Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

29.10.2019

Servicii de expertiză planificare strategică în
cadrul proiectului ”ADEPT” – Administrație
digitală eficientă pentru cetățenii din Turda
ETAPA 2 - Elaborarea de politici publice în
sectoarele: educație, sănătate, asistență
socială, mediu și transport

1
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

Contract de Servicii nr. 7943/08.04.2019, cod CPV 71319000‐7
Servicii de expertiză planificare strategică în cadrul proiectului ”ADEPT” – Administrație digitală
eficientă pentru cetățenii din Turda
ETAPA 2 Subactivitatea 2.3. ‐ Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate,
asistență socială, mediu și transport

SC Institute for Housing and Urban Development Studies Romania SRL

dr. arh urb. Sorina Racoviceanu
Director general

Expert Planificare Strategică 1: dr. arh. urb Niculae Taralunga

Expert Planificare Strategică 2: dr. arh urb. Sorina Racoviceanu

Octombrie 2019

2
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

Cuprins

pagina
Introducere
ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE: EDUCATIA
1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICII PUBLICE
1.1. Populația școlară
1.2. Personalul didactic
1.3. Rețeaua școlară și oferta educațională
1.4. Infrastructura educațională
1.5. Performanțe școlare
1.6. Absenteism și risc de părăsire timpurie a școlii
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE: SANATATE
1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICII PUBLICE
1.1. Contextul demografic
1.2. Starea de sănătate a populației, morbiditatea și mortalitatea populației
1.3. Infrastructura sanitară
1.4. Personalul medical
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE: ASISTENTA SOCIALĂ
1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICII PUBLICE
1.1. Grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate în municipiul Turda
1.2. Infrastructura și serviciile sociale existente la nivel local
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
3
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE: MEDIU
1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICII PUBLICE
1.1. Calitatea și poluarea aerului
1.2. Poluarea fonică
1.3. Calitatea și poluarea apelor subterane și de suprafață
1.4. Calitatea, poluarea și degradarea solurilor
1.5. Biodiversitatea
1.6. Managementul deșeurilor
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE: TRANSPORT
1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICII PUBLICE
1.1. Accesul la coridoarele de transport
1.2. Rețeaua stradală
1.3. Transportul public
1.4. Transportul de marfă
1.5. Mobilitatea nemotorizată
1.6. Managementul traficului și a parcărilor
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
Principiile orizontale de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse coordonate cu
documente strategice naționale și europene
Matricea principiilor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse: Abordare
integrată

4
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

Introducere
Prezentul raport reprezintă Etapa a II‐a 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 conținute în prezentul raport se încadrează în
Subactivitatea 2.3. Elaborarea de politici publice în următoarele sectoare: educație, sănătate,
asistență socială, mediu și transport (Etapa II). Obiectivul lucrării se încadrează în procesul de
planificare a dezvoltării urbane a municipiului Turda pe cinci sectoare furnizând un pachet coerent
de măsuri de implementare a politicilor formulate în Planul de Politici și a Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă a municipiului. Structura documentului cuprinde cinci politicii publice
configurate în trei secțiuni și anexele ce susțin fundamentarea politicilor

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații

Un capitol separat este dedicat principiile orizontale de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse ale
celor cinci politici coordonate cu documente strategice naționale și europene. Pentru o mai rapidă
corelare a acestor principii a fost eleborată o matrice ce integrează activitățile subsecvente fiecărui
obiectiv specific din cadrul politicilor formulate.
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Documentul are ca bază metodologică HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
formularea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice precum și”Instrucțiuni de completare a
propunerii de politică publică” aprobate prin Decizia Prim‐ministrului nr. 297/2016.
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POLITICA PUBLICĂ SECTORUL EDUCAȚIE
”Imbunătățirea sistemului de educație în municipiul Turda pentru creșterea capacității tinerilor de a
se integra în piața de muncă”

NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Populația școlară
Municipiul Turda se confruntă, asemenea majorității centrelor urbane de dimensiuni similare din
România, cu un fenomen de îmbătrânire demografică tot mai accentuat. Acesta se manifestă prin
reducerea treptată a numărului de nașteri, pe fondul scăderii numărului de femei de vârstă fertilă
(cele mai multe nașteri au în prezent loc în cazul mamelor născute după 1990, când natalitatea deja
se redusese semnificativ față de perioada comunistă), a migrației interne și externe a populației
tinere, dar și a schimbării comportamentului demografic al populației (tendință de amânare a
întemeierii unei familii, de reducere a numărului de copii/cuplu etc.).
Acest context demografic are un impact direct și asupra numărului de copii de vârstă școlară. La
nivelul municipiului Turda, numărul populației de vârstă școlară a scăzut cu 20%, doar în perioada
2008‐2018. Efectul este unul ”în lanț”, propagându‐se treptat la toate nivelurile educaționale.
Prognoza pentru următorii ani este de continuare a reducerii populației școlare pe fondul reducerii
continue a contingentelor de copii de vârstă antepreșcolară și preșcolară.
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De asemenea, bazinul de populație de vârstă școlară din zona adiacentă municipiului Turda este, de
asemenea, în curs de restrângere, ceea ce afectează mai ales efectivele de elevi ale liceelor din oraș,
în care ponderea navetiștilor trece de 40% din total. Pe lângă faptul că sunt tot mai numiți, acești
elevi pot opta și pentru liceele din Câmpia Turzii și Cluj‐Napoca, ceea ce face ca numărul celor care
învață în Turda să fie tot mai redus.
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UAT

Populație 15‐18 ani
(ciclul liceal) în 2008
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Populație 15‐18 ani
(ciclul liceal) în 2019
993
113
166
152
204
233
126
58
24
75
214
76
278

2019 vs 2008 (%)
‐39,8
‐19,3
‐19,0
‐42,0
‐15,4
‐24,4
‐23,2
‐25,6
‐29,4
‐29,9
‐17,1
‐31,5
‐13,7

Dacă în cazul învățământului preșcolar, gradul de cuprindere al copiilor domiciliați în municipiul
Turda ajunge la circa 90%, în cazul învățământului antepreșcolar procentul este mult mai redus.
Numărul de locuri în cele două creșe din subordinea Primăriei Municipiului Turda este de 115, în
timp ce statisticile INS indică faptul că la nivelul orașului domiciliază peste 800 de copii de vârstă
antepreșcolară (1‐2 ani), ceea ce indică un potențial de cuprindere a lor în această formă de
învățământ de maxim 15%1.
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Populația școlară de la nivelul unităților de învățământ din municipiul Turda a scăzut, în perioada
2008‐2018, cu 13,5%, ceea ce în termeni absoluți înseamnă aproape 1.200 de elevi, tendință care
continuă și în prezent. Cele mai mari scăderi ale numărului de elevi din acest interval de timp s‐au
înregistrat în învățământul profesional (‐63,5%), la cel liceal (‐20,3%), respectiv gimnazial (‐17,1%).
Creșteri s‐au înregistrat la învățământul antrepreșcolar, prin înființarea de creșe începând cu anul
2014, respectiv la cel postliceal și de maiștri, devenit o alternativă atractivă pentru absolvenții de
liceu care nu promovează Bacalaureatul.

1 In aceste condiții, restul părinților trebuie să renunțe la locul de muncă, să apeleze la bunici sau la o bonă pentru a asigura
îngrijirea copiilor până la momentul la care sunt înscriși la grădiniță.
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În ceea ce privește numărul absolvenților, datele indică o scădere și mai accentuată, de 23,2%, doar
în intervalul 2010‐2017. Cea mai mare scădere s‐a produs în învățământul profesional (‐49,2%),
gimnazial (‐24,5%) și liceal (‐20,4%). Deși orașul păstrează un profil economic care reclamă mai ales
forță de muncă cu calificare medie (industrie, construcții, transporturi, comerț, alimentație publică
etc.), numărul de absolvenți de învățământ profesional a fost în ultimii 7 ani de sub 100/an.
1.2. Personalul didactic:
Numărul de cadre didactice de la unitățile de învățământ din municipiul Turda s‐a redus, în intervalul
2008‐2018, cu 27,1%, mai ales pe fondul reducerii numărului de clase. Scăderea cea mai mare s‐a
produs în rândul profesorilor de liceu (‐36%), respectiv al celor de gimnaziu (‐33,3%).
Numărul mediu de elevi/cadru didactic a fost în anul 2018 de 17,4, în creștere față de anul 2008
(14,6). Totuși, acest număr variază semnificativ funcție de nivelul de studii: 15,2 copii/educator, 23,2
elevi din ciclul primar/învățător, 12,3 elevi din ciclul gimnazial/profesor și 13,1 elevi de
liceu/profesor.
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În pofida scăderii numărului de cadre didactice, la nivelul municipiului nu se poate discuta despre un
deficit de personal în educație, acesta fiind suficient și corespunzător calificat pentru funcția
deținută.
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1.3. Rețeaua școlară și oferta educațională
În anul școlar 2019/2020, la nivelul municipiului Turda funcționau 28 de unități de învățământ, dintre
care 18 aveau personalitate juridică, iar restul de 10 erau arondate acestora. Din totalul de 28 de
unități, 12 erau grădinițe (6 cu program prelungit și 6 cu program normal), una este școală primară
(în sistem Waldorf), 5 erau școli gimnaziale (cu ciclul primar și gimnazial), 5 erau licee (dintre care 3
au și clase de învățământ primar și/sau gimnazial, iar două au și clase de învățământ profesional și de
maiștri), 1 școala profesională (care avea și grupe de grădiniță, învățământ primar și gimnazial) și
două școli postliceale sanitare, una în sistemul public, iar cealaltă în regim privat, la care se adăugau
Clubul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar ”Liviu Rebreanu”. Chiar dacă populația școlară a scăzut la nivel
local, rețeaua de unități de învățământ nu a cunoscut modificări majore, singura notabilă fiind
închiderea recentă a Colegiului Tehnic ”Dr. Ioana Rațiu”.
Unitățile de învățământ cu cel mai mare număr de elevi sunt Școala Gimnazială ”Ioan Opriș”, Școala
Gimnazială ”Avram Iancu”, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” – toate trei din zona Oprișani
‐ unde densitatea populației este cea mai ridicată pe fondul habitatului de tip blocuri, Colegiul Tehnic
Turda din zona Turda Nouă și Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” din zona centrală a municipiului
(peste 500 de elevi).
În cazul învățământului preșcolar, primar și gimnazial, oferta educațională a grădinițelor și școlilor
din municipiu este relativ similară, cu mențiunea că la Colegiul Național ”Mihai Viteazu” există o
clasă de gimnaziu cu predare intensivă în limba engleză. Grădinițe cu program prelungit pot îngriji
copii până la orele 17, fiind alese mai ales de părinții care doresc să‐și continue cariera, iar cele cu
program normal până la orele 12.30.
La Școala Profesională Poiana, care deservește mai ales comunitatea romă, există clase cu frecvență
redusă, cu posibilitatea de a învăța la domiciliu, și se implementează măsuri de tip ”A doua șansă”
pentru cei care au abandonat anterior studiile și vor să le reia. Tot aici învăța și un număr important
de elevi cu cerințe educaționale speciale, care beneficiază de asistență de specialitate, orientare
școlară și profesională. De asemenea, în majoritatea școlilor sunt organizate de către asociațiile de
părinți, în parteneriat cu cadrele didactice, programe private de tip ”After‐School”/”Școală după
Școală”, cu durata de 4 ore. Pentru acestea părinții plătesc peste 100 Euro/lună, ceea ce împiedică
accesul copiilor din familiile cu venituri mai reduse la astfel de activități. La Liceul ”Josika Miklos”
există grupe de grădiniță, respectiv clase de învățământ primar și gimnazial în limba maghiară. La
Școala Profesională Poiana există posibilitatea de a studiere a limbii romani.
Oferta educațională a liceelor din municipiul Turda cuprinde:

Unitatea de învățământ

Profil

Real
Colegiul Național
”Mihai Viteazu”

Real
Uman
Tehnic

Specializare
Matematică‐
informatică (engleză
intensiv)
Științe ale naturii
(engleză intensiv)
Științe sociale (engleză
intensiv)

Numărul de
locuri în anul
2019/2020
28
56
28

Mecanică

Tehnician
proiectant CAD

Economic

Tehnician
activități
economice

Colegiul Tehnic Turda
Servicii

Calificare
obținută

28
56
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Real
Uman

Liceul Teoretic ”Liviu
Rebreanu”

Vocațional
Servicii
Colegiul ”Emil Negruțiu”
Servicii
Liceul Teoretic ”Josika
Miklos”

Uman
Real

Științe ale naturii
Științe sociale (engleză
intensiv)
Sportiv (volei fete /
atletism – băieți și
fete)
Turism și alimentație
(intensiv engleză)
Resurse naturale și
protecția mediului
Filologie (maghiară)
Științe ale naturii
(maghiară)

28
28
28
Tehnician turism

28

Tehnician
veterinar

28
14
14

După cum se poate observa, din cele 364 de locuri disponibile pentru învățământul liceal, 196 (54%)
sunt la profilul teoretic, 112 (30%) la profilul servicii, 28 (8%) la profilul tehnic și 28 (%) la cel
vocațional. În acest context, cei mai mulți dintre absolvenții de profil teoretic și servicii optează
pentru continuarea studiilor la universitățile din Cluj‐Napoca, în timp ce absolvenții de profil tehnic
continuă studiile la școlile postliceale sau își căută un loc de muncă, inclusiv în străinătate. Un aspect
pozitiv este legat de faptul că 46% dintre liceenii din Turda studiază în clase cu predare intensivă în
limba engleză, iar 8% la clase cu predare în limba maghiară, ceea ce constituie un avantaj în găsirea
mai ușoară a unui loc de muncă și arată continuitatea procesului educațional în limba maternă.
Ultimii ani au marcat o tendință de creștere a numărului de elevi din zonă care optează pentru
liceele din Cluj‐Napoca, care în percepția localnicilor se bucură de un prestigiu mai mare și au o
ofertă educațională mai diversificată. Analizând oferta educațională a liceelor din Turda se observă
lipsa claselor de filologie în limba română, în cazul filierei teoretice, arte și teologie, în cazul filierei
vocaționale, pedagogie, respectiv a celor de transporturi, administrație, industrie alimentară,
comerț, protecția mediului, construcții, silvicultură, chimie, electric, electronică, prelucrarea
lemnului, textile și pielărie, materiale de construcții, producție media, electromecanică etc. în cazul
filierei tehnologice. Acestea s‐au aflat, de‐a lungul timpului, în oferta liceelor din Turda, însă au fost
desființate din cauza interesului scăzut al absolvenților de gimnaziu. Acest lucru reprezintă o
problemă pentru procesul de recrutare de personal al companiilor locale, mai ales în contextul în
care cele mai multe investiții private din zonă au vizat chiar aceste domenii (logistică, comerț,
transporturi, industria de componente auto, construcții metalice și prelucrarea metalului, mase
plastice, materiale de construcții, construcții etc.).
În ceea ce privește învățământul profesional, oferta de la nivel local pentru anul școlar 2019/2020
cuprinde 5 clase cu un număr total de 140 de locuri, după cum urmează:

Unitatea de învățământ

Colegiul ”Emil Negruțiu”
Colegiul Tehnic Turda
Școala Profesională Poiana

Calificarea obținută

Ospătar / chelner
Bucătar
Electronist aparate și
echipamente
Mecanic auto
Zugrav – ipsosar – vopsitor –
tapetar

Numărul de
locuri în anul
2019/2020
28
28
28
28
28
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Aceste clase de învățământ profesional sunt organizate de instituțiile de învățământ în parteneriat
cu agenții economici de profil din zonă: Electroceramica, Saint Gobain (electronist), Dalso, Service
Bogata, Don 20, Paluci Impex, Service Automobile, Nicu Bar Service Auto, PF Jurca Ioan (mecanic
auto), Ranca, Dramka Bod, Casa Rațiu de Nagylak (bucătăar și ospătar/chelner), Acsa (construcții)
etc. Anterior, au fost propuse la nivel local clase pentru mecanic agricol, mecanic echipamente
hidraulice și pneumatice, operator fabricare și prelucrare polimeri, lăcătuș construcții structuri
aeronave, brutar‐patiser etc. cu alți operatori economici din zonă (Osma Plast, Sonaca etc.). Interesul
elevilor pentru această formă de învățământ rămâne însă redus, în pofida acordării unor facilități (de
ex. bursa profesională) și a unei perspective clare de angajare. Toate clasele propuse rămân cu locuri
neocupate, interesul cel mai scăzut fiind pentru calificările din domeniul industrial, iar unul ceva mai
ridicat pentru cele din alimentația publică și din domeniul mecanicii auto.
Învățământul postliceal se desfășoară în două unități de învățământ cu profil sanitar, una publică
(Școala Postliceală ”Henri Coandă) și una privată (Școala Postliceală ”AdVis”), care pregătesc asistenți
medicali generaliști, pentru farmacii și pentru balneofizioterapie. Numărul de locuri disponibile la
cele două școli este de peste 200 pe an, cererea pentru astfel de studii fiind ridicată mai ales în cazul
absolvenților de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat, dar și al persoanelor adulte
care vor să se reorienteze profesional. La Colegiul Tehnic Turda există două clase de maiștri, cu 56 de
locuri, la specializările maistru electomecanic auto, respectiv analist‐programator, care se ocupă însă
doar parțial.
Clubul Copiilor din Turda organizează, cu cadre didactice calificate, activități extrașcolare în grupe de
înot, karting, machete construcții‐aeromodele, electronică, informatică, cultură și civilizație engleză,
ceramică, dans modern, formații instrumentale, pictură, gimnastică, ecoturism etc. Acestea se
bucură de un interes ridicat din partea elevilor, mai ales de la școlile gimnaziale, număr celor înscriși
fiind de circa 1.000. Clubul se remarcă și prin evenimentele organizate (spectacole, expoziții,
demonstrații practice), precum și prin premiile obținute la concursuri naționale și internaționale de
profil.
Unitățile de învățământ din municipiu au încheiate numeroase parteneriate cu diferite instituții,
precum: Muzeul de Istorie Turda (activități educativ‐culturale pentru elevi), Clubul Rotary (educație
pentru mediu), unități de învățământ din comunele învecinate diferite schimburi de bune practici (de
ex. Moldovenești, Petreștii de Jos, Mihai Viteazu, Călărași, Aiton, Ceanu Mare), Judecătoria Turda
(educație juridică), Biroul Ordine Publică (instruire elevi și cadre didactice privind violența,
absenteismul), Poliția Rutieră (educație rutieră) etc.
De asemenea, unitățile de învățământ din Turda organizează anual numeroase activități pentru elevi,
precum concursuri școlare, expoziții, simpozioane, festivaluri, campanii de ecologizare etc. Dintre
cele organizate în anul 2018, pot fi menționate următoarele: Concurs Școlar ”Mozart” și Festivalul
Regional de Teatru pentru Elevi ”Alter Ego” (SG ”Andrei Mureșanu”); Concursul regional ”Olimpiada
Pământului” și Concursul Județean ”Pe urmele sfinților” (SG ”Andrei Șaguna”); Concursul regional
”Apa – o prioritate mondială și Concursul‐expoziție ”Suntem diferiți și totuși egali – ne sprijinim pe
educație” (Colegiul ”Emil Negruțiu”), Simpozionul ”Magia Universului Școlar” și ”Împreună pentru
natură” (SG ”Avram Iancu”); Concursul‐expoziție ”Aleg să fiu Sănătos” și ”Simpozionul Județean
”Istoria Magistra Vitae” (SG ”Ioan Opriș”) etc. La nivelul unităților de învățământ din oraș se
derulează programe de tip Erasmus, destinate mobilității cadrelor didactice și elevilor (de ex. la SG
”Ioan Opriș”), precum și ”Learning by Doing” (la Colegiul ”Emil Negruțiu”, SG ”Andrei Șaguna”, ”Ioan
Opriș”, ”Teodor Murășanu”), permițând elevilor să‐și dezvolte diferite competențe (educație
antreprenorială, educație economică și financiară, educație pentru sănătate, dezvoltarea abilităților
pentru viață, orientare profesională etc.).
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Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj dispune de 9 cabinete de asistență
psihopedagogică cu profesori‐consilieri la unitățile de învățământ din municipiul Turda, care
deservesc întreaga populație școlară. Acestea asigură informarea, cunoașterea și consilierea
psihopedagogică a elevilor, părinților și cadrelor didactice prin activități specifice realizate la nivel
individual și/sau de grup, precum și acțiuni de colaborare cu instituții care desfășoară activități în
domeniul educațional în scopul orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor.
1.4. Infrastructura educațională
În pofida scăderii continue a populației școlare, infrastructura educațională a continua să se extindă,
numărul de săli de clasă crescând în intervalul 2008‐2018 peste 10%. Tendința aceasta s‐a inversat
însă recent, prin închiderea Colegiului Tehnic ”Dr. Ioan Rațiu”, o școală de meserii cu o tradiție de
113 ani, din cauza numărului mic de elevi. În anul 2010, la nivel local s‐au mai desființat Școlile
”Barițiu” și ”Potaissa”, cei circa 500 de elevi ai acestora fiind transferați la Școala ”Teodor
Murășanu”, aflată în apropiere și care beneficia de un corp nou de clădire realizat cu fonduri
guvernamentale.
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Administrația publică locală a investit în ultimii ani sume considerabile în creșterea calității
infrastructurii educaționale, astfel încât toate unitățile de profil dispun în prezent de autorizație
sanitară de funcționare. Dintre acestea, se remarcă prin valoare reabilitarea, modernizarea și
eficientizarea energetică a Colegiului Național ”Mihai Viteazu”, proiect finanțat din POR 2007‐2013,
în valoare de circa 2 mil. Euro. Anterior, s‐au realizat săli de sport cu fonduri guvernamentale la SG
”Avram Iancu” și la fosta SG ”George Barițiu”, s‐a construit un nou corp la ȘG ”Teodor Murășanu”, s‐
a amenajat un corp nou la Școala Profesională Poiana, s‐au construit două noi grădinițe, s‐au realizat
lucrări de mentenanță, modernizare, dotare la toate unitățile de învățământ.
Cu toate acestea, la nivelul acesteia există încă unele deficiențe:













deficitul de locuri în creșe: cele 115 locuri fiind insuficiente în raport cu numărul copiilor cu
vârsta 1‐2 ani (circa 800);
funcționarea creșelor și a grădinițelor în aceleași clădiri, precum și deficitul de spații cu rol
educativ și administrativ al acestora, ceea ce contravine standardelor de calitate din
domeniu;
eficiența energetică redusă a unor clădiri cu rol educațional, inclusiv a iluminatului interior,
cu impact negativ asupra confortului termic și a costurilor cu energia;
instalațiile electrice vechi;
degradarea fațadelor, existând chiar riscul de desprindere a unor elemente constructive;
starea proastă a acoperișurilor și a sistemelor de colectare a apelor meteorice;
uzura instalațiilor sanitare și termice etc.;
tâmplăria veche, cu transfer termic ridicat, de la unele clădiri;
starea proastă a internatelor și cantinelor școlare;
degradarea spațiilor adiacente din curțile unor unități de învățământ;
lipsa unei unități de învățământ special pentru cei circa 100 de copii cu dizabilități din zonă.
Etc.

Primăria Municipiului Turda avea în pregătire sau implementare, la nivelul anului 2019, proiecte cu
finanțare europeană și guvernamentală pentru extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea
celor mai importante unități de învățământ din municipiul (Colegiul Tehnic Turda, Liceul Teoretic
”Liviu Rebreanu”, Grădinița ”Sf. Maria”, Grădinița ”Prichindelul Vesel”, Creșa 4, Creșa 5, Grădinița
”Ioan Rațiu”, Școala ”Avram Iancu”, Școala ”Teodor Murășanu”, Școala Profesională Poiana etc.). O
dată finalizate aceste investiții, fără precedent în istoria postdecembristă a rețelei educaționale din
municipiu, infrastructura de învățământ va răspunde în proporție de peste 80% standardelor
europene din domeniu. La nivelul Primăriei funcționează un Serviciu de Asistență Medicală, care
reunește 3 dispensare școlare (la Colegiul Tehnic Turda, SG ”Teodor Murășanu” și Liceul Teoretic
”Liviu Rebreanu”) și un dispensar stomatologic (la Colegiul Național ”Mihai Viteazu”) dedicate
preșcolarilor și elevilor de la unitățile de învățământ din municipiu. Acestea au ca atribuții realizarea
triajului, a vaccinărilor, realizarea de examinări medicale periodice și de bilanț, acțiuni de educație
sanitară, consultații și tratamente medicale.
1.5. Performanțe școlare
În anul 2019, mediile obținute de absolvenții claselor a VIII‐a din municipiul Turda la Evaluarea
Națională au variat între 3,32 și 7,92. Practic, exceptând Școala Profesională Poiana, unde
majoritatea elevilor sunt de etnie romă, mediile au variat între 7 și 8. Un număr de 26 de absolvenți
(8,5% din total) înscriși au absentat de la examen, cei mai mulți fiind înregistrați la SG ”Horia Cloșca și
Crișan” (13), la SG ”Ioan Opriș” (7) și la Școala Profesională Poiana (5).

16
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: EDUCAȚIE, sănătate, asistență socială, mediu și transport

7,92

7,73

7,69

7,61
7,1

7

3,32

CN ”Mihai
Viteazu”

SG ”Andrei
Șaguna”

SG ”Teodor
Murășanu”

SG ”Avram
Iancu”

SG ”Ioan Opriș”

LT ”Josika
Miklos”

Școala
Profesională
Poiana

Și în cazul școlilor rurale din jurul municipiului Turda, de unde majoritatea absolvenților optează
pentru liceele din Turda, performanțele la Evaluarea Națională din 2019 a fost una modestă. Cele
mai mari medii pe școală s‐au înregistrat la Petreștii de Jos, Viișoara și Ploscoș (între 7 și 8), iar cele
mai reduse la Călărași, Moldovenești, Tritenii de Jos, Tureni, Luna și Luncani (între 4,50 și 6).
Rezultatele liceelor turdene la examenul de Bacalaureat din anul 2019 au variat semnificativ de la o
instituție la alta. Astfel, rata de promovabilitate la cele 3 licee teoretice a trecut de 85%, la Colegiul
Tehnic Turda a fost de peste 70%, însă la Colegiul ”Emil Negruțiu”, axat pe studii din sfera agricolă și
a serviciilor de ospitalitate, aceasta nu a trecut de 25%. O elevă de la Colegiul Național ”Mihai
Viteazu” a obținut nota 10 (alături de alți 13 elevi din județ), în timp ce la Liceul Teoretic ”Liviu
Rebreanu” nota maximă a fost 9,73. Spre comparație, la Colegiul ”Emil Negruțiu”, nota maximă a
fost 7,60.
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17
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: EDUCAȚIE, sănătate, asistență socială, mediu și transport

De asemenea, elevii din Turda se remarcă prin unele rezultate de excepție la olimpiade și concursuri
internaționale, naționale și județene. Spre exemplu, în anul 2018, unul dintre aceștia a obținut locul
1 la olimpiada internațională de matematică, iar unul mențiune la olimpiada internațională de limbă
română.
1.6. Absenteism și risc de părăsire timpurie a școlii
Rata de absenteism de la nivelul unităților de învățământ din municipiul Turda a scăzut semnificativ
în ultimii ani, pe fondul măsurilor întreprinse de autoritățile județene, în parteneriate cu cele locale.
Cu toate acestea, se păstrează încă diferențe semnificative între unitățile de învățământ. Cel mai
mare număr de absențe nemotivate se înregistrează la Școala Profesională Poiana, frecventată în
proporție de peste 85% de elevi de etnie romă, urmată la mare distanță de Colegiul Tehnic Turda și
de Colegiul ”Emil Negruțiu”.
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0,9

0,7
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Cele mai multe cazuri de abandon școlar se înregistrează tot la școlile cu o pondere ridicată a elevilor
de etnie romă, respectiv Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” și Școala Profesională Poiana, în restul
unităților de învățământ cazurile de acest tip fiind sporadice. Pentru a limita efectele acestui
fenomen, la Școala Profesională Turda sunt disponibile clase cu frecvență redusă la ciclul gimnazial și
de tip ”A doua șansă” la ciclul primar și gimnazial. La acestea se pot înscrie persoanele care au
depășit cu cel puțin 3‐4 ani vârsta clasei, care pot promova inclusiv doi ani într‐unul singur. Aceștia își
pot continua studiile în ciclul profesional, unde obțin o diplomă de calificare în domeniul
construcțiilor.
Primăria Turda derulează, începând cu anul 2018, proiectul ”CEPS – Calitate, Egalitate și Prietenie în
Școlile din Turda”, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, și cu
partenerii asociați Școala „Andrei Șaguna” Turda, Școala „Avram Iancu” Turda, Școala „Horea, Cloșca
și Crișan” Turda, Școala „Teodor Murășanu” Turda și Grădinița „Dr. Ioan Rațiu” Turda. Acesta este
finanțat din fonduri europene, prin POCU 2014‐2020, și are ca scop reducerea și prevenirea
abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației
incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și
informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip
„A doua șansă”).
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Concret, proiectul vizează, printre altele, 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.
Grupul țintă al proiectului este format din 60 copii de vârstă antepreșcolară de 2‐3 ani, care provin
din grupuri vulnerabile, 200 copii de vârstă preșcolară care provin din grupuri vulnerabile, 140 elevi
ciclul primar din Școlile Gimnaziale „Andrei Șaguna”, „Avram Iancu”, „Teodor Murășanu” și „Horea,
Cloșca și Crișan”, 340 elevi ciclul gimnazial din unitățile de învățământ enumerate mai sus, 50 tineri
care nu au absolvit învățământul obligatoriu, și minim 260 Părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de
părăsire timpurie a școlii din Turda. Cel puțin de 500 persoane defavorizate din Turda vor fi mai bine
informate, consultate și implicate în activitățile proiectului, conștientizând importanța educației prin
activitățile școlii mobile și a celorlalte activități derulate în cadrul proiectului.
De asemenea, trei licee din Turda (Colegiul Tehnic, Liceul Teoretic ”Josika Miklos” și fostul Colegiu
Tehnic ”Dr. Ioan Rațiu”) au beneficiat de granturi ROSE în cadrul Proiectului privind Învățământul
Secundar, finanțat de Banca Mondială. Aceste granturi finanțează activităţi pedagogice şi de sprijin,
activităţi extracurriculare şi activităţi de renovare şi dotare, mai exact o serie de mici lucrări de
modernizare/reparare a spaţiilor de şcolarizare, respectiv achiziţii de bunuri în scop educaţional. În
prima categorie sunt incluse activităţi remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personală
a elevilor, îndrumare şi orientare în carieră, dezvoltarea de abilităţi socio‐emoţionale, precum şi
activităţi specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activităţi
cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite
competiţii, acţiuni destinate înfiinţării/dezvoltării de reţele şcolare etc.
Asociața ”Inceptus”, în parteneriat cu Școala Profesională Poiana și cu Grădinița ”Sf. Maria”,
implementează proiectul ”Împreună pentru școală, împreună pentru viitor”, realizat tot cu fonduri
europene prin POCU 2014‐2020, care vizează prevenția și intervenția în situațiile de risc de părăsire
timpurie a școlii. Fostul Colegiul ”Dr. Ioan Rațiu” a fost implicat în proiectul ”Schimbarea în educație
începe cu fiecare”, coordonat de Fundația ”Transylvania College”, care a vizat dezvoltarea unor
competențe la nivelul managementului și a cadrelor didactice, dar și promovarea leadership‐ului în
rândul elevilor.
Conform estimărilor Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în unitățile de învățământ din municipiul
Turda studiază în prezent circa 600 de elevi provenind din familii monoparentale, peste 200 care se
află în grija bunicilor sau rudelor, 100 cu cerințe educaționale speciale, 50 în plasament, iar
aproximativ 400 în familii cu venituri reduse. Din punct de vedere etnic, 84% sunt de etnie romă,
11% de etnie romă (autodeclarați) și 5% de etnie maghiară. Cel mai mare risc de excluziune de la
educație se înregistrează în cazul copiilor și tinerilor de etnie romă, în condițiile în care cei mai mulți
dintre aceștia nu ajung să finalizeze nici măcar ciclul gimnazial, lucru indicator de fenomenele de
absenteism și abandon de la școlile frecventate în general de aceștia.
Primăria Municipiului Turda contribuie financiar la prevenirea abandonului școlar, inclusiv prin
acordarea a circa 390 de burse sociale în anul 2019, cuantumul acestora dublându‐se recent.
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
”Îmbunătățirea sistemului de educație în municipiul Turda pentru creșterea capacității tinerilor de
a se integra în piața de muncă”
1.Instituția
iniţiatoare
2.Formularea
problemei

Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda
În prezent, municipiul Turda se confruntă cu două fenomene cu impact socio‐
economic major la nivel local:
 Pe de o parte, angajatorii locali se confruntă cu dificultăți majore în a recruta
personal calificat pentru extinderea afacerilor, ceea ce reduce
competitivitatea orașului pentru atragerea de noi investiții private. Acest
fenomen este acutizat și de fenomenul migrației interne (de ex. către zona
Cluj‐Napoca) și externe a forței de muncă, fie că vorbim de personal înalt
calificat (de ex. ingineri, tehnicieni) sau de muncitori necalificați, cauzat de
salariile mai mari oferite de angajatorii din acele zone. În acest condiții,
companiile sunt nevoite să deruleze programe proprii de formare la locul de
muncă (invocând inclusiv slaba pregătire practică a absolvenților proveniți din
sistemul public de educație), să aducă forță de muncă de la distanțe mari
(inclusiv din străinătate, caz recent înregistrat la o fabrică de panificație din
zonă) sau chiar să amâne/abandoneze proiectele de extindere;
 Pe de altă parte, un număr important de locuitori ai municipiului, cu precădere
cei proveniți din comunitatea romă, nu dispun de un loc de muncă și, implicit,
de un venit constant. Principalul motiv al acestei stări de fapt îl constituite
părăsirea timpurie a școlii. Cei mai mulți dintre aceștia nu au terminat nici
măcar 8 clase, din diferite motive (probleme financiare ale familiei, lipsă de
interes a părinților și copiilor pentru educație, căsătorie la o vârstă timpurie
etc.), prin urmare nu au o calificare și găsesc un greu un loc de muncă,
lovindu‐se de multe ori și de reticența angajatorilor de a‐i recruta.
Pe lângă motivele invocate mai sus, există și alte cauze care au dus la acest
dezechilibru între cererea și oferta de forță de muncă. Dintre acestea am putea
enumera:
 Măsurile de prevenție și combaterea a absenteismului și abandonului școlar
au fost concentrate, până în prezent, mai degrabă pe acordarea de stimulente
financiare pentru continuarea studiilor, fără a adresa însă eficient și alte cauze
importante, precum cele legate de atitudinea/mentalitatea părinților față de
educația copiilor, capacitatea limitată acestora de a‐și sprijini copii (de ex. la
pregătirea temelor), influența nefastă a comunității sau a anturajului din care
copii și tinerii fac parte etc.;
 Mentalitatea tinerilor și a părinților față de învățământul tehnic și profesional,
cei mai mulți dintre aceștia preferând să opteze pentru învățământul teoretic,
ceea ce a zădărnicit unităților de profil de a înființa clase de învățământ
profesional, inclusiv în sistem dual, pentru ocupații intens solicitate de
angajatorii din zonă;
 Calitatea procesului educațional este influențață de o multitudine de aspecte,
de la deficiențele de infrastructură (de ex. funcționarea creșelor și a
grădinițelor în aceeași locație, lipsa unor dotări cu rol educațional, confortul
termic redus al clădirilor etc.), până la implicarea insuficientă a unor actori din
comunitate (de ex. mediul de afaceri local nu s‐a asociat pentru a sprijini activ
învățământul dual, ca în unele cazuri de succes din țară – vezi cazul Școlii
Profesionale ”Kronstadt” din Brașov) sau la capacitatea redusă de adaptare a
curriculei școlare și a metodelor de predare la evoluțiile rapide din plan socio‐
economic;
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3.Denumirea
politicii

 Accesul limitat la educație este, în unele cazuri, limitat și de capacitatea
sistemului public de a furniza anumite servicii pentru un număr mai mare de
beneficiari, un caz concret în acest sens fiind deficitul de locuri de creșă din
municipiu, dar și supra‐aglomerarea unor grădinițe construite în urmă cu zeci
de ani, care nu mai îndeplinesc standardele din domeniu);
 Fenomenul de ”brain‐drain” local, reprezentat de cele câteva sutele de
absolvenți de liceu care pleacă anual către universitățile din Cluj‐Napoca, este,
cel mai adesea, o pierdere irecuperabilă pentru oraș, aceștia optând pentru a
rămâne într‐un oraș mare, în pofida costului mai ridicat al vieții. Acest trend
are un impact negativ asupra dinamicii comunității, care se depopulează și
îmbătrânești, dar și asupra capacității acesteia de a atrage noi investiții. Cauza
principală o reprezintă, în acest caz, lipsa unei infrastructuri și a unei oferte
educaționale locale de studii superioare pentru absolvenții de liceu din zonă,
în pofida existenței unor tendințe de specializare economică a acesteia (de ex.
turism, agricultură).
”Îmbunătățirea sistemului de educație în municipiul Turda pentru creșterea
capacității tinerilor de a se integra în piața de muncă”

4.Scop

Scopul politicii este de creștere a gradului de ocupare a absolvenților din sistemul
public de învățământ al municipiului Turda

5.Obiective
generale/
obiective
specifice

Obiectivul general al politicii este de a asigura accesul nediscriminatoriu al tinerilor
din municipiul Turda și din zona sa periurbană la infrastructură și servicii
educaționale adaptate nevoilor specifice ale acestora și care să le asigure
competențele cerute pe piața muncii.

6.Beneficiari

Obiective specifice:
1. Creșterea cu minim 5% a gradului de cuprindere al copiilor din municipiul
Turda în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în perioada 2019‐2023;
2. Reducerea cu minim 25% a numărului de cazuri de părăsire timpurie a școlii,
cu precădere la nivelul elevilor aparținând minorității Roma din municipiul
Turda, în perioada 2019‐2023;
3. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din municipiul Turda în
domeniul inovației, incluziunii și orientării pe nevoilor elevilor, prin formarea
continuă a minim 20% din totalul personalului de profil din unitățile de
învățământ din oraș, în intervalul 2019‐2023;
4. Creșterea participării tinerilor la învățământul profesional în domeniile de
interes pentru mediul de afaceri local, prin creșterea numărului de absolvenți
ai claselor de profil din municipiul cu minim 50% în intervalul 2019‐2023;
5. Diversificarea ofertei educaționale de la nivelul municipiului Turda, prin
acreditarea a minim două programe (post)universitare, organizate la nivel
local, până în anul 2023.
6.
Locuitorii cu vârsta de 2‐23 de ani din municipiul Turda, în număr de circa 10.000,
la care se adaugă alte câteva mii de tineri din UAT‐urile învecinate care beneficiază
/ pot beneficia de servicii educaționale în oraș.
Varianta 1

7. Variante de
soluționare2

2

Varianta 2

Impact 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Impact 2
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)

Buget estimat 1

Buget estimat 2

A se vedea anexele 1, 2, 3
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Varianta 3

8.Procesul
consultare

de

9.Varianta
de
soluționare
recomandată

Impact 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Rezultatul consultării

Buget estimat 3

Organizații,
instituții
consultate conform HG nr.
775/2005.
Se va completa în urma procesului de consultare.
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Planul de acțiuni3 (se referă la varianta de politici publice care este aleasă spre implementare)
Activitate / subactivitate necesară implementării
Activitate / subactivitate
Termen de Responsabil
Buget (Euro) Surse
de Rezultate
Raport
de Raport de evaluare
realizare
finanțare
monitorizare
1
2
3
4
5
6
Obiectiv Specific 1. Creșterea cu minim 5% a gradului de cuprindere al copiilor din municipiul Turda în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în perioada 2019‐2023
Activitatea 1.1.: Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
Subactivitatea 1.1.1. Reabilitarea, extinderea 2021
PMT
1.600.000
POR 2014‐2020 1 grădiniță extinsă / Anual (în luna Ianuarie 2022
și modernizarea Grădiniței cu Program
Bugetul local
reabilitată
/ ianuarie a anului
Prelungit ”Sf. Maria” și a Creșei nr. 5
modernizată
n+1 ptr anul n)
1 creșă extinsă
reabilitată
/
modernizată
Subactivitatea 1.1.2. Reabilitarea, extinderea 2021
PMT
2.500.000
POR 2014‐2020 1 grădiniță extinsă / Anual (în luna Ianuarie 2022
și modernizarea Grădiniței cu Program
Bugetul local
reabilitată
/ ianuarie a anului
Prelungit ”Princhindelul Isteț” și a Creșei nr.
modernizată
n+1 ptr anul n)
4
1 creșă extinsă
reabilitată
/
modernizată
Subactivitatea 1.1.3. Reabilitarea, extinderea 2023
PMT
900.000
POR 2014‐2020 1 grădiniță extinsă / Anual (în luna Ianuarie 2024
și modernizarea Grădiniței cu Program
POR 2021‐2027 reabilitată
/ ianuarie a anului
Prelungit ”Dr. Ioan Rațiu”
PNDL
modernizată
n+1 ptr anul n)
Bugetul local
Subactivitatea 1.1.4. Reabilitarea și dotarea
Creșei ”Poiana cu Castani”

2023

PMT

500.000

POR 2014‐2020
POR 2021‐2027
PNDL, Bugetul
local

1
creșă
înființată

nou‐

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie 2024

3

In conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 explicațiile pentru fiecare coloană sunt următoarele:
La coloana 1 se precizează data limită pentru realizarea unei activități/subactiivtății; La coloana 2 se menționează instituția responsabilă și persona de contact; La coloana 3 se precizeză
bugetul alocat fiecărei activități detaliat pe principalele capitole de cheltuieli (materiale, servicii, salarii, etc); La coloana 4 se enumeră rezultatele cuantificând cât mai mult; La coloana 5 se
precizează termenul de realizarea a raportului; La coloana 6 se precizează termenul de realizarea a raportului
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Activitatea 1.2. Diversificarea ofertei de activități educaționale pentru antrepreșcolari și preșcolari
Subactivitatea 1.2.1. Organizarea de ateliere 2021
PMT
în 50.000
POCU
2014‐ 60
de Anual (în luna Ianuarie 2022
educaționale săptămânale mobile și de
parteneriat cu
2020
antrepreșcolari
ianuarie a anului
mentorat la domiciliul copiilor pentru
unitățile
de
Bugetul local
beneficiari
n+1 ptr anul n)
dezvoltarea limbajului și a deprinderilor
învățământ
copiilor de vârstă antrepreșcolară
Subactivitatea 1.2.2. Organizarea de ateliere 2021
PMT
în 150.000
POCU
2014‐ 200 de preșcolari Anual (în luna Ianuarie 2022
educaționale, grădinițe estivale și activități
parteneriat cu
2020
beneficiari
ianuarie a anului
de mentorat la domiciliu pentru dezvoltarea
unitățile
de
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
limbajului și a deprinderilor copiilor de
învățământ
vârstă preșcolară
Activitatea 1.3. Dezvoltarea competențelor părinților cu privire la dezvoltarea cognitivă a copiilor și conștientizarea acestora cu privire la importanța educației timpurii
Subactivitatea 1.2.1. Organizarea de ateliere 2021
PMT
în 50.000
POCU
2014‐ 60 de părinți de Anual (în luna Ianuarie 2022
educaționale săptămânale mobile și de
parteneriat cu
2020
copii
ianuarie a anului
mentorat la domiciliul în care părinții să
unitățile
de
Bugetul local
antrepreșcolari
n+1 ptr anul n)
învețe să desfășoare activității educative cu
învățământ
beneficiari
copii de vârstă antreprșcolară (joc, lectură
etc.)
Subactivitatea 1.2.2. Organizarea de ateliere 2021
PMT
în 150.000
POCU
2014‐ 200 de părinți de Anual (în luna Ianuarie 2022
educaționale, grădinițe estivale și activități
parteneriat cu
2020
copii
preșcolari ianuarie a anului
de mentorat la domiciliu în care părinții să
unitățile
de
Bugetul local
beneficiari
n+1 ptr anul n)
fie învățați să desfășoare activități educative
învățământ
cu copii de vârstă preșcolară (citit, spus
povești, învățat cântecele, jucat, discutat,
scris etc.)
Subactivitarea 1.2.3. Organizarea de ateliere 2021
Fundația
100.000
POCU
2014‐ 180 de părinți Anual (în luna Ianuarie 2022
de dezvoltare parentală a părinților de copii
Caritabilă ”Sf.
2020
beneficiari
ianuarie a anului
din ciclul primar
Daniel”
în
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
parteneriat cu
unitățile
de
învățământ și
cu PM
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Obiectiv Specific 2. Reducerea cu minim 25% a numărului de cazuri de părăsire timpurie a școlii, cu precădere la nivelul elevilor aparținând minorității
Turda, în perioada 2019‐2023
Activitatea 2.1. Dezvoltarea serviciilor de tip ”Școală după Școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în situații de risc educațional
Subactivitatea 2.1.1. Organizarea de 2021
PMT
în 400.000
POCU
2014‐ 350
de
elevi Anual (în luna
programe ”After‐School” (inclusiv catering)
parteneriat cu
2020
beneficiari
ianuarie a anului
pentru elevii din ciclul primar proveniți din
unitățile
de
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
grupuri vulnerabile de la SG ”Andrei
învățământ
Șaguna”,
”Avram
Iancu”,
”Teodor
Asociația
Murășanu”, ”HCC”, respectiv a celor din
”Inceptus”
ciclul primar și gimnazial de la Școala
România
Profesională Poiana
Activitatea 2.2. Diversificarea ofertei educaționale și extra‐școlare pentru elevii din municipiu
Subactivitatea 2.2.1. Acordarea de sprijin 2021
PMT
în 100.000
POCU
2014‐ 220 de elevi din Anual (în luna
educational intensiv (meditații) pentru elevii
parteneriat cu
2020
ciclul
gimnazial ianuarie a anului
din ciclul gimnazial care provin din grupuri
unitățile
de
Bugetul local
beneficiari
n+1 ptr anul n)
vulnerabile
învățământ
Subactivitatea 2.2.2. Oferirea de activități de 2021
PMT
în 100.000
POCU
2014‐ 220 de elevi din Anual (în luna
educație remedială și motivațională pentru
parteneriat cu
2020
ciclul
gimnazial ianuarie a anului
elevii din ciclul gimnazial în cadrul ”Școlii
unitățile
de
Bugetul local
beneficiari
n+1 ptr anul n)
mobile”
învățământ
Subactivitatea 2.2.2. Organizarea de 2021
Fundația
150.000
POCU
2014‐ 200
de
elevi Anual (în luna
activități extrașcolare pentru elevi (de ex.
Caritabilă ”Sf.
2020
beneficiari
ianuarie a anului
vacanțe estivale cu programe educaționale
Daniel”
în
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
pentru elevii din ciclul primar; ateliere
parteneriat cu
tematice – sportive, artistice – pentru
unitățile
de
dezvoltarea
personală
și
activitățile
învățământ și
motivaționale)
cu PMT
Activitatea 2.3. Dezvoltarea serviciilor de informare, mentorat, orientare profesională, consiliere psihopedagogică pentru elevi
Subactivitatea 2.3.1. Derularea de activități 2021
PMT
50.000
POCU
2014‐ 50 de beneficiari
de mentorat, consiliere și
orientale
2020
profesională
pentru
participanții
la
Bugetul local
programul ”A doua șansă”

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Roma din municipiul

Ianuarie 2022

Ianuarie 2022

Ianuarie 2022

Ianuarie 2022

Ianuarie 2022
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Activitatea 2.4. Acordarea de sprijin material elevilor aflați în situații de risc pentru continuarea studiilor
Subactivitatea 2.4.1. Acordarea de ajutoare 2021
PMT
100.000
POCU
2014‐ 480
de
elevi Anual (în luna Ianuarie 2022
materiale pentru elevii din ciclul primar,
2020
beneficiari
de ianuarie a anului
gimnazial și liceal proveniți din grupuri
Bugetul local
rechizite
n+1 ptr anul n)
vulnerabile
Subactivitatea 2.4.2. Acordarea de burse 2023
PMT
300.000
Bugetul local
400
de
burse Anual (în luna Ianuarie 2024
sociale pentru elevii care provin din grupuri
sociale acordate
ianuarie a anului
vulnerabile
n+1 ptr anul n)
Activitatea 2.5. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru copii cu cerințe educative speciale din zona Turda
Subactivitatea 2.5.1. Înființarea unei 2021
CJ Cluj
500.000
Bugetul CJ
100 de elevi cu CES Anual (în luna Ianuarie 2022
grădinițe și a unei școli speciale pentru copii
ISJ Cluj
Bugetul de stat
beneficiary
ianuarie a anului
cu nevoi speciale din zona Turda
PMT
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
Activitatea 2.6. Sprijinirea reîntoarcerii în sistemul de educație al tinerilor care au părăsit școala
Subactivitatea 2.6.1. Implementare program 2021
PMT
100.000
POCU
2014‐ 50 de beneficiari
Anual (în luna Ianuarie 2022
”A doua șansă” pentru ciclul primar
2020
ianuarie a anului
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din municipiul Turda în domeniul inovației, incluziunii și orientării pe nevoilor elevilor, prin formarea continuă
a minim 20% din totalul personalului de profil din unitățile de învățământ din oraș, în intervalul 2019‐2023
Activitatea 3.1. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în promovarea educației inclusive și centrate pe nevoile elevilor
Subactivitatea 3.1.1. Formarea cadrelor 2020
ISJ Cluj
50.000
POCU
2014‐ 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
didactice, a personalului de sprijin și a celui
Fundația
2020
didactice
ianuarie a anului
de management de la fostul Colegiu ”Dr.
”Transylvania
n+1 ptr anul n)
Ioan Rațiu” în domeniul implicării elevilor în
College”
leadership‐ul educative
Subactivitatea 3.1.2. Formarea cadrelor 2020
CCD Cluj în 5.000
Bugetele
de 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
didactice în domeniul educației sociale,
parteneriat cu
formare
ale ddactice
ianuarie a anului
combaterii și prevenirii consumului de
unitățile
de
unitîăților
de
n+1 ptr anul n)
droguri, gestiunii practicilor violente, a
învățământ
învățământ
jocurilor nocive, metodicii predării în limba
romani,
dezvoltării
competențelor
emoționale la elevii cu CES etc.
Activitatea 3.2. Dezvoltarea competențelor didactice în vederea promovării conținutului educativ inovator și a resurselor de învățare moderne și flexibile
Subactivitatea 3.2.1. Formarea cadrelor 2021
CCD Cluj în 50.000
POCU
2014‐ 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2022
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didactice din domeniul învățământului
parteneriat cu
2020
didactice
ianuarie a anului
primar și gimnazial pentru implementarea de
unitățile
de
n+1 ptr anul n)
măsuri sistemice de aplicare inovativă și
învățământ
sustenabilă a noului curriculum national
Subactivitatea 3.2.2. Formarea cadrelor 2020
CCD Cluj în 5.000
Bugetele
de 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
didactice în domeniul adaptării strategiilor
parteneriat cu
formare
ale ddactice
ianuarie a anului
educaționale, optimizării comunicării intra și
unitățile
de
unitîăților
de
n+1 ptr anul n)
inter‐școlare, evaluării de calitate prin
învățământ
învățământ
inspecții, învățării pe bază de proiecte,
învățării limbii engleze
Activitatea 3.3. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul utilizării soluțiilor TIC / digitale în procesul de predare
Subactivitatea 3.3.1. Formarea cadrelor 2020
CCD Cluj în 5.000
Bugetele
de 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
didactice în vederea utilizării TIC în procesul
parteneriat cu
formare
ale ddactice
ianuarie a anului
educativ (de ex. table inteligente, folosirea
unitățile
de
unitîăților
de
n+1 ptr anul n)
internetului, utilizarea platformei Moodle
învățământ
învățământ
etc.)
Activitatea 3.4. Dezvoltarea competențelor personalului didactic de a concepe și implementa oferte educaționale bazate pe formarea de competențe.
Subactivitatea 3.4.1. Formarea cadrelor 2020
CCD Cluj în 5.000
Bugetele
de 20
de
cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
didactice în domeniul orientării și consilierii
parteneriat cu
formare
ale ddactice
ianuarie a anului
în carieră a elevilor
unitățile
de
unitîăților
de
n+1 ptr anul n)
învățământ
învățământ
Activitatea 3.5. Promovarea mobilității, a schimbului de bune practici și de experiență la nivelul personalului didactic.
Subactivitatea 3.5.1. Derularea de activități 2023
Unități
de 20.000
Fonduri
10 cadre didactice Anual (în luna Ianuarie 2024
specifice (reuninuni internaționale, formare
învățământ
europene
beneficiare
ianuarie a anului
etc.) rețelelor ”eTwinning” și Erasmus la
(ERASMUS+)
n+1 ptr anul n)
nivelul școlilor implicate (SG ”Avram Iancu”,
SG ”Andrei Șaguna” etc.)
Obiectiv Specific. 4. Creșterea participării tinerilor la învățământul tehnic și profesional în domeniile de interes pentru mediul de afaceri local, prin creșterea numărului de
absolvenți ai claselor de profil din municipiul cu minim 50% în intervalul 2019‐2023
Activitatea 4.1. Diversificarea ofertei educaționale din sfera învățământului tehnic și profesional, corelat cu nevoile pieței locale a muncii
Bugetul de stat
2 clase / an
Anual (în luna Ianuarie 2024
Unități
de 50.000
Subactivitatea 4.1.1. Înființarea de noi clase 2023
ianuarie a anului
învățământ în
de învățământ profesional dual în domeniile
n+1 ptr anul n)
parteneriat cu
pentru care există cerere din partea
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agenților economici la CTT, Colegiul ”Emil
ISJ CJ și agenți
Negruțiu” și Școala Profesională Poiana
economici
Activitatea 4.2. Implementarea de măsuri sistemice pentru adaptarea învățământului tehnic și profesional la cerințele pieței muncii
Subactivitatea 4.2.1. Amenajarea unui 2023
PMT
200.000
POCU
2014‐ 1 laborator nou
Anual (în luna Ianuarie 2024
laborator la Școala Profesională Poiana
2020
ianuarie a anului
POR 2014‐2020
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 4.2.2. Dotarea laboratoarelor 2021
Unitățile
de 200,000
Fonduri proprii 2 ateliere dotate
Anual (în luna Ianuarie 2022
și atelierelor de la CTT, Colegiul ”Emil
învățământ în
ale
agenților
ianuarie a anului
Negruțiu” și Școala Profesională Poiana cu
parteneriat cu
economici
n+1 ptr anul n)
utilaje,
echipamente,
accesorii
și
agenții
consumabile donate de agenții economici
economici
din localitate
Activitatea 4.3. Încurajarea participării la programe de formare profesională inițială a elevilor / ucenicilor din comunitățile defavorizate și din zona rurală adiacentă
Subactivitatea
4.3.1.
Reabilitarea
și 2020
PMT
250.000
PNDL
1 liceu cu profil Anual (în luna Ianuarie 2021
modernizarea Colegiului Tehnic Turda
Bugetul local
tehnic reabilitat
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea
4.3.2.
Reabilitarea
și 2020
PMT
1.000.000
PNDL
1 liceu cu profil Anual (în luna Ianuarie 2021
modernizarea Colegiului ”Emil Negruțiu”
Bugetul local
tehnic reabilitat
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea
4.3.3.
Reabilitarea
și 2020
PMT
200.000
PNDL
1
școala Anual (în luna Ianuarie 2021
modernizarea Școlii Profesionale Turda
Bugetul local
profesională
ianuarie a anului
reabilitată
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 4.3.4. Acordarea de burse 2023
Unitățile
de 50.000 / an
Fonduri proprii 100
de
elevi Anual (în luna Ianuarie 2024
private din partea agenților economici
învățământ în
ianuarie a anului
ale
agenților beneficiary
pentru elevii de la clasele de învățământ
parteneriat cu
economici
n+1 ptr anul n)
profesional
agenții
economici
Activitatea 4.4. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe și a tutorilor de practică din firme.
Subactivitatea 4.4.1. Formarea de tutori 2020
Agenții
50,000
Fonduri proprii 20 de tutori formați Anual (în luna Ianuarie 2021
practică la agenții economici din zona Turda
economici
ale
agenților
ianuarie a anului
economici
n+1 ptr anul n)
Activitatea 4.5. Sprijinirea învățării la locul de muncă și a parteneriatelor între unitățile de învățământ și companiile locale
Subactivitatea
4.5.1.
Încheierea
de 2023
Unitățile
de n.a.
n.a.
500
elevi Anual (în luna Ianuarie 2024
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parteneriate între unitățile de învățământ cu
învățământ în
practicanți / an
ianuarie a anului
profil de învățământ tehnic și profesional
parteneriat cu
n+1 ptr anul n)
(CTT, Colegiul ”Emil Negruțiu” și Școala
agenții
Profesională Poiana) și agenții economici
economici
pentru organizarea de stagii de practică
pentru elevi
Obiectiv Specific 5 Diversificarea ofertei educaționale de la nivelul municipiului Turda, prin acreditarea a minim două programe (post)universitare, organizate la nivel local, până
în anul 2023.
Activitatea 5.1. Dezvoltarea și furnizarea unei oferte educaționale în învățământul terțiar universitar la nivelul municipiului, în strânsă corelare cu specificul economic local.
Subactivitatea 5.1.1. Acreditare a minim 2 2023
Universități
n.a.
n.a.
2 programe de Anual (în luna Ianuarie 2024
programe educaționale (licență/masterat)
studii acreditate
ianuarie a anului
adaptate la specificul economic al zonei
n+1 ptr anul n)
Turda (de ex. balneologie / medicină
balneară etc.)
Activitatea 5.2. Amenajarea și dotarea unor spații pentru găzduirea programelor de studii universitare, prin refuncționalizarea unor clădiri existente.
Subactivitatea 5.1.2. Extinderea, reabilitarea, 2023
PMT
în 1.500.000
Bugetul local
100 studenți/an
Anual (în luna Ianuarie 2024
modernizarea și dotarea unui spațiu aflat în
parteneriat cu
ianuarie a anului
conservare în vederea funcționării acestuia
universități
n+1 ptr anul n)
ca extensie universitară
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Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Obiective specific

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

O.S. 1. Creșterea cu minim
5%
a
gradului
de
cuprindere al copiilor din
municipiul
Turda
în
învățământul
antepreșcolar și preșcolar,
în perioada 2019‐2023;

1. Extinderea, reabilitarea,
modernizarea
și
dotarea
infrastructurii
pentru
învățământ antepreșcolar și
preșcolar
2. Diversificarea ofertei de
activități educaționale pentru
antrepreșcolari și preșcolari
3. Dezvoltarea competențelor
părinților
cu
privire
la
dezvoltarea cognitivă a copiilor
și conștientizarea acestora cu
privire la importanța educației
timpurii
1. Dezvoltarea serviciilor de tip
”Școală după Școală” pentru
elevii din ciclul primar și
gimnazial aflați în situații de risc
educational
2.
Diversificarea
ofertei
educaționale și extra‐școlare
pentru elevii din municipiu
3. Dezvoltarea serviciilor de
informare, mentorat, orientare
profesională,
consiliere
psihopedagogică pentru elevi
4. Acordarea de sprijin material
elevilor aflați în situații de risc

‐ Creșterea cererii locale de
lucrări de construcții, pe durata
construcțiilor;
‐ Creșterea numărului de locuri
de muncă în unitățile de
învățământ, prin creșterea
necesarului de personal;
‐ Cheltuieli suplimentare pentru
bugetul local (mentenanță
clădiri nou‐construite,
consumabile etc.).

‐ Încurajarea natalității, dar și a
reinserției mai rapide a părinților
pe piața muncii;
‐ Creșterea gradului de cuprindere
a copiilor în sistemul educațional
‐ Îmbunătățirea siguranței, a
nutriției și a stării de sănătate a
copiilor, prin supravegherea
specializată a acestora în creșe și
grădinițe.

Nu este cazul

6.000.000

‐ Cheltuieli suplimentare pentru
bugetul local (de ex. costuri cu
cadre didactice, hrană, burse,
rechizite);
‐ Creșterea cererii pentru
anumite servicii la nivel local (de
ex. catering, educație, formare
etc.);
‐ Reducerea costurilor de
deplasare la Cluj‐Napoca pentru
părinții copiilor cu CES

‐ Creșterea gradului de înscriere în
învățământul obligatoriu și
prevenirea abandonului și
absenteismului;
‐ Creșterea gradului de
promovabilitate la examene;
‐ Prevenirea, pe termen lung, a
propagării fenomenului de
segregare și sărăcie;
‐ Reducerea riscului de
infracționalitate juvenilă;

Nu este cazul

1.800.000

O.S 2. Reducerea cu
minim 25% a numărului de
cazuri de părăsire timpurie
a școlii, cu precădere la
nivelul elevilor aparținând
minorității
Roma
din
municipiul
Turda,
în
perioada 2019‐2023;

Impact
ecologic

Buget
estimate
(Euro)
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O.S.
3.
Dezvoltarea
competențelor cadrelor
didactice din municipiul
Turda
în
domeniul
inovației, incluziunii și
orientării pe nevoilor
elevilor, prin formarea
continuă a minim 20% din
totalul personalului de
profil din unitățile de
învățământ din oraș, în
intervalul 2019‐2023;

O.S.
4.
Creșterea
participării tinerilor la
învățământul tehnic și

pentru continuarea studiilor
5. Dezvoltarea infrastructurii și a
serviciilor pentru copii cu
cerințe educative speciale din
zona Turda
6. Sprijinirea reîntoarcerii în
sistemul de educație al tinerilor
care au părăsit școala
1. Îmbunătățirea competențelor
cadrelor
didactice
în
promovarea educației inclusive
și centrate pe nevoile elevilor
2. Dezvoltarea competențelor
didactice în vederea promovării
conținutului educativ inovator și
a resurselor de învățare
moderne și flexibile
3. Îmbunătățirea competențelor
cadrelor didactice în domeniul
utilizării soluțiilor TIC / digitale
în procesul de predare
4. Dezvoltarea competențelor
personalului didactic de a
concepe și implementa oferte
educaționale
bazate
pe
formarea de competențe.
5. Promovarea mobilității, a
schimbului de bune practici și de
experiență
la
nivelul
personalului didactic.
1.
Diversificarea
ofertei
educaționale
din
sfera
învățământului
tehnic
și

Impact indirect prin orientarea
prin educare a absolvenților
către piața muncii

‐ Reducerea riscului de
infracționalitate juvenilă;

Nu este cazul

140.000

Impact indirect prin creșterea
forței de muncă orientată către
activități de producție și

Reducerea jomajului

Nu este cazul

2.150.000
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profesional în domeniile
de interes pentru mediul
de afaceri local, prin
creșterea numărului de
absolvenți ai claselor de
profil din municipiul cu
minim 50% în intervalul
2019‐2023;

O.S. 5 Diversificarea
ofertei educaționale de la
nivelul municipiului Turda,
prin acreditarea a minim
două programe
(post)universitare,
organizate la nivel local,
până în anul 2023.

profesional, corelat cu nevoile
pieței locale a muncii
2. Implementarea de măsuri
sistemice pentru adaptarea
învățământului
tehnic
și
profesional la cerințele pieței
muncii
3. Încurajarea participării la
programe
de
formare
profesională inițială a elevilor /
ucenicilor din comunitățile
defavorizate și din zona rurală
adiacentă
4. Îmbunătățirea competențelor
personalului
didactic,
a
formatorilor, a evaluatorilor de
competențe și a mentorilor de
practică din firme.
5. Sprijinirea învățării la locul de
muncă și a parteneriatelor între
unitățile de învățământ și
companiile locale
1. Dezvoltarea și furnizarea unei
oferte educaționale în
învățământul terțiar universitar
la nivelul municipiului, corelat
cu specificul economic local.
2. Amenajarea și dotarea unor
spații pentru găzduirea
programelor de studii
universitare, prin
refuncționalizarea unor clădiri
existente.

reducerea perioadei de găsire a
unui loc de muncă

Impact indirect prin creșterea
competitivității forței de muncă
la nivel regional

Creșterea nivelului educțional a
personaelor tinere și active

Nu este cazul

1.500.000
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Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

O.S. 1. Creșterea cu minim
5%
a
gradului
de
cuprindere al copiilor din
municipiul
Turda
în
învățământul
antepreșcolar și preșcolar,
în perioada 2019‐2023;
O.S 2. Reducerea cu
minim 25% a numărului de
cazuri de părăsire timpurie
a școlii, cu precădere la
nivelul elevilor aparținând
minorității
Roma
din
municipiul
Turda,
în
perioada 2019‐2023;

1. Acordarea de sprijin financiar
suplimentar pentru copii care
frecventează grădinița.

‐ Creșterea cheltuielilor de la
bugetul local cu tichetele sociale

1. Acordarea de sprijin material
și financiar pentru elevii care
frecventează cursurile școlilor,
conditionate de prezență.

‐ Creșterea cheltuielilor de la
bugetul local cu burse sociale,
rechizite, cadouri, îmbrăcăminte
etc.

O.S.
3.
Dezvoltarea
competențelor cadrelor
didactice din municipiul
Turda
în
domeniul
inovației, incluziunii și
orientării pe nevoilor
elevilor, prin formarea
continuă a minim 20% din
totalul personalului de
profil din unitățile de
învățământ din oraș, în
intervalul 2019‐2023;

1. Derularea de programe de
formare prin Casa Corpului
Didactic Cluj.

Nu este cazul

‐ Încurajarea natalității, dar nu și
a reinserție părinților pe piața
muncii;
‐ Impact limitat asupra gradului
de cuprindere a copiilor în
sistemul educational din cauza
valorii reduse a tichetelor;
‐ Impact de scurtă durată asupra
creșterii gradului de cuprindere
în învățământul de masă;
‐ Perpetuarea fenomenului
sărăciei, bursele devenind o
sursă de venit de bază pentru
părinți;
‐ Adresarea ineficientă a
cauzelor abandonului și a
problemelor specific elevilor cu
cerințe educaționale speciale.
‐ Dezvoltarea competențelor
doar în limita ofertei de formare
și a resurselor de care dispune
Casa Corpului Didactic.

Impact ecologic
Nu este cazul

Buget estimate
(Euro)
50.000

Nu este cazul

100.000

Nu este cazul

50.000
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O.S.
4.
Creșterea
participării tinerilor la
învățământul tehnic și
profesional în domeniile
de interes pentru mediul
de afaceri local, prin
creșterea numărului de
absolvenți ai claselor de
profil din municipiul cu
minim 50% în intervalul
2019‐2023;
O.S.
5
Diversificarea
ofertei educaționale de la
nivelul municipiului Turda,
prin acreditarea a minim
două
programe
(post)universitare,
organizate la nivel local,
până în anul 2023.

1. Acordarea de stimulente
financiare suplimentare pentru
elevii care urmează o formă de
învățământ tehnic și profesional
(burse private din partea
angajatorilor, cazare și masă
gratuită etc.)

1. Înființarea unui centru de
învățământ la distanță al unei
universități private existente din
țară.

Creșterea cheltuielilor suportate
de la bugetul local și de la cel al
agenților economici.

‐ Impact redus și de scurtă
durată asupra creșterii
numărului de elevi din
învățământul tehnic și
profesional;
‐ Adresarea ineficientă a
problemelor legate de calitatea
pregătirii practice a
absolvenților.

Nu este cazul

50.000

‐ Oferta educațională
concurentă cu cea din Cluj‐
Napoca sau Alba‐Iulia, cu
atractivitate redusă pentru
tinerii din zonă

Nu este cazul

100.000
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Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S. 1. Creșterea cu minim 5% a
gradului de cuprindere al copiilor
din
municipiul
Turda
în
învățământul antepreșcolar și
preșcolar, în perioada 2019‐
2023;

1. Construcția de noi creșe și
grădinițe

‐ Creșterea cererii locale de
lucrări de construcții, pe
durata construcțiilor;
‐ Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul local
cu funcționarea și
mentenanța noilor unități.

‐ Creșterea confortului
copiilor și a cadrelor didactice;
‐ Adresarea ineficientă a
problemelor legate de gradul
redus de cuprindere a copiilor
și tinerilor proveniți din familii
defavorizate

Nu este cazul

Buget estimat
(Euro)
2.000.000

O.S 2. Reducerea cu minim 25% a
numărului de cazuri de părăsire
timpurie a școlii, cu precădere la
nivelul
elevilor
aparținând
minorității Roma din municipiul
Turda, în perioada 2019‐2023;

1. Înființarea de centre de tip
after‐school pentru elevii care
provin din familii cu probleme
materiale

‐ Cheltuieli suplimentare
pentru bugetul local cu
funcționarea centrelor de tip
After‐School

Nu este cazul

300.000

O.S. 3. Dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice
din municipiul Turda în domeniul
inovației, incluziunii și orientării
pe nevoilor elevilor, prin
formarea continuă a minim 20%
din totalul personalului de profil
din unitățile de învățământ din
oraș, în intervalul 2019‐2023;

Implicarea cadrelor didactice
în schimburi de bune practici
și proiecte de mobilitate
internațională
(de
tip
Erasmus)

Nu este cazul

‐ Creșterea performanțelor
școlare;
‐ Îmbunătățirea siguranței, a
nutrițieiși a stării de sănătate
a copiilor;
‐ Ineficiența în a adresa
cauzele absentiesmului și
abandonului care țin de
atitudinea părinților și a
comunității față de educație.
‐ Creșterea calității actului
educational;
‐

Nu este cazul

150.000

O.S. 4. Creșterea participării
tinerilor la învățământul tehnic și

Reabilitarea și modernizarea
internatelor și a cantinelor

Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul local

‐ Creșterea confortului
elevilor care sunt cazați în

Nu este cazul

1.000.000
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profesional în domeniile de
interes pentru mediul de afaceri
local, prin creșterea numărului
de absolvenți ai claselor de profil
din municipiul cu minim 50% în
intervalul 2019‐2023;

pentru elevi

O.S. 5 Diversificarea ofertei
educaționale de la nivelul
municipiului
Turda,
prin
acreditarea a minim două
programe
(post)universitare,
organizate la nivel local, până în
anul 2023.

Construcția
universitar

cu modernizarea,
funcționarea și mentenanța
internatelor și cantinelor.

unui

campus

Investiții semnificative
suportate de la bugetul local
pentru dezvoltarea
infrastructurii

municipiu;
‐ Impact redus asupra
atractivității învățământului
tehnic și profesional în rândul
absolvenților de gimnaziu;
‐ Impact nesemnificativ
asupra calității procesului
educational.
‐ Impact limitat al investiției
asupra atractivității
municipiului ca centru
universitar în rândul
absolvenților de liceu din
zonă.

Nu este cazul

5.000.000
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Anexa 4: Dicționar de termeni și surse de informații
Abreviere
CCD
CES
CN
CTT
ISJ
LT
OS
PMT
PNDL
POCU
POR
SG

Denumire completă
Casa Corpului Didactic
Cerințe educative speciale
Colegiu Național
Colegiul Tehnic Turda
Inspectoratul Școlar Județean
Liceul Teoretic
Obiectiv Specific
Primăria Municipiului Turda
Programul Național de Dezvoltare Locală
Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Regional
Școala Gimnazială

Surse de informaţii:
 HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea,
monitorizarea și evaluarea politicilor publice;
 ISJ Cluj: Raportul anual privind starea și calitatea învățământului preuniversitar
clujean 2017/2018
 CCD Cluj: Lista programelor de formare acreditate din oferta CCD Cluj pentru anul
școlar 2018/2019
 PMT: HCL nr. 36/22.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza
administrativ‐teritorială a municipiului Turda în anul școlar 2019/2020
 INS: baza de date TEMPO Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo‐online/
 Paginile web ale instituțiilor de învățământ din municipiul Turda.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE:

POLITICA PUBLICA
SANATATE

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Contextul demografic
1.2. Starea de sănătate a populației, morbiditatea și mortalitatea populației
1.3. Infrastructura sanitară
1.4. Personalul medical
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
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POLITICA PUBLICĂ SECTORUL SĂNĂTATE
”Imbunătățirea serviciilor de sănătate de înaltă calitate, egalitate și durabilitate în contextul
demografic al municipiului Turda ”

NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Contextul demografic
Municipiul Turda este unul dintre orașele de talie medie cu cea mai îmbătrânită populație din
România. La 1 ianuarie 2019, 24,4% dintre persoanele domiciliate în oraș împliniseră vârsta de 60 de
ani, procent aproape dublu față de cel al copiilor (12,7%). Cauza principală a acestui fenomen de
îmbătrânire este migrația continuă a populației tinere către municipiul Cluj‐Napoca, iar, mai recent,
și către alte țări.
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Numărul de persoane vârstnice din municipiu se află într‐o continuă creștere de la începutul anilor
90, ritmul anual de creștere fiind de circa 300 persoane/an. Piramida vârstelor din figura de mai sus
indică faptul că această tendință va continua și în următorul deceniu, dat fiind numărul mare de
persoane care au vârsta de 50‐59 de ani și care vor intra treptat în rândul vârstnicilor, dar și
creșterea continuă a speranței de viață. Această creștere se va reflecta mai ales la nivelul grupelor de
vârstă înaintată, adică peste 70‐75 de ani, cele sunt și cele mai mari consumatoare de servicii
medicale.
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1.2. Starea de sănătate a populației, morbiditatea și mortalitatea populației
În pofida creșterii numărului de persoane vârstnice cu 67% între 1992 și 2019, numărul de decese
înregistrate în municipiul Turda a rămas aproape neschimbat în același interval, ceea ce indică o
tendință evidentă de creștere a speranței de viață a populației. Totuși, rata mortalității înregistrată în
anul 2018, de 12 cazuri de deces / 1000 de locuitori este superioară mediei județene (11,2) și
națională (11,9). Acesta este rezultatul fenomenului de îmbătrânire demografică mai accentuat de la
nivel local, dar și a accesului deficitar al unor categorii vulnerabile la servicii de asistență medicală.
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În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în intervalul 2008‐2018, s‐au înregistrat 34 de cazuri de
deces la vârsta de sub 1 an, la jumătate față de cele 66 înregistrate în perioada 1997‐2007. Rata
medie a mortalității infantile în ultimul deceniu a fost de circa 7 decese / 1000 de născuți vii, valoare
ușor superioară mediei județene, dar inferioară mediei naționale.
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Conform DSP Cluj, principalele cauze de deces ale populației în anul 2018 au fost bolile aparatului
circulator (54%), tumorile (25%), bolile aparatului respirator (6%), bolile aparatului digestiv (5%) și
leziuni traumatice / otrăviri și alte cauze externe (3%). Se remarcă o supramortalitate masculină la
toate afecțiunile, mai puțin la cele cardiovasculare. Circa 43% dintre locuitori suferă de boli cronice,
mai ales de boli ale aparatului circulator, boli psihice și comportamentale, diabet zaharat, și tumori,
a căror prevalență este peste media națională.
Principalele cauze de spitalizare sunt afecțiunile aparatului circulator, tumorile, bolile respiratorii,
cele ale sistemului osteo‐articular și cele digestive. Grupurile de populației cele mai expuse riscului
de îmbolnăvire sunt persoanele vârstnice și cele de etnie romă, iar printre factorii de risc la adresa la
sănătății se numără înaintarea în vârstă, fumatul, consumul excesiv de alcool, neglijarea regulilor de
igienă, obezitatea, sedentarismul, dar și utilizarea pe scară mică a serviciilor de depistare precoce a
unor afecțiuni
În pofida acestor tendințe, speranța de viață a populației se află în continuă creștere. Astfel, în anul
2018, aceasta a ajuns în mediul urban la 78,6 ani, fiind mai ridicată în cazul femeilor (81,1 ani) decât
al bărbaților (75,8 ani). Totuși, aceste valori sunt cu circa 3 ani mai scăzute decât media Uniunii
Europene, fără a mai lua în calcul faptul că în unele zone urbane din Spania, Italia sau Franța, durata
medie a vieții a ajuns deja la 85 de ani, conform EUROSTAT.
85

80

79,7

80

79,9

74,2

74,4

2012

2014

81

81,1

75,6

75,8

2016

2018

78,5
75

74,6

74,5

75,6

75,8

76,6

76,4

72,3
70

67,2

67,1

1996

1998

69,1

69

2000

2002

70,1

70,2

2004

2006

72,9

65

60

Masculin

2008

2010

Feminin

1.3. Infrastructura sanitară
Conform INS, la nivelul municipiului Turda funcționau, în anul 2018, următoarele unități sanitare:
a) În sistemul public:
 un spital cu ambulatoriu integrat, dispensar, farmacie, 6 laboratoare și cabinet de planificare
familială;
 3 cabinete medicale școlare.
b) În sistemul privat:
 policlinică
 7 centre medicale de specialitate;
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1 cabinet de medicină generală;
27 de cabinete de medicină de familie;
39 de cabinete stomatologice;
41 de cabinete medicale de specialitate;
24 de farmacii;
2 laboratoare de analize;
21 de laboratoare de tehnică dentară.

Atât în sectorul public, cât și în cel privat, rețeaua sanitară s‐a menținut relativ constantă în ultimii 7‐
8 ani, după o creștere rapidă a numărului de unități private (mai ales farmacii și cabinete
stomatologice) în perioada 2007‐2011.
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Cea mai importantă unitate sanitară din sectorul public este Spitalul Municipal Turda, care
deservește nu doar cei peste 55.000 de locuitori cu domiciliul în oraș, ci și pe locuitorii din zona de
influență a orașului, un areal cu circa 100.000 de cetățeni.
Această unitate sanitară, încadrată de Ministerul Sănătății în categoria a IV‐a (spital cu nivel de
competență bazal, focalizat pe afecțiuni cu un grad mic de complexitate), și aflată în administrarea
Consiliului Local Turda, are un număr de 371 de paturi, dintre care 364 pentru spitalizarea de zi (319
pentru adulți și 45 pentru cronici) și 7 pentru spitalizarea de zi. La acestea, se adaugă 20 de paturi
pentru însoțitori. Acesta și‐a restrâns mult capacitatea față de anul 1990, când număra 825 de
paturi.
Spitalul dispune de următoarele secții și compartimente:
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Secție / compartiment
Medicină Internă:
‐ Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
‐ Gastroenterologie
‐ Reumatologie
‐ Pneumologie
Chirurgie Generală:
‐ Ortopedie și traumatologie
‐ Chirurgie și ortopedie infantilă
‐ Urologie
Obstretică – Ginecologie
Pediatrie
ATI
Neurologie
Psihiatrie acuți
Psihiatrie cronici
‐ CPU
- Oncologie medicală
‐ Neonatologie
‐ Dermatovenerologie
‐ ORL
‐ Oftalmologie
‐ Cardiologie
‐ Boli infecțioase

Număr de
paturi
43
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8
6
23
13
6
8
29
25
15
25
25
45
‐
10
7
10
8
8
15
12

La acestea se adaugă:
 Laboratorul Analize Medicale
 Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală
 Laboratorul Explorări Funcționale
 Laboratorul Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie
 Unitatea de Transfuzie Sanguină
 Camera de Gardă
 Spitalizarea de zi
 Cabinetul Planificare Familială
 Cabinetul Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice
 Cabinetul Medicina Muncii
 Cabinetul Oncologie Medicală
 Cabinetul Boli Infecțioase
 Serviciul Anatomie Patologică, cu compartimentele Citologie, Histopatologie și Prosectură
 Blocul Operator
 Dispensarul TBC
 Farmacia
 Ambulatoriul Integrat (Policlinica) cu cabinetele: Gastroenterologie, Reumatologie,
Cardiologie, Recuperare‐Medicină Fizică‐Balneologie, Obstretică‐Ginecologie, Chirurgie
Generală, Medicină Internă, Urologie
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Alte funcțiuni cu rol administrativ și suport (bloc alimentar, bloc curățenie, garderobă, birou
internări, sterilizare etc.).
Spitalul funcționează în mai multe clădiri, construite în perioada 1909‐1985, respectiv:
 Pavilionul Central (P+5) – construit în anul 1985;
 Pavilionul Ambulator/Policlinică (P+2) – construit în anul 1985
 Pavilionul Boli Infecțioase/Oncologie (P+1) – construit în anul 1909
 Blocul alimentar – construit în anul 1970
 Centrala termică și capela – construită în anul 1953
În anul 2017, spitalul a tratat 9.900 de pacienți în regim de spitalizare continuă, 4.000 în regim de
spitalizare de zi și 9.600 în regim de ambulator. De asemenea, acesta a realizat 320.700 de analize de
laborator, 6.100 de analize radiologice, 4.500 de analize ecografice și 6.200 de EKG. Durata medie de
spitalizare a fost de 6,6 zile, gradul de utilizare al paturilor de circa 55%, iar indicele de complexitate
al cazurilor de 1,08.
Autoritățile publice locale au cheltuit peste 1 mil. Euro din fonduri proprii pentru modernizarea și
dotarea Spitalului Municipal, doar în perioada 2016‐2019, dintre care peste jumătate au mers către
investiții, iar restul către achiziția de bunuri și servicii. Acest lucru a permis realizarea unor dotări
importante (de ex. achiziția unui computer tomograf modern, a unor mese chirurgicale, aparate de
anestezie și ventilație, a unei linii video de endoscopie urologică, a unor monitoare pentru funcții
vitale), amenajarea compartimentului de urologie, a zonei de spitalizare de zi, reînființarea
dispensarului TBC, amenajarea spațiilor verzi din curtea spitalului etc. De asemenea, cu ajutorul unor
ONG‐uri și a sponsorizărilor s‐au realizat lucrări de modernizare la secțiile de obstretică‐ginecologie
și dermatologie.
Cu toate acestea, principala sursă de venituri a Spitalului rămâne contractul de servicii medicale
încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Acesta are o valoare limitată de încadrarea spitalului în
categoria a IV‐a, înaintarea în treapta a III‐a putând conduce la creșterea numărului de paturi
contractabile cu circa 30%. Acest lucru se poate realiza însă prin atragerea de noi medici (de ex. linie
de gardă la specialitatea Ortopedie și permanență la Psihiatrie și Radiologie) și pacienți, cei mai mulți
dintre aceștia preferând să se îndrepte către spitalele publice și private de prestigiu din Cluj‐Napoca.
De asemenea, infrastructura și nivelul de dotare al Spitalului înregistrează încă unele deficiențe
majore. Astfel, toate pavilioanele necesită lucrări de reabilitare, modernizare și dotări de ultimă
generație, pentru a asigura îndeplinirea standardelor din domeniu privind prevenirea infecțiilor
intra‐spitalicești sau respectarea circuitelor funcționale. Secția de oncologie funcționează într‐un
spațiu necorespunzător și nu dispune de un centru de radioterapie, pacienții care suferă de cancer
fiind nevoiți să se deplaseze la Cluj‐Napoca pentru astfel de tratamente. De asemenea, unitatea nu
dispune de o secție de îngrijiri paleative pentru bolnavii aflați în stadii terminale și nici de spații
corespunzătoare pentru activități de recuperare, balenologie și medicină fizică. Laboratoarele nu
dispun de anumite tipuri de echipamente, precum cele de radiodiagnostic, imagistică sau
ultrasonografie (de ex. lipsa unui aparat de tip RMN). Compartimentul de Primiri Urgențe nu dispune
de suficient spațiu pentru a primi un număr mare de pacienți simultan (de ex. în cazul unui așa‐numit
”Plan Alb”), iar zona de spitalizare de zi nu este corespunzător izolată de activitatea de spitalizare
continuă, conform standardelor din domeniu. Blocul operator nu este unul centralizat și
corespunzător dotat, la secția de boli infecțioase nu există o stație de epurare dedicată, iar unitatea
nu are fabrică proprie de oxigen medical.
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal ar aduce multiple beneficii: atragerea de
noi medici; dezvoltarea turismului medical, ca sursă complementară de venituri, mai ales în cazul
paturilor necontractate cu CAS; înființarea de noi specialități și furnizarea de noi servicii medicale (de
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ex. îngrijiri paleative, radioterapie, nefrologie, recuperare neurologică etc.); creșterea calității
serviciilor medicale; prevenirea infecțiilor intraspitalicești etc.
Cele 3 cabinete medicale și cabinetul stomatologic pentru elevi se află în subordinea Direcției de
Asistență Socială Turda și funcționează în cadrul unităților de învățământ din municipiu. Acestea
furnizează servicii de profilaxie primară (triaj, vaccinări, examinări periodice și de bilanț, educație
sanitară) și secundară (consultații, tratamente) gratuite pentru elevi.
În sectorul privat erau disponibile mai ales ales servicii de tip ambulator (consultații) în specialități
precum ORL, psihiatrie, neurologie, pneumologie, psihiatrie pediatrică, neurologie pediatrică,
chirurgie, cardiologie, diabet, reumatologie, ortopedie, endocrinologie, oncologie, medicină internă,
dermatologie. La acestea se adaugă peste 20 de farmacii, laboratoare de analize, de ecografie, de
radiologie dentară, cabinete stomatologice, laboratoare de tehnică dentară, servicii de ambulanță
privată, de îngrijire la domiciliu etc. Unele dintre acestea au încheiate și contracte cu Casa de
Asigurări de Sănătate, care subvenționează o parte dintre serviciile oferite de către acestea
pacienților. La nivel local funcționează și o stație de ambulanță, deservită de două echipaje, dintre
care unul cu medic. Parcul auto este învechit și suprasolicitat, iar personalul este insuficient în raport
cu numărul mare de solicitări din zonă.
În anul 2012, la nivelul municipiului s‐a înființat un Centru de Permanență, care a funcționat în
Policlinica din Turda Nouă, apoi în Policlinica Oprișani. Acesta este deservit de o parte dintre medicii
de familie din municipiu, care asigură asistența medicală primară inclusiv pe timpul nopții, cu scopul
de a degreva serviciile de urgență ale spitalelor.
1.4. Personalul medical
Numărul de cadre sanitare din sectorul public s‐a redus în cazul municipiului Turda la circa jumătate
față de anul 1990. Astfel, în spital și în cabinetele școlare mai activau la începutul anului 2018 doar
64 de medici, 2 stomatologi, 2 farmaciști și 222 de asistenți medicali. Totuși, după anul 2005 se
remarcă o inversare a tendinței de scădere a numărului de angajați din domeniu. De altfel, la nivelul
Spitalului Municipal s‐au angajat în acest interval peste 100 de persoane, între care și 8 medici.
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Cu toate acestea, personalul medical din domeniul sănătății rămâne unul deficitar. Specialitățile cele
mai problematice din perspectiva
deservirii cu medici sunt obstretica‐ginecologia,
dermatovenerologia, ORL, oftalmologia, bolile infecțioase, oncologia, diabetul și bolile metabolice,
chirurgia, pediatria, neonatologia, pneumologia, recuperarea și balneologia, urologia. Mulți dintre
medici au atins sau vor atinge curând vârsta de pensionare, situație înregistrată chiar și în cazul
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medicinei de familie. În aceste condiții, la compartimentele unde există un singur medic, există
riscul nedeservirii pacienților în cazul în care acesta este în concediu sau la specializare
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În pofida scăderii numărului de cadre didactice, la nivelul municipiului nu se poate discuta despre un
deficit de personal în educație, acesta fiind suficient și corespunzător calificat pentru funcția
deținută.
În sectorul privat, activau, în anul 2017, un număr 29 de medici de familie, 2 medici specialiști (la
care se adăugau numeroși colaboratori care practică naveta de la Cluj‐Napoca), 30 de stomatologi și
91 de asistenți medicali.
Primăria Municipiului Turda are angajat un mediator sanitar care să faciliteze accesul la servicii de
sănătate al populației de etnie romă.
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
”Imbunătățirea serviciilor de sănătate de înaltă calitate, egalitate și durabilitate în contextul
demografic al municipiului Turda ”
1.Instituția
iniţiatoare

Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda

2.Formularea
problemei

Principalele probleme / constrângeri de la nivelul sistemului medical din municipiul
Turda sunt următoarele:
‐ Bolnavii cu anumite afecțiuni mai grave (de ex. cei care suferă de cancer și care
urmează tratamente cu radioterapie) nu pot beneficia de asistență medicală de
specialitate la nivel local, fiind nevoiți să deplaseze la Cluj‐Napoca pentru tratament.
Motivele sunt legate de infrastructura insuficientă a Spitalului Municipal Turda, în
termeni de spații conforme cu standardele din domeniu și de dotare cu aparatură
medicală modernă, dar și de deficitul de personal medical calificat (medici specialiști,
asistenți medicali) din sistemul public. Deși autoritățile locale și managementul spitalului
au depus eforturi considerabile pentru dotarea unității sanitare cu aparatură (de ex.
computer tomograf), modernizarea unora dintre secții și chiar recrutarea de personal
suplimentar, încadrarea acesteia în categoria a IV‐a și problemele de finanțare din
sectorul medical de stat, fac ca gama de servicii medicale furnizată să fie limitată (de ex.
lipsa unor secții de recuperare neurologică, îngrijiri paleative etc.) în raport cu nevoile
locale. De asemenea, deficitul de medici tinde să se acutizeze, în condițiile în care toți
mai mulți dintre cei existenți în sistem ating vârsta de pensionare (inclusiv în cazul
medicilor de familie). Toate acestea vin în contextul în care numărul de vârstnici crește
de la un an la altul, implicit și numărul de bolnavi cronici care necesită servicii tot mai
complexe de asistență medicală.
‐ La nivel local există anumite grupuri defavorizate care au un acces limitat la servicii
medicale de bază, această situație fiind specifică mai ales persoanelor de etnie romă și
lipsite de venituri constante, care nu sunt asigurate medical și nu sunt, implicit, înscrise
la un medic de familie. În acest context, chiar și pentru tratarea unor afecțiuni minore,
aceștia se adresează serviciilor de urgență, ceea ce pune o presiune semnificativă pe
serviciul de ambulanță și pe camera de gardă, care se confruntă oricum cu personal
deficitar. Primăria are angajat în prezent un singur mediator sanitar pentru întreaga
comunitate de romi, care numără aproape 3.000 de persoane (oficial înregistrate la
recensământul din 2011).
‐ Morbiditatea în rândul populației este una relativ ridicată, mai ales în ceea ce privește
afecțiunile cardio‐vasculare, diabetul zaharat, tumorile sau afecțiunile psihice. Multe
dintre afecțiunile de acest tip sunt rezultatul unui stil de viață nesănătos, iar tratamentul
lor este mult îngreunat de diagnosticarea tardivă a bolilor. În cazul persoanelor
defavorizate, se înregistrează încă afecțiuni de natură infecțioasă determinate de
nerespectarea unor norme minimale de igienă. Cu toate acestea, acțiunile de prevenție
la nivelul grupelor de risc derulate la nivel local au fost puține și relativ ineficiente până
în prezent, ceea ce face ca presiunea pe sistemul public de sănătate să se mențină la
cote foarte înalte.

3.Denumirea
politicii

”Îmbunătățirea serviciilor de sănătate de înaltă calitate, egalitate și durabilitate în
contextul demografic al municipiului Turda”

4.Scop

Scopul politicii de a consolida capacitatea unităților sanitare din municipiul Turda de a
furniza servicii medicale incluzive și de calitate, adaptate la trendul de îmbătrânire
demografică de la nivel local.

5.Obiective
generale/
Obiective
specifice

Obiectivul general al politicii este de a contribui la creșterea speranței de viață a
populației municipiului Turda, prin asigurarea accesului tuturor cetățenilor din,
indiferent de vârstă, etnie sau ocupație, la servicii medicale la standarde europene și
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prin promovarea unui stil de viață sănătos.

6.Beneficiari

7. Variante de
soluționare4

8.Procesul
consultare

de

9.Varianta
de
soluționare
recomandată

4

Obiective specifice:
7. Clasificarea Spitalului Municipal Turda ca unitate sanitară de categoria a III‐a, până
în anul 2023;
8. Creșterea cu minim 10% a numărului de persoane provenind din categorii
defavorizate care beneficiază de servicii medicale comunitare;
9. Atragerea unui număr de minim 10 medici specialiști în sistemul public de sănătate
din municipiul Turda, în perioada 2019‐2023;
10. Conștientizarea a minim 5% din populația municipiului cu privire la importanța unui
stil de viață sănătos.
Locuitorii municipiului Turda (în număr de circa 55.000), la care se adaugă până la
100.000 de persoane din zona de deservire a Spitalului Municipal Turda.
Varianta 1
Impact 1
Buget estimat 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 2
Impact 2
Buget estimat 2
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 3
Impact 3
Buget estimat 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Organizații,
instituții Rezultatul consultării
consultate conform HG nr.
775/2005.
Se va completa în urma procesului de consultare.

A se vedea anexele 1, 2, 3
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Planul de acțiuni5 ‐ (se referă la varianta de politici publice care este aleasă spre implementare)
Activitate / subactivitate necesară implementării
Activitate / subactivitate
Termen de Responsabil
Buget (Euro) Surse
de Rezultate
Raport
de
realizare
finanțare
monitorizare
1
2
3
4
5
Obiectivul specific nr. 1. Clasificarea Spitalului Municipal Turda ca unitate sanitară de categoria a III‐a, până în anul 2023
Activitatea 1.1. Extinderea, reabilitare, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Turda
Subactivitatea 1.1.1. Implenentare Plan 2023
Spitalul
36.000.000
Bugetul MS
30.000 pacienți Anual (în luna
general de modernizare, transformare și
Municipal
Bugetul local
deserviți anual
ianuarie a anului
extindere a construcțiilor existente prin
Turda
în
n+1 ptr anul n)
expertizarea, proiectarea și consolidarea
parteneriat cu
clădirilor spitalului municipal Turda:
Ministerul
Sănătății
 Reabilitare și modernizare Pavilion
Central, inclusiv dotarea cu echipamente
și aparatură medicală
 Reabilitare și modernizare Pavilion
Policlinică, inclusiv dotarea cu
echipamente și aparatură medicală;
 Dotarea laboratoarelor de analize cu
aparatură medicală și mobilier specific;
 Recompartimentare și transformare a
etajului 5 în bloc operator central și
dotarea cu echipamente și aparatură
medicală;
 Construcția unui centru medical de
tratament, recuperare, balneologie și
radioterapie, inclusiv dotarea cu
echipamente și aparatură medicală.

Raport de
evaluare
6

Ianuarie
2024

5

In conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 explicațiile pentru fiecare coloană sunt următoarele:
La coloana 1 se precizează data limită pentru realizarea unei activități/subactiivtății; La coloana 2 se menționează instituția responsabilă și persona de contact, La coloana 3 se precizeză
bugetul alocat fiecărei activități detaliat pe principalele capitole de cheltuieli (materiale, servicii, salarii, etc), La coloana 4 se enumeră rezultatele cuantificând cât mai mult, La coloana 5 se
precizează termenul de realizarea a raportului, La coloana 6 se precizează termenul de realizarea a raportului
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Subactivitatea 1.1.2. Dotarea Spitalului
Municipal Turda cu aparatură medicală
modernă

2023

PMT
în 1.000.000
POR 2014‐2020 50 de aparate
parteneriat cu
POR 2021‐2027 medicale
Spitalul
PNDL
achiziționate
Municipal
Bugetul local
Activitatea 1.2. Diversificarea ofertei de servicii medicale furnizate de Spitalul Municipal Turda
Subactivitatea 1.2.1. Înființarea linie de 2021
Spitalul
100.000
Fonduri proprii 10.000 pacienți
garda Ortopedie și asigurare permanență la
Municipal
spital (contract deserviți anual
secțiile Psihiatrie și Radiologie
Turda
CAS)

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2024

Anual (în luna Ianuarie 2022
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)
Obiectivul specific 2. Creșterea cu minim 10% a numărului de persoane provenind din categorii defavorizate care beneficiază de servicii medicale comunitare
Activitatea 2.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare de deservire a grupurilor vulnerabile
PMT
300.000
POR 2014‐2020
1 centru de Anual (în luna Ianuarie 2022
Subactivitatea 2.1.1. Amenajare spațiu 2021
igienă
și ianuarie
a
urban degradat prin construirea unui
sănătate
anului n+1 ptr
centru comunitar de igienă și
construit
anul n)

sănătate

Activitatea 2.2. Diversificarea gamei de servicii de asistență medico‐sociale furnizate grupurilor vulnerabile
Subactivitatea 2.2.1. Furnizarea de servicii de 2021
PMT
în 100.000
POCU
2014‐ 500
de Anual (în luna Ianuarie 2022
asistență medicală și de igienă corporală
parteneriat cu
2020
beneficiari
ianuarie
a
pentru comunitățile defavorizate
unitățile
de
Bugetul local
deserviți
anului n+1 ptr
învățământ
anul n)
Subactivitatea 2.2.2. Furnizarea de servicii de 2023
PMT (DAS)
100.000
Bugetul local
3.000
de Anual (în luna Ianuarie 2024
asistență medicală comunitară pentru
ianuarie
a
beneficiari
persoanele
defavorizate
cu
ajutorul
deserviți anual
anului n+1 ptr
mediatorilor sanitari și a asistenților medicali
anul n)
comunitari
Obiectivul specific 3. Atragerea unui număr de minim 10 medici specialiști în sistemul public de sănătate din municipiul Turda, în perioada 2019‐2023.
Activitatea 3.1. Acordarea unor stimulente pentru atragerea și formarea personalului medical de specialitate
Subactivitatea 3.1.1. Acordarea unor 2020
PMT
50.000
Bugetul local
20 de cadre Anual (în luna Ianuarie 2021
stimulente financiare (prime de instalare,
ianuarie
a
medicale
decontare navetă etc.) pentru medicii care
beneficiare / an anului n+1 ptr
se angajează la Spitalul Municipal Turda
anul n)
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Subactivitatea
3.1.2.
Construcția
/ 2020
PMT
30.000
Bugetul local
10
cadre
achiziționarea și acordarea de locuințe de
didactice
serviciu pentru medici sau subvenționarea
beneficiare / an
chiriei și a utilităților plătite de aceștia
Subactivitatea 3.1.3. Sprijinirea financiară a 2020
PMT
20.000
Bugetul local
10
cadre
formării
profesionale
continue
a
didactice
personalului medical (de ex. vouchere
beneficiare / an
pentru participarea la congrese medicale
Obiectiv specific 4. Conștientizarea a minim 5% din populația municipiului cu privire la importanța unui stil de viață sănătos
Activitatea 4.1. Informarea și conștientizare populației cu privire la riscurile la adresa sănătății și prevenția bolilor
Subactivitatea 4.1.1. Derularea unor 2021
GAL Turda
50.000
POCU
2014‐ 1.000
de
campanii de informare și conștientizare în
2020
beneficiari
rândul comunităților marginalizate din
Bugetul local
municipiu cu privire la măsurile de igienă,
prevenția bolillor, menținerea unui stil de
viață sănătos etc.
Subactivitatea 4.1.2. Derularea de activități 2020
PMT (DAS)
20.000
Bugetul local
3.000
de
de profilaxie primară și secundară în rândul
beneficiari / an
elevilor prin intermediul cabinetelor
medicale școlare și a orelor de educație
sanitară
Subactivitatea 4.1.3. Derularea de campanii 2020
PMT (DAS) în 50.000
Bugetul local
2.000
de
de testare gratuită a populației pentru
parteneriat cu
beneficiari / an
afecțiunile cele mai frecvente (de ex.
Spitalul
măsurare glicemie, tensiune arterială,
Municipal
saturație CO2, vouchere pentru teste EKG,
Turda
PSA, Babeș‐Papanicolau etc.)
Subactivitatea 4.1.4. Organizarea de puncte 2020
PMT (DAS)
20.000
Bugetul local
500
de
de prim ajutor în zilele caniculare
beneficiari / an

Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)
Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)

Ianuarie 2021

Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)

Ianuarie 2022

Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)

Ianuarie 2021

Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)

Ianuarie 2021

Anual (în luna
ianuarie
a
anului n+1 ptr
anul n)

Ianuarie 2021

Ianuarie 2021
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Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Obiective specific

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

O.S.
1.
Clasificarea
Spitalului Municipal Turda
ca unitate sanitară de
categoria a III‐a, până în
anul 2023

1.
Extinderea,
reabilitare,
modernizarea
și
dotarea
Spitalului Municipal Turda

‐ Reducerea alocărilor
anuale de la bugetul local
pentru lucrări de reparații la
secțiile spitalului;
‐ Reducerea costurilor de
operare și mentenanță ale
Spitalului;
‐ Creșterea numărului de
paturi contractate cu CNAS
‐ Creșterea încasărilor din
turismul medical.

‐ Îmbunătățirea stării de
sănătate a populației și
creșterea speranței de
viață;
‐ Reducerea efortului de
timp și financiar pentru
deplasarea pacienților la
Cluj‐Napoca
‐ Reducerea presiunii
sociale asupra familiilor
pacienților,
prin
dezvoltarea serviciilor de
îngrijire
paleativă
a
bolnavilor aflați în stadii
terminale.

O.S 2. Creșterea cu minim
10% a numărului de
persoane provenind din
categorii defavorizate care
beneficiază de servicii
medicale comunitare

1. Dezvoltarea infrastructurii
sanitare
de deservire
a
grupurilor vulnerabile

‐
Creșterea
costurilor
suportate de la bugetul local
cu furnizarea de asistență
medicală comunitară (de ex.
personal suplimentar)

O.S. 3. Atragerea unui
număr de minim 10 medici
specialiști în sistemul
public de sănătate din
municipiul
Turda,
în
perioada 2019‐2023;

1. Acordarea unor stimulente
pentru atragerea și formarea
personalului
medical
de
specialitate

‐ Reducerea incidenței
unor afecțiuni asociate
gradului redus de igienă și
eradicarea unor focare de
infecție
‐ Creșterea speranței de
viață în rândul grupurilor
vulnerabile
‐ Reducerea presiunii
asupra
sistemului
de
medicină de urgență
‐
Îmbunătățirea
disponibilității și a calității
serviciilor medicale oferite
la nivel local, cu impact
pozitiv asupra speranței
de viață a populației

2. Diversificarea ofertei de
servicii medicale furnizate de
Spitalul Municipal Turda

2. Diversificarea gamei de
servicii de asistență medico‐
socială furnizate grupurilor
vulnerabile

‐ Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul local
legate
de
personalul
medical;
‐ Creșterea numărului de
paturi contractabile cu

Impact
ecologic
‐ Reducerea
emisiilor
de
CO2
prin
creșterea
eficienței
energetice a
clădirilor
Spitalului
Municipal

Buget estimat
(Euro)
37.000.000

Nu este cazul

500.000

Nu este cazul

100.000
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CNAS.

O.S. 4. Conștientizarea a
minim 5% din populația
municipiului cu privire la
importanța unui stil de
viață sănătos

1. Informarea și conștientizare
populației cu privire la riscurile
la adresa sănătății și prevenția
bolilor

‐ Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul local
pentru asigurarea de servicii
medicale;
‐ Reducerea, pe termen
lung, a costurilor cu
tratamentul unor afecțiuni
cronice

‐ Reducerea eforturilor
suportate de cetățeni
pentru deplasarea la Cluj‐
Napoca.
‐ Îmbunătățirea stării de
sănătate și
creșterea
speranței de viață a
populației;

Nu este cazul

140.000
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Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Impact
ecologic
Nu este cazul

Buget estimat
(Euro)
200.000

‐ Impact social limitat de
accesul
limitat
la
consultații medicale și de
igiena
precară
a
locuințelor

Nu este cazul

100.000

‐ Cheltuieli foarte ridicate cu
construcția de locuințe noi,
în condițiile existenței unui
stoc important de locuințe
private neocupate la nivel
local.

‐ Impact limitat asupra
creșterii competitivității
municipiului
pentru
medici, în condițiile în care
o parte dintre aceștia
preferă să facă naveta la
Cluj‐Napoca

Nu este cazul

2.000.000

‐ Nu este cazul

‐ Impact limitat asupra
stării de sănătate a
populației, în condițiile în
care elevii reprezintă doar
10%
din
populația
orașului.

Nu este cazul

50.000

Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

O.S.
1.
Clasificarea
Spitalului Municipal Turda
ca unitate sanitară de
categoria a III‐a, până în
anul 2023

1. Înființarea de noi secții și linii
de gardă la Spitalul Municipal
Turda

‐ Impact social limitat
asupra stării de sănătate și
a speranței de viață a
populației,
din
cauza
deficiențelor legate de
infrastructura spitalului

O.S 2. Creșterea cu minim
10% a numărului de
persoane provenind din
categorii defavorizate care
beneficiază de servicii
medicale comunitare
O.S. 3. Atragerea unui
număr de minim 10 medici
specialiști în sistemul
public de sănătate din
municipiul
Turda,
în
perioada 2019‐2023;

1. Angajarea de noi mediatori
sanitari și asistenți medicali
comunitari

‐ Creșterea
cheltuielilor
Spitalului Municipal cu
personalul medical
‐
Creșterea
veniturilor
Spitalului din contractul cu
CNAS
‐ Costuri ridicate cu lucrări
de reparații și mentenanță
‐ Creșterea cheltuielilor de
la
bugetul
local
cu
personalul medical

O.S. 4. Conștientizarea a
minim 5% din populația
municipiului cu privire la
importanța unui stil de
viață sănătos

1. Derularea de campanii de
educație sanitară în școli și licee
prin intermediul cabinetelor
medicale școlare.

2. Executarea de lucrări de
reparații și mentenanță la
clădirile Spitalului Municipal

1. Construcția
pentru medici

de

locuințe
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Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Impact
ecologic
Nu este cazul

Buget estimat
(Euro)
10.000.000

Nu este cazul

100.000

‐ Impact redus asupra
atractivității
Spitalului
Municipal pentru medicii
tineri din cauza dotării
precare a unității sanitare.

Reducerea
emisiilor
de
CO2,
prin
promovarea
transportului
în comun al
medicilor

200.000

‐ Impact limitat al
campaniilor de informare
prin mass‐media, în lipsa
unei
abordări
mai
individualizate a fiecărei
personae (de ex. un
screening personal al stării
de sănătate și a expunerii
la riscuri)

Nu este cazul

100.000

Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

O.S.
1.
Clasificarea
Spitalului Municipal Turda
ca unitate sanitară de
categoria a III‐a, până în
anul 2023

1. Achiziționarea unor clădiri
pentru amenajarea de noi secții
și relocarea celor existente, cu
respectarea standardelor din
domeniu

‐ Cheltuieli foarte ridicate de
la bugetul local pentru
achiziția și dotarea unor
spații
cu
destinație
spitalicească;

O.S 2. Creșterea cu minim
10% a numărului de
persoane provenind din
categorii defavorizate care
beneficiază de servicii
medicale comunitare
O.S. 3. Atragerea unui
număr de minim 10 medici
specialiști în sistemul
public de sănătate din
municipiul
Turda,
în
perioada 2019‐2023;

1. Încheierea de parteneriate cu
ONG‐uri care să furnizeze
servicii
medicale
pentru
persoanele de etnie romă (de
ex. caravane medicale mobile)

‐ Reducerea cheltuielilor din
sectorul medical public
‐
Administrarea
mai
eficientă
a
resurselor
alocate sănătății (de ex. prin
utilizarea voluntarilor)
‐ Costuri suplimentare cu
asigurarea
transportului
personalului
medical
navetist

‐ Impact pozitiv asupra
comunității prin furnizarea
de
servicii
medicale
suplimentare,
dar cu
potential
discomfort
pentru pacienții care
trebuie să se deplaseze de
la o locație la alta a
Spitalului.
‐ Impact favorabil asupra
stării de sănătate a
populației, dar limitat în
timp la durata campaniilor
derulate de ONG

O.S. 4. Conștientizarea a
minim 5% din populația
municipiului cu privire la
importanța unui stil de
viață sănătos

1. Încheierea unui acord de
parteneriat cu UMF Cluj‐
Napoca
pentru
practica
rezidenților
la
Spitalul
Municipal Turda
2. Asigurarea gratuită a
transportului
zilnic
cu
microbuzul a medicilor navetiști
pe relația Cluj‐Turda‐Cluj
1. Derularea de campanii mass‐
media
de
promovare
a
prevenției și a unor obiceiuri de
viață sănătoase, cu precădere în
rândul populației active;
2. Organizarea de vizite ale
medicilor
de
la
Spitalul
Municipal la unitățile de
învățământ
din
municipiu
pentru ține prelegeri elevilor
despre importanța prevenției
bolilor

Costuri relativ ridicate cu
campania mass‐media

55
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, SANATATE, asistență socială, mediu și transport

Anexa 4: Abrevieri și surse de informații

Abreviere
CNAS
MS
OS
PMT
POCU
POR

Denumire complete
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ministerul Sănătății
Obiectiv Specific
Primăria Municipiului Turda
Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Regional

Surse de informaţii:

HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea și
evaluarea politicilor publice;
Pagina web a Spitalului Municipal Turda: http://spitalturda.ro
Pagina web a Direcției de Asistență Socială Turda: https://asistentasocialaturda.ro
INS. Baza de date TEMPO Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo‐online/
Direcția de Sănătate Publică Cluj. Raportul de activitate pe anul 2018
Casa de Asigurări de Sănătate Cluj. Raportul de activitate pe anul 2018.

56
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, ASISTENTA SOCIALA, mediu și transport

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE:

POLITICA PUBLICA
ASISTENTA SOCIALĂ

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate în municipiul Turda
1.2. Infrastructura și serviciile sociale existente la nivel local
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
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POLITICA PUBLICĂ SECTORUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ
”Creșterea incluziunii sociale prin abordarea integrată a dreptului la servicii de asistență socială în
municipiul Turda ”

NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate în municipiul Turda
În cadrul teritoriului SDL, municipiul Turda, au fost identificate 5 comunități marginalizate. Cele 5
comunități marginalizate identificate şi validate sunt: comunitatea Margaretelor, comunitatea din
bloc ELTA, comunitatea de pe Calea Victoriei, zona industrială şi Comunitatea Barbu Lăutaru.

Comunitatea Margareta este una dintre cele mai vechi comunități de romi din Turda, situată în
centrul cartierului Poieni. Cartierul Poiana a fost o comună, asimilată în perioada industrializării,
părând mai degrabă o zonă rurală. Mahala cu case, 98% romi. 737 de locuitori, 44% minori,
penticostali, 5% dizabilități, studii reduse (primar și gimnazial), abandon redus (5 cazuri),
Comunitatea ELTA este situată într‐un bloc social, localizat într‐un șir de alte blocuri construite la
începutul anilor 1970 de către întreprinderile din Turda. De asemenea, în comunitatea
Electroceramica există gunoi menajer în jurul blocului. Comunitatea Electroceramica este situată
lângă parc. Ghetou cu blocuri, 68% romi. 191 de locuitori, 39% minori. 55% maxim 8 clase, 9 cazuri
de abandon, 5% dizabilitati, ortodocși.
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Comunitatea de la Calea Victoriei se află într‐un bloc social din cartierul Oprișani, într‐un grup de alte
blocuri de patru etaje. Comunitatea de pe Calea Victoriei are spații verzi. Ghetou cu blocuri, 29%
romi. 284 de locuitori, 26% minori. 28% maxim 8 clase, ortodocși.
Comunitatea Zona industrială este izolată față de restul orașului. Fabrica de ciment și‐a construit
propria colonie de case și două blocuri, unde au locuit angajații întreprinderii. În cadrul acestei
comunități, zona Teclu este cea mai mare și mai săracă comunitate de romi. Prin interiorul ZUM 4
Zona industrială trece Arieșul, care poate fi văzut ca o barieră. În cardul acestui ZUM mai există și
alte bariere fizice precum garduri și linii de cale ferată uzinală. În celelalte ZUM‐uri nu există astfel de
bariere. Zona industrială este situată lângă șoseaua de trafic greu, ceea ce produce poluarea aerului
și poluare fonică. Tot aici există deșeuri menajere și industriale (deșeuri toxice, dărâmături
industriale, zone însemnate cu gunoi, rezervoare încă pline cu substanțe toxice lichide. În Zona
industrială există o rampă de gunoi. Ghetou cu blocuri, mahala cu locuințe improvizate, ghetou în
fostă colonie de muncitori – 37% romi. 1980 locuitori, 34% minori, ortodocși, 31% maxim 8 clase, 55
dizabilități.
Comunitatea Barbu Lăutaru este una vizibilă și foarte veche (peste 100 de ani) și se găsește în zona
periferică centrului orașului Turda. Comunitatea Barbu Lăutaru se află în apropierea Salinei Turda și
a lacurilor din zonă. Mahala cu case, 73% romi. 378 de locuitori, 33% minori, ortodoși, 50% max 8
clase.
După cum se poate observa, două comunități au o istorie de cel puțin o sută de ani (ZUM1 și ZUM5),
iar restul țin de o istorie mai recentă și sunt legate de dezvoltarea industrială a perioadei comuniste,
devenind comunități compacte de romi după 1989.
1.2. Infrastructura și serviciile sociale existente la nivel local
Principalul actor în domeniul protecției sociale și asistenței comunitare este Serviciul Public de
Asistență Socială Turda, înființat în anul 2006, care e un serviciu subordonat Consiliului Local și
primarului, având în subordine 16 centre și compartimente:

Centrul /
Compartimentul

Servicii oferite

Compartimentul  Solicită și centralizează declarațiile de
evidență și plată
avere și cele de interese ale
indemnizatii
funcționarilor publici precum și ale
lunare
personalului contractual, în condițiile
legii;
 Tine evidenta sancțiunilor persoanelor
care au săvârșit abateri disciplinare,
asigura
consilierea
etică
și
monitorizarea respectării normelor de
conduita;
 Eliberează tichetele de parcare pentru
persoanele cu handicap;
 Verifică îndeplinirea condițiilor legale de
acordare a indemnizațiilor lunare,
conform procedurilor prevăzute de lege

Număr de
beneficiari

Număr de
posturi
cuprinse în
organigramă
1
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și pregătește documentația necesară în
vederea stabilirii dreptului la măsurile
de asistență socială;
Întocmește deciziile de acordare,
încetare,
prelungire
acordare
indemnizatie;
Intocmeste statele de plata cu
indemnizatiile lunare pentru cazurile în
care persoana cu handicap grav sau
reprezentantul ei legal au optat pentru
aceasta, pregătește situațiile necesare
monitorizării prestațiilor sociale către
Trezoreria Turda în conformitate cu O
MF nr. 1849/401/2008 ; întocmește
ordinele de plata, listele de carduri
pentru
indemnizații
și
asigura
transmiterea fișierelor către bănci;
Întocmește statele de plata cu
indemnizațiile acordate persoanei cu
handicap grav pe perioada concediului
de odihna al asistentului personal, în
situatia în care nu se poate asigura
înlocuirea asistentului personal sau
găzduirea intra‐un centru de tip respiro
; Întocmește actele administrative
privind
încheierea,
modificarea,
suspendarea și încetarea contractului
individual de muncă al asistenților
personali;
Verifica lunar prezenta asistenților
personali și a persoanelor beneficiare de
indemnizație;
Asigura
participarea
asistenților personali, o data la 2 ani, la
instruirea organizata de angajator;
Informează beneficiarii privitor la
drepturile și facilitățile la care sunt
îndreptățiți, potrivit legii;
Solicita efectuarea de controale
periodice asupra activității asistenților
personali și prezinta semestrial un
raport consiliului local;
Urmărește și răspunde de îndeplinirea
condițiilor legale de acordare a
beneficiilor sociale de către persoanele
beneficiare de indemnizațiile lunare și
de către asistenții personali;
Prelucrează și administrează datele și
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Compartimentul
monitorizare
asistenți
personali














Serviciul

evidență și plată

informațiile privind beneficiarii de
indemnizații lunare și le comunică
instituțiilor abilitate, la solicitarea
acestora;
Identifică și evaluează situațiile care
impun acordarea de servicii și/sau
beneficii pentru persoanele adulte cu
dizabilități;
Colaborează cu DGASPC în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilități și
transmite acesteia toate datele și
informațiile
solicitate
din
acest
domeniu.
Monitorizează și evaluează activitatea
asistenților personali ;
Întocmește ancheta sociala la angajarea
asistentului personal;
Monitorizează persoanele beneficiare
de indemnizație lunara;
Asigură informarea și consilierea
beneficiarilor privind drepturile sociale
și serviciile sociale disponibile;
Identifică și evaluează situațiile care
impun acordarea de servicii și/sau
beneficii
pentru
persoanele
cu
dizabilități;
Implică în activitățile de îngrijire,
reabilitare și integrare a persoanei cu
handicap, familia acesteia;
Întocmește
adeverințele
pentru
obținerea gratuității transportului urban
pentru persoanele cu handicap,
asistenți personali și însoțitori;
Întocmește anchetele sociale pentru
Comisiile de evaluare a adulților/
copiiilor persoanele cu handicap;
Întocmește anchete sociale pentru
obținerea certificatelor de orientare
școlară pentru copiii cu CES;
Asigura distribuirea laptelui praf,
conform prevederilor Legii 321 din 26
iunie 2001 privind acordarea gratuită de
lapte praf pentru copii cu vârste
cuprinse între 0 ‐ 12 luni.
preluarea, verificarea și culegerea
datelor cuprinse în cererea pentru

2

9
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beneficii
de
acordarea alocației de stat pentru copii;
asistență social
 verificarea documentației depuse de
solicitant și a dosarelor privind
acordarea
indemnizației
pentru
creșterea copilului , a stimulentului de
inserție,
cu
toate
documentele
justificative corespunzătoare dreptului
solicitat și transmiterea acesteia către
AJPIS, pe baza de borderou.
 efectuează ancheta sociala în situația în
care părinții copilului nu sunt căsătoriți,
dar copilul a fost recunoscut, pentru a
beneficia de drepturile prevăzute de
OUG 111/2010;
 preluarea și verificarea dosarelor de
ASF, VMG, tichete grădinița, ajutoare
încălzire, emiterea dispozițiilor de
acordare/
modificare/
încetare/
respingere privind stabilirea dreptului;
 comunica beneficiarilor dispozițiile cu
privire la drepturile și facilitățile la care
sunt îndreptățiți, potrivit legii;
 urmărește și răspunde de îndeplinirea
condițiilor legale de către titularii și
persoanele îndreptățite la beneficiile de
asistenta sociala;
 identifica familiile și persoanele aflate în
dificultate, precum și situațiile care
impun acordarea de beneficii sociale
 efectuează anchete sociale în vederea
acordării ajutorului social, alocațiilor
pentru susținerea familiei, a tichetelor
de grădinița, a ajutoarelor pentru
încălzirea locuinței în termenele
precizate de legislația în vigoare și ori de
cate ori este nevoie;
 administrează baza de date cuprinzând
beneficiarii;
 asigură
consilierea și informarea
comunității
în
conformitate
cu
prevederile legislației în vigoare cu
privire la modalitatea și criteriile de
acordare a beneficiilor sociale;
 verifică în teren situațiile sesizate, în
vederea clarificării acestora;
 asigură evidența dosarelor beneficiarilor
 ia măsuri pentru soluționarea în cadrul
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Serviciul resurse 
umane,
salarizare


competențelor sale, a oricăror solicitări
sau sesizări;
efectuează sondaje și anchete sociale
pentru depistarea precoce a cazurilor de
risc de excluziune sociala
întocmește
statistici,
informări,
raportări,
situații
referitoare
la
domeniul de activitate;
asigură buna desfășurare a programului
cu publicul;
comunica lunar borderourile cuprinzând
dispozițiile de acordare, neacordare,
modificare, suspendare, încetare a
dreptului la ajutor social și a alocației de
susținere a familiei precum și orice alte
documente prevăzute în lege către
AJPIS Cluj și alte instituții abilitate;
întocmește statele de plată pentru
beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
locuinței, a tichetelor de grădinița;
întocmește lista cu persoanele apte de
munca beneficiare de ajutor social;
asigură păstrarea în bune condiții în
arhiva curentă a documentelor;
asigura repartizarea orelor de muncă,
ține evidența efectuării acestor ore și
asigura instructajul privind normele de
tehnică a securității muncii pentru toate
persoanele care prestează acțiuni ori
lucrări de interes local;
asigura respectarea planului de acțiuni
sau lucrări de interes local; asigura
repartizarea și planificarea persoanelor
în vederea realizării lucrărilor stabilite;
supraveghează și răspunde de realizarea
activităților
precum:
evacuarea
conținutului
coșurilor
stradale,
măturarea manuala a suprafețelor
carosabile, întreținerea curățeniei pe
străzi, parcuri și alei, curățării rigolelor,
colectarea în saci menajeri a deșeurilor,
pe străzile prevăzute în anexele planului
de acțiuni sau lucrări de interes local.
Asigurarea organizării, conducerii și
gestionării resurselor umane, respectiv
salarizarea acestora.
Acordarea drepturilor prevăzute de lege

4
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Compartiment

prevenire situații
de urgență și
marginalizare
social


















persoanelor încadrate în grad de
handicap.
asigura
prevenirea
riscurilor
profesionale, protecția sănătății și
securitatea lucrătorilor, eliminarea
factorilor de risc și accidentare,
informarea, consultarea, participarea și
instruirea
lucrătorilor
și
a
reprezentanților lor;
organizează activități privind prevenirea
și stingerea incendiilor;
actualizează planurile de prevenire și
stingere a incendiilor ;
preia și desfășoară toate activitățile
necesare pentru înhumarea persoanelor
decedate
fără
aparținători
și
neidentificate;
verifica în teren solicitările de ajutoare
de urgenta, întocmește ancheta sociala
și documentația necesara în vederea
aprobării acordării acestora;
întocmește statul de plata pentru
acordarea ajutoarelor de urgenta și a
indemnizațiilor pentru aniversarea a 50
ani căsătorie;
asigura
distribuirea
produselor
alimentare prin POAD;
evaluează situația romilor și identifică
problemele, propune și analizează
soluțiile
viabile
și
recomandă
reprezentanților instituțiilor publice,
ONG‐urilor ;
inținează activități și promovează
proiecte ca membru în cadrul Grupului
de Lucru Local;
participă
la
implementarea,
în
parteneriat, a proiectelor / programelor
pentru comunitățile de romi;
planifică, organizează, coordonează și
desfășoară activități pentru îndeplinirea
obiectivelor și sarcinilor din Strategia
Guvernului României de Incluziune a
cetățenilor
români
aparținând
minorității romilor pentru perioada
2015‐2020;
participă la medierea conflictelor inter și
intracomunitare;

2
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 organizează conferințe, seminarii și
dezbateri publice privind comunitățile
de romi;
 sprijină activitatea Biroului Județean
pentru Romi, in calitate de membru;
 asigură consultanță pe probleme de
administrație locală, locuințe, asistență
socială, protecția copilului, educație,
justiție și ordine publică pentru etnia
rromă;
 acordă asistență în vederea evaluării și
selecționării
proiectelor
de
implementare pentru etnia romă;
 asigură colaborarea cu instituția
abilitată
în
vederea
obținerii
documentelor de identitate și stare
civilă;
 efectuează anchete sociale.
Compartiment
 monitorizează și analizează situația
autoritate
copiilor din Turda, precum și modul de
tutelară, oficiul
respectare a drepturilor copiilor,
juridic
asigurând centralizarea și sintetizarea
datelor și informațiilor relevante,
realizează activitatea de prevenire a
separării copilului de familia sa;
 identifică și evaluează situațiile care
impun acordarea de servicii și/sau
prestații pentru prevenirea separării
copilului de familia sa;
 asigură consilierea și informarea
familiilor cu copii în întreținere asupra
drepturilor și obligațiilor acestora,
asupra drepturilor copilului și asupra
serviciilor disponibile pe plan local;
 asigură și urmăresc aplicarea măsurilor
de prevenire și combatere a consumului
de alcool și droguri, de prevenire și
combatere a violenței în familie, precum
și a comportamentului delincvent;
 înaintează propuneri DGASPC, în cazul
în care este necesară luarea unei măsuri
de protecție specială, în condițiile legii;
 urmărește evoluția dezvoltării copilului
și modul în care părinții acestuia își
exercită drepturile și își îndeplinesc
obligațiile cu privire la copilul care a
beneficiat de o măsură de protecție
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specială și a fost reintegrat în familia sa;
colaborează cu DGASPC în domeniul
protecției copilului și transmit acesteia
toate datele și informațiile solicitate din
acest domeniu;
identifica situațiile de risc care pot
determina separarea copilului de
părinții săi, previne comportamentele
abuzive ale părinților și violența în
familie;
identifica copiii a căror dezvoltarea
fizică, mentală, spirituală, morală sau
socială este primejduită și care necesită
intervenția DGASPC ;
Cooperează cu instituțiile medicale,
poliția și alte autorități în vederea
realizării
demersurilor
pentru
înregistrarea nașterii copiilor părăsiți în
maternitate și a copiilor găsiți;
urmărește evoluția dezvoltării copilului,
precum și modul în care părinții își
exercită drepturile și își îndeplinesc
obligațiile cu privire la copilul reintegrat
în familie. În acest scop întocmește
rapoarte lunare pe o perioadă de
minimum 3 luni;
colaborarea cu inspectoratele școlare
județene și cu celelalte instituții publice
competente în vederea reintegrării
școlare a copiilor care se sustrag
procesului de învățământ, desfășurând
munci cu nerespectarea legii;
Întocmește anchete sociale pentru
stabilirea modalității de exercitare a
autorității părintești, pentru stabilirea
domiciliului minorilor, stabilirea pensiei
de întreținere și a programului de
vizitare pentru copiii minori, la
solicitarea instanțelor de judecată ;
Întocmește anchete sociale în vederea
instituirii tutelei, curatelei, punerii sub
interdicție, pentru ajutor public judiciar,
persoane condamnate;
Efectuează monitorizarea trimestriala
pentru copiii ai căror părinți sunt plecați
în străinătate;
Participa la audierea minorilor la
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Serviciul de
Asistență
Medicală









Locuința
Protejată pentru
adulții cu ușoare
probleme
de
sănătate mintală

Locuința
Protejată pentru
adulții
cu
probleme
de
sănătate mintală

Centrul Social de
Urgență pentru
persoane
fără
adăpost „Șansa
unei
vieți
decente” Turda
Centrul de Zi și
Centrul
de
îngrijiri
la
domiciliu
































solicitarea organelor de politie și
întocmește anchete sociale pentru
minorii care au comis fapte penale;
Profilaxia primară:
Efectuarea triajului;
Efectuarea vaccinărilor;
Examinări medicale periodice și de
bilanț;
Educație sanitară;
Profilaxia secundară:
Consultații și tratamente medicale
efectuate preșcolarilor și elevilor;
6
Găzduire;
Hrană;
Asistență și îngrijire;
Incluziune familială și comunitară;
Consiliere psihologică;
Consiliere juridică;
Socializare;
Asistență medicală primară;
Asistență socială;
Terapie ocupațională;
Ergoterapie;
Găzduire;
Hrană;
Asistență și îngrijire;
Incluziune familială și comunitară;
Consiliere psihologică;
Consiliere juridică;
Socializare;
Asistență medicală primară;
Asistență socială;
Terapie ocupațională;
Ergoterapie;
20
Servicii sociale;
Servicii psihologice;
Servicii medicale;
Servicii de îngrijire;
700
Consultații și tratamente medicale;
Consiliere psihologică;
Kinetoterapie și masaj;
Exerciții de recuperare medicală și de
menținere în sala special amenajată;

21

7

7

6

31
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 Activități cu caracter recreativ și acțiuni
organizate cu diferite ocazii (excursii,
activități tematice, aniversare zile de
naștere, etc.);
 Servicii sociale;
 Consiliere juridică și administrativă;
 Servicii sociomedicale – de îngrijire;
 Servicii medicale – consultații și
tratamente medicale
20
 Consiliere socială și familială;
 Consiliere psihologică;
 Consultanță și suport juridic;
 Servicii de adăpost;
 Orientare și informare;

Centrul
de
Consiliere pentru
femei și copii,
victime
ale
violenței
domestice
700
Centrul
 Servicii sociale;
Comunitar
de  Servicii de îngrjire și menținere a
Igienă
și
sănătății prin punerea la dispoziția
Sănătate
membrilor comunității a unei spălătorii
și băi publice;
 Servicii de informare și educație
sanitară pentru membrii comunității
prin derularea de campanii;
 Servicii medicale de prim ajutor.
Cantina
de  Pregătirea și servirea a doua mese zilnic, 110
Ajutor Social
de persoană, prânzul și cina în limita
alocației de hrană, prevăzută de
reglementările legale.
 În cazuri de urgență, directorul
Serviciului Public de Asistență Socială
aprobă servirea meselor pentru o
perioadă de 7 zile, persoanelor aflate în
situații vulnerabile.
Serviciul creșe
 servicii de îngrijire, supraveghere și 120
educație a copiilor de vârstă
antepreșcolară;
 program de educație timpurie adecvat
vârstei, nevoilor, potențialului de
dezvoltare și particularităților copiilor
de vârstă antepreșcolară;
 supravegherea stării de sănătate și de
igienă a copiilor și acordarea primului
ajutor și îngrijirilor medicale necesare în
caz de îmbolnăvire, până la momentul
preluării copilului de susținătorul legal
sau al internării într‐o unitate medicală,

2

6

7

26
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Asistenți
personali







după caz;
nutriția
copiilor
cu
respectarea
normelor legale în vigoare;
colaborarea cu familiile copiilor care
frecventează creșa și realizarea unei
relații de parteneriat activ cu
părinții/reprezentanții
legali
în
respectarea
interesului
copilului;
îndrumare,consiliere și sprijin pentru
părinții/reprezentanții legali ai copiilor;
consilierea părinților/reprezentantului
legal în vederea identificării de soluții la
problemele identificate în cazul copiilor
cu cerințe educaționale speciale
depistarea precoce a situațiilor de risc
care pot determina separarea copilului
de părinții săi și sesizarea instituțiilor
abilitate.
Prestează pentru persoana cu handicap
grav toate activitățile și serviciile
prevăzute în contractul individual de
muncă, în fișa postului și în planul de
recuperare pentru copilul cu handicap
grav, respectiv în planul individual de
servicii al persoanei adulte cu handicap
grav;
Tratează cu respect, bună‐credință și
înțelegere persoana cu handicap grav și
nu abuzează fizic, psihic, moral și
material de starea acesteia;
Comunică DGASPC Cluj și DAS, în
termen de 48 de ore de la luarea la
cunoștință, orice modificare survenită în
starea fizică, psihică sau socială a
persoanei cu handicap grav și alte
situații de natură să modifice acordarea
drepturilor prevăzute de lege.

138

Acest serviciu oferă servicii sociale în domeniul protecția copilului a familiei, a persoanelor singure, a
persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin
intermediul cantinelor sociale, a centrelor de îngrijire de zi, a adăposturilor pentru persoane fără
locuință și a locuințelor sociale. În perioada 2012‐2016 numărul de dosare și al persoanelor care au
beneficiate de diferite forme de ajutor social a crescut în cazul dosarelor pentru venit minim
garantat (649 dosare în 2016), dosarelor pentru alocații pentru susținerea familiei (1.071 dosare în
2016) și al indemnizațiilor pentru persoane cu handicap (348 persoane în 2016). În cazul celorlalte
forme de beneficii sociale s‐au înregistrat scăderi: ajutoare pentru încălzire, asistenți personali
pentru persoane cu handicap, ajutoare prin POAD (care au fost acordate unui număr de circa 6.000
de persoane cu venituri reduse, adică peste 10% din populația stabilă) și ajutoare de urgență. De
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asemenea, se poate observa o scădere a numărului de persoane care beneficiază de servicii sociale
în toate centrele.
Primăria Municipiului Turda are angajat un mediator sanitar care să faciliteze accesul la servicii de
sănătate al populației de etnie romă. De asemenea, la nivelul acesteia există un Grup Local de Lucru
pentru integrarea persoanelor de etnie romă. Această comunitate beneficiază de o gamă largă de
servicii sociale:
‐ consiliere pentru ocupare, prin CCOFM din cadrul Primăriei Municipiului Turda;
‐ programe de reintegrare în sistemul educațional de tip ”A doua șansă” la Școala Profesională
Poiana;
‐ eliberarea de documente de identitate prin SPCLEP;
‐ derularea de campanii de prevenire și combatere a păduchilor, râiei, răcelii, gripei și cariilor
dentare prin Centrul de Igienă și Sănătate Poiana;
Tot la nivelul Primăriei Municipiului Turda există și o echipă mobilă de intervenție în cazul victimelor
violenței domestice, care cuprinde personal social, de ordine publică și juridic, care dispune inclusiv
de un autoturism. Fostul adăpost pentru femei și copii victime ale violenței domestice din cadrul
SPAS a fost desființat din rațiuni de eficiență, fiind păstrat doar serviciul de consiliere a acestora.
Problema locuințelor sociale este una cronică la nivelul municipiului Turda. Primăria a aprobat recent
un proiect pentru construirea a 72 de locuințe sociale în zona Str. Negru Vodă, respectiv a finalizat
recent 48 de locuințe pentru tineri pe str. Zambilelor, ambele obiective fiind finanțate de la bugetul
de stat. Acestea se adaugă locuințelor deținute de municipalitate în blocul ANL, blocul
Electroceramica, blocul L105, cele 5 blocuri de pe Str. Panait Cerna și cele de tip modul‐container de
pe Str. Nicolae Teclu. Multe dintre locuințele sociale administrate de Primărie, prin Serviciul
Administrare Fond Locativ, sunt degradate de către chiriași, devenind zone urbane marginalizate. De
asemenea, unii dintre aceștia înregistrează și datorii importante la plata utilităților. În plus, în
prezent, la nivelul autorităților locale sunt înregistrate circa 100 de cereri eligibile pentru atribuirea
unei locuințe sociale sau pentru tineri care nu au putut fi onorate din cauza deficitului de locuințe în
proprietate publică.
Un alt furnizor important de servicii sociale din sectorul public este DGASPC Cluj, instituție din
subordinea Consiliului Județean Cluj, care dispune în municipiul Turda de următoarele centre și
servicii sociale:

Centrul

Adăpostul de zi și
noapte
pentru
copii străzii

Servicii oferite







Număr de
beneficiari

23
activităţi de ingrijire
activităţi educative individualizate
pentru fiecare copil;
consiliere de specialitate (socială,
psihologică, pedagogică) a copilului;
consiliere de specialitate (socială,
psihologică, pedagogică) a familiei;
medierea relaţiilor cu alte instituţii
de
specialitate
(medicale,
invatămint,
autorităţi
publice
locale, ONG‐uri);

Număr de
posturi
cuprinse în
organigramă
17
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Centrul
de
servicii
de
recuperare
neuromotorie de
tip ambulatoriu



activităţi punctuale in vederea
reintegrarii familiale si sociale.



Tratamentele
de
recuperare 170
oferite, în cadrul Centrului,
persoanelor cu dizabilităţi constau
în
şedinte
de
fizioterapie,
kinetoterapie,
masaj
și
psihoterapie.
În
cadrul
şedintelor
de
kinetoterapie sunt folosite exerciţii
pentru: combaterea spasticităţii,
creşterea amplitudinii de mişcare,
creşterea
forţei
muscular,
reeducarea mersului, reeducarea
echilibrului
şi
stabilităţii,
reeducarea coordonării, reeducarea
prehensiunii.
În cadrul şedintelor de fizioterapie
se
oferă
beneficiarilor
electroterapie,
magnetoterapie,
ultrasunete, unde scurte. Masajul
are scop sedativ, tonifiant sau
limfatic.
Asistentul social oferă beneficiarilor
consiliere socială, sprijin pentru
obținerea drepturilor persoanelor.
Psihologul centrului urmărește
dezvoltarea
deprinderilor
de
autonomie personală, realizează
împreună
cu
beneficiarii
activităţilor de socializare şi de
petrecere a timpului liber.
Dezvoltare
a
abilităților 16
gospodărești
Integrare profesională
Reintegrare familială și socială
Dezvoltarea
capacităților
de
comunicare și relaționare
Activități de recreere și socializare
servicii de recuperare, reabilitare 60
copiilor cu dizabilități psiho‐
neuromotori. Tratamentele de
recuperare oferite, în cadrul
Centrului, copiilor cu dizabilităţi
constau în ședinţe de fizioterapie,
kinetoterapie,
logopedie,






4
Unități
rezidențial de tip
familial pentru
copii Turda

Centrul
de
recuperare
psiho‐neuro‐
motorie pentru
copilul
cu
handicap
”Sf.
Irina”








7

26

9
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psihopedagogie
și
masaj.
Activitățile de recuperare și
abilitare/reabilitare se realizează,
după caz, individual sau în grup
programe
personalizate
de
intervenţie
adaptate
nevoilor
copilului;
programe de reabilitare;
terapie psihopedagogică;
stimularea psiho‐senzorio‐motorie;
kinetoterapie, fizioterapie, masaj;
terapie logopedică;
terapie comportamentală;
terapie de grup, meloterapie,
formarea şi organizarea autonomiei
personale.

În municipiul Truda există 51 de ONG‐uri, dintre care 13 activează în domeniul social. ONG‐urile din
domeniul social au preocupări în ceea ce privește: sprijinirea diabeticilor, îngrijirea vârstnicilor,
integrarea și recuperarea copiilor și tinerilor cu handicap, grădinițe, activități caritabile și sprijinul
comunității, activități de sănătate, sprijinirea nevăzătorilor, sprijinirea pensionarilor, sprijinirea
persoanelor cu handicap neuromotor și sprijinirea pacienților cu afecțiuni hepatice.
În cele ce urmează, vom prezenta câteva dintre activitățile derulate de aceste ONG‐uri în municipiul
Turda:
 Patriarhia Română: dispune de Centrul de îngrijire și asistență ”Acoperământul Maicii Domnului”,
care oferă pentru un număr de circa 40 de beneficiari servicii de găzduire pe perioadă
nedeterminată, asistenţă medicală şi îngrijire, asistenţă paliativă, consiliere psihologică,
socializare şi petrecere a timpului liber persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Pe lângă
serviciile medicale şi socio‐medicale care constituie serviciile de bază, persoanele asistate în
cadrul Centrului beneficiază de o gamă variată de activităţi culturale şi de socializare, excursii şi
nu în ultimul rând consiliere spirituală;
 Fundația Caritabilă ”Sf. Daniel” – care administrează o casă de tip familial pentru copii ”Lukas”cu
16 locuri și organizează ateliere de parenting, tabere si vacante estivale, ateliere tematice pentru
copii, consolidare și reabilitare locuinte
 Asociațiile ”Casa Antonia”, ”Casa Criss – Rază de Soare” și ”Raisa” – care administrează cămine
private pentru persoane vârstnice;
 Asociația Camera de Sus: organizează excursii pentru copii din familii monoparentale sau asistate
social și cross‐uri umanitare;
 Fundația Speranța Diabeticilor: oferă zilnic consiliere informațională în vederea accesului la
servicii medicale și sociale, zilnic; grupuri de suport pentru persoanele suferinde de diabet și
familiile acestora; consiliere privind utilizarea glucometrelor și modalități de automonitorizare
pentru a preveni apariția complicațiilor; glucometre și teste gratuite în funcție de sponsorizările
primite; asigură medicația prin împrumut între beneficiari (sistem întrajutorare); asigură
reprezentare în fata Comisiei de Evaluare a Gradului de Handicap pentru Adulți; face demersurile
necesare pentru îmbunătățirea Programului Național de Diabet; organizează activități de
socializare cu diverse ocazii
 Asociația Persoanelor Cu Handicap Neuromotor „Oameni Pentru Oameni” organizează cross‐uri
umanitare în parteneriat cu Asociația Camera de Sus; facilitează întâlnirii între sponsorilor și
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persoanele cu handicap locomotor; organizează activități sportive și participare la campionate
naționale.
Club Rotary Turda – a derulat proiectul ,,Sănătate prin prietenie”, proiect care a avut ca scop
efectuarea unui screening‐prin măsurători ecografice, E.K.G., a valorilor glicemice și a tensiunii
arteriale pentru populația din localitățile limitrofe municipiului Turda;
Apah‐Ro Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România – organizează evenimente
anual: Campanii de informare și testare (în parteneriat cu Spitalul Municipal Turda, Serviciul de
Asistență Socială Turda și cu alte instituții din oraș) pentru protejarea împotriva virusului hepatic;
Ziua Mamei cu Hepatită – acțiune dedicată tinerelor femei care își doresc să fie mame și care sunt
depistate cu hepatită virală; Conferința Regională a Asociației – HepatoPac ‐ o acțiune
desfășurată la Cluj Napoca care are ca scop informarea corectă a cetățenilor cu privire la
afecțiunile hepatice; Ziua Mondială a Hepatitei – eveniment desfășurat pentru a se transmite
faptul ca hepatita este o boala tăcuta care afectează foarte multe persoane; Față în față, medic–
pacient, o acțiune prin care se dorește o corectă informare a publicului larg, dar și crearea unei
legături mai strânse între medici și pacienți; Un zâmbet de Crăciun, eveniment caritabil – are ca
scop transmiterea celor mai calde sentimente ale asociației către membrii săi.
Fundația Filantropică Sfînta Irina Turda organizează activități pentru copii cu dizabilități, cu
implicarea familiilor copiilor, organizate anual: Ziua mamei ‐ spectacol susținut de copii pentru
mămici; 1 iunie ‐ împărțirea cadourilor pentru copii, jocuri, socializare cu copii de la școli și
grădinițe normale; 5 mai ‐ Sărbătoarea Hramului bisericii; Ziua toamnei; 3 decembrie ‐ Ziua
persoanelor cu dizabilități; Sărbătoarea de Crăciun: cadouri pentru copii, spectacol; Crăciun ‐
cadouri pentru copii, spectacol.
Centrul Rațiu pentru Democrație organizează diverse evenimente (Crăciun pentru copii)
concursuri și seminarii naționale (Toleranță și conviețuire în spațiul public, Tinerii combat
excluziunea socială) și dezvoltă proiecte care urmăresc promovarea democrației (Soluțiile tale,
democrația ta) și a cetățeniei active în rândul tinerilor (Cetățenie activă prin participarea tinerilor
– proiect prin care și‐au propus să crească nivelul de participare civică și cetățenie activă a
tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani).

De asemenea, mai multe companii private de la nivel local furnizează servicii acreditate de îngrijire la
domiciliu a persoanelor vârstnice imobilizate, a bolnavilor cronici sau aflați în stadii terminale:
Olgamed, Propacient, Elizamed, Kristamed etc.
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
”Creșterea incluziunii sociale prin abordarea integrată a dreptului la servicii de asistență socială în
municipiul Turda ”
1.Instituția
iniţiatoare
2.Formularea
problemei

3.Denumirea
politicii
4.Scop
5.Obiective
generale/
obiective
specifice

6.Beneficiari

Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda
Principalele probleme / constrângeri privitoare la riscul de excluziune socială și la
sectorul de servicii locale de la nivelul municipiului Turda sunt:
‐ numărul mare de persoane cu venituri redus care locuiesc în condiții improprii:
locuințe sociale și private mici, supra‐aglomerate, degradate (igrasie, mucegai, infiltrații
de apă prin acoperiș, holuri fără lumină și balustrade, lipsa ușilor de la intrare,
deteriorarea ferestrelor etc.), neracordate sau debranșate din motiv de neplată de la
rețelele de utilități, cu instalații de încălzire improvizate și periculoase, cu restanțe la
plata chiriei, cu situații de ocupare abuzivă și cu lipsa actelor conforme de întabulare, cu
depozite ilegale de deșeuri în jurul lor și cu probleme de igienă (de ex. prezența
rozătoarelor, a gândacilor, a șerpilor, a câinilor comunitari etc.);
‐ nivelul ridicat al infracționalității și conflictualității (agresiuni fizice, distrugeri,
vandalizări, furturi, cerșetorie, prostituție, proxenetism etc.) din zonele urbane
marginalizate, asociat cu lipsa unor sisteme de supraveghere video a spațiilor publice;
‐ infrastructura de transport, tehnico‐edilitară (apă‐canal, electricitate, gaze naturale
etc.), și de agrement (spații verzi, locuri de joacă, facilități sportive) deficitară din zonele
locuite preponderent de persoane cu venituri reduse, precum și conexiunile de
transport public nesatisfăcătoare cu unele clădiri de interes public (de ex. unitățile de
învățământ unde studiază copii din zonă, cabinetele medicale etc.);
‐ ponderea redusă a ocupării formale și permanente, cu precădere în rândul persoanelor
de etnie romă, și dependența ridicată de ajutoare sociale sau alocații pentru copii ‐ ca
surse principale de venit, pe fondul nivelului redus de instruire (există și persoane
analfabete), calificare, experiență practică, disciplină a muncii, dar și a lipsei
documentelor de identitate sau a excluziunii de pe piața muncii pe motive de etnie;
‐ lipsa încrederii persoanelor defavorizate în administrația locală, deficiențele de
comunicare în relația cu aceasta, imaginea negativă a comunităților marginalizate și
gradul redus de mobilizare al membrilor acestora în acțiuni de voluntariat ce vizează
creșterea calității vieții în aceste teritorii.
”Creșterea incluziunii sociale prin abordarea integrată a dreptului la servicii de asistență
socială în municipiul Turda ”
Scopul politicii de a reduce numărul de persoane aflate în situație sau risc de sărăcie și
excluziune socială la nivelul municipiului Turda
Obiectivul general al politicii este de a crește calitatea vieții persoanelor provenind din
grupuri vulnerabile și/sau comunități urbane marginalizate și de a promova incluziunea
socială la nivelul municipiului.
Obiective specifice:
11. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 20% a numărului de persoane care
locuiesc în condiții improprii.
12. Regenerarea urbană și dezvoltarea infrastructurii publice de transport și tehnico‐
edilitare, până în anul 2023, la nivelul a 4 comunități marginalizate identificate la
nivel local.
13. Creșterea, până în anul 2023, cu minim 10 puncte procentuale a numărului de
persoane provenind din grupuri vulnerabile ocupate în economia formală.
14. Creșterea, până în anul 2023, cu minim 20% a numărului de persoane vulnerabile
care au acces la servicii socio‐medicale.
15. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 30% a numărului de infracțiuni constate la
nivelul comunităților urbane marginalizate.
Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din municipiul Turda (estimate la
circa 5.000).
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Varianta 1

7. Variante de
soluționare6

Varianta 2

Varianta 3

8.Procesul
consultare

de

9.Varianta
de
soluționare
recomandată

6

Impact 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Impact 2
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Impact 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Rezultatul consultării

Buget estimat 1

Buget estimat 2

Buget estimat 3

Organizații,
instituții
consultate conform HG nr.
775/2005.
Se va completa în urma procesului de consultare.

A se vedea anexele 1, 2, 3
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Planul de acțiuni7 ‐ (se referă la varianta de politici publice care este aleasă spre implementare)
Activitate / subactivitate necesară implementării
Activitate / subactivitate
Termen de Responsabil
Buget (Euro) Surse
de Rezultate
Raport
de Raport de
realizare
finanțare
monitorizare
evaluare
1
2
3
4
5
6
Obiectivul specific nr. 1: Reducerea, până în anul 2023, cu minim 20% a numărului de persoane care locuiesc în condiții improprii
Activitatea 1.1. Construirea de noi locuințe sociale
Subactivitatea 1.1.1. Construirea de locuințe 2022
GAL Turda
1.470.000
POR 2014‐2020 30 de locuințe
Anual (în luna
Ianuarie
sociale
Urban
Bugetul local
construite
ianuarie a anului
2023
n+1 ptr anul n)
Activitatea 1.2. Reabilitarea, modernizarea, mentenanța și gestionarea corespunzătoare a locuințelor sociale existente
Subactivitatea 1.2.1. Reabilitarea locuințelor 2022
GAL Turda
865.000
POR 2014‐2020
124 de locuințe Anual (în luna
Ianuarie
rehabilitate
ianuarie a anului
2023
sociale din comunitățile marginalizate Bloc
Urban
POCU 2014‐
ELTA și Calea Victoriei
2020
n+1 ptr anul n)
Bugetul local
Subactivitatea 1.2.2. Elaborarea unui 2022
GAL Turda
0
n.a.
1 regulament
Anual (în luna
Ianuarie
regulament de ordine interioară pentru
Urban
de locuire
ianuarie a anului
2023
locuințe sociale și a unui program de
250 de pers.
n+1 ptr anul n)
consiliere pentru chiriași
instruite
Obiectivul specific nr. 2: Regenerarea urbană și dezvoltarea infrastructurii publice de transport și tehnico‐edilitare, până în anul 2023, la nivelul a 4 comunități
marginalizate identificate la nivel local.
Activitatea 2.1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea drumurilor, a rețelelor și serviciilor de utilități publice din comunitățile urbane marginalizate
Subactivitatea 2.1.1. Realizare infrastructură 2022
PMT în
700.000
POR 2014‐2020
1000 de
Anual (în luna
Ianuarie
tehnico‐edilitară în comunitatea
parteneriat cu
Bugetul local
beneficiari
ianuarie a anului
2023
Margaretelor
unitățile de
n+1 ptr anul n)
învățământ
Subactivitatea 2.1.2. Regenerarea spațiului 2022
GAL Turda
915.000
POR 2014‐2020
350 de
Anual (în luna
Ianuarie
urban în Comunitatea Barbu Lăutaru
Urban
POCU 2014‐
beneficiari
ianuarie a anului
2023
2020
n+1 ptr anul n)
Bugetul local
Subactivitatea 2.1.3. Derularea de campanii 2022
GAL
Turda 50.000
Bugetul local
400
de Anual (în luna Ianuarie
cu participarea rezidenților și de informare a
Urban
participanți
ianuarie a anului 2023
cetățenilor privind menținerea curățeniei
n+1 ptr anul n)
7

In conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 explicațiile pentru fiecare coloană sunt următoarele:
La coloana 1 se precizează data limită pentru realizarea unei activități/subactiivtății; La coloana 2 se menționează instituția responsabilă și persona de contact; La coloana 3 se precizeză
bugetul alocat fiecărei activități detaliat pe principalele capitole de cheltuieli (materiale, servicii, salarii, etc); La coloana 4 se enumeră rezultatele cuantificând cât mai mult; La coloana 5 se
precizează termenul de realizarea a raportului; La coloana 6 se precizează termenul de realizarea a raportului
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Activitatea 2.2. Dezvoltarea infrastructurii‐suport culturale, de agrement și petrecere a timpului liber
Subactivitatea 2.2.1. Amenajarea de spații 2022
PMT
200.000
Bugetul local
5.000
de Anual (în luna Ianuarie
verzi și locuri de joacă în comunitățile
beneficiari
ianuarie a anului 2023
marginalizate
n+1 ptr anul n)
Obiectivul specific nr. 3: Creșterea, până în anul 2023, cu minim 10 puncte procentuale a numărului de persoane provenind din grupuri vulnerabile ocupate în
economia formală
Activitatea 3.1. Implementarea de măsuri care vizează crearea de noi locuri de muncă
Subactivitatea 3.1.1. Sprijinirea inițiativelor 2022
GAL
Urban 500.000
POCU
2014‐ 20 de locuri de Anual (în luna Ianuarie
antreprenoriale pentru crearea de noi locuri
Turda
2020
muncă create
ianuarie a anului 2023
de muncă pentru persoanele expuse riscului
Bugetul local
n+1 ptr anul n)
de sărăcie și excluziune de pe piața muncii
Subactivitatea
3.1.2.
Înființarea
de 2022
GAL
Urban 260.000
POCU
2014‐ 5 locuri de Anual (în luna Ianuarie
întreprinderi sociale
Turda
2020
muncă create
ianuarie a anului 2023
POR 2014‐2020
n+1 ptr anul n)
Bugetul local
Activitatea 3.2. Implementarea de măsuri care vizează creșterea gradului de angajabilitate al persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune social
Subactivitatea 3.2.1. Derularea de programe 2022
GAL Urban
300.000
POCU 2014‐
400 de
Anual (în luna
Ianuarie
de formare profesională continuă pentru
Turda
2020
persoane
ianuarie a anului
2023
calificarea persoanelor expuse riscului de
AJOFM Cluj
Bugetul local
calificate
n+1 ptr anul n)
sărăcie și excluziune
Subactivitatea
3.2.2.
Construire 2022
GAL Urban
260.000
POCU 2014‐
100 de elevi
Anual (în luna
Ianuarie
infrastructură‐suport
pentru
formare
Turda
2020
sprijiniți
ianuarie a anului
2023
profesională (laborator Școala Profesională
POR 2014‐2020
n+1 ptr anul n)
Poiana) și sprijinirea accesului pe piața
Bugetul local
muncii
Activitatea 3.3. Implementarea de măsuri care vizează promovarea activă a ocupării persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune social
Subactivitatea 3.3.1. Acordarea de subvenții 2022
GAL Urban
500.000
POCU 2014‐
200 de locuri
Anual (în luna
Ianuarie
pentru angajatorii care recrutează persoane
Turda
2020
de muncă
ianuarie a anului
2023
provenind din grupuri defavorizate
Bugetul local
subvenționate
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 3.2.2. Furnizarea de servicii 2022
GAL Urban
150.000
POCU 2014‐
200 de
Anual (în luna
Ianuarie
personalizate de ocupare prin intermediul
Turda
2020
persoane
ianuarie a anului
2023
unui agent de profil
Bugetul local
asistate
n+1 ptr anul n)
Obiectivul specific nr. 4. Creșterea, până în anul 2023, cu minim 20% a numărului de persoane vulnerabile care au acces la servicii sociale și medicale
Activitatea 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență medical comunitară
Subactivitatea 4.1.1. Construirea unui centru 2022
GAL
Turda 350.000
POCU 2014‐
700 de
Anual (în luna
Ianuarie
comunitar de igienă și sănătate și realizarea
Urban
2020
beneficiari
ianuarie a anului
2023
unei campanii de informare și conșțientizare
POR 2014‐2020
n+1 ptr anul n)
în Zona Industrială
Bugetul local
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Activitatea 4.2. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile
Subactivitatea 4.2.1. Construirea unui centru 2022
GAL
Turda 420.000
POR 2014‐2020
10 beneficiari
Anual (în luna
Ianuarie
social pentru copii aflați în situații de risc
Urban
POCU 2014‐
ianuarie a anului
2023
social și furnizarea de servicii integrate
2020,
n+1 ptr anul n)
pentru aceștia
Bugetul local
Activitatea 4.3. Recenzarea tuturor persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială și întocmirea de documente de indentitate pentru acestea
Ianuarie
SPCLEP Turda
0 (cheltuieli Surse proprii
3 campanii
Anual (în luna
Subactivitatea 4.3.1. Derularea de campanii 2022
2023
incluse în
ianuarie a anului
anuale de punere în legalitate a persoanelor
bugetul de
n+1 ptr anul n)
provenite din grupuri defavorizate
funcționare
al instituției)
Activitatea 4.4. Implementarea de măsuri care să îmbunătățească imaginea comunităților marginalizate și să prevină discriminarea
Subactivitatea 4.4.1. Derularea de campanii 2021
GAL
Turda 50.000
Bugetul local
3 campanii
Anual (în luna
Ianuarie
anti‐discriminare în comunitățile urbane
Urban
ianuarie a anului
2022
marginalizate
n+1 ptr anul n)
Ianuarie
Anual (în luna
Subactivitatea 4.4.2. Publicarea de materiale 2022
GAL
Turda 20.000
Bugetul local
20 de articole
2023
positive în presă și în mediul online cu privire
Urban
20 de materiale ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
la proiectele de regenerare a comunităților
online
marginalizate
Obiectivul specific nr. 5: Reducerea, până în anul 2023, cu minim 30% a numărului de infracțiuni constate la nivelul comunităților urbane marginalizate
Activitatea 5.1. Implementarea de sisteme de supraveghere video la nivelul comunităților urbane marginalizate
Subactivitatea 5.1.1. Extinderea sistemului 2021
PMT
200.000
Bugetul local
5.000 de
Anual (în luna
Ianuarie
de supraveghere video în comunitățile
beneficiari
ianuarie a anului
2022
urbane marginalizate
n+1 ptr anul n)
Activitatea 5.2. Implementarea de măsuri de prevenire a faptelor anti‐sociale la nivelul comunităților marginalizate
Subactivitatea 5.2.1. Derularea de campanii 2021
Poliția Locală
0 (incluse în Bugetul local
3 campanii
Anual (în luna
Ianuarie
pentru
securizarea
comunităților
bugetul de
ianuarie a anului
2022
marginalizate
funcționare)
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 5.2.2. Derularea de acțiuni de 2021
Poliția Locală
0 (incluse în Bugetul local
15 acțiuni
Anual (în luna
Ianuarie
informare și control privind cerșetoria și
bugetul de
ianuarie a anului
2022
prostituția
funcționare)
n+1 ptr anul n)
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Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S.1. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
care locuiesc în condiții
improprii

1. Construirea de noi locuințe
sociale
2. Reabilitarea, modernizarea,
mentenanța și gestionarea
corespunzătoare
a
locuințelor sociale existente

‐ Costuri ridicate cu
construcția de noi locuințe
și cu reabilitarea celor
existente, precum și cu
mentenanța acestora.

‐ Impact social foarte
ridicat, prin celei mai mari
probleme înregistrate la
nivelul
comunităților
marginalizate
din
municipiu,
respective
calitatea foarte precară a
locuirii

O.S.
2.
Regenerarea
urbană și dezvoltarea
infrastructurii publice de
transport
și
tehnico‐
edilitare, până în anul
2023, la nivelul a 4
comunități marginalizate
identificate la nivel local.

1. Extinderea, reabilitarea și
modernizarea drumurilor, a
rețelelor și serviciilor de
utilități
publice
din
comunitățile
urbane
marginalizate
2. Dezvoltarea infrastructurii‐
suport
culturale,
de
agrement și petrecere a
timpului liber

‐
Creșterea costurilor
suportate de administrația
locală cu modernizarea și
mentenanța infrastructurii
urbane din comunitățile
marginalizate
(străzi,
rețele edilitare, spații
verzi, locuri de joacă etc.)

‐ Impact social substantial,
prin creșterea calității
vieții
unui
număr
important de locuitori din
zonele marginalizate, o
data cu accesul acestora la
o infrastructură urbană de
calitate.

O.S. 3. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 10
puncte procentuale a
numărului de persoane
provenind din grupuri
vulnerabile ocupate în
economia formală

1. Implementarea de măsuri
care vizează crearea de noi
locuri de muncă
2. Implementarea de măsuri
care
vizează
creșterea
gradului de angajabilitate al
persoanelor expuse riscului
de sărăcie și excluziune
social
3. Implementarea de măsuri

‐ Impact economic foarte
ridicat, prin creșterea
numărului de persoane
ocupate la nivel local, cu
implicații positive în lanț:
creșterea veniturilor, a
puterii de cumpărare, a
veniturilor
proprii
la
bugetul local din cote
defalcate,
rezolvarea

‐ Impact social foarte
ridicat, prin reducerea
semnificativă a numărului
de
persoane
expuse
riscului de sărăcie și
excluziune, ca urmare a
atragerii acestora în zona
activă și a posibilității de a
avea un venit permanent,
fără a mai fi dependente

‐
Impact
ecologic
pozitiv, prin eliminarea
deșeurilor din preajma
locuințelor
sociale
existente, a reabilitării
termice a acestora,
respectiv a rețelelor
tehnico‐edilitare
aferente clădirilor care
le găzduiesc
‐
Impact
ecologic
semnificativ,
prin
reducerea
poluării
aerului, solului și a
apelor, ca urmare a
modernizării rețelei de
drumuri,
extinderii
rețelelor de utilități și a
amenajării de spații
verzi,
ecologizării
spațiilor publice din
comunitățile
defavorizate
‐ Nu este cazul

Buget estimat
(Euro)
2.335.000

1.865.000

1.970.000
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care vizează promovarea
activă
a
ocupării
persoanelor expuse riscului
de sărăcie și excluziune
social
O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
vulnerabile care au acces
la servicii socio‐medicale.

1. Dezvoltarea serviciilor de
asistență
medical
comunitară
2. Dezvoltarea
serviciilor
sociale pentru grupurile
vulnerabile
3. Recenzarea
tuturor
persoanelor expuse riscului
de sărăcie și excluziune
socială și întocmirea de
documente de indentitate
pentru acestea
4. Implementarea de măsuri
care să îmbunătățească
imaginea
comunităților
marginalizate și să prevină
discriminarea

O.S. 5. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 30% a
numărului de infracțiuni
constate
la
nivelul
comunităților
urbane
marginalizate

1. Implementarea de sisteme
de supraveghere video la
nivelul comunităților urbane
marginalizate
2. Implementarea de măsuri
de prevenire a faptelor anti‐
sociale
la
nivelul
comunităților marginalizate

parțială a crizei de forță
de muncă cu care se
confruntă angajatorii și
creșterea
atractivității
zonei
pentru
noi
investitori etc.
‐
Impact
economic
favorabil, prin reducerea,
pe termen lung, a
numărului de persoane
care
beneficiază
de
servicii sociale și creșterea
gradului de ocupare (de
ex. prin intrarea în
legalitate a persoanelor
fără
documente
de
identitate)

de ajutoarele sociale.

‐ Impact social foarte
ridicat, prin adresarea
unor probleme de bază ale
comunităților
marginalizate
din
municipiu, precum accesul
la servicii medicale și de
igienă, numărul mare de
copii aflați în risc social,
existența unor persoane
fără
documente
de
identitate care le asigură
accesul la diferite servicii
și
oportunități
sau
percepția
negativă
a
populației majoritare cu
privire la acele zone și
discriminarea rezidenților.

‐ Nu este cazul

840.000

‐ Impact economic pozitiv,
prin limitarea pierderilor
suportate
de
administrație,
agenți
economici și cetățeni ca
urmare a furturilor și
distrugerilor de bunuri
publice și private

‐ Impact social foarte
ridicat, prin creșterea
siguranței cetățenilor, a
turiștilor, a locuințelor,
bunurilor
publice,
reducerea numărului de
victime
ale
violenței,
proxenetismului etc.

‐ Impact de mediu
favorabil,
prin
reducerea riscului de
apariție
a
unor
depozite ilegale de
deșeuri
în
zonele
monitorizate video

200.000
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Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S.1. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
care locuiesc în condiții
improprii

1. Construcția de noi locuințe
sociale

‐ Costuri foarte ridicate cu
construcția de noi locuințe
sociale și cu întreținerea
acestora, în condițiile
închirierii la prețuri reduse a
apartamentelor.

‐ Impact ecologic pozitiv,
în condițiile în care noile
clădiri de locuințe sociale
vor fi eficiente energetic

O.S.
2.
Regenerarea
urbană și dezvoltarea
infrastructurii publice de
transport
și
tehnico‐
edilitare, până în anul
2023, la nivelul a 4
comunități marginalizate
identificate la nivel local.

1. Reabilitarea infrastructurii
tehnico‐edilitare
în
comunitățile defavorizate

‐ Cheltuieli semnificative
suportate de administrația
locală pentru construcția,
operarea și mentenanța
rețelelor tehnico‐edilitare
din
comunitățile
marginalizate

O.S. 3. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 10
puncte procentuale a
numărului de persoane
provenind din grupuri
vulnerabile ocupate în
economia formală

1. Derularea de programe de
formare continua pentru
persoanele expuse riscului
de excluziune social
2. Acordarea de subvenții
pentru companiile care
angajează
persoane
provenind
din
grupuri
defavorizate
3. Furnizarea de asistență
individualizată persoanelor
provenind
din
grupuri
defavorizate care nu au un

‐ Impact economic mediu, în
condițiile
în
care
sustenabilitatea locurilor de
muncă temporar create nu
este asigurată, contractile
de muncă fiind de obicei
conditionate de primirea
unor subvenții.

‐ Impact social limitat, în
sensul în care un număr
relativ
restrâns
de
persoane defavorizate vor
avea acces la o locuință
nouă, în timp ce restul vor
continua sa traiasca în
locuințele existente, cu o
suprafață foarte restrânsă
și insalubre.
‐ Impact social limitat, în
contextul
în
care
comunitățile marginalizate
nu beneficiază de facilități
pentru
petrecerea
timpului
liber
și
socializare,
în
pofida
ponderii foarte ridicate a
populației tinere, mai ales
a copiilor.
‐ Impact social mediu, în
lipsa unor măsuri care să
vizeze
înființarea
de
unități
de
economie
socială
și
reducerea
discriminării la angajare
practicată
de
unii
angajatori.

Buget estimat
(Euro)
1.470.000

‐ Impact de mediu
limitat, pe fondul lipsei
spațiilor
verzi
în
comunitățile
marginalizate, dar și a
menținerii zonelor cu
depozite
ilegale
de
deșeuri

700.000

‐ Nu este cazul

950.000
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loc de muncă
O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
vulnerabile care au acces
la servicii socio‐medicale.

1. Construirea unui centru
comunitar de igienă și
sănătate în Zona Industrială
2. Construirea unui centru
social pentru copii aflați în
situații de risc

‐ Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul local
pentru
amenajarea
și
operarea celor două centre
sociale

O.S. 5. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 30% a
numărului de infracțiuni
constate
la
nivelul
comunităților
urbane
marginalizate

1. Extinderea sistemului de
monitorizare
video
în
comunitățile marginalizate

‐ Impacr economic favorabil,
prin limitarea pierderilor
detereminate de furturi sau
distrugeri

‐ Impact social mediu, în
lipsa unor măsuri care
vizează
reducerea
discriminării
sau
asigurarea accesului la
servicii
medico‐sociale
pentru persoanele lipsite
de
documente
de
identitate
‐ Impact social mediu, în
condițiile sistemul de
supraveghere video nu
poate acoperi toate zonele
și nici nu poate preveni
toate faptele anti‐sociale,
fiind necesare și campanii
de
securizare
ale
organelor de poliție

‐ Nu este cazul

770.000

‐ Impact de mediu
favorbil
în
zonele
monitorizate video, prin
prevenirea
depozitării
ilegale de deșeuri în
zonele publice

200.000
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Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S.1. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
care locuiesc în condiții
improprii

1. Reabilitarea
locuințelor
sociale
existente
din
comunitățile marginalizate
de la nivelul municipiului

‐ Costuri ridicate suportate
de administrația locală cu
reabilitarea și mentenanța
locuințelor, în raport cu
veniturile modeste încasate
din chirii

‐ Impact ecologic
pozitiv, în condițiile
în care reabilitarea va
viza și eficientizarea
energetică
a
clădirilor, respectiv
igienizarea spațiilor
publice și verzi din
jurul acestora.

O.S.
2.
Regenerarea
urbană și dezvoltarea
infrastructurii publice de
transport
și
tehnico‐
edilitare, până în anul
2023, la nivelul a 4
comunități marginalizate
identificate la nivel local.

1. Întreținerea periodică a
drumurilor nemodernizate
din
comunitățile
defavorizate
2. Amenajarea și vidanjarea de
fose
septice
pentru
locuințele din zonă
3. Amenajarea de cișemele
publice pentru alimentarea
cu apă
4. Derularea de campanii
periodice de salubrizare a
spațiilor publice din zonele
marginalizate
1. Derularea de programe de
formare continuă pentru
persoanele expuse riscului
de excluziune de pe piața
muncii
2. Furnizarea de servicii de
consiliere privind ocuparea

‐ Impact economic negativ,
pe termen lung, prin
menținerea cheltuielilor de
mentenanță
la
valori
ridicate (reprofilare străzi,
vidanjare, igienizare etc.)

‐ Impact social limitat, în
condițiile în care stocul de
locuințe sociale existente
este total insuficient în
raport
cu
numărul
persoanelor care trăiesc în
condiții improprii, dar și a
faptului că locuințele
rehabilitate se degradează
rapid, în lipsa unui
regulament strict pentru
chiriași.
‐ Impact social redus, în
condițiile în care locuitorii
din
comunitățile
marginalizate vor continua
să fie excluși de la servicii
și funcțiuni publice de
bază pentru o comunitate
urbană (străzi asfaltate,
alimentare cu apă și
canalizare
în
locuință/clădire,
spații
verzi, locuri de joacă etc.),
ceea ce le perpetuează
starea de sărăcie.
‐ Impact social foarte
limitat, în condițiile în care
serviciile
clasice
de
formare
și
consiliere
privind
ocuparea
nu
asigură, fără o abordare
care
să
vizeze
și

O.S. 3. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 10
puncte procentuale a
numărului de persoane
provenind din grupuri
vulnerabile ocupate în
economia formală

‐ Impact economic incert, în
lipsa unor măsuri care să
vizeze și crearea de locuri de
muncă
și
menținerea
acestora pe termen lung
pentru
persoanele
defavorizate,

Buget estimat
(Euro)
865.000

‐ Impact de mediu
redus, în condițiile în
care sursele majore
de poluare din zonă
se mențin (lipsa unui
sistem de canalizare,
starea
tehnică
proastă a drumurilor,
lipsa spațiilor verzi
etc.)

500.000

‐ Nu este cazul

450.000
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O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, cu minim 20% a
numărului de persoane
vulnerabile care au acces
la servicii socio‐medicale.

pentru
persoanele
provenind
din
grupuri
defavorizate
1. Investiții în cosolidarea
serviciilor
sociale
deja
existente
la
nivelul
administrației publice locale
și județene

O.S. 5. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 30% a
numărului de infracțiuni
constate
la
nivelul
comunităților
urbane
marginalizate

1. Derularea de campanii de
securizare a comunităților
marginalizate
și
intensificarea acțiunilor de
control ale organelor de
poliție

angajatorii, efecte
scurtă durată.
‐ Impact economic redus, în
condițiile în care serviciile
sociale existente nu asigură,
pe termen lung, reducerea
numărului de persoane care
vor avea nevoie de asistență
din partea administrației
locale

‐ Impact economic redus, în
condițiile în care aceste
măsuri nu sunt suficiente
pentru a asigura reducerea
numărului de infracțiuni
asupra bunurilor

de

‐ Impact social redus, în
condițiile în care serviciile
existente nu pot adresa
corespunzător probleme
stringente
ale
comunităților
defavorizate,
precum
asistența copiilor aflați în
situații de risc, accesul la
servicii medicale de bază
sau starea precară de
igienă corporală.
‐ Impact social redus, în
lipsa unor măsuri care să
vizeze
educarea
și
informarea
cu
rol
preventiv, mai ales în
rândul copiilor, respectiv
supravegherea
video
permanentă a zonelor
vulnerabile.

‐ Nu este cazul

500.000

‐ Impact ecologic
redus, acțiunile de
control
fiind
insufficiente pentru a
preveni fapte anti‐
sociale cu privire la
adresa
mediului
înconjurător, precum
depozitarea ilegală a
deșeurilor în spații
publice

0
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Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
Abreviere
DAS
DGASPC
GAL
OS
PMT
POAD
POCU
POR
SDL
SPCLEP
ZUM

Denumire complete
Direcția de Asistență Socială
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Grup de Acțiune Locală
Obiectiv Specific
Primăria Municipiului Turda
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Programul Operațional Capital Uman
Programul Operațional Regional
Strategie de Dezvoltare Locală
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației
Zonă Urbană Marginalizată

Surse de informaţii:
HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea și evaluarea
politicilor publice;
INS. Baza de date TEMPO Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo‐online/
Site‐ul DAS Turda: https://asistentasocialaturda.ro
Site‐ul DGASPC Cluj: http://www.dgaspc‐cluj.ro
GAL Urban Turda. Strategia de Dezvoltare Locală
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PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE:

POLITICA PUBLICA
MEDIU

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Calitatea și poluarea aerului
1.2. Poluarea fonică
1.3. Calitatea și poluarea apelor subterane și de suprafață
1.4. Calitatea, poluarea și degradarea solurilor
1.5. Biodiversitatea
1.6. Managementul deșeurilor
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
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POLITICA PUBLICĂ SECTORUL MEDIU
”Constituirea unei rețele urbane verzi pentru dezvoltarea unui cadru de locuire favorabil pentru
comunitatea municipiului Turda și pentru turiști”

NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Calitatea și poluarea aerului
Municipiul Turda a fost, timp de multe decenii, unul dintre cele mai poluate orașe din România, aici
funcționând încă de la începutul secolului trecut mari poluatori precum Uzinele Chimice Turda,
Combinatul de Lianți și Materiale Refractare, Fabrica de Sticlă etc. Aceste unități și‐au sistat treptat,
după 1989, activitatea de producție, ceea ce a condus la îmbunătățirea semnificativă a calității
aerului în zonă.
La nivelul municipiului Turda, nu există nicio stație automată de monitorizare aerului. În acest
context, singurii indicatori disponibili privind calitatea aerului sunt cei disponibili la nivel județean,
determinate pe baza punctelor de prelevare din Cluj‐Napoca și Dej, analizați în Raportul Anual
privind Starea Mediului în județul Cluj în anul 2018, după cum urmează:
 nivelul de fond pentru poluantul dioxid de sulf (SO2) a avut valori între 5,4 și 11,5 μg/mc la cele
5 stații din județ, mult sub valoarea limită orară și pragul de alertă de 350, respectiv 500 μg/mc.
Principala sursă de poluare cu dioxid de sulf este arderea combustibililor solizi pentru
producerea de energie termică;
 pentru poluantul oxizi de azot (NO2 ) valorile au fost cuprinse între 26,9 și 55,9 μg/mc (cu
depășire a valorii limită anuale de 40 μg/mc la o stație din Cluj‐Napoca), iar pentru NOx
valoarea este de 11,4 μg/mc, a doua cea mai ridicată valoare din regiunea Transilvaniei, după
Sălaj. Principala sursă de emisie pentru oxizii de azot o reprezintă traficul auto (mai ales traficul
greu);
 în ceea ce privește monoxid de carbon (CO), stațiile din județ au raportat valori între 3,6 și 5,7
mg/mc, sub valoarea limită maximă a mediei mobile de 10 mg/mc. Principalele surse de poluare
cu monoxid de carbon sunt reprezentate de traficul auto și de încălzirea rezidențială. Ozonul
(O3) a avut valori cuprinse între 91,5 și 135,2 μg/mc, cu depășiri în municipiul Dej ale valorii
maxime a mediei mobile pe 8 ore de 120 μg/mc. Cu toate acestea, concentrațiile medii anuale
s‐au păstrat sub valorile maxime. Sursele de poluare cu ozon sunt arderile de combustibili în
trafic, utilizarea unor solvenți organici, procesele de compostare a deșeurilor sau depozitarea
combustibililor.
 nivelul de la nivelul județului Cluj pentru poluantul benzen este de 1,9‐2,6 μg/mc, sub valoarea
maximă de 5, pentru pulberi în suspensie (PM10) de 25,5‐28 μg/mc, iar pentru PM2,5 de 21,3
μg/mc –sub valoarea limită anuală de 40 μg/mc, respectiv de 25 μg/mc. Și în cazul
determinărilor gravimetrice, poluarea cu pulberi în suspensie a înregistrat valori sub valoarea
limită anuală, deși există o tendință de creștere a pulberilor PM2,5 față de anii anteriori, pe
fondul creșterii traficului auto, a numărului de șantiere și a împrăștierii de material antiderapant
în sezonul rece. În plus, pentru pulberile în suspensie s‐au înregistrat depășiri ale valorii limită
zilnice (între 4 și 9 depășiri, funcție de stație). Pentru benzen principalele surse de poluare sunt
stațiile de distribuție a carburanților și traficul auto, iar pentru particulele în suspensie încălzirea
rezidențială.
 în cazul poluării cu metale grele din pulberi în suspensie, stațiile din județ nu au colectat
informații concludente privind concentrațiile acestora din motive tehnice. Principalele surse de
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poluare sunt procesele industriale, distribuția de carburanți, agricultura, traficul auto și
încălzirea rezidențială.
depășiri ale valorii limite zilnice s‐au înregistrat, așadar, la nivelul județului Cluj doar în cazul a
pulberilor în suspensie, iar a celor anuale în cazul oxizilor de azot și a ozonului, pe fondul
traficului rutier intens și a stării proaste a drumurilor, respectiv pe fondul producerii și
acumulării de ozon și a dispersiei scăzute.

Poluarea aerului înconjurător are un impact negativ asupra sănătății populației, mai ales în cazul
unor afecțiuni determinate de concentrația mare de pulberi în suspensie (PM) precum accident
vascular cerebral, boală cardiacă ischemică, boală pulmonară obstructivă cronică, cancer pulmonar,
boli acute ale căilor respiratorii inferioare.
În zona Turda există o serie de agenți economici cu un rol important în emisiile atmosferice, care
intră sub incidența unor directive europene. Astfel sub incidența Directivei 2008/1/CE privind
prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) intră firmele Electrolytic Coating, Osma Plast
Romania, Sadachit Prodcom, Csa Avicola, Relcon Consulting, Industria Sârmei Câmpia Turzii, I&C
Transilvania Construcții. Pe lista unităților SEVESO intră operatorii economici Sadachit Prodcom și
Holcim, pe cea a unităților care utilizează solvenți (Direcția 1999/93/CE) figurează Magreb Knitwear
East.
Gradul de poluare a aerului în zona Turda este puternic influențat de topografia zonei și de factorii
meteorologici. Astfel, relieful din zonă impune o mișcare a maselor de aer mai ales pe direcția sud‐
nord, în lungul văii, canalizând emisiile din zona industrială către cartierele Oprișani și Poiana. Pe de
altă parte, frecventele inversiuni termice favorizează stagnarea și cumularea poluanților deasupra
orașului, mai ales în cazul particulelor fine și foarte fine.
Traficul rutier intens afectează toate zonele orașului, în condițiile în care Turda este unul dintre cele
mai importante noduri de transport din țară. Principalele fluxuri sunt cele către Cluj‐Napoca, Alba‐
Iulia și Târgu‐Mureș, toate fiind prevăzute cu drumuri europene paralele cu tronsoane de autostradă
relativ paralele cu acestea. Lipsa unei legături între DN1 și Autostrada ”Transilvania” în amonte de
Turda, face ca mare parte din traficul de tranzit să treacă prin oraș.
1.2. Poluarea fonică
Traficul rutier intens, concomitent cu configurația zonei vechi a orașului, unde predomină străzi
înguste, fără perdele vegetale de protecție, cu aliniamente de case apropiate de axul drumului, fac
ca mare parte din locuințele individuale din oraș să fie afectat de zgomot și vibrații.
Consumul măsurătorilor realizate de APM Cluj în anul 2018, care au cuprins și o stație din zona
centrală a municipiului Turda, acesta ocupă locul 2 în județ, după Cluj‐Napoca, la nivelul mediu de
zgomot, cu o valoare de 68,8 dB, nivel foarte apropiat de pragul maxim de 70 dB pentru străzi de
categoria tehnică II.
1.3. Calitatea și poluarea apelor subterane și de suprafață
Deși se află în prezent într‐o stare fizico‐chimică bună, ca și afluenții săi (conform măsurătorilor din
anul 2014, ultimele care au fost făcute public), râul Arieș este expus riscului de poluare și în amonte
de Turda, unde există exploatări miniere de cupru în funcțiune, dar și halde de steril. Ultimul
eveniment major de poluare a râului s‐a produs în anul 2017, când un iaz de decantare de la mina de
cupru din Abrud a cedat și sterilul a ajuns în Arieș.
Concentrația de mercur din apele subterane din perimetrul fostei Uzine Chimice Turda ajunge la
circa 0,160 mg/litru, de circa 80 de ori mai mult decât valoarea admisă, iar cea de izomeri HCH la
0,590‐1,100 mg/litru, de peste 150 de ori mai mult decât standardul. La ridicarea nivelului apei din
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râul Arieș, este posibil ca acest perimetru să inunde fosta platformă, ceea ce ar conduce la un
fenomen de poluare cu consecințe grave. De asemenea, pânza freatică de sub depozitele
necontrolate de HCH este la suprafață și se contaminează ușor cu substanțe toxice.
Colectarea și epurarea în stație terțiară a apelor uzate se face doar de la circa 84% dintre
gospodăriile din municipiul Turda (conform Raportului Anual privind Calitatea Mediului din anul
2018), în oraș existând zone nedeservite de canalizarea publică, astfel încât deversarea apelor uzate
neepurate se face în fose septice, direct în sol, în cursuri de apă sau în rigole de scurgere a apelor
pluviale care ajung în diverși emisari, reprezentând un pericol permanent la adresa calității apelor
freatice, subterane și a solurilor. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, către care Primăria a
delegat gestionarea acestor utilități, împreună cu operatorul rețelei de apă și canalizare ‐ Compania
de Apă Arieș, au demarat lucrări care vizează extinderea (32,5 km) și reabilitarea (36 km rețelei de
canalizare din partea de nord și de sud a municipiului, inclusiv construcția de noi stații de pompare
ape uzate (7), conducte de refulare (0,7 km), cămine de vizitare, racorduri etc. Se estimează că
aproximativ 3.700 de gospodării fără canalizare vor fi racordate la rețeaua centralizată în urma
implementării proiectului.
Rețeaua de canalizare este în sistem divizor în partea stângă a râului Arieș și în sistem unitar în
partea dreaptă a râului Arieș. Prin urmare, apa meteorică ajunge în rețeaua de canalizare împreună
cu cea menajeră, ajungând astfel să fie transportată și epurată, ceea ce încarcă costurile
operatorului de profil și se reflectă în facturile abonaților.
1.4. Calitatea, poluarea și degradarea solurilor
Principala problemă de mediu de la nivelul de mediu este depozitarea de deșeuri nocive în mai
multe locații care au aparținut fostelor Uzine Chimice Turda (Batal Arieș, Constructorul, Poșta Rât,
DN1, Avicola, Mal drept Arieș), cu o suprafață totală de circa 30 ha, dintre care o parte încă aflate în
proprietate privată. Depozitele necontrolate de mercur din acestea sunt estimate la circa 100 de
tone. Astfel, în zona fostei Electrolize a Uzinelor au fost măsurate concentrații mari de mercur (până
la 100.000 de nanograme în aer, valori la care se recomandă accesul cu mască și costum de
protecție). De asemenea, în același perimetru există și circa 1‐2 tone de izomeri de HCH, la care se
adaugă alte peste 60.000 de tone distribuite în restul depozitelor menționate mai sus, care poluează
solul și apa. Concentrații ridicate se înregistrează și în cazul arsenului, plumbului sau cuprului, unele
dintre acestea depășind pragul de atenție sau chiar de intervenție. În imediata apropiere a acestor
depozite există și o zonă urbană marginalizată, inclusiv blocuri de locuințe sociale pe Str. Panait
Cerna, unde locuitorii ar putea înregistra probleme de sănătate din cauza poluării.
Depozitul de HCH la Poșta Rât, cu o suprafață de circa 10 ha, aflat în proprietatea municipalității, a
produs o poluare istorică de profunzime, ce a afectat întregul lanț trofic din zonă. Prin urmare,
acesta face obiectul unui proiect finanțat cu fonduri europene, prin POS MEDIU 2007‐2013 și POIM
2014‐2020, în valoare de circa 17 mil. Euro, care vizează decontaminarea sitului și transformarea
acestuia într‐o zonă verde de utilitate publică. Se va trata solul contaminat și apa subterană, iar solul
decontaminat se va acoperi cu un strat de pământ vegetal în care vor fii plantați arbori. După
încheierea măsurilor de decontaminare, în vederea asigurării reușitei remedierii, situl Poșta Rât va fi
monitorizat pentru o perioadă de 10 ani. Astfel se va limita efectul poluării asupra mediului
înconjurător și asupra populației. Anterior, depozitul de pe DN1 a beneficiat de lucrări de
decontaminare în contextul proiectului de construcție a Autostrăzii Transilvania.
Pentru restul depozitelor, deși în unele cazuri au fost realizate demersuri de către administrația
locală, județeană și centrală, nu au fost încă demarate lucrări de decontaminare. Prioritare în acest
sens ar fi Batalul Arieș și Malul drept al Arieșului, care au și fost, de altfel, propuse spre finanțare din
fonduri europene de către autoritățile locale.
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La nord de râul Arieș au fost identificate, pe fondul acumulărilor masive de sare, a structurii
geologice (marne, argile) a dealului Turda Nord, sub care există galeria de transport a sării Franz
Iosif, a pantei accentuate a versanților, a prezenței apei freatice la mică adâncime, a supraîncărcării
cu construcții etc., zone expuse riscului de alunecări de teren, care se manifestă pe perimetre relativ
reduse, dar care pot conduce la distrugeri importante. Situația este agravată de lipsa unor lucrări de
consolidare și de canalizare pe versantul nord‐estic al dealului (zona Durgău), unde zona expusă
alunecărilor se întinde de la oglinda lacurilor Durgău și Carolina până la nivelul străzii Agriculturii,
unde două clădiri sunt în pericol. Lacul Carolina a fost, de altfel, complet colmatat de aceste
alunecări și la distrugerea fostului drum DC 69. Pe versantul sud‐vest al dealului, există unele
alunecări aflate în stadiu incipient la intersecția străzilor Călărași, Vânători și Dorobanți, care se
extind până la 8‐9 ha, afectând deja cel puțin o casă. Alunecări au mai fost identificate, pe o
suprafață de circa 1 ha, și pe versantul de pe malul drept al Pârâului Racilor, pe drumul județean DJ
107L – Str. Gheorghe Barițiu. Aceasta a fost determinată atât de panta accentuată a versantului, cât
și de depozitare ilegală de deșeuri de construcții în zonă, existând riscul de colmatare a albiei
pârâului cu material de alunecare. Fenomenele de alunecare s‐au mai raportat și în zonele Sirenei‐
Petru Maior (o gospodărie afectată, principala cauză fiind panta accentuată a versantului), Petrilaca
(3 gospodării afectate, tot pe fondul structurii geologice din marne și argile a versantului drept a Văii
Florilor), DJ 161B (apărută ca urmare a unei defecțiuni la o conductă ce a determinat infiltrări de apă
în sol, care ar putea afecta structura drumului), Castanilor‐Răzoare (zonă cu alunecări vechi de teren
și cu lucrări de stabilizare de tipul puțurilor și a drenurilor, a căror durată de viață este însă expirată),
zona Parcului Turistic Salina Turda – Parc Durgău (determinate atât de cauze antropice, cât și
naturale, care pot afecta eventuale lucrări de extindere a parcului).
Prăbușirile de teren sunt relativ frecvente în cele două areale în care se dezvoltă zăcăminte de sare
din imediata vecinătate a municipiului Turda. Acestea sunt cauzate de infiltrările de apă care conduc
la dizolvarea sării din zăcăminte, precum și de fostele exploatări în camere conice de până la 120 m
adâncime. Aceste fenomene au condus, de altfel, și la apariția lacurilor sărate din zonă (Lacurile
Romane din microdepresiunea Băile Turda și Lacurile Ocnei de la obârșia Văii Sarate). Studiile
recente arată că minele Sf. Anton și Cojocnează prezintă risc sporit de prăbușire a cupolei și de
apariție a unor noi lacuri sărate.
1.5. Biodiversitatea
La nivelul municipiului Turda există o suprafață de 234 ha de pădure, ceea ce reprezintă 13% din
teritoriul administrativ al orașului. La aceasta se adaugă 5 parcuri urbane (Parcul Turda Nouă, Parcul
Municipal, Parcul Micro 1, Parcul Tineretului, Parcul Mihai Viteazu), mai multe zone de agrement
(Sărăturile Ocna Veche, Stadionul Municipal) și coridoare verzi (Valea Arieșului, Pârâul Racilor, Pârâul
Sărat). Pe teritoriul administrativ al municipiului Turda există două zone naturale protejate,
respectiv:



Băile Sărate Turda: un platou situat deasupra orașului, cu un microclimat plăcut și lacuri
sărate cu ape și nămoluri cu proprietăți terapeutice deosebite;
Salinele Turda: un complex de 6 lacuri subterane, legate prin galerii subterane, într‐un
perimetru de vechi mine, care dispune de un microclimat favorabil pentru tratamentul
afecțiunilor respiratorii, dar și de un potențial balneo‐turistic deosebit.

Pe teritoriul municipiului există aria naturală protejată de interes național ”Rezervația Naturală
Sărăturile și Ocna Veche”, cu o suprafață de 10 ha. În ceea ce privește Rețeaua NATURA 2000, în
Municipiul Turda sunt înregistate două situri de importanță comunitară (SCI) și unul de protecție avi‐
faunistică:
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ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche ‐ cu o suprafață de 1.33 kmp, este așezat în zona de est a
municipiului, în perimetrul cuvetelor, unde zăcămintele de sare au fost solubilizate parțial,
dând naștere unei salbe de lacuri și zone sărăturate. Situl a fost instituit pentru a conserva 2
habitate naturale protejate (comuități cu Salicornia și alte specii care colonizează terenuri
nisipoase și umede, respectiv pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto‐sarmatice),
respectiv 3 specii de plante protejate (moșișoare, gălbinare și mușchi). Situl dispune de un
plan de management și de un regulament, aprobate în anul 2016, care stabilesc cadrul
general de derulare a acțiunilor care vizează situl pe o durată de 5 ani. Acesta este axat pe 3
direcții principale : conservarea biodiversității, cercetare și monitoring, respectiv dezvoltarea
economică durabilă.
ROSCI0238 Suatu ‐ Cojocna – Crairât – situl ocupă o suprafață de 2,01 kmp din teritoriul
administrativ al municipiului Turda și are rolul de a conserva o serie de habitate naturale
(pajiști și mlaștini halofile panonice și ponto‐sarmatice, tufărișuri subcontinentale peri‐
panonice, pajiști stepice subpanonice, pajiști de altitudine joasă, vegetație de silvostepă
eurosiberian cu Quercus spp), mamifere (liliacul mic cu potcoavă), nevertebrate (de ex.
rădașcă / răgace) și plante (cosaci, tărtani, capul șarpelui, iriși, stânjenei, gălbinare). Și acest
sit dispune de un plan de management și de un regulament, aprobate tot în anul 2016.
ROSPA0113 SPA Cânepiști – acoperă o suprafață 31,13 kmp din teritoriul municipiului și se
suprapune parțial cu teritoriul sitului ROSCI0223 „Sărăaturile Ocna Veche”. Scopul său este
de a conserva habitatele de pajiști, tufărișuri și agroecosisteme pentru 14 specii de păsări
(vânturel de seară, cioaăr etc.). Situl dispune de plan de management și regulament aprobat
în anul 2016.

La cele 3 situri de pe teritoriul municipiului, se adaugă altele două de importanță comunitară, aflate
la mică distanță de acesta : ROSCI0035 ”Cheile Turzii” și ROSCI0034 ”Cheile Turenilor”, care se
bucură de o mare popularitate în rândul turilștilor români și străini.
Conform planurilor de management sus‐menționate, cele 3 situri sunt expuse unor riscuri antropice
susținute, datorate depozitării de dejecții animale, de deșeuri menajere și inerte, a practicilor agro‐
zootehnice necontrolate abuzive, mai ales a suprapășunatului, a practicării turismului agresiv și
sporturilor motorizate etc. Acestea conduc treptat la pierderea funcțiilor ecologice și chiar a
patrimoniului natural asociat. Perimetrele déjà compromise sunt:



Zona Sărăturilor: în proximitatea batalului de dejecţii situat spre extremitatea estică, puncte
disparate din lungul canalului de dren ce debuşează în Valea Sărată, încărcat cu poluanţi
preponderent organici de la surse din amonte; zone de târlire;
Zona Băilor: suprafeţe afectate de depozitări necontrolate de deşeuri situate punctiform în
lungul căilor de acces, sau ocupate de infrastructuri turistice.

Starea siturilor rămâne precară, cu excepția unei suprafețe de 2,8 ha din imediata apropiere a
amenajărilor pentru acces în Ocna Veche, perimetru care a fost împrejmuit în anul 2007 și unde se
observă o revigorare a vegetației specifice zonelor sărăturate.
1.6. Managementul deșeurilor
Depozitul neconform de deșeuri al Municipiului Turda (fosta groapă de gunoi) și‐a sistat activitatea
în anul 2012, obținând ulterior avizul de închidere cu programul de conformare. Lucrările de
închidere și de ecologizare a depozitului din capătul Str. Săndulești s‐au finalizat în anul 2018.
Investiția, în valoare de circa 2,6 mil. lei, a fost realizată de CJ Cluj cu fonduri europene și a vizat
acoperirea și impermeabilizarea depozitului cu un strat de pământ gros de un metru și jumătate,
montarea celor trei membrane din geocompozit drenant/bentonitic folosite pentru drenarea
biogazului și a apei pluviale, realizarea unui ”sistem de colectare și evacuare a apelor de precipitații,
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prin construirea unui canal perimetral, a unui bazin de confluență și a unui canal marginal la drumul
de acces în depozit, realizarea sistemelor de degazare a depozitului, prin amplasarea a 7 puțuri și a
sistemului de monitorizare a nivelului apelor freatice prin forarea a 3 puțuri. Fosta groapă de gunoi
este împrejmuită cu gard metalic și păzită permanent de personal calificat.
Activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere se realizează în prezent de către
operatorul PRIVAL ECOLOGIC SERVIS S.A., în baza unui contract încheiat cu administrația locală, care
expiră în anul 2023. După acest moment, prin aderarea la ADI Eco‐Metropolitan, municipiul Turda va
beneficia pentru 10 ani de serviciile unui operator unic care va colecta și transporta deșeurile din
toată zona de sud a județului (Turda, Câmpia Turzii și 13 comune), selectarea acestuia urmând să se
facă prin licitație până la sfârșitul anului 2019 sau începutul anului 2020. Operatorul selectat va
trebui să investească în achiziționarea de recipienți pentru colectarea deșeurilor, saci pentru
colectarea deșeurilor reciclabile, autogunoiere, recipienți și mașini pentru colectarea deșeurilor din
construcții, autospecială pentru colectarea deșeurilor voluminoase, hazmobil cu recipiente pentru
colectarea diferitelor tipuri de deșeuri, autospecială frigorifică pentru transportul cadavrelor de
animale, respectiv să administreze stația de transfer din comuna Mihai Viteazu. Aceasta a fost
realizat cu fonduri europene, are o suprafață de peste 6.400 mp, o capacitate anuală de 58.000 de
tone și are rolul de a reduce volumul de deșeuri depozitate la Cluj‐Napoca, prin sortare, presare etc.
În prezent, operatorul existent colectează deșeurile de la locuitorii municipiului Turda și le
transportă ulterior către depozitele ecologice de la Brașov, Odorheiu‐Secuiesc sau Zlatna, în
condițiile în care județul Cluj nu dispune încă de un depozit ecologic. Cel de la Cluj‐Napoca, menit să
deservească inclusiv zona Turda, va fi finalizat doar în anul 2020. Distanțele mari pe care se
transportă în prezent deșeurile fac ca prețul serviciilor de colectare plătit de către locuitori să fie
unul ridicat, iar în unele perioade din an să existe perturbări în graficul de colectare.
În cursul anului 2019, odată cu intrarea în vigoare a unor măsuri legislative care impun colectarea
selectivă a deșeurilor, toate punctele de colectare a deșeurilor din municipiul Turda au fost dotate cu
400 de containere din plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere, plasticului și hârtiei,
achiziționate tot cu fonduri europene. În urma unui parteneriat încheiat de Primărie cu un grup
privat de colectare a deșeurilor, în municipiu există 5 stații inteligente pentru colectare selectivă. De
asemenea, Primăria a realizat 8 platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor, urmând ca
numărul lor sa ajungă la 12 la sfârșitul anului 2019. Nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Turda a
derulat mai multe campanii de desființare a unor rampe clandestine de deșeuri, de curățare și
igienizare a depozitelor ilegale, de control prin Poliția Locală sau de monitorizare video a unor spații
publice pentru a evita nerespectarea regulilor de curățenie.
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
”Constituirea unei rețele urbane verzi pentru dezvoltarea unui cadru de locuire favorabil pentru
comunitatea municipiului Turda și pentru turiști”

1.Instituția
iniţiatoare

Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda

2.Formularea
problemei

Principalele probleme / constrângeri de la nivelul sistemului medical din
municipiul Turda sunt următoarele:


3.Denumirea
politicii
4.Scop

deși la cote mult reduse față de perioada comunistă, municipiul Turda se
confruntă încă cu probleme de poluare a aerului legate mai ales de valorile
ridicate ale traficului auto (inclusiv greu), de unele activități industriale și de
factori naturali, care accentuează cumularea și stagnarea poluanților
deasupra orașului;
 poluarea fonică înregistrează valori la limita pragurilor maxime admise, cu
precădere de‐a lungul arterelor majore, principala cauză fiind traficul de
tranzit, cu precădere cel de mare tonaj.
 apele de suprafață și subterane din zona Turda sunt expuse riscului de
poluare din cauza evacuării de ape uzate de la exploatările miniere din
amonte, de la numărul mare de gospodării neracordate la rețeaua publică
de canalizare și de la depozitele de deșeuri industriale ale fostei Uzine
Chimice, unde concentrațiile de mercur și de HCH sunt de câteva zeci de ori
mai mari decât pragurile limită.
 la nivelul diferitelor depozite ale fostelor Uzine Chimice din zona
municipiului există zeci de mii de tone de deșeuri extrem de periculoase, cu
concentrații foarte ridicate de mercuri, izomeri de HCH, arsen, plumb, cupru
etc., care au determinat o poluare de profunzime a solurilor, cu implicații
asupra întregului lanț trofic;
 mai multe zone din municipiu sunt expuse, pe fondul unor factori naturali
(pante accentuate, prezența apei freatice la adâncimi mici, tipul substratului
etc.), dar și antropici (supraîncărcare cu construcții, exploatări de sare,
depozitări de deșeuri etc.), riscului de prăbușiri și alunecări de teren cu
implicații grave asupra fondului construit și infrastructurii locale.
 cele două zone naturale protejate și situri NATURA 2000 de pe teritoriul
municipiului Turda, care găzduiesc habitate de importanță comunitară, sunt
expuse unor presiuni antropice diverse, de la depozitarea necontrolată de
deșeuri la suprapășunat, propagarea turismului necontrolat sau a
sporturilor motorizate, care pot conduce în timp la pierderea funcțiilor
ecologice ale acestora și chiar la periclitarea patrimoniului natural.
 sistemul de management integrat al deșeurilor de la nivel județean, implicit
local, este nefuncțional, context în care colectarea selectivă a deșeurilor se
realizează la cote nesatisfăcătoare, iar depozitarea se face în alte județe din
țară, ceea ce implică costuri suplimentare ce se resfrâng asupra costurilor
suportate de populație.
”Constituirea unei rețele urbane verzi pentru dezvoltarea unui cadru de locuire
favorabil pentru comunitatea municipiului Turda și pentru turiști”
Scopul politicii de a asigura o dezvoltare sustenabilă a municipiului, responsabilă
față de patrimoniul natural al zonei, dar și față de amplificarea riscurilor la
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adresa acestuia.
5.Obiective
generale/
obiective
specifice

Obiectivul general al politicii este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții
cetățenilor din municipiul Turda, prin asigurarea accesului acestora la un mediu
de viață curat, sănătos, sigur și mai pregătit să facă față schimbărilor climatice
preconizate pentru viitor.
Obiective specifice:
16. Asigurarea, până în anul 2023, a accesului la sisteme centralizate de
alimentare cu apă și canalizare pentru minim 95% dintre cetățenii
municipiului.
17. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 25% a suprafeței siturilor
contaminate sau potențial contaminate istoric de pe teritoriul municipiului
18. Implementarea, până în anul 2023, a planurilor de management pentru cele
2 situri NATURA 2000 de pe teritoriului municipiului
19. Creșterea, până în anul 2023, la minim 50% a gradului de colectare selectivă
a deșeurilor la nivelul municipiului
20. Reducerea, până la orizontul anului 2023, cu minim 25% a numărului de
gospodării care ar putea afectate de calamități la nivel local.

6.Beneficiari

Locuitorii municipiului Turda (în număr de circa 55.000).
Varianta 1

Impact 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 2
Impact 2
7. Variante de
Economic
8
soluționare
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 3
Impact 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
8.Procesul de Organizații,
instituții Rezultatul consultării
consultare
consultate conform HG nr.
775/2005.
9.Varianta de Se va completa în urma procesului de consultare.
soluționare
recomandată

8

Buget estimat 1

Buget estimat 2

Buget estimat 3

A se vedea anexele 1, 2, 3
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Planul de acțiuni9 ‐ (se referă la varianta de politici publice care este aleasă spre implementare)
Activitate / subactivitate necesară implementării
Activitate / subactivitate
Termen de Responsabil
Buget
Surse
de Rezultate
Raport
de Raport de
realizare
(Euro)
finanțare
monitorizare evaluare
1
2
3
4
5
6
Obiectivul specific 1. Asigurarea, până în anul 2023, a accesului la sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare pentru minim 95% dintre cetățenii
municipiului.
Activitatea 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda‐Câmpia Turzii
Subactivitatea 1.1.1. Extindere și reabilitare
2022
CAA
23.500.000 POIM 2014‐
659 gospodării branșate la
Anual (în
Ianuarie
sistem de alimentare cu apă și sistem de
2020
apă
luna ianuarie 2023
canalizare menajeră în Municipiul Turda,
196 de hidranți de incendiu
a anului n+1
Zona de Sud.
1.798 gospodării racordate
ptr anul n)
la canalizare
Subactivitatea 1.1.2. Extindere și reabilitare
2022
CAA
11.000.000 POIM 2014‐
1.119 gospodării branșate la Anual (în
Ianuarie
sistem de alimentare cu apă și sistem de
2020
apă
luna ianuarie 2023
canalizare menajeră în Municipiul Turda,
276 de hidranți de incendiu
a anului n+1
Zona de Nord
1.898 gospodării racordate
ptr anul n)
la canalizare
Subactivitatea 1.1.3. Extinderea și
2022
CAA
18.000.000 POIM 2014‐
13 foraje reabilitate
Anual (în
Ianuarie
reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă
2020
2 stații de tartare apă și
luna ianuarie 2023
și a conductelor de aducțiune în sistemul
dezinfecție
a anului n+1
zonal de alimentare cu apă Turda
1 stație de pompare
ptr anul n)
1 rezervor de apă reabilitat
92,2 km de rețele de
aducțiune noi
11,5 km de rețele de
aducțiune reabilitate
Subactivitatea 1.1.4. Achiziție echipamente,
2021
CAA
1.400.000
POIM 2014‐
7 utilaje achiziționate
Anual (în
Ianuarie
utilaje tehnologice și dotări de laborator
2020
luna ianuarie 2022
pentru serviciile de apă și apă uzată
a anului n+1
ptr anul n)
9

In conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 explicațiile pentru fiecare coloană sunt următoarele:
La coloana 1 se precizează data limită pentru realizarea unei activități/subactiivtății; La coloana 2 se menționează instituția responsabilă și persona de contact
La coloana 3 se precizeză bugetul alocat fiecărei activități detaliat pe principalele capitole de cheltuieli (materiale, servicii, salarii, etc); La coloana 4 se enumeră rezultatele cuantificând cât
mai mult; La coloana 5 se precizează termenul de realizarea a raportului; La coloana 6 se precizează termenul de realizarea a raportului
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Obiectivul specific nr. 2. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 25% a suprafeței siturilor contaminate sau potențial contaminate istoric de pe teritoriul municipiului
Activitatea 2.1. Reabilitarea și ecologizarea siturilor contaminate istoric
Subactivitatea 2.1.1. Reabilitarea sitului
2021
PMT
17.000.000 POIM 2014‐
10 ha sit contaminat Anual (în luna
Ianuarie
poluat istoric – Depozit deșeuri periculoase
2020
ecologizat și
ianuarie a anului n+1 2022
U.C.T. – ”Poșta Rât”
Bugetul local amenajat ca spațiu
ptr anul n)
verde
Subactivitatea 2.1.2. Reabilitare situri poluat 2023
PMT
10.000.000 Fonduri
4,3 ha sit contaminat Anual (în luna
Ianuarie
istoric ”Depozit Batal Arieș și Mal Drept
guvernamen ecologizat și
ianuarie a anului n+1 2024
Arieș”
tale (AFM)
amenajat ca spațiu
ptr anul n)
FESI 2021‐
verde
2027
Bugetul local
Obiectivul specific nr. 3. Implementarea, până în anul 2023, a planurilor de management pentru cele 2 situri NATURA 2000 de pe teritoriului municipiului
Activitatea 3.1. Implementarea planurilor de management ale siturilor NATURA 2000 de pe teritoriul municipiului
Subactivitatea 3.1.1. Implementarea planului 2023
ANANP
1.000.000
Bugetul de
1 plan de
Anual (în luna
Ianuarie
de management al sitului ROSCI0223
stat
management
ianuarie a anului n+1 2024
Sărăturile Ocna Veche
Bugetul local implementat
ptr anul n)
Subactivitatea 3.1.2. Implementarea planului 2023
ANANP
500.000
Bugetul de
1 plan de
Anual (în luna
Ianuarie
de management al sitului ROSPA0113
stat
management
ianuarie a anului n+1 2024
Cânepiști
Bugetul local implementat
ptr anul n)
Obiectivul specific nr. 4. Creșterea, până în anul 2023, la minim 50% a gradului de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul municipiului
Activitatea 4.1. Implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea colectării, inclusiv selective, și a transportului deșeurilor
Subactivitatea 4.1.1. Extinderea sistemului
2021
PRIVAL
500.000
Bugetul local 24 de baterii de
Anual (în luna
Ianuarie
de baterii de pubele subterane pentru
ECOLOGIC
pubele subterane
ianuarie a anului n+1
2022
colectarea selective a deșeurilor
SERVIS
instalate
ptr anul n)
Subactivitatea 4.1.2. Derularea de campanii
2023
PRIVAL
100.000
Bugetul local 12 campanii de
Anual (în luna
Ianuarie
anuale de igienizare a spațiilor publice, de
ECOLOGIC
igienizare
ianuarie a anului n+1
2024
desființare a depozitelor ilegale de deșeuri,
SERVIS
ptr anul n)
de control a respectării reglementărilor
PMT
Poliția Locală
locale din domeniu
Subactivitatea 4.1.3. Delegarea serviciilor de 2019
CJ Cluj
0
n.a.
1 operator de
Anual (în luna
Ianuarie
colectare și transport a deșeurilor către un
salubritate
ianuarie a anului n+1
2020
ADI Eco‐
operator regional, conform obligațiilor
Metropolitan
ptr anul n)
asumate de UAT Municipiul Turda prin
aderare la ADI Eco‐Metropolitan
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Subactivitatea 4.1.4. Dotarea logistică
corespunzătoare a serviciului de salubritate
(eurocontainere, europubele, saci de plastic
etc.)

2023

Operatorul de
salubritate
selectat

1.000.000

Fonduri
proprii ale
operatorului

7.000 de europubele
de 240l
800 de containere de
1100 l
11 autogunoiere
1 autobasculantă
2 autocamioane
1 autospecială
frigorifică
15 containere de 7
mc
1 autoșașiu cu cârlig
12 campanii/an

Anual (în luna
ianuarie a anului n+1
ptr anul n)

Ianuarie
2024

Subactivitatea 4.1.5. Derularea unor
2023
Operatorul de 100.000
Fonduri
Anual (în luna
Ianuarie
campanii anuale pentru colectarea
salubritate
proprii ale
ianuarie a anului n+1
2024
deșeurilor menajere periculoase și a celor
selectat
operatorului
ptr anul n)
voluminoase
Obiectivul specific 5: Reducerea, până la orizontul anului 2023, cu minim 25% a numărului de gospodării care ar putea afectate de calamități la nivel local.
Activitatea 5.1. Implementarea de măsuri pentru prevenirea riscurilor naturale, inclusiv a celor asociate schimbărilor climatice
Subactivitatea 5.1.1. Realizarea unor studii / 2020
PMT
200.000
Bugetul local 1 studiu geotehnic
Anual (în luna
Ianuarie
analize / expertize geotehnice privind
elaborate
ianuarie a anului n+1
2021
stabilitatea versanților cu risc potențial de
ptr anul n)
alunecări de teren din municipiului Turda
Subactivitatea 5.1.2. Executarea de lucrări de 2023
PMT
500.000
Bugetul de
4 cursuri de apă
Anual (în luna
Ianuarie
întreținere și igienizare/decolmatare a
SVSU
stat
igienizate
ianuarie a anului n+1
2024
cursurilor de apă din municipiul Turda
SGA Cluj
Bugetul local
ptr anul n)
Activitatea 5.2. Îmbunătățirea capacității de avertizare a populației și de intervenție locală în situații de urgență
Subactivitatea 5.2.1. Dotarea
2023
PMT
500.000
Bugetul local 20 echipamente
Anual (în luna
Ianuarie
corespunzătoare cu echipamente de
SVSU
Donații
achiziționate
ianuarie a anului n+1
2024
intervenție și instruirea voluntarilor SVSU
ptr anul n)
Turda
Subactivitatea 5.2.3. Derularea de acțiuni de 2023
PMT
100.000
Bugetul local 6 exerciții / an
Anual (în luna
Ianuarie
informare, conștientizare și de pregătire a
SVSU
12 evenimente de
ianuarie a anului n+1
2024
populației pentru mobilizarea în cazuri de
Asociațiile de
informare / an
ptr anul n)
urgență
proprietari
Unitățile de
învățământ
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Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

O.S. 1. Asigurarea, până în
anul 2023, a accesului la
sisteme centralizate de
alimentare cu apă și
canalizare pentru minim
95% dintre cetățenii
municipiului.

Dezvoltarea infrastructurii de
apă și apă uzată din regiunea
Turda‐Câmpia Turzii (Turda
Nord, Turda Sud, stații tartare și
aducțiuni)

Costuri foarte ridicate de
realizare a investiției,
precum și de operare și
mentenanță a rețelei, care
se vor reflecta în prețurile
serviciilor furnizate către
populație.

O.S 2. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 25% a
suprafeței siturilor
contaminate sau potențial
contaminate istoric din
municipiul Turda
O.S. 3. Implementarea,
până în anul 2023, a
planurilor de management
pentru cele 2 situri
NATURA 2000 de pe
teritoriului municipiului

Reabilitarea și ecologizarea
siturilor contaminate istoric
(Poșta Rât, Batal Arieș, Mal
Drept Arieș)

Cheltuieli foarte ridicate de
ecologizare a terenurilor

Implementarea planurilor de
management ale siturilor
NATURA 2000 de pe teritoriul
municipiului (Sărăturile Ocna
Veche și Cânepiști)

O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, la minim 50% a
gradului de colectare
selectivă a deșeurilor la
nivelul municipiului

Implementarea de măsuri
pentru îmbunătățirea colectării,
inclusiv selective, și a
transportului deșeurilor (pubele
subterane, igienizare spații
publice, delegare către
operator regional, dotare,
campanii de colectare pentru
anumite fluxuri de deșeuri)

Resurse financiare alocate
de diferiți actori publici și
privați pentru conservarea
biodiversității, precum și
costuri indirecte legate de
restricțiile de desfășurare a
unor activități turistice sau
agricole de masa în zonele
respective
Creșterea costurilor
suportate de locuitori cu
serviciile de salubrizare, dar
și a celor suportate de
bugetul local pentru
activități de salubrizare

Impact social

Impact ecologic

Buget estimat
(Euro)
53.900.000

Impact social foarte
ridicat, prin racordarea la
rețeaua de apă‐canal a
peste 3.500 de gospodării,
furnizarea de apă potabilă
cu calitate controlată,
instalarea de hidranți
pentru incendii etc.
Reducerea semnificativă a
riscului de îmbolnăvire a
locuitorilor din zonă din
cauza poluării istorice cu
substanțe periculoase

Reducerea semnificativă a
poluării apelor subterane și
de suprafață, prin
racordarea a 3.500 de
gospodării la rețeaua de
canalizare

Reducerea drastică a
poluării solurilor și a apelor
din zonele depozitelor de
deșeuri periculoase

27.000.000

Impact social ridicat, prin
asigurarea accesului
locuitorilor și turiștilor
actuali și din generațiile
viitoare la un patrimoniu
natural valoros și curat.

Reducerea semnificativă a
impactului antropic asupra
patrimoniului natural, prin
reglementarea clară a
activităților premise în
respectivele perimetre.

1.500.000

Impact social ridicat prin
reducerea focarelor de
infecție asociate
depozitelor ilegale de
deșeuri, a aspectului
spațiilor publice, a
mirosurilor pestinențiale
din jurul punctelor de
colectare etc.

Impact de mediu foarte
ridicat, prin creșterea
gradului de colectare și
valorificare a deșeurilor
reciclabile, dar și prin
eliminarea depozitelor
ilegale de deșeuri care sunt
surse de poluare a apelor și
solului din zonă

1.700.000
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O.S. 5. Reducerea, până la
orizontul anului 2023, cu
minim 25% a numărului de
gospodării care ar putea
afectate de calamități la
nivel local.

Implementarea de măsuri
pentru prevenirea riscurilor
naturale, inclusiv a celor
asociate schimbărilor climatice
(expertizare și consolidare
versanți, igienizare și
decolmatare cursuri de apă)
Îmbunătățirea capacității de
avertizare a populației și de
intervenție locală în situații de
urgență (dotare SVSU,
conștientizare și pregătire
populație, formare voluntari)

Impact economic pozitiv, în
pofida costurilor pe termen
scurt, prin prevenirea
cheltuirii unor sume
importante pentru
eliminarea efectelor unor
calimități (cazare temporară
a victimelor, reconstrucții de
locuințe, gestionarea unor
inundații care să afecteze
sau chiar să distrugă
gospodării și elemente de
infrastructură publică etc.)

Impact social foarte
ridicat, prin prevenirea
deceselor asociate
schimbărilor climatice și
calamităților naturale, a
pierderilor materiale
suportate de familiile
afectate etc.

Reducerea riscului de
degradare a solurilor prin
alunecări de teren sau de
poluare a apelor ca urmare
a unor inundații care să
antreneze poluanți din
siturile contaminate istoric

1.300.000
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Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

Impact social mediu, lipsa
investițiilor în captarea,
prelucrarea, transportul și
monitorizarea calității apei
potabile creând unele
probleme în asigurarea unor
servicii de calitate pentru
noii abonați, în pofida
costurilor suplimentare ce
vor trebui suportate de
către aceștia
Impact social mediu, în
condițiile în care există
depozite de substanțe
foarte periculoase și în alte
zone din municipiu, foarte
apropiate de gospodăriile
populației, care prezintă
riscuri pentru sănătate
Impactul social este limitat
de neabordarea integrată a
planurilor de management
pentru ambele situri
NATURA 2000 de pe
teritoriul orașului

Impact de mediu limitat, în
condițiile uzurii conductelor de
aducțiune și a stațiilor de tratare,
care pot conduce la infiltrații,
consumuri energetice mari etc.

Impact social redus fără
complementarea
investițiilor operatorului
desemnat cu alte intervenții
ale administrației locale (de
ex. desființarea depozitelor

O.S. 1. Asigurarea, până în
anul 2023, a accesului la
sisteme centralizate de
alimentare cu apă și
canalizare pentru minim
95% dintre cetățenii
municipiului.

Extinderea rețelei de
distribuție a apei și de
canalizare (fără a include
stațiile de tratare și
aducțiunile, dotarea cu
echipamente a
operatorului)

Cheltuieli de investiții
importante pentru
extinderea operarea și
mentenanța rețelelor noi,
dar și costuri suplimentare
pentru gospodăriile
branșate / racordate

O.S 2. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 25% a
suprafeței siturilor
contaminate sau potențial
contaminate istoric de pe
teritoriul municipiului

Finalizarea proiectului de
ecologizare a sitului de la
Poșta Rât

Cheltuieli mari suportate
de administrația locală cu
ecologizarea sitului
menționat, dar și cu
monitorizarea poluării la
nivelul siturilor care nu au
fost ecologizate.

O.S. 3. Implementarea,
până în anul 2023, a
planurilor de management
pentru cele 2 situri
NATURA 2000 de pe
teritoriului municipiului

Implementarea planului de
management al sitului
ROSCI0223 Sărăturile Ocna
Veche

O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, la minim 50% a
gradului de colectare
selectivă a deșeurilor la
nivelul municipiului

Respectarea obligațiilor
asumate prin aderarea la
ADI‐EcoMetropolitan
(delegare către operator
zonal)

Restricțiile impuse de
planul de management
pot aduce unele pierderi
pentru proprietarii de
terenuri din zonă și chiar
costuri suplimentare
pentru aceștia.
Creșterea probabilă a
prețurilor suportate de
către abonați pentru
serviciile de salubritate

Buget
estimat
(Euro)
34.500.000

Impact de mediu limitat, prin
prisma faptului că în municipiu
există și alte situri contaminate
istoric aflate la mică distanță
unele de altele

17.000.000

‐ Impact de mediu restrâns, în
condițiile în care situl ROSPA0113
Cânepiști se suprapune parțial
peste situl ROSCI0233

1.000.000

Impact de mediu limitat fără a
realiza investiții complementare
menite să promoveze colectarea
selectivă și să elimine sursele de
poluare din jurul punctelor de
colectare, de ex. prin instalarea

1.000.000
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O.S. 5. Reducerea, până la
orizontul anului 2023, cu
minim 25% a numărului de
gospodării care ar putea
afectate de calamități la
nivel local.

Decolmatarea periodică a
cursurilor de apă și a
șanțurilor / rigolelor de
scurgere din municipiu
Organizarea de controale
ale respectării normelor PSI
și de exerciții de alarmare

Limitarea pe termen scurt
a costurilor suportate de la
bugetul local cu protecția
civilă și situațiile de
urgență, însă expunerea la
riscuri financiare foarte
mari asociate cu viitoare
calamități.

ilegale de deșeuri,
igienizarea spațiilor publice
etc.)
Impact social redus în
condițiile în care măsurile
nu acoperă toate riscurile la
care este supus teritoriul
municipiului (de ex.
alunecările de teren pe unii
versanți sau prăbușirile de
galerii de mină în zona
fostelor ocne de sare).

de pubele îngropate

Impact de mediu limitat în
condițiile în care nu sunt adresate
și problemele de degradare a
solurilor din zonă.

600.000
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Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social
Impact social foarte
limitat, în condițiile în care
peste 3.500 de gospodării
din municipiu rămân fără
servicii de apă și
canalizare, având un
confort redus al locuirii și
fiind oricând expuse
riscului de îmbolnăvire.
Impact social limitat, în
condițiile în care
terenurile ecologizate nu
vor servi utilizării în scop
public (de ex. parcuri)

Impact ecologic foarte
redus, în condițiile în care
peste 3.500 de gospodării
vor continua să deserveze
apele uzate neepurate
direct în sol sau în emisarii
din zonă.

Impact de mediu incert, ca
urmare a pierderii
controlului administrației
locale asupra procesului de
ecologizare

100.000

Impact social incert și
imposibilitatea actorilor
locali de a juca un rol
substantial în protejarea
patrimoniului natural din
zonă.
Impact social redus, în
condțiile în care
standardul de servicii se va
menține, cel mai probabil,
la același nivel ca și în
prezent

Impact de mediu
nesemnificativ, în condițiile
în care comunitatea locală
nu are niciun control asupra
managementului
biodiversității din zonă
Dificultăți în a asigura
implementarea legislației
europene și naționale în
vigoare cu privire la
colectarea selectivă a
deșeurilor

0

Impact social redus, în
condițiile în care
capabilitățile locale de
gestiune a situațiilor de
urgență se vor menține la

Impact redus, în condițiile în
care gestiunea riscurile de
degradare a solurilor și de
poluare în urma unor
inundații nu se atenuează

1.000.000

O.S. 1. Asigurarea, până în
anul 2023, a accesului la
sisteme centralizate de
alimentare cu apă și
canalizare pentru minim
95% dintre cetățenii
municipiului.

Reabilitarea și mentenanța
rețelei de alimentare cu apă și
canalizare deja existent

Reducerea semnificativă a
costurilor cu investițiile
necesare pentru extinderea
rețelelor

O.S 2. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 25% a
suprafeței siturilor
contaminate sau potențial
contaminate istoric de pe
teritoriul municipiului
O.S. 3. Implementarea,
până în anul 2023, a
planurilor de management
pentru cele 2 situri
NATURA 2000 de pe
teritoriului municipiului
O.S. 4. Creșterea, până în
anul 2023, la minim 50% a
gradului de colectare
selectivă a deșeurilor la
nivelul municipiului

Vânzarea sau concesionarea
siturilor contaminate către
operatori privați care să își
asume obligațiile de ecologizare

Reducerea costurilor
suportate de administrația
locală

Contribuția la actualizarea
planurilor de management ale
siturilor Natura 2000 de către
ANANP la momentul expirării
lor

Reducerea presiunii
financiare asupra bugetului
local

Retragerea din ADI Eco‐
Metropolitan și SMID Cluj și
prelungirea contractului cu
operatorul deținut de
municipalitate

O.S. 5. Reducerea, până la
orizontul anului 2023, cu
minim 25% a numărului de
gospodării care ar putea
afectate de calamități la

Exproprierea locuințelor aflate
în situații de risc și construcția
de locuințe de necesitate
pentru locatarii lor

Potențiala reducere a
costurilor cu serviciul de
salubritatea suportate de
cetățeni, concomitent cu
investiții de la bugetul local
substanțiale pentru dotarea
operatorului propriu
Costuri ridicate cu
construcția de locuințe noi,
demolarea celor vechi etc.

Impact ecologic

Buget estimat
(Euro)
10.000.000

1.700.000
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nivel local.

Intreținerea dotărilor existente
la nivelul SVSU și continuarea
activităților curente ale
autorităților locale pe linia
protecției civile

un nivel de bază.

prin măsuri de prevenție.
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Anexa 4: Dicționar de termeni și surse de informații

Abreviere
ADI
ANANP
APM
CAA
DC
DJ
DN
OS
PMT
POIM
SGA
SVSU

Denumire completă
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
Agenția pentru Protecția Mediului
Compania Apă Arieș
Drum Comunal
Drum Județean
Drum Național
Obiectiv Specific
Primăria Municipiului Turda
Programul Operațional Infrastructură Mare
Sistemul de Gospodărire a Apelor
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Surse de informaţii:






HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea și
evaluarea politicilor publice;
APM Cluj. Raportul anual privind starea mediului 2018.
APM Cluj. Lista ariilor/zonelor naturale protejate din județul Cluj
APM Cluj. Lista siturilor contaminate/potential contaminate istoric din județul Cluj
INS. Baza de date TEMPO Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo‐online/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA

ELABORAREA DE PROPUNERI DE POLITICI PUBLICE:

POLITICA PUBLICA
TRANSPORT

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Accesul la coridoarele de transport
1.2. Rețeaua stradală
1.3. Transportul public
1.4. Transportul de marfă
1.5. Mobilitatea nemotorizată
1.6. Managementul traficului și a parcărilor
2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
3. PLANUL DE ACȚIUNI
Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Anexa 4: Abrevieri și surse de informații
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POLITICA PUBLICĂ SECTORUL TRANSPORT
”Dezvoltarea unui transport urban durabil în municipiul Turda și a zonei sale de influență pentru
asigurarea condițiilor de accesibilitate și mobilitate a cetățenilor, firmelor și turiștilor”

1. NOTA DE FUNDAMENTARE A POLITICI PUBLICE
1.1. Accesul la coridoarele de transport
Municipiul Turda are acces direct la coridorul TEN‐T Core rutier Ungheni‐Iași‐Târgu Mureș‐Sebeș (cu
conexiune spre Timișoara‐Arad‐granița cu Ungaria) și acces indirect (prin Gara Câmpia Turzii) la
coridorul TEN‐T Core feroviar Ungheni‐Iași‐Suceava‐Cluj‐Napoca‐Teiuș (cu conexiune spre Alba Iulia‐
Deva‐Arad‐Curtici‐granița cu Ungaria). De asemenea, municipiul are acces la coridorul TEN‐T
Comprehensive Turda‐Cluj Napoca‐Zalău‐Oradea‐granița cu Ungaria (traseul A3). Prin urmare, orașul
va juca un rol tot mai important în asigurarea relațiilor de transport dintre zona central‐europeană și
granița de est a UE, ceea ce îl transformă într‐o destinație interesantă pentru investițiile în domeniul
transporturilor și logisticii.
Municipiul Turda este un nod important de comunicații în context regional și chiar național, în
contextul în care este situat la intersecția autostrăzilor A3 și A10 (finalizate parțial), care fac legătura
între Târgu‐Mureș, Sibiu, Alba Iulia, Deva, Timișoara, Arad și Cluj‐Napoca, respectiv, în perspectivă
București și granița cu Ungaria (via Zalău‐Oradea). Acestea sunt dublate și de drumuri naționale
existente (DN1, DN15), cu statut de drum european (E60 și E81), care leagă unele dintre cele mai
importante centre urbane din România de granița de vest și înregistrează valori de trafic foarte
ridicate. De asemenea, Turda este principala poartă de acces către zona Apusenilor, prin drumul
național DN 75, care străbate Valea Arieșului.
În prezent, în lipsa unui drum de legătura între Autostrada A3 și DN1/E60, fluxurile de trafic de
tranzit (inclusiv de trafic greu) dinspre Cluj‐Napoca spre Târgu‐Mureș și Alba‐Iulia străbat porțiuni
importante din zona construită a municipiului Turda, ceea ce reprezintă una dintre provocările
majore din domeniul mobilității la nivel local, conducând la creșterea timpilor de deplasare,
formarea de ambuteiaje, poluare fonică și a aerului, degradarea rețelei stradale, creșterea riscului de
accidente rutiere etc. Pentru respectivul drum de legătură din zona Mărtinești a fost realizat de către
CNAIR un studiu de fezabilitate, care nu a fost încă materializat din rațiuni juridice și financiare.
1.2. Rețeaua stradală
Rețeaua stradală a municipiului Turda este puternic influențată de configurația reliefului din zonă,
dar și de suprapunerea cu rețeaua de drumuri naționale. Astfel, rețeaua stradală este una de tip
radial, care converge spre cele 4 artere de penetrație în oraș (dinspre Cluj‐Napoca, respectiv Alba
Iulia ‐ prin DN1, dinspre Târgu Mureș – prin DN 15 și dinspre Valea Arieșului – prin DN 75).
Conectivitatea dintre rețeaua de drumuri locale și cea națională se asigură prin mai multe noduri
(tronsoane de autostradă și drumuri naționale paralele), ceea ce înseamnă o vulnerabilitate scăzută
de izolare a orașului în cazul unor incidente.
Conform PMUD, din perspectiva intensității traficului și a funcției îndeplinite, circa 30% din străzile
existente în municipiul Turda sunt de categoria a III‐a, adică au o bandă pe sens și asigură legătura
între magistrale/străzi de legătură și diferitele zone funcționale pentru traficul local și de tranzit,
precum și traseele de transport public, respectiv 60% sunt străzi de categoria IV, de folosință locală,
tot cu o bandă pe sens, care au trafic redus și deservesc, de obicei, zone rezidențiale. În categoria
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străzilor de categoria a II‐a (de legătură), destinate circulației majore și care au, în general, două
benzi pe sens, intră doar artere precum Clujului (parțial), Ștefan cel Mare (parțial), Libertății și Piața 1
Decembrie 1918, care reprezintă sub 10% din rețeaua stradală totală. Acest lucru reprezintă o
disfuncționalitate ce conduce la ambuteiaje și gâtuiri ale traficului, în condițiile în care accesul în oraș
se face pe autostrăzi sau drumuri cu două benzi pe sens, iar rețeaua de străzi interioare poate prelua
traficul pe o singură bandă pe sens. La nivel local nu există nicio stradă de categoria I (magistrale).
Aceeași sursă indică faptul că aproape 58% dintre străzile din municipiul Turda, în cifre absolute circa
70 km, se aflau la momentul anului 2016, când a fost elaborat PMUD, în stare tehnică rea și foarte
rea, necesitând lucrări de ranforsare a structurii rutiere sau de refacere în situ a îmbrăcăminților
bituminoase. De altfel, cele mai multe dintre aceste străzi, așezate de regulă în zonele periferice,
erau nemodernizate sau doar parțial asfaltate, un procent foarte ridicat pentru o așezare de tip
urban.
Cu toate acestea, chiar și unele străzi intens circulate, inclusiv cu trasee de transport public (de ex.
Andrei Mureșanu, Avram Iancu, 22 Decembrie 1989), se aflau într‐o stare tehnică rea. Toate acestea
conduc la creșterea timpilor de parcurs, a consumului de carburanți, a uzurii vehiculelor, a
disconfortului riveranilor, dar și la scăderea atractivității transportului public, inclusiv ca urmare a
lipsei benzilor dedicate, alveolelor.

Sondajul realizat în rândul cetățenilor cu ocazia elaborării SIDU a reflectat faptul că starea
tehnică proastă a străzilor este percepută de către 33% dintre respondenți ca fiind
principala problemă de mobilitate, urmată la mare distanță de valorile ridicate de trafic la
orele de vârf (18%) sau de lipsa locurilor de parcare (6%).
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Pe de altă parte, conducătorii auto din oraș s‐au plâns de viteza scăzută de deplasare din cauza stării
proaste a străzilor (28%), de valorile ridicate de trafic (19%), de fluența scăzută a acestuia la ore de
vârf (18%), de vehiculele parcate neregulamentar pe carosabil (13%), de pătrunderea în oraș a
traficului greu (9%), de lipsa parcărilor (7%), de pietonii care circulă sau traversează neregulamentar
(3%) sau de mijloacele de transport public care îngreunează traficul pentru că nu dispun de alveole
sau au viteză prea redusă (2%). În pofida nemulțumirii cetățenilor legate de toate aceste aspecte,
cota modală a autoturismelor persoane rămâne foarte ridicată în raport cu alte orașe din țară (53%).
1.3. Transportul public
Conform PMUD, doar 21% dintre cetățenii municipiului Turda au declarat că obișnuiesc să utilizeze
în mod curent transportul public, un procent similar în raport cu alte orașe de talie similară din țară,
dar situat sub potențial. De asemenea, 7% considerau că transportul în comun din municipiu e
ineficient. O pondere mai ridicată cetățenilor care utilizau mijloacele de transport în comun se
înregistrează doar în zona de est și vest a orașului, unde e concentrată o masă importantă de
cetățeni, dar unde există relativ puține dotări de interes public, context în care sunt necesare
deplasări mai frecvente și pe distanțe mai mari către zona centrală.
Municipiul nu dispune de benzi dedicate pentru mijloacele de transport public și nici de alveole
pentru staționare, ceea ce îngreunează traficul pe străzile unde acest serviciu operează. De
asemenea, la nivelul municipiului nu există un sistem de management al traficului care să dea
prioritate în intersecții mijloacelor de transport public, un sistem de e‐ticketing, un sistem de
informare dinamic al pasagerilor în stații sau de un sistem de tarifare pe intervale orare și nu pe
mijloc de transport. De asemenea, politica de parcare existentă nu descurajează încă suficient
deplasarea motorizată, mai ales către centrul orașului, care să elibereze trama stradală și să crească
fluența traficului. În altă ordine de idei, sistemul de parcări de reședință necesită extinderi, mai ales
în zona marilor ansambluri de blocuri, iar cel de tip park&ride este inexistent la intrările în oraș sau
în zonele turistice, precum Salina Turda.
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Până în anul 2019, serviciul de transport public de persoane din municipiul Turda a fost concesionat
operatorului STP SA Alba Iulia. Acesta a operat un număr de 9 trasee cu 57 de stații, folosind un
număr de 24 de autobuze second‐hand (cu o vechime medie de peste 10 ani), cele mai multe având
o capacitate de 29 de locuri pe scaune și 42 în picioare, fără facilități pentru persoanele cu mobilitate
redusă. Gradul mediu zilnic de ocupare al autobuzelor este de sub 60%, acesta fiind însă mai ridicat
la orele de vârf (8‐10/15‐16), când nu este însă deservit cu autobuze de mai mare capacitate. Liniile
10 și 12 au cel mai ridicat grad de încărcare, acestea făcând legătură în cartierele dens populate
(Micro 1, Micro 2, Micro 3 etc.) și zona centrală, iar 14, 16 și 18 cel mai redus, unul dintre motive
fiind și frecvența destul de ridicată, din cauza suprapunerii traseului mai multor linii (de ex. 10, 12 și
13; 14 și 17 etc.).
Cele mai multe stații de transport public au o dotare deficitară (nu au scuar, bănci de așteptare,
afișare a liniilor deservite, a hărții transportului public, a orarului de circulație, automate sau
chioșcuri de bilete, panotaj publicitar etc.), excepție făcând doar unele recent modernizate (precum
cele de la Piața Agroalimentară sau din Piața Victoriei) sau unele ceva mai bine întreținute de pe
rutele intens circulate (liniile 10, 12 – care realizează împreună peste 2/3 din totalul volumelor de
pasageri zilnice). La aceste deficiențe se adaugă lipsa afișajului digital de informare a călătorilor, lipsa
facilităților intermodale de parcare sau închiriere a bicicletelor, dotările precare pentru persoane cu
dizabilități etc. În plus, pasagerii așteaptă adesea mijloacelor de transport direct pe carosabil,
existând pericolul producerii de accidente. Deși ariile de deservire a stațiilor sunt satisfăcătoare în
majoritatea zonelor, cu excepția unor areale precum Str. Traian‐Ioan Rațiu, Constructorilor,
Tineretului sau cartierele Poiana, Sănduleni, Primăverii. Biletele de autobuz pot fi achiziționate în
format fizic de la mai multe puncte de vânzare sau prin SMS. Prețul unui bilet cu două călătorii este
de 4,5 lei, iar călătorii au posibilitatea să opteze pentru mai multe tipuri de abonamente zilnice,
săptămânale și lunare. Municipalitatea acordă reduceri sau transport gratuit unor categorii sociale,
precum pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani (10 călătorii dus‐întors gratuite/lună), vârstnicii de
peste 65 de ani fără venit (idem), elevii și donatorii de sânge (reducere de 50% la abonamentul
lunar), cetățenii de onoare, nevăzătorii și însoțitorii acestora, persoanele cu dizabilități,
revoluționarii, veteranii și văduvele de război, deținuții politici (gratuit nelimitat).
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1.4. Transportul de marfă
Sondajul realizat cu ocazia elaborării PMUD a reflectat faptul că 17% dintre cetățeni considerau
prezența traficului greu în oraș ca fiind principala problemă de mobilitate de la nivelul municipiului
Turda. Aceasta se resimte mai ales în cazul penetrației dinspre Cluj‐Napoca, pentru care nu există o
alternativă atractivă destinată traficului de tranzit, ca în cazul intrării dinspre Câmpia Turzii (nodul de
pe A3). În aceste condiții, traficul greu tranzitează o zonă semi‐centrală a municipiului Turda, cu un
flux de 50 de vehicule grele/sens/oră în cazul străzilor Gh. Barițiu, Bucovinei, Simion Bărnuțiu,
Clujului, Piața Basarabiei, Alba Iulia, Dr. Ioan Rațiu, Piața Romană, Libertății, General Dragalina, 22
Decembrie 1989, Horea, Câmpiei, Victoriei. Efectele pătrunderii traficului greu în municipiu sunt
multiple: depășirea capacității de circulație a unor străzi ce nu au gabarit adecvat pentru traficul greu
(de ex. Bucovinei și Barițiu); conflicte între tranzitul de mărfuri, transportul public și cel cu
autoturismul; creșterea riscului de accidente grave care implică pietoni și bicicliști din cauza
unghiului mort al camioanelor; creșterea emisiilor de pulberi și gaze cu efect de seră.

1.5. Mobilitatea nemotorizată
Conform sondajului realizat cu ocazia elaborării PMUD, 19% dintre locuitorii municipiului Turda se
deplasau cel mai adesea pe jos, iar aproape 7% cu bicicleta, valori care se situează sub cele
înregistrate în orașe similare din țară. La acestea contribuie și unele cauze obiective, precum:
diferențele de nivel între anumite zone, care fac mai dificilă deplasarea nemotorizată în raport cu
orașele de câmpie, sau divizarea orașului de către râul Arieș, care împarte orașul în două areale
urbane relativ diferite, cu puțini legături de transport între ele. La acestea se adaugă însă și
probleme legate de infrastructură (de ex. starea trotuarelor, lipsa cu desăvârșire a pistelor pentru
biciclete, a rastelurilor pentru acestea, a unui sistem de bike‐sharing sau de integrare a circulației
velo cu transportul în comun) sau de trafic (existența mai multor zone „de conflict” între
conducătorii auto, pietoni și bicicliști). În altă ordine de idei, 13% deplângeau starea
necorespunzătoare a trotuarelor și aleilor pietonale, 5% lipsa alternativelor de deplasare
nemotorizată, iar 1% existența unor treceri de pietoni sau intersecții nesigure. Cetățenii care se
deplasează cel mai frecvent pe jos sunt cei din zona centrală (54% din total), în condițiile în care
obiectivele de interes sunt, în general, destul de aproape de reședința lor. Un alt motiv este faptul că
parcările din zonă sunt cu plată, ceea ce nu favorizează deplasarea motorizată. O altă zonă în care
deplasarea velo și pietonală înregistrează valori ridicate este zona industrială, unde cetățenii au un
nivel scăzut de trai, dețin arareori autoturisme proprii și au acces limitat la transportul public. De
asemenea, cetățenii din partea de vest a orașului se deplasează des pe jos sau cu bicicleta,
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obiectivele de interes din zona centrală fiind apropiate de aceștia. În schimb, locuitorii din zona
Oprișani sau Poiana optează rar pentru deplasarea nemotorizată, principalul motiv fiind distanța
mare până în centru. Indiferent de zonă, aceste valori înregistrează un nivel sub cel potențial din
cauza infrastructurii precare (trotuare deteriorate, lipsă piste de biciclete). Conform datelor PMUD,
circa 45% din zonele pietonale din municipiu (adică peste 31 km de străzi, în cifre absolute) sunt
subdimensionate, în timp ce pe 15 km de străzi acestea lipsesc complet. Pe de altă parte, peste o
treime dintre trotuarele existente se aflau în stare proastă. În plus, 39% dintre pietoni au declarat că
principala problemă legată de deplasarea lor sunt mașinile parcare neregulamentar pe trotuare.

Conform PMUD, în intervalul 2012‐2015, numărul de accidente rutiere înregistrate anual în
municipiul Turda s‐a menținut constant, în jurul valorii de 30‐40/an, dar remarcabil este numărul
mare de răniți grav (între 10‐20/an) și de decedați (un maxim de 5 în anul 2015). În peste jumătate
dintre accidente au fost implicați pietoni, fie prin traversare neregulamentară (30% din total), fie prin
neacordare prioritate pietoni (19%), acestea fiind concentrare pe arterele de traversare și în zona
centrală, unde există conflicte evidente între participanții la trafic (trotuarele sunt ocupate de
mașini, iar pietonii sunt nevoiți să se deplaseze pe carosabil, după cum și unii pietoni traversează
neregulamentar și provoacă accidente rutiere). Unele treceri de pietoni au vizibilitate redusă, de
exemplu din cauza acoperirii semnelor de circulație cu vegetație, a iluminării insuficiente pe timp de
noapte, a lipsei unor lucrări de delimitare a carosabilului de zona pietonală în zone vulnerabile, a
lipsei unor limitatoare de viteză, a ne‐semaforizării unor treceri de pietoni aglomerate, a lipsei
facilităților pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități sau a degradării marcajelor rutiere.
1.6. Managementul traficului și a parcărilor
Conform PMUD, timpii medii de deplasare în interiorul municipiului Turda, pe direcția Cluj Napoca –
Câmpia Turzii (DN1 ‐ DN15), la ore de vârf, erau de circa 18 minute pentru autoturisme și 35 de
minute pentru bicicliști. În afara acestor intervale, acești timpi se reduc cu 30%, pe fondul reducerii
suprapunerii cu cererea locală de transport. Pe direcția Cluj Napoca – Alba Iulia, timpii de deplasare
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sunt de 13 min pentru autoturisme, iar pe direcția Alba Iulia – Câmpia Turzii de 12‐15 minute.
Deplasarea pe jos între extremitățile orașului se realizează în 1,5‐2 ore.
Principalele zone de congestie a traficului sunt cele de pe arterele principale (str. Libertății, Piața
Republicii, Str. Gheorghe Lazăr – Axente Sever, 22 decembrie 1989, Castanilor, Andrei Mureșanu,
Simion Bărnuțiu, Calea Victoriei) și au cauze diverse, de la lipsa priorității în intersecții, la
succesiunea de intersecții și treceri de pietoni la distanțe mici între acestea, parcarea
neregulamentară a vehiculelor pe carosabil, valorile ridicate de trafic, pante și succesiuni de curbe în
pante, suprapunerea traficului de tranzit cu cel local, starea proastă a drumurilor, lipsa alveolelor
pentru mijloacele de transport public. În pofida existenței acestor deficiențe, municipiul Turda nu
dispune de un sistem de management al traficului, cu precădere la nivelul intersecțiilor semaforizate
(Calea Victoriei – Centrul Comercial / Tineretului / Mihai Viteazu, respectiv Simion Bărnuțiu – Andrei
Mureșanu – Bucovinei).

La nivelul zonei centrale a municipiului Turda există circa 610 locuri de parcare reglementate cu
plată, amenajate în alveole sau spații special amenajate, la care se adaugă 90 de locuri de parcare
reglementate, fără plată, pe banda 1 a străzilor, și 280 de locuri nereglementate (mai ales pe str.
Axente Sever, Avram Iancu, Andrei Mureșanu sau Libertății – ultima cu un deficit foarte mare de
locuri de parcare în raport cu cererea), în lungul străzilor, în spații neamenajate.
La acestea se adaugă parcările individuale, de reședință, de tip garaje, specifice atât zonei centrale,
cât și marilor ansambluri de blocuri (de ex. Oprișani, Micro 3), care ocupă o suprafață totală de circa
1 kmp. Deși în zona centrală a orașului există un număr mare de locuri de parcare amenajate, iar
durata parcărilor este relativ scurtă, străduțele din zona centrală sunt frecvente ocupate cu
autoturisme parcate neregulamentar. De asemenea, în pofida numărului mare de parcări de
reședință, există cazuri numeroase de autoturisme parcate spontan pe carosabil sau pe trotuare, în
timp ce unele garaje sunt folosite de proprietari ca spații de depozitare. Politica de tarifare a
parcărilor cu plată nu descurajează, în prezent, parcarea de lungă durată.
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2. PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ:
”Dezvoltarea unui transport urban durabil în municipiul Turda și a zonei sale de influență pentru
asigurarea condițiilor de accesibilitate și mobilitate a cetățenilor, firmelor și turiștilor””
1.Instituția
iniţiatoare
2.Formularea
problemei

Consiliul Local și Primăria Municipiului Turda
Principalele probleme cu care se confruntă în prezent municipiul Turda sunt:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
3.Denumirea
politicii
4.Scop

Volumele foarte ridicate de trafic de tranzit, inclusiv de trafic greu, care străbat
zilnic zonele locuite ale municipiului, conducând la creșterea poluării, a celei fonice,
la creșterea riscului de accidente, reducerea fluenței traficului și la deteriorarea
rețelei stradale;
Starea tehnică rea și foarte rea a majorității rețelei stradale din municipiu și
ponderea foarte ridicată a străzilor mărginașe nemodernizate, incompatibile cu o
așezare urbană de talia municipiului Turda, care reprezintă principala nemulțumire
a cetățenilor și generează o multitudine de probleme de mobilitate și de mediu cu
impact grav asupra comunității;
Ponderea cetățenilor care utilizează transportul public în mod curent este încă
modestă, printre cauze numărându‐se parcul auto învechit, dotările precare din
stații, existenței unor zone nedeservite de trasee, a supra‐aglomerării flotei la ore
de vârf, a ineficienței sistemului de achiziționare a biletelor, lipsa benzilor dedicate
și a alveolelor pentru autobuze etc. Dintr‐o perspectivă managerială, multe dintre
traseele existente sunt redundante și se adresează aceleiași cereri de transport,
încasările sunt afectate negativ de ponderea ridicată a călătoriilor frauduloase, iar
contractul de concesionare existent până în anul 2019 a ridicat numeroase
dificultăți în faza de furnizare a serviciilor.
Cota modală foarte ridicată a deplasărilor cu autoturismul și alternativele
neatractive pentru deplasare nemotorizată, pe fondul lipsei cu desăvârșire a
infrastructurii velo (piste, rasteluri, centre de închiriere etc.), dar și a trotuarelor
subdimensionate, în stare tehnică proastă sau chiar lipsă, de pe circa jumătate din
rețeaua stradală. La nivel local există numeroase areale cu conflicte între traficul
rutier (inclusiv greu), pietonal și velo, de ex. sub forma trotuarelor ocupate de
autoturisme parcate neregulamentar.
Lipsa unui sistem de management integrat de management a traficului video care
să fluidizeze traficul în principalele intersecții, care vor depăși în curând raportul
debit‐capacitate, și care să ofere prioritate transportului public. Fluența traficului
este afectată negativ și de efectuarea virajului de stânga de pe benzi nededicate, de
parcările dezordonate pe carosabil, de amplasarea la distanțe prea mici a trecerilor
de pietoni, de configurația sensurilor giratorii, de trama stradală îngustă etc.
Locurile de parcare din municipiu sunt insuficient în raport cu cererea, cu precădere
în marile ansambluri de locuințe și în zonele turistice, iar cele existente în zona
centrală sunt ineficient valorificate, în lipsa unei viziuni integrate de management a
acestora. Cele mai multe parcări sunt amplasate la stradă perpendicular sau în spic,
generând îngustări ale tramei și gâtuiri ale traficului. La nivel local nu există facilități
de tip park&ride, sisteme de informare dinamică cu privire la numărul de locuri de
parcare libere, iar politica tarifară existentă la nivelul celor cu plată nu favorizează
parcarea pe termen redus. În cartiere, multe spații sunt ocupate cu garaje
improvizate și folosite ca spații de depozitare, în timp ce spațiile publice sunt
ocupate spontan de autoturisme parcate de locatari;
Transportul electric este descurajat de lipsa stațiilor de încărcare.

”Dezvoltarea unui transport urban durabil în municipiul Turda și a zonei sale de influență
pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate și mobilitate a cetățenilor, firmelor și
turiștilor”
Scopul politicii publice este de a consolida capacitatea locală de a actualiza, implementa,
monitoriza și evalua măsurile și proiectele de investiții cuprinse în Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă al Municipiului Turda.
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5.Obiective
generale/
obiective
specifice

Obiectivul general al politicii este îmbunătățirea accesibilității locuitorilor, a mobilității
acestora, inclusiv a personelor cu dizabilității, și realizarea unei bune integrări a
diferitelor moduri de transport disponibile la nivelul municipiului Turda și a zonei sale
periurbane.

6.Beneficiari

7. Variante de
soluționare10

8.Procesul
consultare

de

9.Varianta
de
soluționare
recomandată

10

Obiective specifice:
21. Creșterea, până la orizontul anului 2023, cu minim 15% a numărului de cetățeni
care utilizează transportul public, prin îmbunătățirea căilor de rulare, extinderea și
înnoirea parcului auto, cu accent pe achiziția de autobuze electrice de mică
capacitate.
22. Creșterea, până la nivelul anului 2023, cu minim 5 puncte procentuale a cotei
modale a deplasărilor nemotorizate, prin dezvoltarea infrastructurii dedicate
pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu.
23. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 10% a timpilor de deplasare motorizată în
interiorul municipiului, prin îmbunătățirea stării tehnice a străzilor, cu prioritizarea
mijloacelor de transport public, respectiv prin implementarea de sisteme de
transport inteligente;
24. Reducerea cu minim 15%, până în anul 2023, a numărului de persoane accidentate
grav/decedate în accidente rutiere de pe raza municipiului, prin reconfigurarea
unor intersecții;
25. Reducerea până în anul 2023 cu minim 5% a traficului de tranzit, prin amenajarea
de facilități de tip Park&Ride.
26. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 50% a numărului de autovehicule parcate
în zone nereglementate, prin creșterea numărului de locuri de parcare rezidențiale
și cu plată, respectiv descurajarea tarifară a parcării pe termen lung în zona
centrală.
Locuitorii municipiului Turda (în număr de circa 55.000)
Varianta 1
Impact 1
Buget estimat 1
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 2
Impact 2
Buget estimat 2
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Varianta 3
Impact 3
Buget estimat 3
Economic
Social
Ecologic (dacă e cazul)
Organizații,
instituții Rezultatul consultării
consultate conform HG nr.
775/2005.
Se va completa în urma procesului de consultare.

A se vedea anexele 1, 2, 3
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3. Planul de acțiuni11 ‐ (se referă la varianta de politici publice nr. 1, aleasă spre implementare)
Activitate / subactivitate necesară implementării
Activitate / subactivitate
Termen de Responsabil
Buget (Euro)
Surse de
Rezultate
Raport de
Raport de
realizare
finanțare
monitorizare
evaluare
1
2
3
4
5
6
Obiectivul specific 1. Creșterea, până la orizontul anului 2023, cu minim 15% a numărului de cetățeni care utilizează transportul public, prin îmbunătățirea căilor de
rulare, extinderea și înnoirea parcului auto, cu accent pe achiziția de autobuze electrice de mică capacitate
Activitatea 1.1. Extinderea și înnoirea flotei de mijloace de transport public
Subactivitatea 1.1.1. ‐ Achiziționarea de 2019
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020 20 de autobuze Anual (în luna Ianuarie
autobuze electrice, inclusiv stații de
în bugetele altor Bugetul local
electrice
ianuarie a anului 2020
încărcare
proiecte)
n+1 ptr anul n)
2
stații
de
încărcare
Activitatea 1.2. Extinderea și reconfigurarea traseelor de transport public
Subactivitatea 1.2.1. ‐ Înființarea unui 2020
60.000
Bugetul local
1 traseu nou
Anual (în luna Ianuarie
PMT
nou traseu de transport public pe
ianuarie a anului 2021
TUP12
coridorul est‐vest pentru conectarea
n+1 ptr anul n)
zonei Micro III/Tineretului/Lotusului și
zona str. Clujului ‐ Alexandru Ioan Cuza
Subactivitatea 1.2.2. ‐ Reorganizarea 2020
PMT
100.000
Bugetul local
9
trasee Anual (în luna Ianuarie
sistemului de transport public prin
TUP SRL
reconfigurate
ianuarie a anului 2021
reconfigurarea
liniilor
actuale,
n+1 ptr anul n)
înființarea unor noi linii și atribuirea de
noi indicative
Subactivitatea 1.2.3. ‐ Înființarea 2020
PMT
50.000
Bugetul local
1 traseu turistic Anual (în luna Ianuarie
traseului turistic de transport public în
TUP
ianuarie a anului 2021
comun
n+1 ptr anul n)

11

In conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 775 din 14 iulie 2005 explicațiile pentru fiecare coloană sunt următoarele:
La coloana 1 se precizează data limită pentru realizarea unei activități/subactivității; La coloana 2 se menționează instituția responsabilă și persoana de contact; La coloana 3 se precizeză
bugetul alocat fiecărei activități detaliat pe principalele capitole de cheltuieli (materiale, servicii, salarii, etc); La coloana 4 se enumeră rezultatele cuantificând cât mai mult; La coloana 5 se
precizează termenul de realizarea a raportului; La coloana 6 se precizează termenul de realizarea a raportului
12 Transport Urban Public SRL
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PMT
Subactivitatea 1.2.4. ‐ Înființarea unui 2020
TUP
nou traseu de transport public pe
coridorul alcătuit din: Clujului ‐ Ion
Corvin
‐
Gheorghe
Barițiu
‐
Gen.Dragalina
‐
Micro
III/Zona
Industrială cu retur pe Dr.I.Rațiu
Activitatea 1.3. Informatizarea sistemului de transport
Subactivitatea 1.3.1. ‐ Implementarea 2021
PMT
sistemului
de
e‐ticketing
și
informatizare dinamică stații TP

50.000

Bugetul local

1 traseu nou

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2021

0 (cheltuieli inclus
în bugetele altor
proiecte)

POR 2014‐2020
Bugetul local

20 de autobuze
dotate
cu
sisteme
e‐
ticketing

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2022

Activitatea 1.4. Dezvoltarea infrastructurii‐suport pentru transportul public
Subactivitatea 1.4.1. ‐ Construire 2021
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020
1 autobază
Anual (în luna
autobază nouă Str. Stadionului (hală
în bugetele altor Bugetul local
ianuarie a anului
garare,
întreținere
și
încărcare
proiecte)
n+1 ptr anul n)
autobuze)
Subactivitatea 1.4.2. ‐‐ Amenajare benzi 2021
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020
5 km benzi Anual (în luna
dedicate pentru transportul public la
în bugetele altor Bugetul local
dedicate
ianuarie a anului
nivelul celor 4 coridoare de mobilitate
proiecte)
n+1 ptr anul n)
urbană durabilă
Subactivitatea 1.4.3. ‐ Modernizare 2021
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020
18
stații Anual (în luna
stații de transport public
în bugetele altor Bugetul local
modenrnizate
ianuarie a anului
proiecte)
n+1 ptr anul n)
Obiectivul specific 2. Creșterea, până la nivelul anului 2023, cu minim 5 puncte procentuale a cotei modale a deplasărilor nemotorizate, prin
infrastructurii dedicate pietonilor și bicicliștilor, separată de traficul greu.
Activitatea 2.1. Extinderea și modernizarea rețelei de trotuare, alei și zone pietonale
Subactivitatea 2.1.1. ‐ Modernizarea 2021
PMT
0 (cheltuieli incluse POR 2014‐2020
54.340 mp de Anual (în luna
zonelor pietonale de la nivelul celor 4
în bugetele altor Bugetul local
zone pietonale ianuarie a anului
coridoare de mobilitate urbană durabilă
proiecte)
modernizate
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 2.1.2. ‐ Revitalizarea 2021
PMT
9.200.000 (include POR 2014‐2020
21.497 mp de Anual (în luna
zone pietonale ianuarie a anului
spațiului pietonal din centrul istoric al
și cheltuieli pentru Bugetul local
Municipiului Turda
realizarea autobazei
modernizate
n+1 ptr anul n)
și a parcării de tip
Park&Ride)

Ianuarie
2022

Ianuarie
2022

Ianuarie
2022
dezvoltarea

Ianuarie
2022
Ianuarie
2022

116
IHS Romania SRL

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și TRANSPORT

Subactivitatea 2.1.3. ‐ Modernizarea
trotuarelor in Cartierul Băi

2021

PMT

0 (cheltuieli incluse POR 2014‐2020
12.381 mp de Anual (în luna Ianuarie
zone pietonale ianuarie a anului 2022
în bugetele altor Bugetul local
proiecte)
modernizate
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 2.1.4. ‐ Modernizarea 2020
PMT
0 (cheltuieli incluse PNDR
13 km trotuare Anual (în luna Ianuarie
trotuarelor din Cartierul Industrial
în bugetele altor Bugetul local
modernizate
ianuarie a anului 2021
proiecte)
n+1 ptr anul n)
Subactivitatea 2.1.5. ‐ Reabilitarea și 2020
PMT
0 (cheltuieli incluse Buget local
6 km trotuare Anual (în luna Ianuarie
modernizarea aleilor pietonale din
în bugetele altor
modernizate
ianuarie a anului 2021
micro‐cartiere (Proiect Urban 1 și 2)
proiecte)
n+1 ptr anul n)
Activitatea 2.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta
Subactivitatea 2.2.1. ‐ Amenajarea piste 2021
PMT
0 (cheltuieli incluse POR 2014‐2020
9,6 km de piste Anual
(în
luna Ianuarie
de bicicletă pe cele 4 coridoare de
în bugetele altor Bugetul local
de
biciclete ianuarie a anului n+1 2022
mobilitate urbană durabilă
proiecte)
amenajate
ptr anul n)
Subactivitatea 2.2.2. ‐ Înființare sistem 2021
PMT
0 (cheltuieli incluse POR 2014‐2020
27 de stații de Anual
(în
luna Ianuarie
de bike‐sharing
în bugetele altor Bugetul local
bike sharing
ianuarie a anului n+1 2022
proiecte)
320 de biciclete ptr anul n)
Subactivitatea 2.2.3. ‐ Pistă de biciclete 2023
PMT
570.000
Buget local
2 km piste de Anual
(în
luna Ianuarie
pentru conexiunea Băile Turda – Salina
biciclete
ianuarie a anului n+1 2024
Turda
ptr anul n)
Obiectivul specific 3. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 10% a timpilor de deplasare motorizată în interiorul municipiului, prin îmbunătățirea stării tehnice a
străzilor, cu prioritizarea mijloacelor de transport public, respectiv prin implementarea de sisteme de transport inteligente;
Activitatea 3.1. Reabilitarea și modernizarea străzilor
Subactivitatea 3.1.1. ‐ Modernizarea 2021
PMT
5.300.000 (include POR 2014‐2020
1,6 km străzi Anual (în luna Ianuarie
coridorului integrat de mobilitate
și cheltuieli pentru Bugetul local
modernizate
ianuarie a anului 2022
urbană pentru Zona Industrială
autobuze electrice,
n+1 ptr anul n)
sistem de bike
sharing și piste de
biciclete, stații de
transport
public,
benzi
dedicate,
zone pietonale etc.)
Subactivitatea 3.1.2. ‐ Modernizarea 2021
PMT
9.600.000 (include POR 2014‐2020
3,4 km străzi Anual (în luna Ianuarie
coridorului integrat de mobilitate
și cheltuieli pentru Bugetul local
modernizate4
ianuarie a anului 2022
urbană pentru Zona de Est a
autobuze electrice,
n+1 ptr anul n)
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municipiului

Subactivitatea 3.1.3. ‐ Modernizarea
coridorului integrat de mobilitate
urbană pentru Zona Centrală a
municipiului

2021

PMT

Subactivitatea 3.1.4. ‐ Modernizarea
coridorului integrat de mobilitate
urbană pentru Zona de Vest a
municipiului

2021

PMT

Subactivitatea 3.1.5. ‐ Reabilitare și
modernizare infrastructură rutieră în
Băile Turda
Subactivitatea 3.1.6. ‐ Modernizare
străzi în Cartierul Industrial – Loturile
1,2,3
Subactivitatea 3.1.7. Reabilitare și
modernizare străzi în municipiul Turda –
Cartierul Primăverii (17 străzi)
Subactivitatea 3.1.8. ‐Reabilitare și
modernizare infrastructură urbană în
municipiul Turda – Proiect urban 1

2021

PMT

2020

PMT

2021

PMT

2020

PMT

sistem de bike
sharing și piste de
biciclete, stații de
transport
public,
benzi dedicate
7.600.000 (include
și cheltuieli pentru
autobuze electrice,
sistem de bike
sharing și piste de
biciclete, stații de
transport
public,
benzi
dedicate,
zone pietonale etc.)
8.600.000 (include
și cheltuieli pentru
autobuze electrice,
sistem de bike
sharing și piste de
biciclete, stații de
transport
public,
benzi
dedicate,
zone pietonale etc.)
4.800.000 (include
și cheltuieli pentru
trotuare)
7.700.000 (include
și cheltuieli pentru
trotuare)
8.300.000 (include
și cheltuieli pentru
trotuare)
3.000.000
(include și cheltuieli
pentru
alei

POR 2014‐2020
Bugetul local

2,7 km străzi
modernizate

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2022

POR 2014‐2020
Bugetul local

3,4 km străzi
modernizate

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2022

POR 2014‐2020
Bugetul local

8 km străzi
modernizate

Ianuarie
2022

PNDL
Bugetul local

12 km străzi
modernizate

FDI
Bugetul local

8,6 km străzi
modernizate

Credit intern

8
străzi
modernizate

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)
Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2022
Ianuarie
2022
Ianuarie
2021
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(Cartier Oprișani, Centru)

Subactivitatea 3.1.9. ‐ Reabilitare și
modernizare infrastructură urbană în
municipiul Turda – Proiect urban 2
(Cartier Oprișani, Poiana, Turda Nouă)

2020

PMT

pietonale,
spații
publice,
parcări
rezidențiale etc.)
3.000.000 (include
și cheltuieli pentru
alei pietonale, spații
publice,
parcări
rezidențiale etc.)

Credit intern

6
străzi
modernizate

Anual (în luna
ianuarie a anului
n+1 ptr anul n)

Ianuarie
2021

Activitatea 3.2. Implementare sistem de management al traficului
Subactivitatea 3.2.1 ‐ Implementarea 2021
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020
1 sistem de Anual (în luna Ianuarie
unui sistem de management inteligent
în bugetele altor Bugetul local
management al ianuarie a anului 2022
proiecte)
traficului
n+1 ptr anul n)
al traficului pe cele 4 coridoare integrate
de
mobilitate
urbană
durabilă,
modernizare Centru de Comandă și
Control și supraveghere video
Obiectivul specific 4. Reducerea cu minim 15%, până în anul 2023, a numărului de persoane accidentate grav/decedate în accidente rutiere de pe raza municipiului,
prin reconfigurarea unor intersecții
Activitatea 4.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu volume mari de trafic și risc de accidente
Subactivitatea 4.1.1.‐ Amenajare sens 2020
PMT
400.000
Bugetul local
1
intersecție Anual
(în
luna Ianuarie
giratoriu zona Parc Turda Nouă și zona
amenajată
ianuarie a anului n+1 2021
Kaufland
ptr anul n)
Subactivitatea 4.1.2.‐ Amenajare treceri 2020
PMT
100.000
Bugetul local
10 treceri de Anual
(în
luna Ianuarie
de
pietoni
supraînălțate
și
pietoni
ianuarie a anului n+1 2021
suprailuminate
modernizate
ptr anul n)
Obiectivul specific 5. Reducerea până în anul 2023 cu minim 5% a traficului de tranzit, prin amenajarea de facilități de tip Park&Ride
Activitatea 5.1. Înființare facilități de tip Park&Ride
Subactivitatea 5.1.1. ‐ Construcția unei 2021
PMT
0 (cheltuieli inclus POR 2014‐2020
1
facilitate Anual
(în
luna Ianuarie
facilități de tip Park&Ride, cu punct de
în bugetele altor Bugetul local
Park&Ride
ianuarie a anului n+1 2022
încărcare electrică autobuze și terminal
proiecte)
realizată
ptr anul n)
intermodal cu curse interurbane pe Str.
22 Decembrie 1989.
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Obiectivul specific 6. Reducerea, până în anul 2023, cu minim 50% a numărului de autovehicule parcate în zone nereglementate, prin creșterea numărului de locuri
de parcare rezidențiale și cu plată, respectiv descurajarea tarifară a parcării pe termen lung în zona centrală.
Activitatea 6.1. Creșterea numărului de locuri de parcare de reședință
Subactivitatea
6.1.1.‐
Demolarea 2023
PMT
500.000
Bugetul local
1.000 de locuri Anual
(în
luna Ianuarie
garajelor dintre blocuri și amenajarea de
de parcare nou‐ ianuarie a anului n+1 2024
locuri de parcare cu abonament pentru
amenajate
ptr anul n)
locatarii din zonă
Subactivitatea 6.1.2. ‐ Amenajarea de 2020
PMT
0 (cheltuieli incluse Credit intern
200 de locuri Anual
(în
luna Ianuarie
noi locuri de parcare în cadrul
în bugetele altor
de parcare nou‐ ianuarie a anului n+1 2021
Proiectelor Urbane 1 și 2
proiecte)
amenajate
ptr anul n)
Activitatea 6.2. Implementarea politicii de parcare pentru zona centrală
Subactivitatea 6.2.1. ‐ ‐Implementarea 2020
API
0 (cheltuieli incluse Bugetul local
100% grad de Anual
(în
luna Ianuarie
noii politici de parcare pentru zona
Poliția
în bugetele altor
realizare
a ianuarie a anului n+1 2021
centrală, prin actualizarea prețurilor în
Locală
proiecte)
veniturilor
ptr anul n)
vederea descurajării parcării de lungă
anuale
durată, desființării locurilor de parcare
prognozate din
de pe prima bandă a străzilor care
administrare
limitează fluența traficului și a aplicării
parcări.
de amenzi pentru autoturismele parcate
neregulamentar
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Anexa 1: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 1
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S. 1. Creșterea, până în anul 2023,
cu minim 15% a numărului de
cetățeni care utilizează transportul
public, ca urmare a îmbunătățirii
căilor de rulare, extinderea și
înnoirea parcului auto, cu accent pe
achiziția de autobuze electrice de
mică capacitate

1. Extinderea și înnoirea
flotei de mijloace de
transport public
2. Extinderea și
reconfigurarea traseelor
de transport public
3. Informatizarea sistemului
de transport
4. Dezvoltarea
infrastructurii‐suport
pentru transportul public
1. Extinderea/modernizarea
rețelei de trotuare, alei și
zone pietonale
2. Dezvoltarea infrastructurii
pentru biciclete

Reducerea cheltuielilor
cu mentenanța flotei

Creșterea numărului de
cetățeni care
beneficiază de
transport public

Reducerea emisiilor de
CO2 prin utilizarea de
autobuze electrice și
prin creșterea
numărului de deplasări
cu moduri nepoluante

O.S 2. Creșterea, până la nivelul
anului 2023, cu minim 5% a cotei
modale a deplasărilor nemotorizate,
prin
dezvoltarea
infrastructurii
dedicate pietonilor și bicicliștilor,
separată de traficul greu.
O.S. 3. Reducerea, până în 2023, cu 1.
minim 10% a timpilor de deplasare
motorizată în interiorul municipiului, 2.
prin îmbunătățirea stării tehnice a
străzilor, cu prioritizarea mijloacelor
de
transport
public
prin
implementarea
sistemului
de
transport inteligent
O.S. 4. Reducerea cu minim 15%, 1.
până în anul 2023, a numărului de
persoane accidentate grav/decedate
în accidente rutiere de pe raza
municipiului, prin reconfigurarea
unor intersecții
O.S. 5. Reducerea până în anul 2023 3.

Reabilitarea și
modernizarea străzilor
Implementare sistem de
management al traficului

Reconfigurarea
intersecțiilor cu volume
mari de trafic și risc de
accidente

Înființare facilități de tip

Creșterea cheltuielilor
de operare pentru
traseele suplimentare

Acordarea de facilități
la transportul
persoanelor vulnerabile

Buget
estimat
(Euro)
260.000

Creșterea cheltuielilor
cu mentenanța zonelor
pietonale și a pistelor
pentru biciclete.

Reducerea numărului
de accidente în care
sunt implicați pietoni și
bicicliști

Reducerea emisiilor de
CO2 pe fondul scăderii
cotei modale a
transportului
motorizat

9.770.000

Reducerea costurilor
suportate de
municipalitate cu
întreținerea periodică
a străzilor
nemodernizate.

Îmbunătățirea
accesibilității populației
din zonele periferice la
oportunități și servicii

Reducerea poluării
fonice și a emisiilor de
CO2 generate de
fluiditatea redusă a
traficului

57.900.000

Reducerea
poluării
fonice și a emisiilor de
CO2
generate
de
fluiditatea redusă a
traficului

500.000

Reducerea emisiilor de

0

Creșterea cheltuielilor
cu întreținerea
sistemului de
semaforizare și cu
modernizarea
parcărilor
Creșterea cheltuielilor

Reducerea riscului de
producere a
accidentelor
Reducerea riscului de
producere a
accidentelor

Reducerea riscului de
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cu minim 5% a traficului de tranzit,
prin amenajarea de facilități de tip
Park&Ride.
O.S. 6. Reducerea, până în anul
2023, cu minim 50% a numărului de
autovehicule parcate în zone
nereglementate, prin creșterea
numărului de locuri de parcare
rezidențiale și cu plată, respectiv
descurajarea tarifară a parcării pe
termen lung în zona centrală.

Park&Ride

1. Creșterea numărului de
locuri de parcare de
reședință
2. Implementarea politicii de
parcare
pentru
zona
centrală

de la bugetul local cu
operarea și
mentenanța parcării
Creșterea veniturilor la
bugetul local din taxele
de parcare

accidente pe fondul
limitării traficului de
tranzit
Creșterea calității vieții
locuitorilor,
prin
eliberarea unor spații
publice ocupate în
prezent de vehicule
parcate.

CO2
generate
traficul de tranzit

de

Reducerea emisiilor de
CO2
generate
de
traficul auto, prin
descurajarea
deplasărilor
motorizate în zona
central

500.000
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Anexa 2: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 2
Obiective specifice

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

O.S. 1. Creșterea, până la orizontul
anului 2023, cu minim 15% a
numărului de cetățeni care utilizează
transportul
public,
prin
îmbunătățirea căilor de rulare,
extinderea și înnoirea parcului auto,
cu accent pe achiziția de autobuze
electrice de mică capacitate.
O.S 2. Creșterea, până la nivelul
anului 2023, cu minim 5 puncte
procentuale a cotei modale a
deplasărilor nemotorizate, prin
dezvoltarea infrastructurii dedicate
pietonilor și bicicliștilor, separată de
traficul greu.

2. Extinderea și înnoirea
flotei de mijloace de
transport public
3. Dezvoltarea
infrastructurii‐suport
pentru transportul public

Creșterea cheltuielilor
cu
operarea
și
mentenanța sistemului
de transport public
într‐un
ritm
mai
accelerat
decât
creșterea veniturilor, în
lipsa unor trasee noi.
Creșterea cheltuielilor
suportate de la bugetul
local cu mentenanța
zonelor pietonale și a
sistemului de bike
sharing

Impact social limitat
din cauza nedeservirii
cu trasee a unui număr
mare
de
zone
rezidențiale

Reducerea
nesatificătoare
a
emisiilor de CO2, prin
creșterea
nesemnificativă a cotei
modale a transportului
public

0

Impact social limitat de
faptul că proiectele
vizează doar arterele
principale, nu și cele
secundare din
principalele zone
rezidențiale.

Reducerea insuficientă
a emisiilor de CO2
generate de traficul
motorizat, în lipsa unei
rețele integrate de
zone pietonale și piste
de biciclete.

9.200.000

Reducerea cheltuielilor
suportate de la bugetul
local
pentru
întreținerea străzilor
nemodernizate

Impact mediu asupra
reducerii timpilor de
deplasare în contextul
infrastructurii rutiere
deficitare din marile
ansambluri de blocuri și
din cartierele periferice

Reducerea insuficientă
a emisiilor de CO2 în
contextual
stării
tehnice proaste a
străzilor secundare

43.600.000

‐ Nu este cazul

Impact social redus, în
condițiile
în
care
sensurile giratorii nu

Nu este cazul

400.000

O.S. 3. Reducerea, până în anul
2023, cu minim 10% a timpilor de
deplasare motorizată în interiorul
municipiului, prin îmbunătățirea
stării tehnice a străzilor, cu
prioritizarea mijloacelor de transport
public, respectiv prin implementarea
de sisteme de transport inteligente

O.S. 4. Reducerea cu minim 15%,
până în anul 2023, a numărului de
persoane accidentate grav/decedate

2. Modernizarea
zonelor
pietonale situate de‐a
lungul celor 4 coridoare de
mobilitate,
a
zonei
centrale și a zonei Băi.
3. Amenajarea de piste de
biciclete de‐a lungul celor
4 coridoare de mobilitate
și implementarea
sistemului de bike‐sharing
4. Modernizarea celor 4
coridoare de mobilitate
urbană și a infrastructurii
din zona Băilor
5. Modernizarea străzilor din
Cartierul Industrial
6. Implementarea sistemului
de
management
al
traficului pe cele 4
coridoare de mobilitate
urbană
3. Amenajare
sensuri
giratorii în intersecții cu
volume mari de trafic

Buget
estimat
(Euro)
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în accidente rutiere de pe raza
municipiului, prin reconfigurarea
unor intersecții;
O.S. 5. Reducerea până în anul 2023
cu minim 5% a traficului de tranzit,
prin amenajarea de facilități de tip
Park&Ride.

2. Amenajare park&ride la
nodul de autostrada

Costuri suplimentare
suportate de la bugetul
local pentru operarea
și mentenanța parcării

O.S. 6. Reducerea, până în anul
2023, cu minim 50% a numărului de
autovehicule parcate în zone
nereglementate, prin creșterea
numărului de locuri de parcare
rezidențiale și cu plată, respectiv
descurajarea tarifară a parcării pe
termen lung în zona centrală.

1. Construcția de noi de
locuri de parcare în zona
centrală și în cartiere

Venituri suplimentare
la bugetul local din
încasările aferente
parcărilor publice, mult
inferioare însă
costurilor asociate
construcției, operării și
mentenanței acestora

fluidizează
traficul
pietonal și velo, primul
fiind sursa principal de
accidente în municipiu
Impact social redus în
lipsa conexiunilor cu
rețeaua de transport
public
Impact social negativ,
prin încurajarea
mobilității motorizate
și a ocupării spațiilor
publice cu parcări

Impact redus asupra
emisiilor de CO2 pe
fondul
lipsei
de
conectivitate
cu
transportul public
Creșterea emisiilor de
CO2, prin încurajarea
utilizării moduri auto
pentru deplasarea în
zona central

1.000.000

500.000
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Anexa 3: Varianta (scenariul) de soluționare nr. 3
Obiective specifice

O.S. 1. Creșterea, până la
orizontul anului 2023, cu
minim 15% a numărului de
cetățeni care utilizează
transportul public, prin
îmbunătățirea căilor de
rulare,
extinderea
și
înnoirea parcului auto, cu
accent pe achiziția de
autobuze electrice de mică
capacitate.
O.S 2. Creșterea, până la
nivelul anului 2023, cu
minim
5
puncte
procentuale
a
cotei
modale a deplasărilor
nemotorizate,
prin
dezvoltarea infrastructurii
dedicate pietonilor și
bicicliștilor, separată de
traficul greu.
O.S. 3. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 10% a
timpilor de deplasare
motorizată în interiorul
municipiului, prin
îmbunătățirea stării
tehnice a străzilor, cu
prioritizarea mijloacelor
de transport public, prin
implementarea de sisteme
de transport inteligente

Activități potențiale

Impact economic

Impact social

Impact ecologic

Buget
estimat
(Euro)

2. Concesionarea serviciului de
transport public către un operator
privat
3. Dezvoltarea infrastructurii‐suport
pentru transportul public (benzi
dedicate)
4. Informatizarea sistemului de
transport

Reducerea cheltuielilor
efectuate de la bugetul
local pentru
achiziționarea,
operarea și
mentenanța flotei auto

Impact social limitat
asupra populației, prin
prisma menținerii
serviciului de transport
public la standarde
mediocre de calitate

Impact ecologic redus
prin utilizarea de
mijloacele de
transport cu motoare
pe bază de motorină

0

5. Modernizarea trotuarelor de pe
arterele principale din municipiu
6. Amenajarea de piste de biciclete pe
arterele principale

Creșterea alocărilor de
la bugetul local pentru
investiții în mobilitatea
nemotorizată

Impact social limitat
din cauza focalizării
investițiilor pe arterele
principale și a lipsei
unui sistem de bike
sharing integrat cu cel
de transport public

Impact redus asupra
reducerii emisiilor de
CO2, prin menținerea
la cote scăzute a
atractivității mobilității
nemotorizate

100.000

3. Reabilitarea străzilor principale
4. Întreținerea periodică a străzilor
nemodernizate

Sume mai limitate
alocate de la bugetul
local pentru
modernizarea străzilor

Impact social redus,
prin menținerea
diferențelor de
accesibilitate între
zonele centrale și cele
periferice

Reducerea cu un
procent nesemnificativ
a emisiilor de CO2
generate de traficul
auto, prin caracterul
neintegrat al
investițiilor

5.000.000
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O.S. 4. Reducerea cu
minim 15%, până în anul
2023, a numărului de
persoane
accidentate
grav/decedate
în
accidente rutiere de pe
raza municipiului, prin
reconfigurarea
unor
intersecții
O.S. 5. Reducerea până în
anul 2023 cu minim 5% a
traficului de tranzit, prin
amenajarea de facilități de
tip Park&Ride.

2. Instalarea de limitatoare de viteză la
trecerile de pietoni

Costuri reduse
implementare

de

Impact social redus, în
condițiile în care multe
accidente rutiere sunt
legate de trecerile
pietonilor prin locuri
nepermise.

Reducerea
poluării
fonice determinate de
deplasarea cu viteze
ridicate.

100.000

2. Construcția unui park&ride în zona
Salinei Turda

Costuri ridicate cu
construcția, operarea
și mentenanța parcării

Impact social redus, în
contextul
în
care
investiția s‐ar adresa
preponderant turiștilor
și mai puțin navetiștilor

1.500.000

O.S. 6. Reducerea, până în
anul 2023, cu minim 50% a
numărului de autovehicule
parcate
în
zone
nereglementate,
prin
creșterea numărului de
locuri
de
parcare
rezidențiale și cu plată,
respectiv
descurajarea
tarifară a parcării pe
termen lung în zona
centrală.

1. Creșterea tarifelor în parcările
publice din zona centrală
2. Construcția de parcări multietajate
în cartiere

Creșterea încasărilor la
bugetul local din
administrarea
parcărilor

Impact social redus fără
eliminarea posibilității
de parcare fără plată
pe
trotuarele
sau
banda 1 a străzilor din
zona central, respectiv
a parcării spontane în
locuri neamenajate din
cartiere

Impact redus asupra
emisiilor de CO2, în
condițiile
în
care
parking‐ul
nu
ar
elimina traficul de
tranzit
de
pe
principalele artere sau
cel asociat deplasării
navetiștilor din zonele
învecinate.
Creșterea emisiilor de
CO2 generate de
traficul auto prin
creșterea numărului
de vehicule, încurajate
de construcția de
parking‐uri

Costuri foarte ridicate
cu construcția,
operarea și
întreținerea parcărilor
multietajate

50.000.000
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Anexa 4: Abrevieri și surse de informații

Abreviere
API
CNAIR
DN
OS
PMT
PNDL
POR

Denumire completă
Administrația Patrimoniului Imobiliar
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Drum Național
Obiectiv Specific
Primăria Municipiului Turda
Programul Național de Dezvoltare Locală
Programul Operațional Regional

Surse de informaţii:
HG nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind formularea, monitorizarea și evaluarea
politicilor publice;
INS. Baza de date TEMPO Online: http://statistici.insse.ro:8077/tempo‐online/
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Turda
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a municipiului Turda
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Principiile orizontale de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse coordonate
cu documente strategice naționale și europene
1. Educația
Politica Publică –Educația pentru Toți, afirmă prin activitățile cuprinse în planul de acțiune
deschiderea municipiului Turda către învățarea inovativă, inclusivă și accesibilă tuturor. Conform
Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului, îmbunătățirea accesului egal la educație și formare
de înaltă calitate și incluzive în toate etapele vieții, de la educația pentru preșcolari până la
învățământul superior și educația adulților reprezintă un obiectiv principal al Consiliului Local.

Politica publică – Educația pentru Toți are ca pilon documentul ”CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ PÂNĂ
ÎN 2030” în care Uniunea Europeană dorește să creeze, până în 2025, un spațiu european al
învățământului „în care învățarea, studiul și cercetarea nu vor fi îngrădite de frontiere. Un continent
în care șederea în alt stat membru pentru a studia, a învăța sau a munci a devenit standard și în care,
pe lângă limba maternă, cunoașterea a încă două limbi a devenit normă. Un continent în are oamenii
au un puternic sentiment al identității lor de europeni, al patrimoniului cultural european și al
diversității sale.”

În conformitate cu primul principiu al pilonului european al drepturilor sociale, este important ca
învățarea inovatoare, inclusivă și pe tot parcursul vieții să fie accesibilă tuturor. Printre primele
acțiuni concrete se numără și recunoașterea automată în toate statele membre a calificărilor
obținute în învățământul liceal și superior, precum și a perioadelor de studiu în străinătate, o mai
bună învățare a limbilor, promovarea educației și îngrijirii copiilor preșcolari, sprijinirea dobândirii de
competențe‐cheie și consolidarea învățării digitale.

Durabilitate și Competitivitate: Pentru a asigura durabilitatea și competitivitatea procesului de
educației în Turda, implementarea politicii este realizată în parteneriat cu instituții de educație și
cercetare atât din municipiu cât și din regiune pentru a asigura prin integrarea curriculei de
învățământ și a dezvoltării învățăturii digitale creșterea gradului de cunoașterea și implicit a
procentului angajare a absolvenților insituțiilor pe piața de muncă. O altă direcție de implementare a
politicii Educație, cu aspecte transversale asupra pieței de muncă și a mediului, are în vedere
procesul treptat și prudent al modernizării sistemelor de învățământ, prin tranziția către construirea
de școli și campusuri ecologice și de dezvoltarea de noi competențe pentru economia digitală, ale
cărei obiective sunt în coordonare cu țintele în materie de climă și de mediu.
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Accesibilitate și egalitatea de sanse: Un rol important al administrației publice locale în
conformitate cu prevederile legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îl are în (1).
realizarea ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi a mediului
informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, pentru asigurarea
exercitării drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate, (2).
procesul de transformare a mediului fizic şi informaţional, a produselor sau sistemelor, pentru a le
face disponibile şi persoanelor cu handicap și în (3). adaptare rezonabilă la locul de muncă prin
totalitatea modificărilor făcute în instituțiile publice cu funcțiunea de învățământ pentru a facilita
exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap fie în ateliere speciale fie prin modificarea
programului de lucru, achiziţionarea de echipament, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri
asemenea.

2. Sănătatea
Politica Publică –Sănătate adoptă prin activitățile cuprinse în planul de acțiune menționează
coordonarea inițiativelor municipiului Turda cu conținutul Strategiei Naționale pentru Dezvoltare
Durabilă a Romaniei‐2030, document corelat cu Strategia de Dezvoltare Durabilă 2030 a ONU și a
UE, punând în poziții prioritare următoarele:

1. serviciile și accesului la asistența medicală de calitate ca factori esențiali pentru
funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și prevenție
2. asigurarea unui cadru adecvat pentru promovarea unui mod de viață sănătos și proactiv,
favorizarea activităților sociale și prevenția și educația medicală.

Politica Publică –Sănătate consideră structura sistemului de sănătate ca agregat constituit din
resurse umane (personal medical) și de serviciile de asistență medicală oferite de acestea, de
infrastructura fizică (spitale, policlinici, laboratoare), de suportul obținut prin modernizarea
serviciilor de ambulanță și a intervențiilor de urgență, prin creșterea nivelului tehnologic specific
sectorului încluzând și componenta farmaceutică, componente menționate în Strategia națională de
sănătate 2014 ‐ 2020 și a Planului de acțiuni asociat.

Egalitatea de șanse ‐ Politica Publică Sănătatea acoperă atât Pacientul cât și Cadrul Medical ca
legătură fundamentală în implementarea unui serviciu de sănătate performant, motivant, acceptat și
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susținut de atât de pacienți cât și cadrul medical. Starea de sănătatea reprezintă o valoare locală în
care comunitatea are acces egal atât în primirea serviciilor medicale cât și în parcticarea acestora.

Durabilitate: Politica Publică Sănătatea consideră durabilitatea la nivelul comunității, în care
funcționarea infrastructurii și a serviciilor de sănătate asigură condițiile dezvoltării capitalului uman
al municipiului și implicit al economiei locale. O mențiune specifică privind infrastructura fizică o
reprezintă nevoia aplicărilor măsurilor de eficiență energetica și de abordare a politicilor verzi în
general implementate fondului construit cu ”funcțiunea servicii de sănătate”.

3. Asistența Socială
Politica Publică –Asistența Socială afirmă prin activitățile cuprinse în planul de acțiune deschiderea
municipiului Turda către prevederile pilonului european al drepturilor sociale, care vizează direct
promovarea convergenței ascendente în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață prin
combaterea sărăciei în toate dimensiunile ei și la asigurarea unor sisteme de protecție socială
echitabile, adecvate și durabile.

Egalitatea de șanse ‐ integrare ‐ Politica Publică –Asistența Socială, formulată ca drept social al
cetățenilor și de sporire a capitalului social, este prezentată ca factor integrant ce stimulează
competitivitatea și inovarea, promovând în același timp echitatea socială, egalitatea de șanse,
dialogul social și accesul la o îngrijire de calitate, inclusiv la servicii de sănătate și abordabile pentru
toți, la servicii de îngrijire a copiilor și de îngrijire pe termen lung, la ajutoare pentru locuință și la alte
servicii de bază.

Durabilitate: parteneriat – finanțare: Legea privind asistența socială precizează competențele
adinistrației publice locale în organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale atribuţii ce
pot fi externalizate către sectorul neguvernamental, instituţiile de cult, alte persoane fizice şi juridice
de drept public sau privat, în condiţiile legii; Finanţarea serviciilor sociale, în condiţiile legii se face
din bugetul local, din contribuţia beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat,
precum şi din alte surse. In coordonare cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE privind finanțarea
durabilă politica de asistență socială este menită să sporească rolul finanțării în promovarea unei
economii care să fie eficientă și care să îndeplinească, totodată, obiectivele sociale și de mediu
susținută de mobilizarea corespunzătoare a resurselor bugetare proprii și utilizarea rațională a
fondurilor de solidaritate și coeziune.
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4. Mediu
Politica Publică –Mediu consideră cadrul natural înconjurător și activitățile antropice un tot unitar
aducând în planul de acțiune conceptul exprimat în Acțiunea europeană pentru durabilitate în care
traiul mai bun al omenirii este legat de limitele ecologice ale planetei.

Politica Publică – Mediu este construită pe obiectivele cheie dirijate către (1). protejarea,
conservarea si sporirea capitalului natural; (2). eficiența folosirii resurselor si reducerea nivelului de
carbon; (3). reducerea presiunilor asupra mediului datorat urbanizării si a riscurile asupra oamenilor,
bunurilor și a comunităților.

Durabilitatea –integrare: protecția mediului rămâne crucială pe termen lung și nu poate fi separată
de provocările economice și sociale. Baza de resurse naturale este esențială pentru sectoare
economice și energie. Tranziția către o economie circulară ce implică metode tradiționale și
tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului natural cuplată cu
dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale reprezintă o
abordare integrată ce poate asigura durabilitatea mediului înconjurător.

Atragerea și cointeresarea comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale în acțiuni de
informare prin imbunatatirea bazei de cunostințe, creșterea capacității instituționale a autorităților
cu responsabilități în domeniul calității mediului și de integrarea deplina a cerintelor de mediu in alte
politici reprezintă un pilon fundamental în asigurarea durabilității.

Accesibilitate și egalitatea de sanse: mediul nu poate fi individualizat pe aspecte de gen, vârstă sau
dizabilități. Planurile urbanistice prin care se reglementează distribuția spațială a spațiilor verzi și a
densității funcționale a investițiilor, planurile de mobilitate prin care se aleg diverse moduri de
transport și căi de transport, pachetele de servicii ce privesc salubritatea, toate concură de la nivelul
unei proprietăți‐cartier‐municipiu la creșterea calității vieții locuitorilor municpiului în condiții egale.

5. Transport
Politica Publică –Transport Durabil afirmă prin activitățile cuprinse în planul de acțiune deschiderea
municipiului Turda către Strategia Națională pentru dezvltarea Durabilă a Romaniei 2030 și către
seria de documente Europa în mișcare, cu activități implementate și în faze de implementare pentru
ca cetățenii și vizitatorii municipiulu să beneficieze de condiții mai sigure de transport și de vehicule
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mai puțin poluante vizând extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită
nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate.

Politica Publică –Transport Durabil ca urmare a adoptării strategiei privind mobilitatea cu emisii
scăzute, are la bază cele trei pachete adoptate privind mobilitatea din seria „Europa în mișcare” în
2017 și, respectiv, în 2018, documente ce reunesc un evantai amplu de inițiative ce vizează
îmbunătățirea siguranței în trafic, încurajarea taxării rutiere inteligente, reducerea emisiilor de CO2,
a poluării aerului și a congestionării traficului, reducerea birocrației pentru întreprinderi, combaterea
practicilor ilicite în materie de ocupare a forței de muncă și asigurarea unor condiții de muncă și a
unor perioade de odihnă adecvate pentru lucrători.

Durabilitate, competitivitate și echitate: Beneficiile pe termen lung ale măsurilor adoptate în cadrul
Europa în mișcare depășesc sectorul transporturilor având legături transversale cu sectorul
mobilității forței de muncă prin promovarea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și de
consolidarea echității sociale, prin diversificarea preferințelor consumatorilor către diverse forme de
transport (ex. bicicleta) și prin adoptarea obiectivului de mobilitate Europa cu emisii zero.

Inițiativele cuprinse în cadrul politicilor locale includ activități integrate privind siguranța rutiere și
măsuri de siguranță pentru vehicule și infrastructură, cu standarde în materie de CO2 pentru
vehiculele, de diversivicare a formelor de transport dar și de folosire de automobile hibride/electice
și dezvoltarea infrastructurii de utilizare de baterii/facilități pentru astfel de moduri de transport.

Accesibilitate și egalitatea de sanse: Un rol important al administrației publice locale în
conformitate cu prevederile legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare, îl are în (1).
realizarea ansamblul de măsuri generale de accesibilitate prin lucrări de adaptare a mediului fizic,
precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap,
pentru asigurarea exercitării drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în
societate, (2). Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri specifice în vederea
asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap precum a) achiziționare de mijloace de
transport în comun adaptate; adaptarea mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie în
limitele tehnice posibile, conform reglementărilor în vigoare; realizarea în colaborare ori în
parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu
handicap.
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Politica 1 ‐ Educație

Matricea principiilor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse: Abordare integrată
DEZVOLTARE DURABILĂ

EGALITATE DE ȘANSE

Activitatea 1.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar
Activitatea 1.3. Dezvoltarea competențelor părinților cu privire la
dezvoltarea cognitivă a copiilor și conștientizarea acestora cu privire la
importanța educației timpurii
Activitatea 3.2. Dezvoltarea competențelor didactice în vederea promovării
conținutului educativ inovator și a resurselor de învățare moderne și
flexibile
Activitatea 3.3. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în
domeniul utilizării soluțiilor TIC / digitale în procesul de predare
Activitatea 3.4. Dezvoltarea competențelor personalului didactic de a
concepe și implementa oferte educaționale bazate pe formarea de
competențe.
Activitatea 3.5. Promovarea mobilității, a schimbului de bune practici și de
experiență la nivelul personalului didactic.
Activitatea 4.1. Diversificarea ofertei educaționale din sfera învățământului
tehnic și profesional, corelat cu nevoile pieței locale a muncii
Activitatea 4.2. Implementarea de măsuri sistemice pentru adaptarea
învățământului tehnic și profesional la cerințele pieței muncii
Activitatea 4.3. Încurajarea participării la programe de formare profesională
inițială a elevilor / ucenicilor din comunitățile defavorizate și din zona rurală
adiacentă
Activitatea 4.4. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic, a
formatorilor, a evaluatorilor de competențe și a tutorilor de practică din
firme.
Activitatea 4.5. Sprijinirea învățării la locul de muncă și a parteneriatelor
între unitățile de învățământ și companiile locale
Activitatea 5.1. Dezvoltarea și furnizarea unei oferte educaționale în
învățământul terțiar universitar la nivelul municipiului, în strânsă corelare cu
specificul economic local.
Activitatea 5.2. Amenajarea și dotarea unor spații pentru găzduirea
programelor de studii universitare, prin refuncționalizarea unor clădiri
existente

Activitatea 1.2. Diversificarea ofertei de activități educaționale
pentru antrepreșcolari și preșcolari
Activitatea 2.1. Dezvoltarea serviciilor de tip ”Școală după Școală”
pentru elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în situații de risc
educațional
Activitatea 2.2. Diversificarea ofertei educaționale și extra‐școlare
pentru elevii din municipiu
Activitatea 2.3. Dezvoltarea serviciilor de informare, mentorat,
orientare profesională, consiliere psihopedagogică pentru elevi
Activitatea 2.4. Acordarea de sprijin material elevilor aflați în situații
de risc pentru continuarea studiilor
Activitatea 2.5. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru copii
cu cerințe educative speciale din zona Turda
Activitatea 2.6. Sprijinirea reîntoarcerii în sistemul de educație al
tinerilor care au părăsit școala
Activitatea 3.1. Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în
promovarea educației inclusive și centrate pe nevoile elevilor
Activitatea 3.5. Promovarea mobilității, a schimbului de bune practici
și de experiență la nivelul personalului didactic.
Activitatea 4.1. Diversificarea ofertei educaționale din sfera
învățământului tehnic și profesional, corelat cu nevoile pieței locale a
muncii
Activitatea 4.2. Implementarea de măsuri sistemice pentru
adaptarea învățământului tehnic și profesional la cerințele pieței
muncii
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Politica 4
Mediu

Politica 3 Asistența socială

Politica 2
Sanatate

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

Activitatea 1.1. Extinderea, reabilitare, modernizarea și dotarea Spitalului
Municipal Turda
Activitatea 3.1. Acordarea unor stimulente pentru atragerea și formarea
personalului medical de specialitate
Activitatea 4.1. Informarea și conștientizare populației cu privire la riscurile
la adresa sănătății și prevenția bolilor

Activitatea 1.2. Diversificarea ofertei de servicii medicale furnizate de
Spitalul Municipal Turda
Activitatea 2.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare de deservire a
grupurilor vulnerabile
Activitatea 2.2. Diversificarea gamei de servicii de asistență medico‐
sociale furnizate grupurilor vulnerabile
Activitatea 4.1. Informarea și conștientizare populației cu privire la
riscurile la adresa sănătății și prevenția bolilor

Activitatea 3.1. Implementarea de măsuri care vizează crearea de noi locuri
de muncă
Activitatea 3.2. Implementarea de măsuri care vizează creșterea gradului de
angajabilitate al persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune social
Activitatea 4.3. Recenzarea tuturor persoanelor expuse riscului de sărăcie și
excluziune socială și întocmirea de documente de indentitate pentru acestea
Activitatea 4.4. Implementarea de măsuri care să îmbunătățească imaginea
comunităților marginalizate și să prevină discriminarea
Activitatea 5.1. Implementarea de sisteme de supraveghere video la nivelul
comunităților urbane marginalizate
Activitatea 5.2. Implementarea de măsuri de prevenire a faptelor anti‐
sociale la nivelul comunităților marginalizate

Activitatea 1.1. Construirea de noi locuințe sociale
Activitatea 2.1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea drumurilor, a
rețelelor și serviciilor de utilități publice din comunitățile urbane
marginalizate
Activitatea 2.2. Dezvoltarea infrastructurii‐suport culturale, de
agrement și petrecere a timpului liber
Activitatea 3.2. Implementarea de măsuri care vizează creșterea
gradului de angajabilitate al persoanelor expuse riscului de sărăcie și
excluziune social
Activitatea 3.3. Implementarea de măsuri care vizează promovarea
activă a ocupării persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune
social
Activitatea 4.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență medical
comunitară
Activitatea 4.2. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupurile
vulnerabile

Activitatea 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea
Turda‐Câmpia Turzii
Activitatea 2.1. Reabilitarea și ecologizarea siturilor contaminate istoric
Activitatea 3.1. Implementarea planurilor de management ale siturilor
NATURA 2000 de pe teritoriul municipiului
Activitatea 4.1. Implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea colectării,
inclusiv selective, și a transportului deșeurilor
Activitatea 5.1. Implementarea de măsuri pentru prevenirea riscurilor
naturale, inclusiv a celor asociate schimbărilor climatice
Activitatea 5.2. Îmbunătățirea capacității de avertizare a populației și de
intervenție locală în situații de urgență

Activitatea 5.2. Îmbunătățirea capacității de avertizare a populației și
de intervenție locală în situații de urgență
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Politica 5
Transport

Subactivitatea 2.3.
Elaborarea de politici publice în sectoarele: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport

Activitatea 1.1. Extinderea și înnoirea flotei de mijloace de transport public
Activitatea 1.2. Extinderea și reconfigurarea traseelor de transport public
Activitatea 1.3. Informatizarea sistemului de transport
Activitatea 1.4. Dezvoltarea infrastructurii‐suport pentru transportul public
Activitatea 2.1. Extinderea și modernizarea rețelei de trotuare, alei și zone
pietonale
Activitatea 2.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta
Activitatea 3.1. Reabilitarea și modernizarea străzilor
Activitatea 3.2. Implementare sistem de management al traficului
Activitatea 4.1. Reconfigurarea intersecțiilor cu volume mari de trafic și risc
de accidente
Activitatea 5.1. Înființare facilități de tip Park&Ride
Activitatea 6.1. Creșterea numărului de locuri de parcare de reședință
Activitatea 6.2. Implementarea politicii de parcare pentru zona centrală

Activitatea 1.2. Extinderea și reconfigurarea traseelor de transport
public
Activitatea 2.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasarea cu
bicicleta
Activitatea 3.1. Reabilitarea și modernizarea străzilor
Activitatea 6.1. Creșterea numărului de locuri de parcare de
reședință
Activitatea 6.2. Implementarea politicii de parcare pentru zona
centrală
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