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Turda este în inimile, gândurile și faptele noastre

Prima strategie de dezvoltare a Municipiului Turda a fost formulată în anul 2017, prin eforturile conjugate și consultarea 
reprezentanților instituțiilor, comunității de afaceri, organizațiilor guvernamentale, cetățenilor municipiului, într-un 
proces coordonat de o echipă de consultanți și specialiști ai Primăriei. Astfel, Turda se bazează, în prezent și pentru 
viitor, pe un document comprehensiv, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266/ 20.07.2017, document care 
fundamentează strategiile și politicile sectoriale, precum și proiectele care rezultă din acestea, finanțabile din orice 
surse relevante: locale, naționale, europene, internaționale.

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Turda vizează rezolvarea problemelor actuale și deschiderea perspectivelor 
dezvoltării durabile a municipiului, pe baza capitalizării, a valorificării  potențialului de dezvoltare al acestuia.

Turda deține toate premisele de a se dezvolta sustenabil, inteligent și competitiv, valorificând creativ tradiția, 
patrimoniul cultural și natural, potențialul propriu și dezvoltând alianțe solide, pentru un viitor prosper al comunității 
și roluri importante în Regiunea Nord-Vest și România. Turda urmărește consolidarea sa ca Pol de Dezvoltare în 
vecinătatea Zonei Metropolitane Cluj, ca membru activ în rețeaua de Orașe Istorice ale României și ca Oraș al 
Salinei pe traseele turismului internațional.

Ca atare, orientarea eforturilor pe termen mediu și lung se va face prin alinierea proiectelor diverselor entități locale 
și a resurselor aferente acestora. În același timp, se vor asigura pachete de proiecte și inițiative cu implementare și 
rezultate pe termen scurt, în vederea asigurării cadrului pentru proiectele de mai mare anvergură, pe termen mediu și 
lung. 

Componenta cea mai consistentă a strategiei, la solicitarea factorilor locali, o constituie pachetele de proiecte 
structurate pe direcții srategice, pentru a permite o scanare rapidă a acestora și verificarea includerii tuturor ideilor 
de proiecte, a proiectelor de intenție, a proiectelor în pregătire, în așteptarea finanțării, în implementare etc.. Această 
abordare permite, de asemenea, intervenția rapidă prin corelarea proiectelor, evitarea suprapunerilor, precum și 
completarea listelor cu noi propuneri, acolo unde este cazul., strategia Municipiului Turda fiind un document deschis și 
flexibil. Pachetele de proiecte, foarte bogate, sunt menite să asigure toate dezideratele, având în vedere aspecte cum 
sunt: diversitatea oportunităților de finanțare și realizare; dinamica oportunităților de finanțare;  posibile schimbări de 
priorități; procedura de actualizare anuală a listelor de proiecte, prin care se rezolvă adaptarea la diversele schimbări. 
Nu în ultimul rând, dorim să pregătim o trecere ușoară spre următorul exercițiu financiar.

În prezent, proiectele noastre își dovedesc viabilitatea prin fondurile semnificative pe care le atrag; ritmul nostru 
de lucru este deosebit de intens, deoarece nu ne permitem să ratăm oportunitățile de dezvoltare pentru cetățeni, 
pentru Turda.

Mulțumesc instituțiilor, firmelor, organizațiilor neguvernamentale și cetățenilor care s-au implicat și îmi exprim 
convingerea că acest proces se va deschide și mai mult pe parcursul implementării. 

Cristian Octavian Matei
Primar al Municipiului Turda

August, 2017

Cristian Octavian Matei
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STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

PARTENERIAT PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI

       adrul general

În contextul multiplelor presiuni 
privind dezvoltarea municipiului, 
al dinamicilor imprevizibile la nivel 
mondial și al crizelor multiple 
(demografică, energetică, 
alimentară, economică și 
financiară, schimbări climatice), 
Primăria Municipiului Turda își 
fructificarea  oportunităților 
accesării fondurilor europene 
pentru proiecte diverse de interes 
pentru comunitatea locală și în 
parteneriate teritoriale. În acest 
sens, a fost elaborat documentul 
care fundamentează cadrul 
dezvoltării municipiului pe termen 
scurt, mediu și lung:  Strategia 
Integrată de Dezvoltare Durabilă 
a Municipiului Turda pentru 
orizontul de timp 2017-2023.
Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Turda este 
carta dezvoltării locale, se 
fundamentează pe valorile 
comunității, include țintele 
strategice asumate de către 
actorii locali și asigură platforma 
de coordonare a investițiilor 
municipiului cu cele ale 
Județului Cluj și de pregătire a 
administrației publice în vederea 
accesării fondurilor structurale 
pentru perioada 2017-2023. 
De asemenea, strategia este 
utilizată de către administrația 
locală și partenerii relevanți ca 

instrument managerial și tehnic 
în identificarea și rezolvarea 
problemelor comunității, precum 
și a valorificării potențialului 
de dezvoltare a municipiului în 
domeniile economic, social și de 
mediu. 
Strategia cuprinde o secțiune în 
care este descrisă situația actuală 
și tendințele în domeniile relevante 
pentru dezvoltarea municipiului, 
o secțiune care prezintă cadrul 
general al strategiei, un capitol 
care detaliază direcțiile strategice 
de dezvoltare în programe și 
proiecte și, în ultimul capitol, 
sunt prezentate structurile și 
modalitățile de implemetare și 
monitorizare a implementării 
strategiei prin proiecte. 

Surse documentare

În realizarea Strategiei Integrate 
de Dezvoltare Durabilă 2017-
2023 a Municipiului Turda au fost 
luate în considerare demersurile 
strategice în curs sau recent 
încheiate la nivelurile teritorial-
administrative superioare.
Astfel, principalele documente 
strategice care au stat la baza 
elaborării prezentei strategii sunt: 
Strategia de Dezvoltare Teritorială 
a României 2035, Master Planul 
General de Transport al României, 
Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național, Secțiunea a VIII-a Zone 

Turistice, Strategia Județului Cluj 
2014-2020, Planul de Dezvoltare 
al Regiunii Nord–Vest 2014-
2020, Planul Urbanistic General 
al Municipiului Turda, planuri 
urbanistice zonale, strategii 
sectoriale, Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă a Municipiului 
Turda.

Echipa de elaborare

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului Turda 
2017-2023 este subiectul 
Contractului nr. 8937/ 24.04.2017, 
încheiat între Municipiul Turda, în 
calitate de beneficiar și SC FIP 
Consulting SRL în calitate de 
consultant. 

Strategia a fost elaborată prin 
cooperarea permanentă şi 
efortul comun al echipei de 
implementare a proiectului 
din partea beneficiarului – 
Municipiul Turda, prin serviciile de 
specialitate existente, şi echipa 
de implementare din partea 
consultantului SC FIP Consulting 
SRL.

C
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Procesul consultativ

Strategia integrată de 
Dezvoltare Durabilă 2017-
2023 a Municipiului Turda 
constituie instrumentul prin 
care Municipiul Turda îşi 
promovează priorităţile în 
domeniul economic şi social. 
Strategia a fost elaborată 
într-un larg parteneriat local. 
Astfel, pe lângă reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale şi 
ai instituţiilor publice relevante, 
în elaborarea documentului au 
fost implicaţi şi reprezentanţi 
ai sectorului privat şi organizații 

ale cetăţenilor municipiului.
Astfel, a avut loc o largă suită de 
întâlniri de explorare a situației 
existente și tendințelor, precum 
și a domeniilor cu potențial de 
dezvoltare. În urma acestor 
întâlniri s-au conturat direcțiile 
strategice de dezvoltare privind 
municipiul și grupurile de lucru 
care susțin aceste direcții prin 
atribuțiile instituțiilor, entităților 
membre.
S-au constituit grupuri de lucru 
privind regenerarea comunității, 
regenerarea urbană, 
diversificarea turismului și 
regenerarea economiei locale. 

De asemenea, a fost creat un 
grup de lucru adresat creșterii 
rolului municipiului în regiune și 
la nivel național.
În ședința Consiliului Local din 
20.07.2017, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 266, a fost 
aprobată Strategia Integrată 
de Dezvoltare Durabilă a 
Municipiului Turda 2017-2023, 
document comprehensiv care 
fundamentează strategiile și 
politicile sectoriale, precum 
și proiectele care rezultă din 
acestea, finanțabile din surse 
relevante locale, naționale, 
europene, internaționale.
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STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

TURDA PREZENT ȘI TENDINŢE

1. SITUARE IN TERITORIU SI 
ACCESIBILITATE

          unicipiul Turda se întinde 
la poalele prelungirilor de sud-
est ale Dealurilor Feleacului, pe 
stânga râului Arieş, la confluenţa 
cu râul Valea Racilor, în partea de 
nord a Câmpiei Turzii.

Turda este primul oraș ca mărime 
după capitalele de județ ale 
Regiunii Noed-Vest. În județ, 
Turda se află la 30 km distanță de 
reședința de județ, Municipiul Cluj-
Napoca și urmează ca anvergură 
acestuia. Populaţia municipiului 
Turda reprezintă 8,31% din 
populaţia totală a judeţului şi 
14,57% din populaţia urbană a 
acestuia. Ca suprafaţă, teritoriul 
administrativ al municipiului 
Turda reprezintă 1,37% din 
teritoriul judeţean.
Vecinii municipiului Turda sunt 
municipiul Câmpia Turzii şi 
comunele Călăraşi, Mihai Viteazu, 
Sănduleşti, Tureni, Ploscoş şi 
Viişoara.
Amplasarea municipiului 
Turda de-a lungul celei mai 
importante artere de circulaţie 
rutieră a României (E60-E81-
DN1), asociată cu accesul la 
alte două drumuri naţionale 
(DN15 şi DN75), are o deosebită 
importanţă, asigurându-i legături 
rutiere optime, atât cu municipiul 
Cluj-Napoca, cât şi cu reşedinţele 
judeţelor învecinate Alba şi 
Mureş, respectiv cu municipiile 
Alba Iulia şi Târgu Mureş și 

zonele metropolitane aferente 
acestora. Accesibilitatea rutieră 
a municipiului este asigurată de 
rețea cu o foarte bună acoperire 
teritorială: DN 1 - E 60, asigură 
legătura cu municipiul Cluj 
Napoca (reşedinţa de judeţ) pe 
direcţia nord-vest; DN 1 - E 81, 
asigură legătura spre Alba Iulia şi 
Bucureşti, pe direcţia sud; DN 1- 
variantă, de asemenea spre Alba 
Iulia-Bucureşti, pe direcţia sud-
sud-vest; DN 75, asigură lagătura 
cu localităţile de pe valea Arieşului 
amonte de Turda (Buru - Câmpeni), 
prin DN 1 - variantă; DJ 107 L, pe 
direcţia vest, spre Petreştii de Jos 
- Lita; DC 69, pe direcţia nord, spre 
Ploscoş; DC 68 A, spre Bogata - 
Călăraşi, pe direcţia sud; DN 15 
- E60, pe direcţia est - sud - est, 
spre Câmpia Turzii şi Tg. Mureş.
Teritoriul administrativ al 
municipiului Turda este bine 
echipat cu o rețea de drumuri de 
exploatare, în principal de interes 
agricol.
 Prin Câmpia Turzii este 
asigurat accesul Municipiului 
Turda la rețeaua națională de 
căi ferate, către toate direcțiile 
importante. Turda este situată 
la capătul unei derivaţii din linia 
CF 300, derivaţie utilizată numai 
pentru transportul de marfă. 
Legătura CF îngustă între Turda şi 
zona montană Câmpeni – Abrud 
este în prezent distrusă aproape în 
totalitate, dar posibil de regândit.
În proximitate se află Aeroportul 
Internațional Cluj-Napoca, 
dar municipiul are acces la 
aeroporturile din Târgu Mureș, 
Baia-Mare, Oradea etc..

 2. ISTORIE PE SCURT

Cele mai vechi urme de locuire 
omenească in zona aparțin 
comunităților musteriene de 
vânători din paleoliticul mijlociu. 
Asemenea descoperiri cu o 
vechime de cca. 60.000 de ani, 
s-au produs in mai multe peșteri 
din celebra rezervție naturală si 
arheologică din Cheile Turzii.
Semne ale locuirii apar la finele 
celei de-a doua vârste a epocii 
fierului (Latene) corespunzătoare 
secolelor I i.Cr. - I d.Cr., când daco-
geții sunt atestati in zona Turzii.
Geograful Ptolemeu (Geographia 
III, 8, 4) numește Patreuissa, 
provenind din Patavissa sau 
Potaissa și care reprezintă numele 
dacic al așezării. Potaissa dacica 
se dezvoltă apoi ca localitatea 
daco-romana după anul 106 d.Cr. 
și va deveni unul din principalele 
centre urbane ale provinciei 
Dacia, odată cu stabilirea 
Legiunii a V-a Macedonica și cu 
un aport de coloniști în câteva 
valuri succesive. Potaissa devine 
colonie și beneficiază de dreptul 
italic, are o populație de cca 20-
25000 de locuitori, intrecut doar 
de Apullum si de Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. 
Pentru prima dată așezarea este 
menționată cu numele de Turda în 
anul 1075.
Turda evoluează ca cetate 
fortificată (1202-1203 si 1323) și, 
pe langa rolul economic mereu in 
creștere, va primi si o insemnată 
funcție administrativă si politică, 
ca loc de intrunire a adunărilor 

M
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obștești din Transilvania numite 
si “Congregatii generale”. 
După anul 1526, când Ungaria este 
ocupată de otomani, importanța 
economică si politică a Turzii 
crește in cadrul principatului 
autonom creat in anul 1541. 
Bazele organizării politice si 
administrative ale Principatului 
Autonom Transilvania au fost 
puse la dieta de la Turda din anul 
1542.
Una din temeliile prosperității 
economice a Turzii, continua sa 
fie si in același timp, exploatarea 
sării. Comisarii imperiului 
habsburgic, pe la 1550 (când 
Transilvania a fost vremelnic 
ocupata), au făcut o inventariere 
a ocnelor de la Turda, furnizând 
date despre calitatea sării, 
procedeele de lucru, despre 
numărul si felul lucrărilor, etc. 
Istoria orașului Turda este legata 
si de personalitatea marelui 
voievod Mihai Viteazul, primul 
unificator al țărilor romane, care 
este ucis pe câmpia din apropierea 
orașului. Luptele interne care au 
urmat morții lui Mihai Viteazu, 
intre trupele imperiale si cele 
ale nobilimii din Transilvania au 
provocat mari distrugeri orașului 
Turda.
Interesat de buna funcționare 
a ocnelor de sare, principele 
Transilvaniei Gabriel Bethlen 
(1613-1639), emite privilegiile din 
anii 1614 si 1619, prin care se 
încurajează repopularea orașului. 
După 1631, Turda cunoaște o 
perioadă de mare înflorire, în 
contextul drepturilor nobiliare ce 
i se acordă. Pe la 1660, un mare 
număr de familii se refugiază 

în localitate,  in urma ocupării 
Oradiei de către turci, ceea ce 
conduce la creșterea populației.

Incorporarea Transilvaniei in 
imperiul habsburgic la sfârșitul 
veacului al XVII-lea a fost primită 
cu ostilitate, fapt ce a determinat 
curând după 1700 aderarea 
unei mari părți a Transilvaniei 
la răscoala antihabsburgică 
condusă de Francisc Rakoczi. 
Răscoala a cuprins in 1703 si 
părțile Turzii, orașul fiind ocupat 
de partizanii lui Rakoczi. 

În perioada Renașterii 
este produs unul cele mai 
vechi manuscrise latine din 
Transilvania, lucrarea „Breviarum 
Transilvanicum”, copiata la 1461, 
de Nicolae de Turda.

Între anii 1848-1918 orașul 
cunoaște o evoluție care s-a 
înscris pe de o parte in aceea 
general transilvană, iar pe de 
alta parte a fost determinată 
de condițiile locale intre care 
un rol hotărâtor au avut situația 
sa politico-administrativă de 
reședință a comitatului Turda si de 
privilegiat al întâlnirii intereselor 
economice si comerciale ale 
zonelor din care era alcătuit 
comitatul. Partea estică a fostului 
comitat medieval Turda trece cu 
ocazia reformei administrative 
din anul 1876 la scaunul Mureș, 
alcătuindu-se astfel comitatul 
Mureș-Turda. Populația orașului 
Turda crește la 13.455 locuitori 
in 1910. Alături de extracția sării, 
înaintea primului război mondial, 
mai funcționa la Turda o fabrica 

de bere, una de ghips, alta de 
celuloza, pentru ca in anul 1913 
sa fie înființata fabrica de ciment. 
In timpul revoluției de la 1848, 
orașul Turda devine un bastion 
întărit al forțelor care s-au 
opus revendicărilor legitime ale 
romanilor. Printre participanții la 
Adunarea Națională de la Blaj se 
aflau si fii satelor din împrejurimile 
Turzii. După promulgarea patentei 
imperiale din anul 1854 s-a 
înregistrat un val de revolte ale 
țăranilor împotriva abuzurilor care 
au însoțit acțiunile de segregare 
si comasare a pământurilor, 
așa cum au fost acelea din 
primăvara anului 1859 de la 
Călărași, Moldovenești, Cornești, 
Vălișoara. Dr. Ioan Rațiu s-a ridicat 
în mișcarea naționala a romanilor 
transilvăneni care a făcut din 
Turda, pana la Memorandum, 
un centru al acestei mișcări. 
Dr. Ioan Rațiu a contribuit și la 
stabilirea sistemului de colectare 
de ajutoare bănești pentru școala 
românească din Turda.
Începutul primului război 
mondial a dus la o considerabila 
înrăutățire a situației sociale si 
naționale a romanilor din întreaga 
Transilvane. Înrolările pe front, 
lipsa forței de munca, repetatele 
rechiziții, creșterea costului 
vieții, specula in vânzarea 
produselor de stricta necesitate 
îndeosebi a celor alimentare, 
precum si abuzurile autorităților 
in efectuarea rechizițiilor, in 
trimiterea la muncile forțate 
si in acordarea ajutoarelor de 
război familiilor celor plecați in 
tranșee au fost atâtea cauze ale 
nemulțumirilor.

În toamna anului 1917 izbucnesc 
puternice răzvrătiri locale care iau 
o mare amploare in cursul anului 
următor. In noiembrie 1918 se 
constituie Consiliul National 
Roman al comitatului Turda in 
frunte cu Al. Rațiu si I. Boieriu, 
apoi Consiliile Naționale de plasa 
si comunale, noile structuri de 
conducere care si-au asumat 
atribuțiile politico-administrative 
la nivelurile respective.

Dezvoltarea industriala puternica 
pe care a cunoscut-o orașul Turda 
in perioada interbelică a avut 
urmări în creșterea semnificativă a 
populației și a numărului de case. 
În 1945 funcționau doua fabrici 
de ciocolata si bomboane, una de 
soda caustică, acid clorhidric etc. 
una de carbonat de calciu si sare 
Glauber, o turnătorie de fier si 
fabrica de mașini, șase tăbăcarii, 
o fabrica de mobila, o fabrică de 
ciment, o fabrică de var, opt de 
obiecte de alabastru, trei de vase 
ceramice, una de sticlărie, una 
de porțelan si una de cărămizi 
refractare si gresie de coase, 
o fabrica de asfalt (“Bitumen”- 
Oprișani) s.a. In Turda aveau loc 
de patru ori pe an mari bâlciuri. 
Instituțiile de credit importante 
erau Filiala Băncii Naționale, 
Banca Centrala “Arieșana”, Banca 
de credit, Banca Populara, Banca 
Județeana, Casa de economi din 
județul Turda, Banca Comerțului 
s.a.
Învățământul orașului Turda era 
reprezentat de Liceul de băieți 
“Regele Ferdinand”, Liceul de 
fete “Principesa Elena”, Liceul 
Comercial de Băieți, Gimnaziul 

Industrial, Școala de Agricultura si 
Viticultura, Școala de Horticultura, 
o scoală de ucenici, opt școli 
primare si șase grădinițe.

Marea Unire de la 1 decembrie 
1918 constituie momentul de 
descătușare a vieții spirituale 
din Transilvania, inclusiv din 
orașul de pe malurile Arieșului. 
În perioada 1919-1934 apar o 
suită de publicații săptămânale: 
“Foaia noastră”,”Turda”,”Arieșul” 
(editata de profesorul si poetul 
turdean Teodor Murășanu), 
precum și cotidiene, buletine, 
monitoare oficiale si reviste 
literare. În 1926 ia ființă tipografia 
si librăria “Arieșul” conduse de 
Teodor Murășanu, susținute 
material de o societate anonima 
a intelectualilor turdeni. Apar 
următoarele publicații: “Fire de 
tort”, “Abecedar” (1933-1934), 
“Pagini literare” (1934-1943), 
“Ogorul scolii” (1934-1945). In 
afara revistelor de limba romana 
la Turda mai apăreau si o serie 
de publicații de limba maghiara, 
“Aranyosszek” (Scaunul Arieșului), 
“Aranyosvidek” (Ținutul Arieșului), 
“Tordai Hirlap” s.a.
De asemenea, corespunzător 
structurii confesionale a 
populației orașului, in Turda 
s-au celebrat servicii religioase 
in doua biserici ortodoxe, trei 
biserici greco-catolice, doua 
romano-catolice, doua reformate, 
una unitariana, una luterana, si o 
sinagoga.
Instituțiile culturale ale orașului, 
care funcționau in acea perioada 
erau: Departamentul local al 
Astrei, Ateneul popular, Casa 

culturala, Cercul intelectualilor 
romani, Casina maghiara, cinci 
societăți corale, un teatru, un 
cinematograf, cinci biblioteci. 
Sănătatea publica era asigurata 
de un sistem foarte bine structurat 
de servicii, instituții și organizații. 
Preocupările de valorificare a 
potențialului balneoclimateric al 
orașului, primele amenajări ale 
zonei Băile Sărate datează din 
jurul anului 1930.

Dictatul impus României la 
30 august 1940 la Viena face 
din Turda “Cetatea bejeniei 
românești”. “Gazeta de la Turda” 
(1940-1945); regimul de teroare 
instaurat de administrația 
horthysta a adus o mare suferință 
morala si pentru turdenii care 
trăiau cu înfrigurare veștile 
aduse de expulzați si refugiați. 
După actul de la 23 august 1944, 
orașul Turda si zona din jur a trăit 
săptămâni de război devastator;  
după lupte grele, orașul Turda 
a fost eliberat la data de 4 
octombrie 1944.

Perioada socialistă a concentrat 
eforturi și resurse semnificative în 
Turda, orașul păstrându-și poziția 
în județ, după Cluj. Conlucrarea 
cu orașul vecin, Câmpia Turzii 
aduce celor două orașe o suită 
substanțială de beneficii dar 
le și implică într-o competiție 
care nu a încetat nici în prezent. 
Dezvoltarea industriei, asigurarea 
sistemului de dotări și servicii 
publice

Schimbarea sistemului social, 
politic și economic din 1989 a 
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produs efecte de scară mare și 
nu de puține ori dramatice asupra 
societății și economiei locale, 
regionale, naționale. Istoria 
recentă încă se scrie; adaptarea 
la dinamici multiple și greu de 
prevăzut au învățat comunitatea 
turdeană că este nevoie de 
deschidere și de flexibilitate, 
de cunoștințe și de creativitate, 
de ambiția de a reuși dar și de 
necesitatea de a coopera.

3. ELEMENTE ALE CADRULUI 
NATURAL: RELIEF, STRUCTURĂ, 
FLORĂ, FAUNĂ, CLIMĂ, ZONE 
NATURALE VALOROASE

Relieful
Turda şi împrejurimile sale au 
un relief colinar, cu porţiuni de 
vale pe lângă râul Arieş și zone 
pitoreşti de chei înalte şi înguste 
cum sunt Cheile Turzii, de pe râul 
Hăşdate.
Turda beneficiază de prezenţa 
unui sistem natural de băi sărate, 
în extremitatea estică a oraşului 
dintre care cele mai mari sunt 
Lacul Tarzan, Lacul Csiki, Lacul 
Privighetorii şi Lacul Roman 
(ştrand). Mai aproape de centrul 
oraşului, la nord-est, se găsesc 
alte 6 lacuri sărate, lacurile 
Durgău, formate prin umplerea 
cu apă a unor vechi mine de sare 
prăbuşite. Două dintre ele sunt 
amenajate ca ştranduri sărate.

Clima
Municipiul Turda se situează în 
zona cu cel mai cald climat din 
judeţ, calm, cu variații moderate 

de temperatură de-a lungul 
anotimpurilor, cu nebulozitate 
și precipitații moderate.  
Inversiunile frecvente de 
temperatură și calmul atmosferic 
favorizează stagnarea poluării 
atmosferice.Temperatura medie 
anuală se situează în jurul a 9o C, 
Turda fiind la adăpostul culmilor 
muntoase apropiate. Zilele cu 
umezeală relativ scăzută sunt 
mai frecvente decât cele senine, 
climatul în întregul culoar Arieş 
- Mureş fiind mult mai uscat 
comparativ cu zonele învecinate.

Structura geomorfologică și 
construibilă a orașului
Teritoriului municipiului Turda 
prezintă o varietate de opțiuni 
pentru  construire: 
• zona de luncă, 
construibilă în cartierele 
Primăverii, Central, Turda Nouă 
şi terasa de luncă (străzile Traian, 
Cetatea Romană, Horea, Cloşca, 
V. Alecsandri) ; 
• zona terasei Viişoara 
caracterizată de perspective 
“bellevue” şi de stabilitatea 
terenului, care cuprinde Castrul 
Roman, Dealul Turda Sud, Turda 
Nouă ;
• zona “Băilor Sărate”, 
favorabilă amenajărilor urbane 
prin climat și perspectivele 
“bellevue”, unde însă realizarea 
de construcţii este limitată la 
amenajări și construcții ușoare 
de lemn, din cauza fenomenului 
de tasare şi disoluţie ;
• zonele cu favorabilitate 
redusă sau cu risc privind 
construirea, din arealele 

versanţilor în cuestă şi zonele 
inundabile, nerecomandate 
a fi cuprinse în programele 
de construcţii : cartierul 
Oprişani, între str. Aviatorilor şi 
Constructorilor, cartierul Poiana 
între str. Păcii şi Arieş, arealele 
străzilor N. Vlahuţă-Dealul Viilor, 
străzile Vânători–Dorobanţi-
Călăraşi şi Salinelor–Agriculturii.

Solurile
Pe teritoriul administrativ al 
municipiului Turda predomină : 
• în nord, solurile fertile 
de tip cernoziomic  care permit 
cultivarea tuturor plantelor de 
cultură, inclusiv a celor tehnice 
(sfeclă de zahăr, cânepă, tutun) 
şi a viţei de vie ;
• în lunca Arieşului, solurile 
mult mai fertile comparativ cu 
cele din nordul teritoriului, pe care 
se poate cultiva cel mai bogat 
sortiment de plante, inclusiv 
legumele .
 Faţă de media fertilităţii 
terenurilor arabile din judeţul Cluj, 
apreciată la 29 de puncte, solurile 
din partea de nord a municipiului 
Turda sunt apreciate la 28 de 
puncte în medie,iar cele din luncă 
şi terase la 48 de puncte, ele 
făcând parte din cea mai fertilă 
zonă a judeţului Cluj.Trebuie însă 
menţionat că media fertilităţii pe 
ţară este de 54 de puncte.

Zone naturale valoroase

 Subsolul municipiului 
Turda adăpostește : zăcămintele 
de sare din zona vechilor saline, 
a căror rezervă geologică se 

cifrează la 177.000.000 tone; 
zăcământul de argilă din cariera 
Turda, legată prin calea ferată 
îngustă de fabrica de ciment, 
ale cărui rezerve sunt estimate 
la 30.000.000 tone; balastul 
din Lunca Arieşului, exploatat 
temporar doar în cariera Poiana 
(până în 1998).
 Majoritatea resurselor 
de materii prime ale industriei 
turdene se află pe teritoriul 
comunelor învecinate: calcarul 
din cariera Sănduleşti, rezervă 
estimată la 300.000.000 tone, 
folosit la fabricarea cimentului 
a varului şi în industria chimică ; 
gipsul, estimat la  cca. 28.000.000 
tone, din cariera de la Cheia, 
comuna Mihai Viteazu, folosit la 
fabricarea cimentului şi ipsosului 
; balastierele de la Moldoveneşti, 
Corneşti şi Mihai Viteazu, dintre 
care ultimele două sunt în prezent 
închise.
Pe teritoriul Turzii se află două 
zone naturale protejate cu valoare 
complexă peisajeră, naturală, 
turistică, balneară și științifică: 
• Băile Sărate Turda, situate 
pe un platou deasupra oraşului, 
cu un microclimat blând, unde se 
găsesc lacurile cu ape sărate şi 
nămoluri cu proprietăţi terapeutice 
deosebite, omologate ; 
• Salinele Turda, complex 
subteran calcătuit din cavităţi 
de mari dimensiuni, legate prin 
galerii de acces stabile şi din 
6 lacuri formate în exploatările 
vechi prăbuşite; microclimatul 
și aerosolii salini din interiorul 
cavităţilor subterane oferă condiţii 
de tratament al unor afecţiuni 

respiratorii și prezintă ineditul 
peisaj subteran al străvechilor 
ocne de sare.

4. RELAȚII ȘI ROLURI ÎN TERITORIU: 
ACCESIBILITATE ÎN CADRUL 
SISTEMELOR DE TRANSPORT, 
SISTEME DE COLABORARE 
TERITORIALĂ, PARTENERIATE, 
ÎNFRĂȚIRI, COLABORĂRI ÎN 
REȚELE

 Municipiul Turda, oraşul 
Câmpia Turzii şi comunele 
învecinate Mihai Viteazu şi 
Viişoara constituie un nucleu de 
concentrare a populaţiei emigrate 
din zona montană, de pe o arie care 
se întinde până în zona Băişoara 
- Iara. Mai departe, emigrarea 
se orientează în direcţie opusă, 
spre Câmpeni. În perioada 1966 - 
1992, forţa de atracţie a oraşului 
Câmpeni a diminuat, acesta 
intrând la rândul său în raza de 
influenţă a minicipiului Turda.
 Pe lângă imigraţia pe 
care o generează, Turda este şi 
un important centru de atracţie 
a forţei de muncă din zona de 
influenţă apropiată, având un 
indice de navetism foarte ridicat: 
astfel, în 1989 gravitau pentru 
muncă zilnică spre Turda, prin 
navetism, 5 028 persoane, în timp 
ce “ieşirile” de aceeaşi factură se 
ridicau la 1 322 persoane, cifre 
care reprezintă aproape un sfert 
din populaţia activă a localităţii.
De asemenea se mai poate 
constată că municipiul Turda are 
relaţii de cooperare deosebit de 
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strânse cu localităţile învecinate 
şi din zona de influenţă nu numai 
în ceea ce priveşte pendularea 
forţei de muncă dar şi în privinţa 
dotărilor tehnico–edilitare, a 
serviciilor publice. Comunitatea 
Urbană Arieș este structura de 
cooperare teritorială care atestă 
constituirea unui adevărat 
sistem de localităţi pe valea 
Arieşului, între Moldoveneşti şi 
Câmpia Turzii sau chiar Luna.
 O altă structură de 
cooperare teritorială este Polul 
Agro-Zootehnic- Industr ia l 
Arieș, configurat în jurul Câmpiei 
Turzii, în scopul deservirii cu 
produse agroindustriale a 
Zonei Metropolitane Cluj și a 
regiunii.  
Și, nu în cele din urmă, Zona 
Metropolitană Cluj, într-un proces 
mai curând lent de constituire și 
funcționare, generează la nivel 
teritorial reacția de răspuns a 
celorlalte localități care, prin 
asocieri de cooperare teritorială, 
pot oferi răspuns social și 
economic diverselor cereri 
privind forța de muncă, zone noi 
pentru locuințe, zone de turism de 
weekend, alimente ecologice etc..

Orașe Înfrățite

Municipiul Turda și-a dezvoltat 
în rimp o suită de schimburi și 
relații culturale și economice 
cu o rețea de orașe compatibile 

din perspectiva problemelor 
și potențialului de dezvoltare, 
atât pentru a schimba idei, 
soluții privind diverse probleme 
de dezvoltare, cât și pentru 
schimburi culturale, deschidere, 
catalizarea turismului.
În prezent, Municipiul Turda 
este înfrățit cu Angoulême 
(Franța) din 1994, Bihartorda 
(Ungaria), din 1990, Torontáltorda 
(Serbia). Hódmezővásárhely 
(Ungaria), Kiskunfélegyháza 
(Ungaria), Torontáltorda (Serbia), 
Szydlowiec (Polonia).
Remarcabilă este similitudinea 
numelor orașelor situate în trei 
ţări diferite: Turda (România), 
Torontaltorda (Serbia) şi 
Bihartorda (Ungaria); pe lângă 
aceasta similitudine, din 
interesele comune ale celor trei 
orașe, a rezultat un parteneriat 
tripartit durabil.
În 2017 va fi semnat acordul de 
înfrățire cu Solotvino (Ucraina), 
oraș cu o economie bazată pe o 
îndelungată tradiție în turism și în 
exploatarea sării.

5. ACTIVITĂȚI ECONOMICE, 
PROFILUL ECONOMIC ȘI TENDINȚE

Contextul economic regional și 
județean

Din punct de vedere al dezvoltării 
economice, Judeţul Cluj, ocupă 
prima poziție în cadrul regiunii. Se 

observă că, pe parcursul ultimilor 
ani, dezvoltarea economică a 
judeţului s-a aliniat, în linii mari, 
tendinţei regionale.  În cadrul 
Regiunii Nord-Vest, judeţul Cluj 
deține o pondere de aproape 
39% din PIB-ul regional, diferența 
mărindu-se în ultimii 2 ani, cu un 
ritm de creștere foarte susținut.
Pe de altă parte, criza economică 
din perioada 2009 – 2011 a fost 
resimțită mai puternic în județul 
Cluj, semnalând o structură  
relativ instabilă a mediului de 
afaceri, dar și o expunere crescută 
la piețele financiare externe. 
În intervalul 2010-2014, în 
revenire, produsul intern brut la 
nivelul județului Cluj a crescut 
cu o medie de 5-6 % puţin peste 
media naţională de 4%. Cea mai 
puternică creştere a produsului 
intern brut a avut loc în intervalul 
2011-2012 (9.66%-  judeţ) şi 
2012-2013 – 7.07% naţional).
Populaţia ocupată lucrează 
preponderent în domeniul 
industriei prelucrătoare (C) şi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit 
(A). Se constată o pondere 
ridicată a populaţiei care lucrează 
şi în domeniul comerţului cu 
ridicata şi amănuntul. Caracterul 
comercial-industrial este dat de 
accesibilitatea ridicată a regiunii 
şi a judeţului și poziţia geografică 
favorabilă.

Activitatea economică a 

Municipiului Turda

În 2015 în Turda erau înregistrați 
5.606 agenți economici, 
reprezentând 5.60% din totalul 
agenților economici din Județul 
Cluj. Aceștia însumau o cifră 
de afaceri de 1,2 miliarde lei 
(2,67% din cifra de afaceri din 
Județul Cluj), cu un profit de 88,6 
milioane lei (2,67% din profitul 
net realizat în Județul Cluj) cu un 
număr de 6.862 angajați (3,94% 
din totalul de angajați din Județul 
Cluj).
Numărul de șomeri variază 
de la an la an, în anii 2015 și 
2016 întregistrându-se un trend 
descendent al acestuia. 
Ponderile destul de mari ale 
unor companii în asigurarea 
locurilor de munca denotă o 
vulnerabilitate pe termen lung a 
municipiului în ceea ce privește 
echilibrul forței de muncă, în 
contextul unui scenari negativ, 
când una din primele 10 companii 
și-ar înceta activitatea. Închiderea 
uneia dintre primele 10 companii 
angajatoare în Turda ar putea 
conduce la o creștere a șomajului 
cu 2-3%. Dezechilibrul în ceea 
ce privește locurile de munca si 
dependenta mediului economic 
de anumiți agenti economici si 
anumite investiții este exprimat și 
mai clar de faptul că 10 companii 
realizează aproape 40% din toata 
cifra de afaceri a municipiului și 

dețin în același timp aproximativ 
30% din locurile de muncă (MMM 
Autoparts SRL, LAPP Insulators, 
ASA Cons Romania SRL, Modulo 
Decorative Solutions SRL, 
DACHIM SRL, HASIT România, 
I&C Transilvania Constructii SRL, 
Marele Alb, Compania de Apa 
Arieș SRL, LG Trans).
Toate aceste companii au o 
contribuţie semnificativă, prin 
taxe şi impozite, la bugetul local. 
Primele 20 de firme contribuie 
substanțial la bugetul Turda, care 
a fost de  aproximativ 18 milioane 
de euro în 2016, iar tendinţa 
actuală este aceea de dezvoltare 
continuă, numeroşi investitori 
fiind interesați de potenţialul 
economic al zonei. 
Domeniul cu cea mai mare 
pondere in cifra de afaceri, profit 
și forță de muncă în municipiu 
este cel de transporturi rutiere 
de mărfuri. Acest domeniu 
însumează o cifra de afaceri de 
133,4 milioane lei (10.96% din 
cifra de afaceri din Turda), cu un 
profit de 9,2 milione lei (10.40 % 
din profitul net realizat în Turda) și 
578 de angajați (8,42 % din totalul 
angajați în Turda)
Structura tipurilor de întreprinderi 
în jurul anului 2015, în funcție de 
numărul de angajați și cifra de 
afaceri, are în vedere existența 
a 859 microîntreprinderi, 87 
întreprinderi mici, 13 întreprinderi 
mijlocii și 3 întreprinderi mari. 

Principalele oportunități 
pe care economia locală le 
are în față se leagă, pe de o 
parte de trecutul municipiului: 
arta sticlei, marochinăria, 
industriile creative, valorificarea 
potențialului agricol. Pe de altă 
parte, dinamica dezvoltării în 
profil teritorial, aduce în discuție 
provocări considerabile privind 
turismul la scară națională și 
internațională, proximitatea Zonei 
Metropolitane Cluj și nevoile sale 
de forță de muncă în sectorul 
TIC, posibilitățile neexplorate 
cu partenerii din Comunitatea 
Urbană Arieș etc..

6. TURISMUL, COMPONENTE, 
IMPORTANȚĂ REGIONALĂ, 
NAȚIONALĂ, TENDINȚE

Obiective turistice culturale și 
naturale

În Municipiul Turda turismul se 
manifestă pe patru dimensiuni și 
este practicat de toate vârstele 
și categoriile sociale, atât din 
mediul urban cât şi din cel rural:  

1. Turismul de recreere, 
agrement și aventură, practicat pe 
durată scurtă şi de weekend, sau 
de durată medie, cu scopul de a 
explora peisaje spectaculoase şi 
a cunoaşte noi locuri;
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2. Turismul educaţional, 
cultural și istoric, cu durată 
medie sau scurtă, vizând de 
obicei obiectivele turistice 
mai cunoscute: clădiri, muzee, 
situri istorice, zone cu valoare 
arhitecturală, ambientală etc.;

3. Turismul balnear este cel 
mai vechi tip de turism practicat 
în zonă, bazat pe atractivitatea și 
proprietăţile curative ale apelor 
termale şi minerale, nămolului, 
aerosolilor etc. și se desfăşoară 
pe perioade medii şi lungi;

4. Turismul complex se 
desfășoară pe baza combinării 
categoriilor menționare și atrage 
un număr mare de turişti, fiind 
practicat în special în concedii 
sau vacanţe. Are nevoie de o 
ofertă bogată, infrastructură şi 
servicii diversificate.

Municipiul Turda deţine un 
patrimoniu istoric fabulos în 
care natura și intervenția umană 
s-au împletit de-a lungul istoriei 
într-o combinație unică și au 
dăruit prezentului o bijuterie în 
care cadrul construit suprateran 
este legat de cel amenajat în 
subteranul resurselor de sare, 
constituind o extraordinară ofertă 
turistică și, în același timp. o 
lecție privind armonia care trebuie 
păstrată. 

Salina Turda

Vama sării de pe râul Arieș apare în 

documente încă din 1075. Orașul 
Turda există grație depozitului 
de sare estimat la 39000 de 
milioane de tone. Exploatarea 
de suprafață începută încă pe 
vremea romană a dat naștere 
lacurilor sărate. Exploatarea de 
adâncime și transportul sării pe 
râul Arieș au început pe vremea 
stăpânirii maghiare, iar dreptul de 
proprietate l-a avut când regele, 
când statul, când biserica. În 1853 
a fost construită galeria Ferenc 
József și au fost modernizate 
minele Terezia și Rudolf. În 
jurul exploatării a luat naștere 
un imens aparat administrativ. 
Sediul conducerii și al tribunalului 
ocnelor de sare din Transilvania 
și al judecătorilor portuari erau 
la Turda, iar direcția minelor la 
Cluj. În 1880 conducerea a fost 
mutată la Ocna Mureș, atunci a 
început declinul minei din Turda, 
închisă în 1932. În timpul celui 
de-al doilea război mondial mina 
a fost deschisă din nou pentru a 
oferi refugiu populației în timpul 
atacurilor aeriene. În perioada 
1950-1992 galeria Franz Joseph 
a fost folosită ca depozit de 
brânzeturi. 

Amenajările și organizarea 
spațiilor pentru turism executate 
în anul 1992, au creat o strălucită 
ofertă de talie internațională, care 
atrage anual un volum uriaș de 
vizitatori din toate colțurile lumii.  
În 2016 numărul de vizitatori a 
fost de 617.890, acesta fiind de 
departe cel mai mare important 

punct de atracție turistică 
din municipiu. Salina Turda 
dispune de: bază de tratament 
și recuperare (pentru afecțiuni 
respiratorii); teren de minigolf, 
teren de bowling; mese de biliard 
și tenis de masă; debarcader 
subteran; lift ultramodern; 
amfiteatru pentru evenimente; 
teren de fotbal.

Sistemul de lacuri din nordul 
orașului

Cele cinci lacuri Durgău și o 
băltoacă din Lacul Carolina se 
află în nordul orașului; lacurile 
s-au format prin umplerea cu apă 
a minelor de sare prăbușite. Lacul 
Ocna este cel mai adînc, având 33 
m adâncime și o suprafață de 0,17 
ha, cel mai mic este Lacul Rotund, 
cu 0,05 ha și 18 m adâncime, iar 
cel mai întins este Lacul Durgău 
cu o suprafață de 0,40 ha, având 
o adâncime de numai 5 m. Lacul 
Dulce are 0,28 ha și 6 m adâncime, 
iar Lacul Sulfuros 0,10 ha și 16 m 
adâncime. În vara anului 2009 
lacurile Ocnei și Sulfuros au fost 
amenajate ca ștrand al orașului.

Micro-stațiunea balneară încă din 
1834, Băile Sărate Turda, se află 
la 4 km de centrul orașului Turda. 
Aici se tratează reumatismul, 
artroza, spondiloza, tendinoza, 
afecțiunile neurologice periferice, 
ginecologice, dermatologice 
și stări posttraumatice. Cele 
15 lacuri, din depresiunea, 
înconjurată de pădure, sunt 

vechi exploatări romane de sare, 
umplute cu apă, dintre care unele 
au fost amenajate de-a lungul 
anilor. Cele mai cunoscute lacuri 
sunt Lacului Roman (ștrandul), 
Lacul Privighetorii (0,04 ha, 14 
m adâncime), Lacul Csiky (0,60 
ha, 5 m adâncime, cel mai mare 
lac antropogen din Transilvania), 
Lacul Tarzan sau Lacul fără 
Fund (0,40 ha, 19 m adâncime), 
Lacul Troacelor (0,11 ha, 1,5 m 
adâncime, este folosit de Grădina 
Zoologică), Lacul Vajas, Lacul 
Nyalkas sau Lacul Mocirlos, 
Lacul Bătrânesc,; Lacul Kimpel 
(lac natural, cu apă dulce), Lacul 
Pisicii, Lacul Băltoaca.

ROSCI0223 Sărăturile Ocna 
Veche
Situl este amplasat în nord-estul 
oraşului Turda şi a făcut obiectul 
unui proiect de amenajare şi 
management prin fonduri de 
mediu, al cărei beneficiar este 
Primăria Turda. Suprafaţa sitului 
este de 140 ha şi se află practic 
deasupra Salinei Turda. Aria 
este protejată datorită vegetaţiei 

specifice mediilor cu salinitate 
foarte ridicată, plante de sărătură. 
Unele dintre speciile prezente sunt 
o raritate pentru ţara noastră. În 
zonă se află şi două lacuri sărate 
care completează peisajul.

Pârâul Mic Sărat sau Pârâul 
Aluniș sau Mogyoros izvorăște 
dintr-un puț forat (murătoarea cu 
saramură) pe un izvor existent 
și se varsă în Arieș. Pârâul are 
o lungime totală (între izvor 
și vărsarea în Arieș) de cca 2 
km. Apele sale sunt sărate. Pe 
porțiunea mediană străbate un 
defileu. De-a lungul părâului 
există câteva fântâni de slatină, 
cu saramură concentrată.

Ansamblul urban central din 
secolele XVIII-XIX în Turda este 
înscris pe lista monumentelor 
istorice din județul Cluj, 
elaborată de Ministerul Culturii 
și Patrimoniului Național din 
România în anul 2010 (cod LMI 
CJ-II-s-B-07797). Ansamblul 
urban (nucleul orașului medieval) 
este delimitat de: Capătul 

parcelelor din strada Avram Iancu 
nr. 2-12; Strada Castanilor; Strada 
Axente Sever; Strada Gheorghe 
Lazăr (până la intersecția cu 
Strada Gelu); Strada Gelu (spre 
centrul orașului, de-a lungul 
Vaii Racilor); Valea Racilor, între 
strada Gelu si Piața 1 Decembrie 
1918; Extremitatea parcelei din 
Piața 1 Decembrie 1918 (frontul 
estic); Extremitatea parcelei din 
Piața 1 Decembrie 1918 (frontul 
vestic, până la Valea Racilor); 
Valea Racilor (în amonte) până la 
fundul parcelei din strada Avram 
Iancu nr.9; Capătul parcelelor din 
strada Avram Iancu nr.9-11.

Bogăția și varietatea 
patrimoniului istoric este dificil 
de inventariat:

• Muzeul de Istorie, fosta 
Casă Princiară, a fost deschis 
în 1951 cercetătorul Ion Iosif 
Russu, și împreună cu Ion Țigăra. 
Colecțiile au ajuns la peste 
30.000 de piese, majoritatea fiind 
din perioada romană, descoperite 
la castrul legiunii V Macedonica 
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dar și din arealul vechii așezări 
Potaissa. Ultimele exponate unelte 
și vase aparținând epocii bronzului 
au fost descoperite pe traseul 
autostrăzii Transilvania. Colecția 
epoca medievală și modernă 
însumează 6010 exponate, din care 
peste 4000 monede, majoritatea din 
argint. Sunt expuse arme, accesorii 
militare, decorații, podoabe, vase 
ceramice, carte veche, obiecte 
specifice breslelor și unelte folosite 
în exploatările miniere din zonă (aur, 
sare);
• Castrul Legiunii V 
Macedonica de la Potaissa, 
Lespedea de pe Strada Avram Iancu, 
piesă romană care provine din 
castrul roman Potaissa; Lapidariul 
din Turda realizat în 1970-80, inițial 
amplasat într-un parc din fața 
Muzeului Istoric, Miliarul de la Aiton, 
bornă kilometrică romană (în latină 
miliarium) din anul 108 d.C.;
• Biserica Reformată-Calvină 
din Turda Nouă, construită în 
1204 în cinstea Sfântului Ladislău; 
Biserica Reformată-Calvină din 
Turda Veche, construită de Ordinul 
Ioanit, la începutul secolului al XIII-
lea; Biserica Reformată-Calvină 
din Turda, Cartierul Poiana, 
construită probabil în secolul al XIV-
lea;  Biserica Romano–Catolică, 
inițial probabil biserica cavalerilor 
cruciați care au construit-o în cinstea 
Sfântului Imre; Ruinele Fortificației 
Medievale din Turda Veche ale 
căror construcție a început probabil 
în mijlocul secolul al XV-lea; Școala 

Catolică, una dintre cele mai vechi 
clădiri ai orașului; Școala reformată 
din Turda este atestată din 1668; 
Biserica Șovagăilor, biserică de 
lemn, ridicată de tăietorii de sare pe 
terenul ocnelor; Conacul Wesselenyi 
construit de baronesa Wesselényi 
Mária în 1743;
• Fosta Fabrică de Bere din 
Turda a fost construită în perioada 
1756-1814, de un evreu bogat, Lazar 
Simon Mendel; Clădirea Comitatului, 
Primăria, proiectată de Halmai Andor 
și finalizată în 15 noiembrie 1885, de 
către antreprenorul clujean Horváth 
Gyula; Castelul Bethlen, construit 
după 1890; Casa Harmath, construită 
în 1896 de medicul legist Harmath 
Márton; Casa Téglás ridicată între 
1898 și 1904 și amenajată ca muzeu 
; Casa Fodor construită de Fodor 
Károly în 1870; Fostul Palat al 
Poștei și Finanțelor din Turda a fost 
construit între anii 1901-1902, în locul 
construcțiilor demolate din frontul 
pieței; Teatrul Municipal Turda, cea 
mai frumoasă clădire a orașului, 
construită la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea pe fundația unei case mai 
vechi; Colegiul Mihai Viteazul a cărui 
istorie începe în 1865, ca gimnaziu 
unitarian; Fosta casă a Prefectului, 
ridicată în 1917; Casa Familiei 
Ion Rațiu, Casele în stil Secession 
din Turda construite în jurul anului 
1900; Mormântul lui Mihai Viteazul 
marcat de un monument realizat în 
1977 de sculptorul Marius Butunoiu.

Servicii și dotări de turism
În Municipiul Turda, conform datelor 
furnizate de Autoritatea Națională de 
Turism, activează un număr de 17 
structuri de cazare turistică clasate 
de către ANT, la nivelul anului 2016 
acestea au o capacitate de cazare 
turistică de 453 locuri. 
Pe lângă acestea, în municipiu 
mai funcționează și alte structuri 
de primire turistică, între acestea 
predominând casele de închiriat care 
asigură un număr de 553 de locuri 
de cazare (39% din numărul total 
de locuri disponibile în municipiul 
Turda). 
În anul 2016 numărul de înnoptări în 
Municipiul Turda a fost de 62.151, 
reprezentând doar 6,45% din totalul 
înnoptărilor înregistrate la nivelului 
Județului Cluj, iar gradul de ocupare 
al volumului disponibil de unități 
de cazare a fost de doar 0.5%, deci 
capacitate de cazare efectivă pare a 
fi mai mult decât suficientă în acest 
moment. Deși se înregistrează totuși 
tendințe de creștere a numărului de 
nopți petrecute de turiști în municipiu, 
ca urmare a creșterii atractivității 
culturale, potențialul orașului 
este, practic, aproape neutilizat, în 
raport cu numărul, frumusețea și 
importanța obiectivelor de turism, de 
factură culturală și naturală. 
Revitalizarea și modernizarea zonei 
cu potenţial balnear Lacurile Sărate – 
Zona Durgău – Valea Sărată şi Salina 
Turda au reorientat interesul turistic 
național și internațional către Turda, 
concretizat în cifre spectaculoase 

ca număr de turiști. De asemenea, 
operațiunile de reamenajare a zonei 
centrale, de restaurare a Muzeului 
de Istorie și a Teatrului Municipal, 
de reconsiderare a rețelei de spații 
verzi, constituie semnale puternice și 
asigură o bază pentru un nou început 
în turismul local. Turda continuă 
să atragă atenția națională prin 
proiectele noi pe care le promovează 
privind susținerea turismului. În 
acest context, pentru strategia 
municipiului, este importantă 
identificarea argumentelor și 
explorarea scenariilor care să vizeze 
creșterea în continuare a numărului 
de turiști dar și prelungirea șederii 
acestora în oraș și în zonă:
• La nivel local, municipiul 
are încă spațiu de manevră pentru 
a exploata potențialul existent prin 
amenajarea de zone de recreere 
urbană cum sunt plajele urbane, 
terasele, terenurile de sport, precum 
și de trasee turistice tematice 
culturale, de artă, peisajere etc.; 
• Este de asemenea 
importantă estetica orașului, atât 
în zonele frecventate de turiști cât 
și în cartiere, zona industrială etc, 
deoarece ele ajung să fie străbătute 
de vizitatori;
• Micile inițiative și 
antreprenoriatul în turism au nevoie 
de susținere, în special în zonele 
pitorești din preajma băilor și în 
zonele cu valoare ambientală din 
arealul zonei centrale;
• Pe de altă parte, turiștii au 
nevoie de mai mult decât o cazare 

27 | 12226 | 122



29 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

28 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

TURDA PREZENT ȘI TENDINŢETURDA PREZENT ȘI TENDINŢE

și o masă bună; dotări și servicii de 
recreere, de divertisment, culturale, 
de sport ușor sau de turism 
de aventură și extrem, servicii 
personale, servicii și dotări cu 
funcționare diurnă și nocturnă etc.. 
Aeasta implică personal specializat 
și instituții specializate în domeniul 
turismului, al ospitalității, precum și 
în domeniile conexe;
• Turda deține argumente 
suficiente pentru a constitui un 
debușeu pentru turismul zonal, în 
special pentru Zona Metropolitană 
Cluj;
• La nivel zonal, racordarea 
ofertei locale de turism la trasee 
turistice care să lege localitățile 
Comunității Urbane Arieș, cu sediul 
principal al cazării în Turda, ar putea 
genera o largă suită de opțiuni. 
Desigur, aceste posibilități presupun 
diversificarea serviciilor și dotărilor 
în turism, precum și stabilirea unor 
parteneriate cu autoritățile publice 
și între intreprinzătorii în turism. 
Împachetarea ofertelor locale și 
zonale de turism constituie prima 
piatră de încercare; nivelul următor 
este funcționalizarea clusterului 
tristic;
• Turismul intern devine tot 
mai interesant, iar Turda are ce 
arăta, ce comunica, ce transmite. 
Turiștii au nevoie să învețe și să 
experimenteze lucruri noi despre 
locuri și oameni, să tezaurizeze 
experiențele care construiesc 
identitatea orașului, care fac din 
Turda un loc unic. Organizarea 
evenimentelor în cuplaj cu ofertele 

turistice prelungesc șederea 
turiștilor nehotărâți;
• Pe baza aceluiași principiu, 
dar mărind scara teritorială, Turda 
are nevoie să își pună în valoare 
potențialul turistic în cadrul unor 
trasee și circuite de turism de 
anvergură zonală, județeană, 
regională, națională;
• Nu în ultimul rând, scara 
internațională este importantă. 
Atât studiile Organizației Mondiale 
a Turismului cât și tendințele din 
ultima perioadă confirmă interesul 
turismului pentru Europa de Est 
pe termen mediu. Prin istoria bine 
prezervată și cadrul natural fabulos 
și resursele balneare, Turda poate 
intra cu fruntea sus în rețelele 
internaționale de turism tematic. 
Aceasta presupune însă o bună 
planificare și organizare la nivel 
local și zonal privind diversificarea și 
sofisticarea serviciilor și dotărilor de 
turism, pe măsura profilului turiștilor 
așteptați.
Strategia Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului, Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă, Planul 
General de Urbanism, Planurile de 
Urbanism pentru Zonele cu potențial 
turistic, Master Planul de Turism 
articulează măsurile de politică 
publică și vor prioritiza proiectele 
pentru un impact optim. Turda deține 
un mix de avantaje care trebuie 
valorificat: un patrimoniu cultural 
material și imaterial remarcabil, 
zone naturale de un pitoresc și de 
o valoare unică, beneficiază de 
accesibilitate pe diverse căi de 

transport din rețeaua națională și 
are o reputație care depășește de 
mult granițele României.

7. POPULAȚIA. ELEMENTE 
DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE, 
EVOLUȚII, TENDINȚE

Profilul socio-demografic
Turda are o istorie îndelungată, ale 
cărei începuturi datează din epoca 
neolitică. De-a lungul timpului, 
comunitatea a traversat perioade de 
înflorire și de restriște, iar populaţia 
a suferit numeroase fluctuaţii, ca 
urmare a condițiilor prielnice sau 
constrictive. Populația locală a 
bineprimit de-a lungul timpului noi 
comunități, cum sunt saşii, germanii, 
rromii, contributori la diversitatea 
culturală, la economia locală, la 
creşterea populaţiei. 
Patrimoniul cultural material şi 
imaterial, personalităţile pe care le-a 
dat ţării, multitudinea și varietatea 
vestigiilor şi monumentelor din 
zona de influenţă a municipiului, 
confirmă continuitatea importanței 
și statutului orașului, ca puternic 
centru administrativ, cultural și 
economic.
Turda de astăzi este rezultatul 
șirului de încercări și oportunități 
de-a lungul istoriei locale, naționale, 
europene: oraş de dimensiune mică, 
cu un total de 57.341 de locuitori 
înregistrați la 1 ianuarie 2016, este 
în același timp, cel mai mare oraș al 
Regiunii Nord-Vest după capitalele 
de județ, este un municipiu de 

importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua de localități, cu activităţi economice dezvoltate, predominant 
industriale şi dotări publice de importanță locală (Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secţiunea a IV-a). 
Pe de altă parte, din noiembrie 2016, Turda este stațiune balneoclimatică, iar potențialul turistic cultural și natural 
(Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secţiunea a VIII-a) este abordat dintr-o nouă perspectivă. 
Evoluţia după domiciliu a populației municipiului înregistrează in perioada 2010-2016 o tendință descendentă, ca 
toate localitățile urbane ale județului cu excepția capitalei de județ, Cluj-Napoca care, pe fondul dezvoltării economice 
și sociale, a atras populație nouă și a asigurat populației existente condiții favorabile creșterii demografice.
Structura pe vârste a populației municipiului indică un proces accelerat de îmbătrânire, pe fondul ratei ridicate a 
mortalității și a ratei scăzute a natalității, proces care, potrivit studiilor oficiale, se va accentua în următorii 15 ani. 
Numărul populației tinere este în scădere, de la 7961 tineri în 2010 la 5587 tineri în 2016.
În ceea ce priveşte structura pe sexe, populația municipiului este compusă în proporție de 48,39% din bărbaţi şi 
restul de 51,61% sunt femei.

Populația aptă de muncă, segmentul cel mai activ cuprins între 20 de ani și 49 de ani, este bine reprezentat în 
piramida vârstelor pentru Municipiul Turda. Se evidențiază un proces de întinerire în ultimii ani, proces ce urmează 
unei perioade de îmbătrânire demografică începută la jumătatea anilor ‘80, ce a durat până la începutul anilor 2000. 
Baza echilibrată a piramidei și distribuția populației pe categorii de vârstă semnalează o rată de înlocuire a forţei 
de muncă favorabilă şi un grad de îmbătrânire scăzut în comparaţie cu media naţională.  
Evoluția populației pe grupe de vârstă înregistrează scăderi în perioada 2010-2016 în rândul populației cu vârste 
cuprinse între 5 și 9 ani. O scădere mare se observă la grupele de persoane cu vârste între 45-49 de ani, 60-64 de 
ani și 65-69 de ani. Scăderi mai mici s-au înregistrat la persoanele cu vârste cuprinse între 35-39 de ani. Creșteri 
s-au observat la grupele de populație cu vârste cuprinse între 0-4 ani, 15-19 ani, 20-24 ani, 30-34 ani, 50-54 ani.
Mișcarea naturală a populației
În Turda numărul de născuți vii a fluctuat de-a lungul perioadei 2010-2015, înregistrând creșteri în 2013 și 2015 
comparativ cu anii precedenți, dar sub valorile din 2010. Cel mai mare număr de copii născuți morți s-a înregistrat 
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în 2011, iar în anul 2015 nu s-a 
înregistrat nici un copil născut 
mort. Numărul de decedați în 
Turda, a înregistrat un parcurs 
descendent până în 2014 și 2015 
când a crescut. Rata natalității în 
2015 a fost de 7.08%, iar cea a 
mortalității de 11,35%. Tot în anul 
2015, spor natural este negativ în 
Turda, cu o rata a sporului natural 
de - 4.27 .
Mișcarea migratorie a populației
În Municipiul Turda numărul 
de emigranți are o fluctuație 
notabilă, crescând și scăzând 
de la an la an, față de tendințele 
la nivel județean, de scădere 
continuă în perioada 2012-2014 
și creștere în 2015. Fenomenul 
de imigrare a scăzut în perioada 
2011-2013, pentru ca apoi să 
crească în 2014 și 2015; la nivel 
județului, dezvoltarea puternică 
a Clujului a condus în 2014 la un 
adevărat boom al imigrării. 
Deși în populația Municipiului 
Turda înregistrează o scădere 
constantă și un spor natural 
negativ, numărul populației tinere 
este într-o creștere constantă, 
iar populația vârstnică este 
în scădere. Pentru creșterea 
numărului de locuitori și 
dezvoltarea municipiului  este 
importantă reținerea tinerilor 
în oraș, precum și atragerea 
populației tinere din zonele 
limitrofe sau din alte regiuni, 
concomitent cu susținerea 
generării de locuri de munca 
înTurda și asigurarea de servicii 
adecvate nevoilor și aspirațiilor 

tinerilor. Creșterea atractivității 
Municipiului Turda pentru 
populația tânără, aptă de muncă, 
poate fi susținută prin pachete de 
măsuri integrate privind: 
• Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei de locuințe, 
atât prin crearea de locuințe 
pentru tineri, pentru diverse 
categorii de venituri, cât și 
prin măsuri de dezvoltare a 
infrastructurii tehnico-edilitare 
care să catalizeze dezvoltarea de 
noi zone rezidențiale în municipiu;
• Oportunități de formare 
profesională a tinerilor, în 
strânsă legătură cu domeniile de 
activitate economice predilecte 
în Turda: industria automotive, 
prelucrarea lemnului și mobilă, 
industrie ușoară (pielărie, textile);
• Dezvoltarea și crearea 
de oportunități variate și creative 
de petrecere a timpului liber, 
recreere și agrement în Turda, cu 
program diurn și nocturn, astfel 
încât tinerii să petreacă timpul 
liber în municipiu susținând astfel 
și economia locală.

8. PIAȚA DE LOCUINȚE – ZONELE 
DE LOCUINȚE, CARTIERE, 
ASPECTE CARACTERISTICE

În municipiul Turda, în anul 
2015, potrivit datelor INS existau 
un număr de 21.648 locuințe, 
din care 21.132 (97.6%) în 
proprietate privată și un număr 
de 516 locuințe în proprietate 
publică (2.38%). Față de anul 

2010 se înregistrează o creștere 
a numărului de locuințe cu 3.9%, 
iar numărul de locuințe private 
a crescut cu 5.97%. Un regres 
semnificativ s-a înregistrat, 
din 2010 până în anul 2015,  în 
evoluția numărului de locuințe 
aflate în proprietate publică, 
numărul acestora scăzând cu 399 
de unități, respectiv cu 46.1%.  
Evoluția pieței de locuințe
În Municipiul Turda predomină 
locuirea unifamilială, în zone 
compacte, în cartierele Poiana, 
Primăverii, Barițiu, Salinelor, 
Clujului, Băi. Zonele de locuințe 
colective, în majoritate cu regim 
de înălțime de P+4, ocupă o 
suprafață mai redusă din cadrul 
intravilanului. Cartierele de 
blocuri sunt situate în partea de 
de sud-est a orașului  (Micro3, 
Materna, Micro 1, Micro 2) și în 
zona centrală (Piața Romană, 
Libertății). 
 Fondul de locuințe 
unifamiliale din municipiul Turda 
este alcătuit din construcții cu 
valoare istorică și ambientală, 
din locuințe ridicate înainte 
de 1989 și locuințe construite 
după 1989, cu tehnici și finisaje 
noi. Majoritatea au o calitate 
corespunzătoare, dar trebuie 
întreținute în mod mai susținut; 
în specal cele construite înainte 
de anii ‘50, care au un potențial 
plastic și ambiental remarcabil, 
umbrit din păcate de procesele 
progresive de degradare.  
 Pe teritoriul municipiului 
există o suită de zone cu locuințe 

deficitare ca echipare și/sau 
insalubre, locuite de populație 
săracă, zone menționate și 
definite în cadrul Atlasului 
Zonelor Urbane Marginalizate 
din România (http://www.
inforegio.ro/images/Publicatii/
Atlas%20zone%20urbane%20
marginalizate.pdf); acestea 
se întind de-a lungul străzilor 
Mihai Viteazu (zona Turda 
Triaj), Margaretelor (Cartierul 
Poiana), Zona industrială (zona 
cuprinsă între str. 22 Decembrie 
și râul Arieș); aici trăiește 2% din 
populația municipiului. Aceste 
zone sunt evitate de ceilalți 
locuitori, funcționând mai curând 
ca enclave. 
 Locuințele din blocurile 
de apartamente sunt, în 
majoritate, de bună calitate, fiind 
construite în cartiere compacte 
în perioada socialistă; acestea 
sunt dotate edilitar și au acces 
la serviciie publice de transport, 
managementul deșeurilor etc.. 
Începând cu anul 2005 s-a 
renunțat treptat la sistemul de 
termoficare în regim centralizat, 
din cauză că activitatea regiei 
nu mai era rentabilă din punct 
de vedere economic, printr-un 
proces progresiv de debranșare. 
Pe acest fond, atractivitatea 
apartamentelor a scăzut; nefiind 
termoizolate, generau costuri 
mari de întreținere.  
 Suprafața locuibilă a 
cunoscut o evoluție pozitivă din 
2010 până în 2015, conform 
datelor furnizate de INS, creșterea 

a fost de 24.45%. Din 2011 până 
în 2015, creșterea suprafeței 
locuințelor  s-a mai domolit, 
fiind de doar 1.3 %, mai ales la 
locuințele aflate în proprietate 
privată. 
 Suprafața medie a 
locuințelor din municipiul Turda a 
crescut în ultimii 5 ani ca urmare 
a creșterii suprafeței locuințelor 
nou-construite, ajungându-se 
astfel la 47.5 metri pătrați în 
2015, de la 47.2 metri pătrați în 
2011, creșterea fiind de 0.7%. 
 Piața de locuințe din 
municipiul Turda are o dinamică 
modestă, tranzacțiile imobiliare 
au vizat în special locuințele 
construite în mod individual sau 
terenurile agricole, proiectele 
imobiliare care să aducă noi 
spații locative fiind puține la 
număr: Ansamblul Potaissa, 
pe str. Gheorghe Barițiu cu un 
fond de 77 de apartamente și 
ansamblul Premium Residence, 
pe str. Stadionului, cu 4 blocuri 
cu un total de 201 apartamente; 
din cele 4 blocuri doar unul este 
construit. 
 Pentru locuințele 
individuale, în ultimii ani s-a 
remarcat o creștere a numărului 
de autorizații de construire emise 
pentru locuințele individuale; 
astfel, în anul 2015 s-a emis un 
număr de 34 de autorizații de 
construire, iar în 2016 un număr 
de 48 de autorizații, ceea ce arată 
o revenire față de anul 2012 când 
s-au înregistrat cele mai puține 
autorizații emise. 
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Patrimoniul de locuințe 
unifamiliale și colective este 
crucial pentru calitatea vieții 
orașului și pentru imaginea 
acestuia. Primăria pregătește 
o suită de măsuri, ca parte a 
strategiei pentru regenerarea 
și menținerea calității fondului 
existent de locuințe, respectiv:
• Politici de renovare 
diversificate pe categorii de 
locuințe: unifamiliale, colective, 
cu valoare istorică și ambientală, 
moderne etc;
• Politici de regenerare a 
enclavelor paupere și de stopare 
a fenomenului de construire 
neautorizată, în articulare cu 
programe adresate incluziune 
comunităților din zone;
• Măsuri de susținere a 
antreprenoriatului turistic în 
zonele cu locuire unifamilială 
și chiar în zonele cu locuire 
colectivă, din proximitatea 
obiectivelor turistice;
• Asigurarea funcționării 
asociațiilor de proprietari și 
chiriași, prefigurarea asociațiilor 
de regenerare urbană;
• Creșterea gradului de 
dotare a zonelor de locuire cu 
mobilier urban, spații publice de 
calitate, zone verzi atrăgătoare;
• Î m b u n ă t ă ț i r e a 
managementului și dezvoltării 
sistemului de parcaje;
• Reabilitarea energetică a 
clădirilor, identificarea și aplicarea 
de soluții orientate spre energie 
regenerabilă.

9. SERVICII PUBLICE – EDUCAȚIE, 
SĂNĂTATE, CULTURĂ, CULTE, 
CALITATEA VIEȚII

Educația
În Turda, oferta instituţiilor de 
învăţământ este una variată, 
având în vedere unităţile de 
învăţământ care funcţionează la 
toate nivelele.
În Turda funcționează un număr 
total de 18 instituții de învățământ, 
din care cinci la nivelul de instruire 
preșcolar, șase la nivel primar și 
gimnazial  (inclusiv învățământ 
special), șase la nivel primar și 
gimnazial, șase licee și o dotare 
de nivel posliceal (inclusiv 
învățământ special).
Principalele unități de învățământ 
din municipiu sunt: Grădinița 
socială cu Program Normal 
„Acoperământul Maicii Domnului”; 
Grădinița cu program prelungit 
„Prichindelul Isteț”; Grădinița cu 
program prelungit „Sfanta Maria”; 
Școala Postliceală „Henri Coandă”; 
Grădinița cu program prelungit 
„Doctor Ion Rațiu”; Grădinița cu 
program prelungit „Poiana cu 
Castani”; Liceul Teoretic “Josika 
Miklos” Turda unde se studiază 
în limba maternă maghiară; 
Școala gimnazială „Andrei 
Șaguna” ; Școala gimnazială 
„Teodor Murășanu”,cea mei 
veche instituţie de învãţãmant în 
limba romanã din oraș. Școala 
profesională Poiana Turda - 
Școala de Arte și Meserii Poiana 
Turda (şcoală incluzivă); Colegiul 

„Emil Negrutiu” , singurul liceu 
din judeţul Cluj care pregăteşte 
tehnicieni veterinari; Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”;  Colegiul 
Tehnic „Dr. Ion Raţiu”, cea mai 
veche Scoala de arte si meserii 
din zona Turda-Câmpia Turzii;  
Colegiul Tehnic Turda; Liceul 
Teoretic „Liviu Rebreanu”; Școala 
„Avram Iancu” ; Școala „Horea, 
Cloșca și Crișan”; Școala „Ioan 
Opriș” ; Școala Postliceală „Ad 
Vis”, Şcoala Postliceală Sanitară. 
Au fost de asemenea transferate 
Creșele nr 4 și 5 din Turda, aflate 
în subordinea Serviciului Public 
de Asistență Socială, ca structuri 
de educație antreprenorială în 
subordinea Grădiniței Prichindelul 
Isteț, respectiv a Grădiniței Sfânta 
Maria.
Echiparea și dotarea continuă a 
școlilor, scăderea abandonului 
școlar și dezvoltarea capacității 
corpului didactic constituie 
prioritățile majore în domeniul 
educației. Alternativele creative 
de a atrage copii și elevii 
în școală, în beneficiul unei 
comunități educate și deschise 
sunt importante pentru instituțiile 
din sistemul educațional. De 
asemenea, atragerea copiilor 
și tinerilor din mediul rural în 
procesul educațional în vederea 
sprijinirii stabilizării acestora în 
zonă, constituie una din mizele 
importante pentru municipiu și 
pentru zonă.
Populația școlară a evoluat odată 
cu fluctuațiile demografice, 
scăzând de la un volum de 

înscriși de 8.720 copii și elevi, în 
anul 2010, până la 7.824 copii 
și elevi în anul 2016. În cazul 
copiilor înscriși în unitățile de 
învățământ primar și gimnazial se 
manifestă o creștere în anul 2012 
urmată de  o scădere între 2013 și 
2015. Până în anul 2012 numărul 
elevilor înscriși în învățământul 
profesional scade și crește în 
perioada 2013-2015. Evoluția 
înscrierilor în învățământul liceal 
este marcată de o scădere 
constantă începând cu anul 2012.
Se înregistrează o tendință 
similară și în rândul cadrelor 
didactice; astfel, dacă în anul 2010 
corpul didactic al municipiului se 
ridica la un număr de 534 cadre, 
în anul 2015 acesta a scăzut la 
445 de cadre didactice.
 Chiar în acest context, 
este impresionantă gama diversă 
a eforturilor pe care le desfășoară 
instituțiile de învățământ în 
sprijinul copiilor și al elevilor, 
formulele creative de educație 
etc., constituind, în egală măsură, 
un sprijin deosebit de valoros 
petru familii.
În municipiul Turda funcționează 
o bibliotecă cu un număr de 
369.842 de volume existente la 
nivelul anului 2015; activitatea 
bibliotecii este remarcabil de 
variată, conlucrând în interesul 
elevilor cu membrii corpului 
didactic local.
Inventarul numărului de volume 
eliberate, indică o scădere a 
numărului de volume eliberate la 
nivelul municipiului în perioada 

2011-2015. Referitor la numărul 
de cititori activi, acesta a scăzut 
constant în perioada 2011-2015.
Acest lucru se explică în 
contextul apariției e-book-urile, 
populația tânără fiind adepta 
utilizării mijloacelor online ca 
sursă de documentare.  Echipa 
bibliotecii face eforuri constante 
de a gestiona aceste evoluții și 
de a păstra în obiceiurile tinerilor 
cititul cărților, ca un exercițiu 
de inteligență, creativitate și 
imaginație.

Viața Socio – Culturală
Muzeul de Istorie al Municipiului 
Turda
Născut din dorinţa de a păstra 
şi ocroti patrimoniul cultural 
existent în această zonă bogată 
în vestigii arheologice, Muzeul de 
Istorie din Turda a luat fiinţă la 22 
noiembrie 1943.  
Obiectivul general asumat este 
protejarea și punerea în valoare 
a patrimoniului cultural în 
scopul sensibilizării, educării şi 
recreerii. Obiectivele specifice 
se referă la constituirea 
şi îmbogăţirea colecţiilor, 
păstrarea şi conservarea 
patrimoniului și punerea în 
valoare a patrimoniului cultural 
deţinut prin: organizarea de 
expoziţii; organizarea de servicii 
de documentare deschise pentru 
public prin folosirea informaţiei 
despre patrimoniul cultural 
deţinut şi despre instituţie, 
potrivit normativelor în vigoare; 
organizarea de activităţi pentru 

publicul larg; stabilirea unor 
parteneriate cu instituţii culturale 
de profiil, şcoli, licee; prezentarea 
activităţilor muzeale prin 
intermediul mijloacelor mass-
media; editarea de materiale de 
popularizare (cataloage, pliante, 
calendare, broşuri).
Cercetarile sistematice din 
castrul Legiunii V Macedonica, 
obiectivul arheologic cel mai 
important al oraşului, efectuarea 
unor lucrări edilitare (Piaţa 
Romană, Dealul Şuia, Valea 
Sândului, Dealul Zânelor), dar 
şi săpăturile de salvare (Dealul 
Şuia, str. Cheii, str Libertăţii, 
etc.) au determinat îmbogăţirea 
patrimoniului muzeului cu piese 
deosebit de valoroase. Astfel că 
modestele colecţii de la început 
au ajuns la un numar de 40.000 
de piese, ponderea constituind-o 
cele din perioada romană. 
Muzeul luptă pentru integrarea 
memoriei locului în inimile mai 
tinerilor și mai vârstnicilor cetățeni 
și atrage turiștii și vizitatorii 
cu arme specifice, organizând 
Ateliere de Olărit, Ateliere de 
Gastronomie Romană, Ateliere 
de Ouă Încondeiate, expediții de 
Vânătoare de Exponate, Zilele 
Castrului Potaissa, Târguri de 
Artă, Antichități și Manufactură, 
precum și o largă gamă de alte 
activități menite să atragă atenția 
publicului asupta valorilor locale 
și naționale de patrimoniu.

Teatrul Municipal Aureliu Manea
Viața comunității locale pulsează 
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altfel odată cu invadarea spațiului 
urban de către actori, într-un 
demers unic pentru comunitatea 
locală.
Odată cu renovarea clădirii 
teatrului, clădire de patrimoniu, 
modul de relaționare a acestuia 
a deschis noi perspective privind 
felul de a fi prezent în comunitate, 
de a dărui, de a se implica, de a 
atrage comunitatea în ecperiențe 
inedite, profunde.
Teatrul municipal are în vedere 
amenajarea și echiparea sălilor 
pentru ateliere de teatru, 
amenajarea și echiparea adecvată 
a Sălii Studio pentru spectacole 
de anvergură mică și medie. Pe 
termen mediu vizează colaborări 
internaționale și o mai deplină 
conlucrare la nivelul comunității. 
Tinerii turdeni participă deja 
în regim de voluntariat în 
experiențele teatrale și își 
îmbogățesc experiența și trăirile. 
Pe lângă pachetul de piese din 
repertoriu, aflat în dinamică, 
instituția se pregătește pentru 
organizarea Festivalului 
Internațional Tematic de Teatru 
de la Turda.

Casa de Cultură a Municipiului 
se concentrează pe programele 
menite să asigure conservarea și 
promovarea culturii tradiționale, 
cultivarea și promovarea 
talentelor muzicale, educația 
prin arte. Pe lângă acestea, 
propune un program diversificat 
de activităţi şi evenimente 
culturale care vin în întâmpinarea 

cerinţelor consumatorilor de 
cultură. În cadrul Casei de Cultură 
a Municipiului se desfășoară mai 
multe categorii de activități de 
către grupuri artistice: Secțiunea 
de Muzică¬ activează prin  
grupurile: „Simpatix”,” Andantino”, 
„4Teens”, „Musica Viva”, „DO RE 
MI”,  „Prima Vera„ și prin soliști 
de muzică ușoară și populară; 
Secţiunea de Folclor animă 
activitățile echipelor: Cununiţa 
Arieşului, Muguri de pe Arieş, 
Ţarina, Cununa Ardealului, 
Comori Ardelene  şi  Datina; Corul 
Armonia, Cercul de arte plastice  
ARTIS, Cercul de Filatelie, Cercul 
de educație PRO PATRIA, Femina 
Club, Cenaclul Literar Teodor 
Murăşanu, Trupa de balet Perfect 
Dance, Trupa de Majorete.
Toate activitățile și grupurile 
de artiști, au prezențe notabile 
în evenimente locale, naționale 
și internaționale, valoarea 
performanțelor artistice fiind 
atestată de trofeele și premiile 
câșrigate.  
Calendarul anual al 
evenimentelor Casei de 
Cultură cuprinde: ziua culturii 
naţionale şi aniversarea poetului 
national; Concert de  muzică 
arhaică/ traditională – Unirea 
Principatelor Române; Spectacol  
traditii si obiceiuri  româneşti 
de Dragobete; Concert de 
primăvară; Primăvara Culturală 
Turdeană; Manifestări  dedicate 
Sf. Gheorghe, patronul spiritual al 
Turzii; Vârstele Copilăriei (1 Iunie); 
Festival ( inter)național de folclor 

“ Chemarea Munţilor”; Expoziții 
de arte plastice; Conferinţe 
publice în domeniile literatură, 
istorie, filozofie, arte plastice 
etc.;  Zilele Municipiului Turda;  
Turnee naționale susținute de 
mari artiști români; Concerte  de 
operă, operetă, simfonice prin 
colaborare cu Opera Națională 
Cluj, Academia Gheorghe Dima 
Cluj, Filarmonica “Transilvania“ 
Cluj;  Concert coral “Armonii de 
Toamnă“; Spectacol dedicat zilei 
Naţionale a României; Concert de 
iarnă; Târg de Crăciun.
Diversificarea și multitudinea 
activităților culturale constituie 
unul din factorii importanți ai 
creșterii atractivității municipiului, 
reflectată în creșterea numărului 
de vizitatori și turiști. Pe de altă 
parte, viața culturală contribuie 
decisiv la deschiderea comunității, 
la educarea generală a acesteia, 
la dezvoltarea sentimentului de 
apartenență și mândrie locală.

Sănătate
În ceea ce privește serviciile 
publice de sănătate, în municipiu 
funcționează un Spital Municipal, 
un Ambulator în cadrul spitalului, 
un dispensar medical public, 3 
Centre medicale de specialitate 
private, 4 Cabinete medicale 
de medicină generală private, 
3 Cabinete medicale școlare 
proprietate publică, 27 Cabinete 
medicale de familie private, 
35 Cabinete stomatologice 
private, 43 Cabinete medicale de 
specialitate private, o farmacie 

publică și 24 farmacii private, 
6 laboratoare medicale publice 
și 4 private, 16 laboratoare de 
tehnică dentară private, cabinete 
medicale în regim public și privat.
Spitalul Municipal Turda are o 
capacitate activă de 364 de paturi 
și deservește municipiul prin: 
Secția medicină internă în patru 
compartimente: diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice; 
gastroenterologie; reumatologie; 
pneumologie; Secția chirurgie 
generală în trei compartimente: 
ortopedie și traumatologie; 
chirurgie și ortopedie infantilă; 
urologie; Secția obstetrică – 
ginecologie; Compartiment 
neonatologie; Secția pediatrie; 
Secția ATI; Compartiment 
dermatovenerologie; Secția 
neurologie; Compartiment 
cardiologie; Compartiment ORL; 
Compartiment oftalmologie; 
Secția psihiatrie acuți; Secția 
psihiatrie cronici; Compartiment 
boli infecțioase; Compartiment 
oncologie medicală; 
Compartiment primire urgențe; 
Centrul de sănătate Iara. Pe 
lângă această structură, mai sunt 
asigurate servicii de spitalizare 
de zi, locuri pentru însoțitori, 
farmacie, bloc operator, streilizare, 
unitate de transfuzie sanguină, 
laborator analize medicale, 
laborator radiologie și imagisică 
medicală, serviciu de anatomie 
patologică, laborator recuperare, 
medicină fizică și balenologie 
(bază de tratament), laborator 
explorări funcționale, serviciul de 

evaluare și statistică medicală, 
compartiment de prevenire a 
infecțiilor asociate asistenței 
medicale,cabinet oncologie 
medicală, cabinet diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice, 
cabinet boli infecțioase, cabinet 
planificare familială, cabinet 
medicina muncii, dispensar TBC, 
ambulatoriu integrat cu cabinete 
în opt specialități, aparat 
funcțional.
Personalul medico-sanitar 
înregistrează, în perioada 2010-
2015, o tendință de scădere pe de 
o parte și o tendință de migrare 
către sectorul privat pe de altă 
parte.  În 2015 în municipiu 
activau 95 de medici din care 36 
de medici în sectorul privat, 37 de 
medici stomatologi din care 35 în 
sectorul privat, 58 de farmaciști 
din care 56 în sectorul privat, 256 
angajați personal medical mediu, 
din care 193 în sectorul privat. 
Remarcabil este pentru Turda 
faptul că deține o bază pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor medicale în conexiune 
cu potențialul turistic balnear 
și chiar mai mult decât acest 
domeniu.
Asistența Socială
 Serviciul Public de 
Asistență Socială Turda este 
subordonat Consiliului Local și 
Primarului Municipiului Turda 
conform organigramei aprobate 
de Consiliul Local și oferă 
următoarele servicii sociale 
prin intermediul centrelor și 
compartimentelor aflate în 
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subordine: Compartiment juridic 
și finanțări proiecte de finanțare; 
Compartiment anchete și 
prestații sociale; Compartiment 
autoritate tutelară; Compartiment 
alocații; Consilier pe problemele 
rromilor; Creșe; Compartiment 
contabilitate, resurse umane; 
Compartiment info, arhivă, 
registratură, auto; Cantina de 
Ajutor Social; Centrul de Zi și 
Centrul de îngrijiri la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice; 
Centrul Social de Urgență pentru 
persoane fără adăpost „Șansa 
unei vieți decente” Turda; Serviciul 
de Asistență Medicală; Centrul 
de Consiliere/Adăpost pentru 
femei și copii victime ale violenței 
domestice; Centrul de Tineret; 
Locuința Protejată pentru adulți 
cu ușoare probleme de sănătate 
mintală; Centrul de Igienă.
Serviciul Public de Asistenta 
Sociala are, la nivel local, rolul 
de a identifica si de a soluționa 
problemele sociale ale comunității 
din domeniile: protecția copilului, 
a familiei, a persoanelor singure, 
a persoanelor vârstnice, a 
persoanelor cu handicap si a 
oricăror persoane aflate în nevoie.
Numărul de asistați în anul 2016 
s-a ridicat la 2295 și a fost format 
din 649 de beneficiari venit minim 
garantat, 1071  de beneficiari 
alocație pentru susținerea 
familiei, 101 de beneficiari ai 
cantinei de ajutor social, 242 
de beneficiari ajutoare încălzire 
și 152 de beneficiari ajutoare 
încălzire.

SPAS include diverse servicii 
sociale, precum cantine sociale, 
centre de îngrijire de zi (la 
domiciliu, de igenă și sănătate), 
adăposturi pentru persoanele 
fără locuință și locuințe sociale. 

10. INFRASTRUCTURA DE 
TRANSPORT, SERVICII PUBLICE 
AFERENTE ȘI CIRCULAȚIA

Municipiul Turda este situat 
pe traseul mai multor rute de 
transport intern și internațional, 
ceea ce îi conferă toate atributele 
unui important nod de transport 
rutier. 
La nivel regional, municipiul Turda 
este traversat: de la sud-est la 
nord-nord vest de DN1 (E81), pe 
ruta Turda – Alba Iulia – Aiud – 
Turda – Cluj Napoca – Oradea 
- Borș, rută ce asigură legătura 
cu sudul țării dar și cu zona de 
frontieră cu Ungaria ; dinspre 
est, de DN15 , care conectează 
municipiile Turda, Câmpia Turzii, 
Luduș, Târgu Mureș (către centrul 
țării); dinspre sud-vest, DN 75, 
ce conectează orașele Abrud, 
Câmpeni. 
Este importantă promixitatea 
autostrăzii A3, sectorul Câmpia 
Turzii - Gilău,  ce are rol și 
de ocolitoare pentru traseele 
dinspre estul municipiului către 
partea de nord-vest a țării, 
intersecția DN1-A3 situându-se 
în proximitatea municipiului. În 
prezent se derulează lucrările 
de construire a autostrăzii A10 

Turda-Turda, intersecția dintre 
cele două autostrăzi conferindu-i 
municipiului Turda un rol foarte 
important la nivel regional datorită 
accesibilității foarte bune pe care 
o va avea cu restul teritoriului. 
Nodul Turda va beneficia astfel de 
conectivitate primară la rețeaua 
TEN-T Core (principală) prin 
intermediul coridorului Turda-
Aiud-Alba Iulia - nod Turda.
Structura tramei stradale a 
municipiului este compusă din 
străzi de tranzit care asigură 
accesibilitatea în localitățile 
vecine și de-a lungul coridoarelor 
de transport din zonă, străzi de 
circulaţie, care se ramifică din 
arterele de tranzit şi cele de 
penetraţie ce deservesc, în mare 
măsură, cartierele.
Potrivit datelor preliminare 
prezentate în PMUD Turda, cele 
mai circulate artere sunt cele 
care sunt folosite atât de traficul 
de tranzit cât și de cel local, 
municipiul Turda nu beneficiază 
de o variantă ocolitoare care să 
nu se intersecteze cu spațiul 
construit. Astfel că podul de 
peste Arieș, care este singura 
legătură viabilă între cele două 
părți ale orașului, este tranzitat de 
cele mai multe autovehicule. Alte 
străzi cu  un flux semnificativ de 
autovehicule sunt: Calea Victoriei, 
Str. Câmpiei, Str. Dr. Ion Rațiu, Str. 
Axente Sever, Piața Revoluției, Str. 
Clujului.
Rețeaua de stăzi urbane a 
municipiului însumează o 
lungime totală 151 km, din care 
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modernizate 69 km (45%). Municipiul 
Turda are acces la magistralele 
feroviare însă nu are o stație de 
cale ferată pentru călători. Stația CF 
Câmpia Turzii se află la o distanță de 
numai 10 km de centrul municipiului.
Căile ferate ce se regăsesc pe 
teritoriul mun. Turda sunt utilizate 
pentru transportul de marfă de către 
principalii agenți economici din zona 
industrială, acestă cale de rulare 
fiind electrificată până în stația Turda 
Triaj, unde se formează trenurile sau 
se schimbă locomotivele de manevră 
cu unele pentru lungă distanță. 
În municipiul Turda nu sunt prevăzute 
trasee dedicate exclusiv deplasărilor 
pietonale, dar str. Piața Revoluției a 
fost modernizată, reducându-se din 
benzile de circulație auto și creându-
se o zonă pietonală extinsă. De-a 
lungul malurilor  Arieșului există 
amenajări pietonale, pe alocuri în 
paralel cu trasee stradale. Acestea 
au caracter de promenadă, recreere 
şi au amenajări de mobilier urban şi 
zone verzi, însă dotările actuale pot 
fi dezvoltare și organizate mai bine. 
În prezent, serviciile de transport 
public de călători în municipiul Turda 
sunt realizate de S.C. Societatea 
de Transport Public S.R.L. pe 9 
trasee de transport public cu 21 de 
autovehicule. Aceste linii deservesc 
cea mai mare parte a orașului, 
transportând anual un număr de 
aproximativ 1.6 milioane de pasageri 
(conform Studiului de Oportunitate 
în vederea delegării serviciului de 
transport public local în Municipiul 
Turda). 

11. DEZVOLTAREA CADRULUI 
CONSTRUIT

Dezvoltarea spațială a municipiului 
Turda se realizează pe baza unui Plan 
Urbanistic General aprobat în anul 
2001, care nu a suferit nici un fel de 
actualizări, propunerile de dezvoltare 
cuprinse în această documentație 
ne mai fiind actuale. Suprafața 
administrativă a municipiului este de 
9152 ha,  iar suprafața intravilanului 
aprobat prin PUG-ul în vigoare este 
de 1779 ha. 
Suprafața intravilanului a suferit 
modificări prin aprobarea unor PUZ 
–uri care au introdus noi suprafețe, 
astfel că în anul 2015, suprafața 
intravilanului a fost de 1780 de ha. 
De altfel, suprafața construită în 
municipiul Turda a crescut. Pe baza 
imaginilor aeriene oferite de ANCPI 
și a imaginilor satelitare disponibile 
din resurse web, s-a realizat o analiză 
a dinamicii zonei construite între anii 
2004 și 2016. S-a constatat că zona 
construită s-a mărit cu 3.26% în 
perioada analizată, zonele unde s-a 
construit în această perioadă fiind 
situate preponderent în zona de sud 
și de nord-vest. 
Zonificarea funcțională reglementată 
în prezent este cea din Planul 
Urbanistic General menționat 
mai sus. Acesta prevede o zonă 
compactă de industrie  și servicii cu 
caracter industrial, în partea de sud a 
municipiului, la est de str. Alba Iulia 
și la sud de albia râului Arieș.  Zonele 
de locuințe sunt prevăzute în partea 
de est, vest și nord a orașului; zonele 
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de servicii complexe sunt reglementate în partea centrală și în de-o parte și de cealaltă a str. Calea Victoriei; 
zonele de producție agricolă sunt situate în partea de nord și de est; zonele compacte de parcuri și spații 
pentru agrement sunt situate în apropierea râului Arieș și în zona Băi și a Salinei Turda, așa cum sunt 
ilustrate și în planșa de zonificare a teritoriului din Planul Urbanistic General al municipiului Turda. 

Se observă că predomină zonele de 
locuire individuală și colectivă, zonele 
industriale și zonele de parcuri și de 
spații de recreere. Zona centrală cu 
funcțiuni complexe ocupă doar 5% din 
suprafața intravilanului.

12. PROBLEME DE MEDIU.

Calitatea factorilor de mediu
Probleme de mediu. Impactul 
factorilor poluanţi asupra mediului 
şi populaţiei

În condiţiile specifice de evoluţie 
din ultimii 40 de ani, în municipiul 
Turda problemele reabilitării, 
protecţiei şi conservării mediului 
au un caracter prioritar. Sursele 
de poluare a mediului pe teritoriul 
municipiului Turda. Acestea sunt: 
activitatea industrială, traficul rutier, 
traficul feroviar şi activitatea umană 
curentă.
 Cea mai importantă sursă 
de poluare care generează noxe 
ce depăşesc de câteva ori normele 
admise, este activitatea industrială. 
Aceasta poluează în primul rând 
atmosfera, prin emisiile de gaze 
şi pulberi, precum şi solul, atât 
ca fenomen secundar poluării 
atmosferice, prin depunerea la sol 
a pulberilor, cât şi prin depozitarea 
deşeurilor industriale. Principalii 
emitenţi de noxe industriale sunt 
Uzinele Chimice Turda (U.C.T.) şi S.C. 
Cimentul S.A.. Prima dintre acestea 
emite în atmosferă noxe gazoase 
constituite din clor, acid clorhidric 
şi oxid de carbon. În prezent este în 
curs de elaborare un studiu de impact 
asupra mediului care urmează să 
evidenţieze concentraţiile în aer 
generate de fiecare instalaţie în 
parte şi dacă acestea depăşesc 
concentraţiile medii admise. 
S.C.Cimentul S.A. emite în special 
pulberi sedimentabile şi bioxid de 
carbon. Cuptoarele instalaţiilor sunt 
prevăzute cu electrofiltre şi minifiltre 

în scopul captării pulberilor, dar 
acestea nu funcţionează în mod 
permanent.
 Celelalte societăţi 
comerciale emit în special bioxid 
de carbon. Rolul acestui gaz în 
procesul de impurificare a aerului se 
manifestă prin constituirea efectului 
de seră. Clorul şi compuşii săi, 
emanaţi de Uzinele Chimice Turda, 
dau în general concentraţii mici, sub 
limitele admise. Clorul se găseşte 
în aer numai în lunile de vară, pe o 
rază de 400 - 500 m în jurul sursei. 
De asemenea, poluarea cu oxid de 
carbon dată de Uzinele Chimice 
Turda, S.C.Cimentul S.A. şi mai ales 
de circulaţia auto nu depăşeşte 
cantitatea maximă admisă la 
distanţa de 500 m de sursă pe 
direcţia S - E şi 300 - 400 m în rest.
Gradul de poluare atmosferică a 
municipiului Turda este puternic 
influenţat de cauze naturale: 
topografia  şi factorii meteorologici. 
Relieful amplasamentului localităţii 
favorizează o mişcare a aerului pe 
direcţia “în sensul văii” pe axa S - 
N. Sursele de poluare se găsesc 
aşezate într-un punct critic al 
depresiunii şi anume aceasta se 
lărgeşte în albia Arieşului care, 
lovindu-se de cornişa de la N - E, 
face un cot brusc spre S - E. Această 
cornişă dirijează o parte din pulberile 
emise direct peste cartierul Oprişani 
şi mai departe către Poiana. Pe de 
altă parte  factorii meteorologici 
sunt nefavorabili autopurificării 
aerului atmosferic. Frecventele 
inversiuni termice permit stagnarea 
şi cumularea poluanţilor emişi, 
favorizând procesul de sedimentare 
a particulelor grosiere în teritoriul 

urban şi menţinerea particulelor fine 
şi foarte fine în atmosfera zonelor 
de locuit.
 Din harta sectoarelor 
microclimatice rezultă că în 
municipiul Turda nu există sectoare 
neexpuse direct sau indirect acţiunii 
de degradare a mediului şi în special 
a aerului atmosferic.
O altă sursă de poluare importantă 
pentru municipiul Turda este 
puternica circulaţie rutieră care 
străbate localitatea pe traseul 
drumului naţional DN1 - E60. 
Potenţialul de poluare al acestei 
unice artere de circulaţie este cu atât 
mai mare cu cât în ultimii ani traficul 
rutier s-a dublat, modificând aria 
afectată de emanaţiile de bioxid de 
carbon în concentraţii ce depăşesc 
limitele admise, prin extinderea 
acesteia asupra cartierelor Oprişani 
şi Poiana.  În acelaşi timp, 
circulaţia rutieră desfăşurată pe 
străzi înguste, lipsite de protecţia 
vegetaţiei, în plină zonă de locuit, 
afectează fonic o mare parte din 
localitate, poluând cu zgomot şi 
vibraţii locuinţele de pe traseu.
 Depozitarea deşeurilor 
urbane constituie deasemenea un 
factor de poluare. Actuala platformă 
de gunoi a oraşului este amplasată în 
amonte de localitate, ceea ce a dus 
la situaţia de a nu avea autorizaţie 
de funcţionare. În plus, această 
platformă nu mai are capacitate 
de depozitare , fiind necesară fie 
extinderea ei, fie realizarea unei 
platforme noi.
 În ceea ce priveşte deşeurile 
industriale, care reprezintă 
o cantitate anuală redusă în 
comparaţie cu deşeurile menajere, 
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acestea sunt în cea mai mare 
parte inerte din punct de vedere 
chimic. O parte se depozitează 
în incinta unităţilor economice 
respective (S.C.IZOCER S:A:, 
S.C.Cimentul S.A.) sau în afara 
teritoriului administrativ al 
municipiului Turda, în timp ce altă 
parte este depozitată la rampa de 
gunoi a oraşului.
 Impactul acestor surse 
se repercutează asupra tuturor 
factorilor de mediu (apă, aer, 
sol), precum şi asupra vegetaţiei 
şi asupra stării de sănătate a 
populaţiei :
 a) Impactul produs 
asupra apelor priveşte dispersia 
poluanţilor în receptorii naturali, 
inclusiv în apele subterane, 
determinînd un mediu afectat 
peste limitele admise, cu efecte 
accentuate ;
 b) Impactul asupra aerului 
este produs de traficul rutier, 
acum în creştere, precum şi de 
emisiile din activităţi industriale. 
La capacitatea actuală de trafic, 
mediul este afectat peste limita 
admisă (nivel 1) în cea mai 
dens locuită parte a localităţii 
(centru) şi în zona străzii Traian, 
unde efectele sunt accentuate, 
în zona U.C.T., mediul este 
afectat peste limitele admise la 
nivel 3, iar cartierele Băi Sărate, 
Oprişani, Turda Nouă şi Poiana 
sunt afectate în limite admise, cu 
efecte accentuate ;
c) Impactul din zgomot şi vibraţii 
determină un mediu afectat în 
limite admise, la nivel 2, unde 

efectele nu sunt nocive, în zona 
străzilor Clujului, Bucovinei, 
Agriculturii, prcum şi în zona 
obiectivelor Hotel Bradul, centru, 
primărie, S.C. Electroceramica 
şi un mediu afectat peste limite 
admise, cu efecte accentuate, în 
zona străzilor Ştefan cel Mare, 
Câmpiei, zona industrială ;
d) Impactul asupra solului şi 
subsolului se produce pe tot 
teritoriul intravilan al municipiului 
Turda, mediul fiind afectat peste 
limitele admise (nivel 1) iar 
efectele sunt accentuate. În zona 
industrială mediul este degradat 
(nivel 1) iar efectele sunt nocive ;
e) Impactul asupra stării de 
sănătate a populaţiei este realizat 
de însumarea tuturor acestor 
efecte negative descrise mai sus.  
Din acest punct de vedere, se 
poate considera că pe ansamblul 
municipiului Turda mediul este 
degradat, iar efectele sunt nocive 
la durate lungi de expunere ;
f) Impactul asupra vegetaţiei 
determină un mediu afectat 
peste limitele admise (nivel 2) , cu 
efecte negative asupra factorului 
de mediu respectiv.

Apele uzate și rețelele de 
canalizare
În perioada 2011 – 2015 indicele 
de exploatere a apei în zona Turda 
– Câmpia Turzii s-a îmbunătățit, 
crescând de la 15,64% în anul 
2011 la 23,46% în anul 2015.
Prin programul POIM (Program 
Operațional Infrastructură Mare) 
pentru 2014-2020 se pregătesc 

alte investiții în vederea 
conformării cu Capitolul 22 
Mediu și a îndeplinirii obligațiilor 
de conformitate la Tratatul de 
Aderare și Directiva 98/83/
CE referitoare la calitatea apei 
potabile și Directiva 91/271/
CE referitoare la tratarea apei 
uzate, investiții care să vizeze 
în final înființarea serviciului de 
alimentare cu apă și colectare-
epurare la cei care nu beneficiază 
încă de acestea sau modernizarea 
în continuare a infrastructurii 
acolo unde ea este încă învechită. 
În acest sens, pentru aria de 
deservire a Companiei de Apă 
Arieș din Turda sunt prevăzute 
următoarele lucrări:
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă 
și a conductelor de aducțiune în 
sistemul zonal de alimentare cu 
apă Turda (2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă 
și a conductelor de aducțiune în 
sistemul zonal de alimentare cu 
apă Câmpia Turzii (2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă 
și sistem de canalizare menajeră 
în municipiul Turda, zona de nord 
(2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă 
și sistem de canalizare menajeră 
în municipiul Turda, zona de sud 
(2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și 
sistem de canalizare menajeră în 

municipiul Câmpia Turzii;
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și 
sistem de canalizare menajeră în 
comunele Aiton, Ploscoș și Tureni 
(2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și 
sistem de canalizare menajeră în 
comunele Călărași și Mihai Viteazu 
(2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă 
și sistem de canalizare menajeră 
în comunele Ciurila, Petrești și 
Săndulești (2014-2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și 
sistem de canalizare menajeră în 
comunele Luna și Viișoara (2014-
2020);
• Extinderea și reabilitarea 
stațiilor de tratare apă potabilă și 
sistem de canalizare menajeră în 
comunele Triteni (2014-2020).
Colectarea și purificarea apelor uzate 
în municipiile Cluj-Napoca, Gherla, 
Dej și Turda se face doar în stație 
cu epurare terțiară, iar în localitățile 
Huedin, Aghireșu și Apahida doar 
în stație de epurare secundară. În 
municipiul Cluj-Napoca, 89,44% din 
apele uzate sunt epurate în stația cu 
epurare terțiară, în municipiul Gherla 
96,70%, în municipiul Dej 95,20%, iar 
în municipiul doar Turda 81,28%.

Gestionarea deșeurilor municipale
Gestionarea deşeurilor municipale 
presupune colectarea, transportul, 
valorificarea şi eliminarea acestora, 
inclusiv monitorizarea depozitelor 

de deşeuri după închidere. În 
România, responsabilitatea pentru 
gestionarea deşeurilor municipale 
aparţine administraţiilor publice 
locale, care, prin mijloace proprii 
sau prin concesionarea serviciului 
de salubrizare către un operator 
autorizat, trebuie să asigure 
colectarea (inclusiv colectarea 
separată), transportul, tratarea, 
valorificarea și eliminarea finală 
a acestor deșeuri. În anul 2015, 
întreaga cantitate de deșeuri 
municipale colectată de operatorii 
de salubritate a fost eliminată prin 
depozitare. Eliminarea deşeurilor 
municipale se realizează exclusiv 
prin depozitare în prezent; astfel, în 
România nu funcționează instalaţii 
pentru incinerarea deşeurilor 
municipale.
În Municipiul Turda, SC Prival Ecologic 
Serv SA, operatorul de salubritate din 
municipiu, are în vedere abordarea 
soluției de colectare și depozitare 
a deșeurilor în pubele îngropate; 
acestea încurajează colectarea 
selectivă și sun proiectate pentru a 
se preveni riscul de incendiu.
Pe lângă activitățile curente de 
efectuare a serviciului de colectare 
și transport a deșeurilor, compania 
colaborează cu primăria și 
instituțiiile private și publice, precum 
și cu organizațiile neguvernamentale 
pentru o abordare mai complexă 
a managementului deșeurilor și 
pentru asigurarea condițiilor de 
sustenabilitate a serviciului, în cadrul 
unor acțiuni privind:
• Asigurarea curățeniei 
domeniului public;

TURDA PREZENT ȘI TENDINŢETURDA PREZENT ȘI TENDINŢE 41 | 122



43 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

42 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

• Monitorizarea și desființarea 
depozitelor ilegale de deșeuri;
• Organizarea de campanii 
pentru conștientizarea publicului 
împreună cu instituții, elevi, tineri, 
diverse grupuri profesionale etc.;
• Consultarea cu Grupurile 
de lucru în cadrul strategiei 
municipiului în vederea identificării 
de soluții inovative în parteneriat 
pentru rezolvarea unor deficiențe.
O inițiativă care adună mai multe 
energii este Orașul Verde, Orașul 
curat care, printr-o mai bună 
gestionare și utilizare diversificată 
a spațiului public, contribuie la 
păstrarea curățeniei

Zone cu riscuri 
Risc ridicat de declanşare a 
alunecărilor de teren prezintă 
următoarele zone :
• Cuesta Arieşului, desfăşurată 
pe stânga râului, constituie o zonă 
cu posibilităţi de declanşare a 
prăbuşirilor, alunecărilor de teren 
şi a proceselor de eroziune de 
suprafaţă, încadrându-se în zonele 
cu risc ridicat şi foarte ridicat de 
eroziune. La aceasta contribuie, 
fenomenul de împingere a Arieşului 
şi despăduririle;
• Versanţii în cuestă de 
pe Valea Sărată şi Valea Caldă 
; aunecările de teren active din 
zona lacurilor sărate sunt legate 
şi de masivul de sare aproapiat de 
suprafaţă. ;
• Versanţii monoclinali 
prezintă risc mediu şi minim de 
eroziune torenţială, alunecări 

superficiale, la acestea contribuind 
şi tipul de arături practicat în zonă.

 Fenomenele meteorologice 
de tipul ploilor torenţiale  şi a 
tornadelor, au o frecvenţă maximă 
în sezonul de vară, fără să existe 
o legătură în distribuţia temporo-
spaţială și constituie fenomene de 
risc cu efecte păgubitoare pentru 
aşezări, respectiv infrastructura de 
comunicaţie şi culturile agricole. 
Cele mai relevante au fost 
fenomenele care au avut loc în vara 
anului 1997: ploi torenţiale însoţite 
de grindină şi vânturi puternice, 
compromiţând culturile agricole. 
 Cât priveşte situaţia 
inundabilităţii, râul Arieş pe 
teritoriul municipiului Turda este 
îndiguit în totalitate pe malul drept 
până la afluentul Racoşa, situat pe 
teritoriul oraşului Câmpia Turzii, 
astfel că inundaţii din revărsări de 
apă pot apare cu frecvenţă foarte 
scăzută. Teritoriul dintre albia 
minoră şi dig, care ajunge pâna la 
cca. 200 m lăţime, este inundabil 
în perioadele de viituri, în special la 
topirea zăpezii. Ca urmare, în partea 
din stânga a luncii Arieşului, datorită 
şi pantei reduse de scurgere, apar 
înmlăştiri locale, care pot fi întâlnite 
şi pe terasele inferioare.
 În intravilanul municipiului 
se regăsesc cele două tipuri de 
fenomene de degradare a terenului: 
alunecările şi inundaţiile :
• Alunecările de teren sunt 
locale şi reduse ca suprafaţă, 
terenurile în cauză fiind stabilizate 

prin pătura de sol vegetal care le 
acoperă; ele se manifestă în partea 
nordică şi vestică a localităţii, pe 
versantul Dealului Viilor, nestabilizat 
în totalitate, cu două areale de 
alunecări în zona str. Agriculturii 
şi la sud de aceasta. Construirea 
acestor terenuri ar avea ca efect 
îndepărtarea acestei pături şi 
antrenarea unor noi alunecări. O 
altă zonă pe acelaşi versant, în 
suprafaţă de 11,6 ha, situată la nord 
de construcţiile de locuit de pe str. 
Petru Maior, prezintă rupturi vii, 
cauzate de torenţi şi fenomene de 
şiroire.
• Inundaţiile în teritoriul 
intravilanul localităţii sunt cu 
totul accidentale, deoarece râul 
Arieş, cât şi cei doi afluenţi, valea 
Fânaţelor şi valea Racilor, sunt 
regularizaţi. Totuşi, unele inundaţii 
de mică anvergură se pot produce 
în zona industrială (str.Nicolae 
Teclu), precum şi pe malul stâng 
al Arieşului, după ieşirea din 
localitate, în zona str. Petru Maior. 
De asemenea, din cauza colmatării 
celor două văi, există pericolul unor 
inundaţii de mici proporţii în zona de 
N -V a localităţii.
 Zonele de sărături extinse, cu 
vegetaţie specifică, două la număr, 
care se întind atât în intravilan cât și 
în extravilanul municipiului, prezintă 
modificări importante faţă de 
situaţia terenurilor înconjurătoare. 
Aceste două zone sunt situate la 
extremitatea nordică a intravilanului 
existent, una pe platoul “Băi Sărate” 
iar cealaltă în microdepresiunea 

Durgău, prelungindu-se pe Valea 
Sărată. Fenomenele de prăbuşire 
fac terenurile  respective improprii 
pentru construcţii, dar au generat 
o serie de lacuri cu diferite grade 
de salinitate. Zonele dețin potenţial 
turistico - balnear specific, ce 
urmează a fi prezervat prin toate 
mijloacele şi utilizat superior în 
contextul dezvoltării urbanistice 
viitoare.

13. ECHIPARE TEHNICĂ ȘI SERVICII 
PUBLICE AFERENTE

Alimentarea cu apă și canalizarea
Sursele de alimentare cu apă ale 
sistemelor urbane din culoarul 
Arieşului Inferior sunt circumscrise 
de bazinul hidrografic al râului Arieş, 
repartiţia lor fiind condiţionată de 
poziţia pe care oraşele respective 
o au în cadrul sistemului general 
al axei morfohidrografice a râului. 
Principala sursă de apă necesară 
consumului în cazul municipiului 
Turda o reprezintă apele subterane.
 Sursele de alimentare cu apă din 
subteran ale sistemelor urbane 
din Culoarul Arieşului inferior sunt 
constituite din pânzele freatice ale 
terasei de luncă şi ale celorlalte 
terase superioare, cu debite 
bogate şi adâncimi relativ reduse, 
facilitând condiţiile de exploatare. 
Calitatea apei din sursele subterane 
se asigură prin clorinarea în 
rezervoarele de înmagazinare; apa 
din sursa Hăşdate este procesată 
cadrul uzinei de apă de la Turda.

Municipiul Turda dispune de un 
sistem centralizat de alimentare 
cu apă potabilă şi industrială. 
Reţeaua de distribuţie se înscrie 
în structura sistemului general de 
alimentare cu apă într-o poziţie 
finală, fiind componenta cea mai 
dinamică, într-o continuă dezvoltare, 
în concordanţă cu necesităţile 
factorilor de deservire și dinamica 
de dezvoltare a municipiului. 
Lungimea rețelei simple de 
distribuție a apei potabile a evoluat 
de la 107,7 km, în anul 1990, la 
128 km în 2015. Managementul 
de calitate și soluțiile tehnice 
implementate la nivelul sistemului 
au determinat ca evoluția cantității 
de apă potabilă distribuită care se 
ridică în anul 2010 la un total de 
2.957 mii mc, din care 2.815 mii 
mc pentru consumatorii casnici, să 
ajungă în 2015 la un total de 2.008 
mii mc din care 1.546 mii mc aferent 
consumului casnic.

Sistemele de canalizare ale oraşelor 
din Culoarul Arieşului inferior îşi 
revendică funcţia de adjuvant 
în perfecţionarea gestiunii apei 
urbane, constituind o componentă 
importantă a drenajului organizat. 
Ca notă comună a tuturor sistemelor 
urbane analizate se remarcă trendul 
accentuat de extindere a reţelelor 
de canalizare, dorinţa organismelor 
abilitate fiind aceea de a asigura un 
control cât mai eficace al arealelor 
de drenaj. Sistemul de canalizare 
a municipiului Turda se compune 
din canale de serviciu şi canale 

colectoare, în lungime totală de 
90.2 km, sistemul de canalizare 
fiind suficient dezvoltat, acoperind 
aproximativ 71% din lungimea 
reţelelor de distribuţie apă. Reţelele 
de canalizare urmăresc planul 
străzilor, colectând gravitaţional, 
prin canalele de serviciu, apele uzate 
menajere, industriale și pluviale, 
transportându-le prin canale 
colectoare secundare la canalul 
colector principal.

Alimentarea cu gaze naturale
 Municipiul Turda se 
alimentează cu gaz metan de la 
Ceanu Mare, prin conductele de 
transport 300 mm şi 400 mm. 
Staţia de reglare, măsură şi predare 
(S.R.M.P.) este amplasată la limita 
de sud a perimetrului oraşului, 
în zona industrială. Staţia este 
dotată cu panou de filtre, panou de 
reglare, panou de măsură, staţie de 
odorizare.
 Sistemul de distribuţie a 
gazului metan este compus din: 
reţeaua de repartiţie de presiune 
medie, cu regimul de funcţionare 2 
şi 6 bar, către staţiile de sector sau 
la staţiile de reglare – măsurare și 
reţeaua de repartiţie de presiune 
redusă, cu regimul de funcţionare 
0,2 - 2,0 bar,  către branşamentul 
consumatorilor.

Alimentare cu energie electrică
 Sursa de alimentare cu 
energie electrică a municipiului 
Turda o constituie sistemul 
energetic naţional prin intermediul 
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a 5 staţii de transformare. Două din 
cele 5 staţii (Staţia Poiana şi Staţia 
oraş Turda) deservesc consumatorii 
casnici, dotarile şi unii consumatori 
industriali, iar restul de trei (Chimica, 
Silica şi Mihai Viteazu) deservesc 
marii consumatori industriali 
precum şi consumatorii rurali din 
afara zonei municipiului Turda. 
Din staţiile de transformare se 
realizează intrările şi ieşirile liniilor 
electrice de înaltă şi medie tensiune.
Alimentarea cu energie electrică 
a oraşului se face prin intermediul 
a 92 posturi de transformare din 
care 86 în construcţie de zidărie 
(PTZ) şi 6 posturi aeriene (PTA) cu 
o putere totală instalată de 55.000 
kVA. Posturile de transformare 
sunt alimentate în buclă prin reţele 
subterane şi aeriene de medie 
tensiune exclusiv unele posturi 
periferice alimentate radial. Din 
posturile de transformare se 
alimentează prin reţele subterane 
şi aeriene de joasă tensiune 
consumatorii casnici, edilitari, 
micii consumatori pentru comerţ, 
industrie şi instituţii.
 Reţelele de joasă tensiune 
acoperă în totalitate trama stradală 
a municipiului.
 Consumul anual de energie 
electrică la nivelul localităţii ar fi 
de 213.896 MWh din care 26.466 
MWh pentru consumatorii casnici. 
Factorul de putere mediu este de 
0,96. Puterea maximă absorbită 
din posturile de transformare se 
apreciază la 20 MVA, încărcarea 
medie a acestora la orele de vârf fiind 

de 75%. Eficientizarea sistemului 
de iluminat și soluțiile de scădere a 
costurilor sunt pe lista priorităților 
perioadei următoare.

Telecomunicații
 Localitatea dispune de două 
centrale telefonice automate cu 
6.000 de linii. Centrala telefonică 
din centrul oraşului este complet 
ocupată iar centrala telefonică din 
cartierul Oprişani este finalizată. 
Cei 24 km canalizaţie telefonică 
cuprinzând toate străzile centrale 
şi principale precum şi zonele de 
blocuri, traseele acestora fiind 
indicate în plan. De asemenea, 
există reţele aeriene cuprinzând în 
lungime cca.80% din trama stradală 
a municipiului.
În prezent se resimt unele strangulări 
în reţelele telefonice existente, 
centrala telefonică din centru fiind 
ocupată 100%.
În cartierul Oprişani există un centru 
de emisie TV prin cablu cu 43 km 
reţea care acoperă cca. 50% din 
suprafaţa localităţii.
Se impune o examinare integrată a 
situației și luarea măsurilor pentru 
telecomunicații eficiente pentru o 
localitate turistică în dezvoltare 
rapidă. 

Alimentarea cu căldură
În prezent alimentarea cu căldură 
la nivelul municipiului Turda are 
loc în următoarele moduri: încălzire 
locală cu sobe alimentate cu gaz 
metan sau alţi combustibili lichizi 
sau solizi; încălzire centrală de la 

centrale termice individuale sau de 
cvartal; centrale termice industriale 
care produc apă caldă, apă fierbinte 
sau abur pentru unităţile industriale 
mari din municipiul cum sunt : 
Electroceramica, S.C. Cimentul, 
U.C.T., etc..
 Toate centralele termice 
existente pentru încălzirea 
locuinţelor sunt încărcate la limita 
superioară, neavând posibilitatea de 
a mai prelua şi alţi consumatori. 
 Utilizarea soluțiilor 
orientate către energia 
regenerabilă constituie o prioritate 
pentru municipiu.
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        bordarea strategică a 
dezvoltării Municipiului Turda

Comunitatea Municipiului Turda 
se confruntă, la fel cu majoritatea 
orașelor mici și mijlocii din 
România şi ca multe orașe din 
Uniunea Europeană, cu dificultățile 
rezultate din interacţiunea 
complexă a crizelor economică şi 
financiară, alimentară, demografică, 
energetica, schimbările climatice. 
Procesele generate de conlucrarea 
acestora supun la presiuni multiple 
oamenii şi localităţile, instituţiile 
şi factorii economici, resursele şi 
proiectele de dezvoltare, acutizează 
problemele vechi şi pot genera 
probleme noi. 

În acest context este esenţială 
cooperarea, gestionarea 
avantajelor şi a vulnerabilităţilor, 
întâmpinarea oportunităţilor şi 
asigurarea planurilor de prevenire 
şi management al riscurilor.

Municipiul Turda dispune de un 
potenţial semnificativ de dezvoltare 
şi de un capital uman valoros. 
Perioada actuală este critică 
atât prin provocările aduse de 
crizele multiple pe termen mediu 
şi lung, dar şi prin oportunităţile 
actualului exerciţiu financiar 
al Uniunii Europene privind 
susţinerea asocierilor urban-rurale, 
a competitivităţii economice şi a 
inovării. 

Pentru a face față multiplelor 
provocări, comunitatea locală și-a 
asumat o viziune de dezvoltare și un 
pachet integrat de direcții strategice 
aferente acesteia, concretizate în 
Strategia Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului Turda pentru 
perioada 2017-2023, document 
comprehensiv care fundamentează 
procesul decizional privind 
dezvoltarea strategică pe termen 
mediu şi lung a municipiului, cu 
racordare la documetele relevante 
de anvergură teritorială mai largă și 
care cuprinde următoarele aspecte: 
• Tendinţele actuale şi cele 
de perspectivă în dezvoltarea 
municipiului Turda; 
• Problemele majore şi 
potenţialul de dezvoltare care, prin 
mobilizarea sa, poate contribui la 
rezolvarea acestora; 
• Strategiile sectoriale şi 
comprehensive relevante pentru 
dezvoltarea municipiului; 
• Planurile şi proiectele de 
mare anvergură care influenţează 
dezvoltarea municipiului; 
• Liniile directoare care 
decurg din diverse strategii și planuri 
privind dezvoltarea județeană, 
regională şi naţională, în domeniile 
relevante pentru municipiu; 
• Liniile directoare ale 
documentelor strategice şi de 
politici sectoriale la nivelul Uniunii 
Europene; 
• Aspecte majore care 
marchează dezvoltarea Uniunii 

1. CONTEXT GENERAL

A
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Europene şi a Euroregiunii, 
precum și 
• Alte documente relevante 
pentru strategia municipiului 
Turda. 

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Durabilă a Municipiului Turda 
pentru perioada 2017-2023 
constituie Carta dezvoltării 
pe termen mediu și lung 
pentru comunitatea și factorii 
importanți pentru dezvoltarea 
municipiului și, în același timp, 
cartea de vizită a municipiului și 
a aspirațiilor sale de dezvoltare 
pentru investitori, turiști și cei 
care sunt interesați de a se stabili 
în zonă. Documentul vizează: 
• Asigurarea documentului 
integrator de planificare a 
dezvoltării municipiului pe termen 
mediu și lung și fundamentarea 
Planului Urbanistic General;
• Identificarea domeniilor-
cheie, ale aspectelor relevante 
şi proiectelor necesare rezolvării 
problemelor majore, punerii 
în valoare a potenţielului de 
dezvoltare şi consolidării poziţiei 
municipiului Turda la nivel 
județean, regional şi național; 
• Structurarea unui pachet 
de proiecte care să asigure 
implementarea strategiei pe 
baza finanţării din bugetele local, 
judeţean, naţional şi din fondurile 
europene derulate în prezent; 
• F u n d a m e n t a r e a 

absorbţiei în perioada de 
programare 2014-2023 a 
fondurilor europene. 
• Consolidarea și 
dezvoltarea parteneriatului local 
pentru dezvoltarea municipiului;
• Crearea premiselor 
pentru parteneriatele zonale/
regionale/naționale și accesarea 
rețelelor internaționale pe temele 
relevante pentru dezvoltarea 
municipiului;
• Dezvoltarea capacității 
instituționale a partenerilor 
locali;
• Conectarea la prevederile 
documentelor relevante cu 
caracter strategic şi director 
privind dezvoltarea județului, 
regiunii, la nivel național și 
european;
• Asigurarea condițiilor 
pentru fundamentarea 
politicilor publice, programelor 
și proiectelor potrivit nevoilor 
comunității și potențialului de 
dezvoltare pe termen mediu 
și de mare perspectivă pentru 
municipiul Turda;
• Dezvoltarea unui 
instrumentar pentru 
managementul implementării 
strategiei de dezvoltare;
• Asigurarea premiselor 
penru dezvoltarea bazei integrate 
de date urbane, care să permită 
un sistem fundamentat tehnic 
pentru luarea deciziilor;
• Asigurarea unui 

document corect pentru 
promovarea municipiului.

Aspecte critice pe care Strategia 
le ia în considerare

Comunitatea locală își asumă o 
suită de aspecte problematice 
cărora strategia le răspunde 
prin politicile, programele și 
proiectele pe care le cuprinde, 
respectiv:
• Degradarea generală 
a cadrului construit, a 
infrastructurii de acces și a 
relațiilor localității cu mediul 
natural înconjurător, ce conduc la 
erodarea patrimoniului construit 
valoros, la compromiterea 
zonelor naturale protejate și cu 
valoare peisajeră, precum și la 
scăderea generală a atractivității 
municipiului;
• Îmbătrânirea și 
destructurarea comunității, 
scăderea interesului pentru 
calitatea vieții, nivelul modest 
al conștienței asupra valorilor 
locale, al mândriei locale și al 
inițiativei cetățenești, șomajul și 
enclavele sărăcite care produc 
distorsiuni în funcționarea 
sistemului urban;
• Turismul se bazează 
aproape exclusiv pe Salina Turda, 
zona centrului istoric și Cheile 
Turzii, iar inițiativele publice 
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și private necesită un sprijin 
substanțial pentru a susține 
proiecte creative în turism, pentru 
a recupera proiecte periclitate, 
pentru angajarea în circuite 
turistice importante obiectivele 
de turism, pentru a prezerva, 
regenera și reconverti zone 
valoroase de patrimoniu istoric și 
natural;

• Profilul economic al 
municipiului suferă urmările 
schimbărilor de sistem și de 
pe urma crizelor economice; 
colaborarea structurată între 
mediul de business și comunitate 
prin instituțiile publice specifice 
este la debut și necesită o 
mai mare implicare a actorilor 
privați în susținerea diversificării 

economiei locale, regenerarea 
domeniilor de tradiție industrială, 
prin valorificarea oportunităților 
de afaceri în cadrul municipiului 
și în legătură cu piețele de 
desfacere proxime;
• Minimizarea rolurilor 
municipiului în susținerea Zonei 
Metropolitane Cluj, în asigurarea 
coeziunii teritoriale prin rețeaua 



53 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

52 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

TURDA DE MÂINE - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

2. Viziunea de Dezvoltare 
a Municipiului Turda și 
Obiectivele Strategice

Vde poli urbani la nivelul județului 
și al regiunii, în asigurarea 
contribuțiilor relevante la 
competitivitatea Regiunii Nord-
Vest, precum și în susținerea 
Salinei Turda ca obiectiv turistic 
de importanță națională și 
internațională.

Valorile comunității turdene

Strategia se configurează pe setul 
de valori ale comunității locale, 
valori  care animă obiectivele 
și generează programele și 
proiectele:  
• Turda este un contributor 
important în istoria frământată a 
României, reper al continuității 
și al eforturilor pentru unire, 
pentru independență, factor 
de dezvoltare și cultură, pol 
important al regiunii;
• Turda a găzduit și 
dezvoltat tradiții economice rare 
(sticlărie, ceramică, marochinărie 
etc);
• Tradiția industrială a 
municipiului deține un potențial 
semnificativ de regenerare și 
posibilități de reconversie;
• Patrimoniul cultural 
construit și imaterial valoros 
poziționează Turda în rețeaua 
orașelor istorice ale României și 
regiunii;
• Turda deține un 
patrimoniu natural spectaculos, 

în egală măsură parte a unui 
peisaj de excepție, a unui 
potențial balnear remarcabil 
și parte a istoriei și culturii 
exploatării sării;
• Turda a fost mereu o 
localitate importantă pentru 
teritoriul în care trăiește și se 
manifestă; 
• Potențialul balnear 
deschide o largă plajă de 
posibilități de dezvoltare în 
turismul de profil, servicii 
medicale și de recuperare, 
industria cosmetică și multe 
altele;
• Atractivitate turistică 
și potențialul turistic fabulos 
trebuie valorificate divers, 
inovativ și susteabil;
• Comunitatea locală 
este diversă și atrăgătoare prin 
diversitatea ei;
• Poziția avantajoasă 
a municipiului în rețeaua de 
coridoare de dezvoltare și rețele 
de transport, aduce beneficii 
privind accesibilitatea turiștilor, 
vizitatorilor, afacerilor, precum 
și privind accesul la piețele de 
desfacere;
• Avînd în vedere atu-urile 
prezentate, Turda este conștientă 
de valoarea parteneriatelor 
durabile.

      iziunea de Dezvoltare a 
Municipiului Turda 

Turda se va dezvolta utilizând 
inteligent potențialul propriu 
pentru a onora trei provocări: 
• să se dezvolte ca Pol de 
Dezvoltare în vecinătatea Zonei 
Metropolitane Cluj, 
• să participe activ în 
rețeaua de Orașe Istorice ale 
României, 
• să fie cunoscută ca Oraș 
al Salinei pe traseele turismului 
internațional.

Obiectivul Strategic General 
este:

Turda se dezvoltă sustenabil și 
competitiv valorificând creativ 
tradiția, patrimoniul cultural și 
natural, potențialul propriu și 
dezvoltând alianțe de încredere, 
pentru un viitor prosper al 
comunității și roluri importante în 
Regiunea Nord-Vest și România.

TURDA DE MÂINE - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

Obiectivul Strategic General are cinci Obiective Strategice Specifice:
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Componente Orizontale

Obiectivele strategice au 
următoarele componente 
orizontale:
a. C o n f i g u r a r e a 
de parteneriate, alianțe 
i n t e r i n s t i t u ț i o n a l e , 
intersectoriale, teritoriale;
b. Dezvoltarea capacității 
locale în dezvoltare prin 
educație, asistență tehnică, 
schimburi de experiență;
c. Asigurarea bunei 
guvernări și deschiderea pentru 
guvernare pe mai multe niveluri 
în domeniile relevante pentru 
dezvoltarea municipiului;
d. Asigurarea dezvoltării 
sustenabile urbane prin luarea 
în considerare a coeziunii 
sociale, economice, teritoriale; 
dezvoltare inteligentă și 
competitivă, incluziune, 
utilizarea conceptelor de oraș 
sănătos, oraș inteligent, oraș 
verde etc.;
e. Utilizarea colaborării cu 
sectorul Cercetare-Dezvoltare-
Inovare;
f. Gestionarea sustenabilă 
și inteligentă a resurselor pentru 
dezvoltare economică: umane, 
materiale, de management, 
piețe de desfacere, financiare;
g. Extinderea utilizarii 
energiei sustenabile

Perspectiva abordării integrate 
a trategiei Municipiului Turda

În procesul de formulare a 
viziunii strategice, precum și 
a obiectivelor, categoriilor de 
politici publice și a programelor, 
a fost luat în considerare 
capitalul teritorial al municipiului 
și zonei aferente de influență a 
acestuia. 

Astfel, perspectiva asupra 
abordării integrate se bazează, 
pe de o parte, pe administrarea 
interacțiunilor între sistemul 
social-cultural al comunității 
turdene, mediul fizic în cadrul 
căruia funcționează municipiul 
și sistemul economic local. 
Aceste interacțiuni se 
reflectă în: calitatea pe care 
o asigură teritoriul intravilan 
și administrativ urban; 
identitatea municipiului, în 
toată complexitatea datelor 
sale teritoriale și funcțiunilor pe 
care le gestionează; eficiența 
orașului, raportul între calitatea 
și costurile vieții urbane.

Pe de altă parte, pentru 
Municipiul Turda sunt 
importante parteneriatele, 
alianțele, cooperarea la nivelurile 
teritoriale mai largi ale sistemelor 
menționate, în domeniile 
relevante pentru municipiu, în 
cadrul județului, regiunii, la nivel 
național, internațional, privind 
consolidarea și afirmarea 
rolurilor municipiului în teritoriu.

TURDA DE MÂINE - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023



CAPITOLul 4

V I I T O R U L 
MUNICIPIULUI TURDA 
IN PROGRAME ȘI 
P R O I E C T E
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În tabelele care organizează programele și proiectele aferente obiectivelor strategice, sunt meționați inițiatorii și 
partenerii, atunci când proiectele implică parteneri. 

Proiectele din cadrul programelor sunt în diverse etape de maturizare și definite ca atare prin sintagme specifice, 
respectiv:

Pentru redactarea compactată a tabelelor care cuprind programele și proiectele strategiei, s-au utilizat următoarele 
abrevieri:
·         PMT – Primăria Municipiului Turda
·         CCOFM – Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă
·         SPAS - Serviciul Public de Asistenţă Socială
·         RADP – Regia Administrației Domeniului Public
·         SCDAT - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda
·         CUA – Comunitatea Urbană Arieș
·         PAZIA – Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș
·         GAL – Grup de Acțiune Locală
·         UTCN – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
·         UBB – Universitatea Babeș-Bolyai
·         USAMV – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
·         UMF – Universitatea de Medicină și Farmacie
·         ADR NV – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
·         ONG – Organizații Neguvernamentale
·         TIC – Tehnologie Informatică și Comunicații

6 
 

1. Obiectivul strategic 1: Turda se reinventează 
 
Politica publică privind Regenerarea Urbană 
 
1.1Pogramul: Asigurarea cadrului de acțiune și a documentațiilor de planificare a dezvoltării urbane 

 

1 Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a Municipiului 
Turda 2017-2023-2030. 

PMT/ în elaborare 
 

2 Elaborarea și aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Integrată pentru 
Municipiul Turda. 

3 Întăbularea integrală a domeniului public și privat al Municipiului Turda 
4 Asigurarea/ completarea bazei topografice a rețelelor tehnico-edilitare la  

scara întregului municipiu . 
PMT, operatorii de servicii 
publice/ în pregătire 

5 Elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului 
Local de Urbanism pentru Municipiul Turda, incluzând: 
• Elaborarea studiilor de fundamentare conform legii, la care se adaugă, 

potrivit naturii stațiunii balneare: harta de zgomot, studiul hidrografic și 
studiul geotehnic și privind resursele naturale ale subsolului (importante 
pentru statutul de stațiune balneară); 

• Integrarea prevederilor documentațiilor de specialitate privind: zonele 
naturale protejate (Planurile de Management și Regulamentele aferente), 
Bazinul hidrografic Someș-Tisa (Planul de management etc) etc. 

• Asigurarea bazei de date urbane; 
• Elaborarea schemei directoare de dezvoltare a municipiului; 
• Stabilirea și rezervarea coridoarelor și zonelor destinate serviciilor de 

interes public: drumuri, rețele tehnico-edilitare și dotări aferente, zone 
speciale (riscuri naturale, dotări militare, situri arheologice, zone cu risc 
tehnic etc); 

• Integrarea prevederilor Registrului Spațiilor Verzi în cadrul PUG, respectiv: 
• stabilirea zonelor și aliniamentelor pentru plantare cu vegetație 

forestieră: terenuri degradate, unele terenuri agricole, aliniamente, 
perdele de protecție;  

• acrualizarea inventarului forestier și a condițiilor privind 
managementul acestuia;  

• Sistemului de integrare a PUD/PUZ în formate compatibile (soft); 
• Actualizarea sistemului de zonare fiscală și colaborare cu sistemul 

notarial corespunzător; 
• Asigurarea sistemului de monitorizare a CU și AC; 
• Asigurarea sistemului de HCL-uri privind implementarea; 
• Asigurarea sistemului de ghișeu unic și de autorizare directă 

(fundamentare, proceduri, condiții, responsabilități etc); 
• Dezvoltarea sistemului de management al proprietăților (terenuri și 

clădiri); 
• Conectarea bazelor de date privind persoanele fizice și juridice cu 

abonamentele la servicii publice; 
• Elaborarea politicii fiscale a municipiului. 

PMT / proiect 

6 Adecvarea organizării interne a Primăriei Municipiului Turda pentru 
implementarea strategiei și a planurilor de dezvoltare. 

PMT / în lucru 
 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME SI PROIECTE

1. OBIECTIVUL STRATEGIC 1: TURDA SE REINVENTEAZă
Politica publică privind Regenerarea Urbană

1. Programul: Asigurarea cadrului de acțiune și a documentațiilor de planificare a dezvoltării urbane
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7 Servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de finanțare în 
vederea eficientizării activității organizaționale și managementul integrat cu 
entitățile subordonate. 

8 Consolidarea capacității instituționale a primăriei Municipiului Turda prin 
implementarea sistemului de management al calității 

PMT /  
POCA, CP4, transmis la 
MDRAPFE, AM POCA 

9 Servicii de consultanță pentru pregătirea și elaborarea aplicațiilor în vederea 
accesării de fonduri prin programele cofinanțate de  Uniunea Europeană. 

PMT / în lucru, prevăzut în 
buget 2017 

10 Elaborarea de SF pentru organizarea zonelor critice:  
• SF sistematizare zona Piața Micro III; 
• SF sistematizare zona Materna. 

PMT / în lucru, prevăzut în 
buget 2017 

11 Elaborarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale pentru zonele critice 
pentru dezvoltarea municipiului: zonele cu valoare istorică și ambientală, 
zonele de intrare în municipiu, Valea Arieșului, Valea Racilor, zonele cu 
potențial turistic care leagă Salina Turda, ștrandul, zonele de sărătură și 
lacuri, etc. 

PMT / proiect 

12 Elaborarea Registrului Spațiilor Verzi din Municipiul Turda. PMT / în lansare 
13 Elaborarea HCL privind Carta Regenerării urbane – plan de măsuri 

sectoriale de regenerare a cadrului construit și natural la nivelul 
municipiului Turda. 

PMT / în lucru 

14 Elborarea politicii publice privind dezvoltarea terenurilor: managementul 
averii municipale, managementul pachetului de terenuri și clădiri adresate 
atragerii de investiții/investitori, sistem de impozitare, sistem de facilități, 
parteneriate în politica de proprietăți pentru dezvoltare economică, etc. 

PMT / proiect 

 
1.2. Programul: Regenerarea zonelor de locuit 

 
 

1 Organizarea pe subzone ale municipiului a unor structuri asociative 
adresate regenerării urbane și regenerării comunității: la nivelul cartierelor 
și la nivel de zone cu locuire unifamilială. 

PMT / în lucru 

2 Regenerarea cartierelor de locuințe colective: 
• Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la 

fațade și clădiri proprietate privată (persoane fizice și persoane juridice); 
• Reabilitarea termică prin anvelopare a blocurilor de apartamente, cu 

finanțare din “Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3”; 

• Reabilitarea prudentă a locuinţelor colective din zona centrală istorică a 
Municipiului Turda; 

• Identificarea de soluții pentru finanțarea de către asociațiile de proprietari 
a operațiunilor de întreținere/ reparații/ reparații capitale la fațade și 
clădiri proprietate privată; 

• Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței clădirilor de locuit, 
sub aspectul interesului public (sănătate, siguranță, etc.), precum și a 
unui sistem de taxare a aspectelor neadecvate și conformare la cerințele 
legale; 

PMT / etapa  de intenție sau 
etape de proiect în elaborare 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME SI PROIECTE
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• Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a 
deșeurilor, clădirilor insalubre din cadrul cartierelor de locuințe; 

• Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, 
arbuști, gard verde, flori) și a inițiativelor în parteneriat  Primărie-RADP-
Asociații proprietari privind amenajarea spațiilor verzi aferente locuințelor 
colective; 

• Asigurarea mobilierului urban în parteneriat cu asociațiile de proprietari: 
bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, elemente de artă urbană, etc.; 

• Organizarea modernizării spațiilor publice în cadrul cartierelor: alei, 
parcaje, locuri de joacă, spații de odihnă, zone de sport, platforme 
gospodărești, depozitarea deșeurilor; 

• Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru cartier (comerț, 
sănătate, alimentație publică, etc.); 

• Identificarea de spații suplimentare de parcare, asanarea zonelor cu 
garaje fără autorizație și supradimensionate, utilizate ca depozite, etc.; 

• Asigurarea iluminatului public de calitate. 
3 Regenerarea Zonelor cu locuire în clădiri cu valoare istorică și ambientală: 

• Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la 
fațade și clădiri proprietate privată (persoane fizice și persoane juridice); 

• Identificarea de soluții pentru finanțarea de către asociațiile de proprietari 
a operațiunilor de întreținere/ reparații/ reparații capitale la fațade și 
clădiri proprietate privată;  

• Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței clădirilor de locuit, 
sub aspectul interesului public (sănătate, siguranță, valoare istorică și 
ambientală, etc.), precum și a unui sistem de taxare a aspectelor 
neadecvate și conformare la cerințele legale; 

• Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a 
deșeurilor, clădirilor insalubre;  

• Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, 
arbuști, gard verde, flori) și a inițiativelor în parteneriat Primărie-RADP-
Asociații proprietari privind amenajarea spațiilor verzi aferente locuințelor 
unifamiliale, potrivit caracterului zonei; 

• Asigurarea mobilierului urban în parteneriat cu asociațiile de proprietari, la 
nivel de străzi/ zone: bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, elemente de artă 
urbană, etc.; 

• Organizarea modernizării spațiilor publice din zonele cu locuire 
unifamilială potrivit caracterului acestora;  

• Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru zonă (comerț, sănătate, 
alimentație publică, etc.); 

• Identificarea de spații suplimentare de parcare, asanarea zonelor cu 
garaje fără autorizație și supradimensionate, utilizate ca depozite, etc. 
după caz; 

• Asigurarea iluminatului public de calitate, a iluminatului arhitectural. 

PMT / proiect 

4 Regenerarea Zonelor cu locuire socială: 
• DALI reabilitare și eficientizare energetică blocuri Piața Republicii nr.43, 

str. Libertății nr.2; 
• Studierea unui program de întreținere/ reparații/ reparații capitale la 

fațade și clădiri de locuințe sociale; 

PMT / proiect de dezvoltare 
a pachetului actual de 
intervenție 
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• Întărirea organizării și administrării utilizării locuințelor sociale de către 
primărie; 

• Gestionarea conformării la reglementările de siguranță și sănătate publică 
a utilizatorilor; 

• Stabilirea sistemului de inspecție  privind utilizarea locuințelor sociale, 
precum și privind calitatea/ siguranța clădirilor de locuit, sub aspectul 
interesului public (sănătate, siguranță, etc.), precum și a unui sistem de 
taxare a aspectelor neadecvate și conformare la cerințele legale; 

• Asanarea și reorganizarea zonelor de depozitare neadecvată/ ilegală a 
deșeurilor, clădirilor insalubre din cadrul zonele cu locuințe sociale; 

• Asigurarea colaborării tehnice, logistice și a materialului săditor (copaci, 
arbuști, gard verde, flori) și a inițiativelor în parteneriat Primărie-RADP 
privind amenajarea spațiilor verzi aferente locuințelor sociale; 

• Asigurarea mobilierului urban: bănci, jardiniere, coșuri de gunoi, elemente 
de artă urbană, etc.; 

• Organizarea spațiilor publice în cadrul cartierelor: alei, parcaje, locuri de 
joacă, spații de odihnă, zone de sport, platforme gospodărești, 
depozitarea deșeurilor;  

• Reconversia clădirilor abandonate în dotări pentru cartier (comerț, 
sănătate, alimentație publică, etc.); 

• Asigurarea iluminatului public de calitate. 
5 Dezvoltări noi de zone rezidențiale: 

• Asigurarea și controlul implementării conforme a Planurilor Urbanistice 
Zonale aferente noilor dezvoltări; 

• Asigurarea că noile dezvoltări contribuie la creșterea valorii proprietății, 
susțin calitatea de stațiune balneară și oraș istoric și turistic; 

• Asigurarea prealabilă a infrastructurii de acces; 
• Asigurarea posibilității de echipare prealabilă/ simultană cu rețelele 

tehnico-edilitare; 
• Asigurarea posibilității de deservire cu serviciile urbane conform legii; 
• Asigurarea de zone cu loturi pentru locuințe pentru tineri între 18-35 de 

ani (Legea nr. 15/2003, republicată în 2014) și pregătirea a 3 proiecte tip 
pentru construcţia de locuinţe, proiecte care să poată fi utilizate gratuit. 

PMT / în pregătire 

 
1.3 Programul: Managementul proprietăților vacante/degradate (terenuri și clădiri) 

 

1 Elaborarea inventarului actualizat și complet al averii municipale. PMT / proiect în desfășurare 
2 Elaborarea de fișe privind terenurile și clădirile vacante și atragerea 

proprietarilor în procesul de valorificare a acestora. 
PMT / proiect 

3 Stabilirea sistemului de inspecție a calității/siguranței terenurilor și 
clădirilor vacante, sub aspectul interesului public (sănătate, siguranță, 
valoare istorică și ambientală etc), precum și a unui sistem de taxare a 
aspectelor neadecvate și conformare la cerințele legale. 

PMT / proiect 

4 Asanarea și întreținerea igienei clădirilor și terenurilor neocupate, 
obligatorie pentru proprietari. 

PMT / proiect 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME SI PROIECTE
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5 Anveloparea în sistem de organizare de șantier a clădirilor care periclitează 
siguranța publică și estetica orașului, asigurarea de către proprietar a pazei 
și obligativitatea programului de reparații capitale și punere în funcțiune a 
clădirii sau promovarea pe piața imobiliară. 

PMT / proiect 

6 Elaborarea HCL cu sistemul de inspecție, control, implementare și 
penalizare a proprietarilor care nu întrețin în mod adecvat clădirile și 
terenurile.  

PMT / proiect 

7 Dezvoltarea serviciilor privind întreținerea clădirilor și terenurilor și a 
sistemului de asigurare a acestora în cazul în care proprietarii nu se pot 
conforma programului rezultat în urma inspecției. 

PMT / proiect 

8 Organizarea anuală a Târgului de proiecte de dezvoltare, în vederea 
atragerii partenerilor, clienților, investitorilor adecvați pentru interesele de 
dezvoltare a municipiului. 

PMT / proiect 

 

1.4 Programul: Regenerarea rețelei de spații publice 

 

1 Proiectul Oraș Verde-Oraș Curat, finanțat prin “POR, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural” va implementa următoarele măsuri: 
• alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; 
• amenajare spații verzi ( modelarea terenului, gazonarea suprafețelor, inclusiv 

plantare arbori); 
• crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate; (ex. zone special 

amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.); 
• achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, 

pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene. 

PMT / în pregătire 

2 Amenajarea spațiilor publice, cu asigurarea esteticii urbane adecvate și a 
condițiilor de exploatare în siguranță pentru toate categoriile de utilizatori: 
• circulații pietonale, scuaruri, piațete, degajamente, piețe publice, accesele la 

dotările și instituții de interes și utilizare publică, spații de intersecție cu traseele 
de mijloace de transport,  etc.; 

• terase deschise și platforme aferente dotărilor sportive, culturale și de spectacol, 
spațiilor comerciale, expoziționale și dotărilor de alimentație publică, piețelor 
agro-alimentare, aglomerări de public, etc.; 

• parcuri urbane, zone de promenadă, zone verzi pentru plimbare, odihnă și 
sporturi ușoare; 

• zone publice cu funcțiuni personalizate: odihnă, șah, terenuri minimale pentru 
sporturi ușoare, piste skate, lectură, joacă pe diverse grupe de vârstă, etc.; 

• zonele verzi de-a lungul malurilor Văii Arieșului și Văii Racilor; 
• mobilier urban, artă urbană, fântâni decorative, punerea în valoare a 

monumentelor de for public; 
• asigurarea relației cu zonele verzi, includerea amenajărilor verzi în spațiul public; 
• iluminat stradal și arhitectural al fațadelor clădirilor; 
• sisteme de semnalizare privind instituțiile, obiectivele importante și dotările de 

interes public; 
• sisteme de afișaj și panouri publicitare cu design modern. 

PMT / proiect 
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3 • Organizarea și dotarea adecvată a sistemului de piețe de produse agro-
alimentare moderne și salubre, cu prețuri și taxe mici, producători și marfă de 
calitate, expusă spre vânzare în condiții de maximă siguranță alimentară, 
sisteme de depozitare potrivit legii, modalități de promovarea unui brand specific 
,,Produs de Turda”. 

• Intervenții punctuale: 
• Amenajare punct sacrificare obor; 
• Reparații capitale grupuri sanitare Piața Centru și Micro. 

PMT / în pregătire  

 

1.5 Programul: Regenerarea zonei centrale, a zonelor și obiectivelor cu valoare de patrimoniu și 
ambientală 

 

1 Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu pentru zonele 
de patrimoniu istoric: 
• zona centrală (actualizare);  
• zonele cu valoare istorică și ambientală; 
• zonele cu patrimoniu istoric industrial. 

PMT / proiect 

2 Reamenajarea adecvată a zonelor de influență/ de protecție a monumentelor 
istorice, siturilor arheologice, zonelor cu valoare istorică, estetică, ambientală, etc . 
și mobilizarea acestora în circuitul public și economic urban: zone de spectacol 
artistic stradal, zone cu galerii de artă, zone cu mâncare tradițională stradală, zone 
cu anticariate și magazine de antichități, birouri firme, etc. 

PMT / proiect 

3 Atragerea categoriilor profesionale/ economice specifice prin facilități și condiții în 
regulamentele de urbanism aferente. 

PMT / proiect 

4 Operațiuni de restaurare a locuințelor în clădirile istorice și în zonele cu valoare 
ambientală, etc. și convertirea acestora în locuințe scumpe și de lux.  

PMT / proiect 

5 Atragerea utilizatorilor capabili să achiziționeze și să întrețină aceste locuințe/ 
apartamente, în vederea asigurării sustenabilității operațiunilor de restaurare. 

PMT / proiect 

6 Restaurarea obiectivelor istorice și mobilizarea acestora în circuitul public și 
economic  urban. 

PMT / proiect 

 

1.6 Programul Regenerarea spațiilor verzi: elemente naturale și zone amenajate:  

 

1 Elaborarea și aprobarea unui concept privind amenajarea spațiilor verzi, în 
colaborare cu USAMV, cu asigurarea unui set de condiții în respectul vecinătății 
cadrului natural valoros, al elementelor naturale valoroase în cadrul orașului, 
precum și a relației între acestea, patrimoniului construit și zonele mai nou 
edificate pentru realizarea unui peisaj urban valoros, armonios. 

PMT / proiect 

2 Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu  soluții de amenajare 
personalizată a spațiilor verzi din cartierele cu locuințe colective. 

PMT / proiect 

3 Elaborarea proiectului de reamenajare a parcului Spitalului Municipal, în cadrul 
practicii de vară a studenților de la USAMV. 

PMT / în pregătire 
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4 Elaborarea și aprobarea unui  Ghid cu soluții pentru înverzirea spațiului public în 
zonele cu locuințe unifamiliale. 

PMT / proiect 

5 Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu  soluții de amenajare a 
spațiilor verzi din zonele industriale. 

PMT / proiect 

6 Elaborarea și aprobarea regulamentelor și a unui Ghid cu  soluții de amenajare a 
spațiilor verzi pe traseele intravilane ale Văii Arieșului și Văii Racilor. 

PMT / proiect 

 

1.7 Programul: Reorganizarea zonelor de acces în oraș 

 

1 Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu, urmate de 
proiectele tehnice aferente, pentru Zonele de intrare în oraș pe căile rutiere – carte 
de vizită pentru vizitatori, turiști, etc. 

PMT / proiect 

2 Elaborarea și aprobarea de Planuri Urbanistice Zonale și de Detaliu, ulterior a  
proiectelor tehnice, pentru Zonele aferete sistemelor de transport interurban 
(autogară, puncte de interferență între mijloacele de transport rutier publice, 
turistice, ciclism) – carte de vizită pentru vizitatori, turiști, etc. 

PMT / proiect 

 

1.8 Programul: Dezvoltarea sectorului universitar 

 

1 Înființarea Facultății de Balneologie (reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii nefinalizate 
a Casei de Cultură de la Turda) 

PMT / proiect 

2 Explorarea posibilităților de înființare în municipiu a unor secții ale universităților din Cluj-
Napoca în domenii relevante pentru nevoile Zonei Metropolitane și cele legate de nevoile de 
dezvoltare ale municipiului Turda, respectiv în domeniile: 
• tehnologia informațiilor și telecomunicații; 
• agricultură, horticultură, peisagistică; 
• restaurare patrimoniu; 
• servicii în turism și industria ospitalității; 
• gastronomie, industrie alimentară; 
• industrii creative, design (sticlărie, ceramică, marochinărie, design interior); 
• sporturi extreme și turism de aventură; 
• tehnologii și servicii de sudură. 

PMT / proiect 
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1.9 Programul: Modernizarea dotărilor de educație 

 

1 Elaborarea de Studii de fezabilitate și alte studii: 
• D.A.L.I. reabilitare și modernizare  Școala Teodor Murășanu - str. Dr.I. Rațiu, 

nr.53; 
• D.A.L.I. reabilitare clădire Școala Avram Iancu (și schimbare destinație atelier în 

spațiu after school); 
• D.A.L.I. reabilitare clădiri Școala Profesională Poiana; 
• D.A.L.I. reabilitare clădiri Liceul Teoretic Liviu Rebreanu; 
• D.A.L.I. reabilitare clădiri Colegiul Emil Negruțiu. 

PMT / prevăzute în buget 
2017 

2 Echipare și dotare diversă la: 
• Școala Teodor Murășanu; 
• Școala Avram Iancu; 
• Școala Profesională Poiana; 
• Școala Horea, Cloșca și Crișan; 
• Colegiul Național Mihai Viteazu; 
• Colegiul Dr.I. Rațiu; 
• Colegiul Tehnic Turda; 
• Liceul Josika Miklos; 
• Grădinița Dr.I. Rațiu. 

PMT / prevăzute în buget 
2017 

3 Lucrări de reparații capitale la: 
• Colegiul Emil Negruțiu; 
• Școala Andrei Șaguna; 
• Școala Teodor Murășanu; 
• Școala Ioan Opriș; 
• Școala Avram Iancu; 
• Grădinița Dr.I. Rațiu; 
• Grădinița Căsuța Piticilor; 
• Grădinița Poiana cu Castani; 
• Grădinița Sfânta Maria; 
• Grădinița Prichindelul Isteț. 

PMT / prevăzute în buget 
2017 

4 Reabilitarea, eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii educaționale 
(școli, licee tehnice) – cu finanțare din POR 2014-2020, Axa 3, P.I. 3.1.B sau Axa 
10. 

PMT / proiect și în pregătire 

5 Reconversia clădirilor de învățământ neutilizate pentru funcțiuni noi (Centru pre-
incubare de afaceri și Incubator de afaceri, centre de instruire în afaceri etc) 

PMT / proiect 

6 Atragerea elevilor din zonele rurale în învățământul liceal, cu perspectiva pregătirii 
locurilor simultane pentru sectoarele economice relevante (în acord cu angajatorii 
relevanți) și/sau în lansarea de mici afaceri 

PMT / proiect 

 

1.10 Programul: Modernizarea și adecvarea serviciilor medicale și de sănătate publică 

 

1 Modernizarea Spitalului Municipal, cu finanțare din ”POR, Axa Prioritară 8 – 
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”: 
• ambulatoriu  – reabilitarea, extinderea şi dotarea acestuia; 

PMT / prevăzute în buget și 
proiecte în elaborare 
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• unitatea de primiri urgenţe – extinderea, modernizarea şi dotarea UPU; 
• consultanță în vederea completării sistemului de încălzire cu pompe de căldură; 
• consultanță în vederea realizării Planului general de investiții în Unitatea Sanitară 

Publică cu Paturi; 
• reamenajarea parcului spitalului. 

2 Pachete de măsuri adresate grupurilor vulnerabile, expuse la riscuri de îmbolnăvire 
(ex: boli pulmonare, etc.) și de prevenție pe domeniile relevante. 

PMT, Spitalul Municipiului/ 
proiecte în pregătire 
 3 Diversificarea serviciilor medicale în legătură cu turismul: 

• servicii medicale personale; 
• servicii de intervenții de urgență. 

4 Modernizarea dotărilor și echipării serviciilor de ecarisaj. PMT, Serviciul Ecarisaj/ în 
implementare 

5 Identificarea de zone și soluții urbanistice și tehnice pentru asigurarea extinderii  
funcțiunii de cimitir. 

PMT, RADP, bisericile locale/ 
proiect 

1.11 Programul: Modernizarea și diversificarea dotărilor sportive 

 

1 Reactualizare Studiu de fezabilitate Sală de sport competițională la nivel 
internațional str. Stadionului, nr.14, cu finanțare din programul Companiei 
Naționale de Investiții. 

PMT /în pegătire/solicitare 

2 Diversificarea funcțiunilor și dotărilor pentru sportul de masă, recreere și 
turism/ loisir urban/ zonal. 

PMT / proiect 

3 Amplasarea de platforme de fitness în cartiere, pentru cetățeni, pe diverse 
grupe de vârstă și grade aferente de dificultate. 

PMT / proiect 

4 Dezvoltarea de dotări și amenjări sportive pentru amatori  în cuplaj cu 
dezvoltările turistice. 

PMT / proiect 

5 Dezvoltarea rețelei de dotări și amenajări sportive pentru cantonamente 
sportive și recuperare sportivă. 

PMT / proiect 

6 Asigurarea dotărilor sportive pentru competiții în sporturi care pot constitui 
instrumente de marketing urban. 

PMT / proiect 

7 Dezvoltarea de dotări și amenjări sportive pentru antrenament în sporturi 
extreme și turism de aventură. 

PMT / proiect 

 

1.12 Programul: Diversificarea și adecvarea serviciilor sociale 

 

1 Sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile: persoanele marginalizate; 
persoanele fără venituri; persoanele fără adăpost; persoanele supuse 
violenței domestice; persoanele cu dizabilități fizice și psihice; copii aflați în 
situații vulnerabile; persoanele vârstnice. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

2 Asigurarea serviciilor generale pentru cazurile sociale: 
• Cantina de Ajutor Social; 
• Serviciul de Asistență Medicală; 
• Centrul de Igienă. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 
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3 Sprijinirea tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, prin Centrul de 
Tineret, cu următoarele categorii de servicii: modalități de socializare și 
petrecere a timpului liber; consiliere socială; suport emoțional și consiliere 
psihologică; orientare și integrare școlară și profesională; informare și 
orientare. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

4 Asistarea victimelor violenței domestice în cadrul Centrului de 
Consiliere/Adăpost pentru femei și copii, victime ale violenței domestice, cu 
servicii de: consiliere socială și familială; consiliere psihologică; consultanță 
și suport juridic; servicii de adăpost; orientare și informare. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

5 Asigurarea Locuinței protejate pentru persoanele cu ușoare probleme de 
sănătate mintală, respectiv cu servicii privind: găzduire și hrană; asistență și 
îngrijire; incluziune familială și comunitară; consiliere psihologică și juridică; 
socializare; asistență medicală primară; asistență socială; terapie 
ocupațională și ergoterapie. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

6 • Asigurarea serviciilor prioritare în cadrul Centrului social de urgență 
pentru persoane fără adăpost „Șansa unei vieți decente”, cu o capacitate 
de 50 locuri, pentru: persoane care solicită locuință socială; persoane care 
solicită locuințe din fondul locativ de stat; persoanele aflate în chirie în 
casele naționalizate; tineri dezinstituționalizați (circa 14 tineri pe an). 

• Centrul asigură servicii sociale, psihologice, medicale și de îngrijire. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

7 Asigurarea serviciilor medicale pentru copiii aflați în situații vulnerabile, 
respectiv din categoriile preșcolari și școlari, din 3 dispensare școlare și un 
dispensar stomatologic din unitățile de învățământ arondate (unitățile de 
învățământ din Turda): 
• Servicii de profilaxie primară: efectuarea triajului, efectuarea vaccinărilor, 

examinări medicale periodice și de bilanț, educație sanitară; 
• Servicii de profilaxie secundară: consultații și tratamente medicale 

efectuate preșcolarilor și elevilor. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

8 • Asigurarea sprijinului și asistenței de specialitate pentru persoanele 
vârstnice prin: 

• Centrul de Zi care furnizează: consultații și tratamente medicale; 
consiliere psihologică; kinetoterapie și masaj; exerciții de recuperare 
medicală și întreținere în sala special amenajată; activități recreative; 
acțiuni organizate cu diverse ocazii (excursii, activități tematice, 
aniversare zile de naștere, etc.); 

• Centrul de îngrijiri la domiciliu care furnizează: servicii sociale; consiliere 
juridică și administrativă; servicii sociomedicale – de îngrijire; servicii 
medicale – consultații și tratamente medicale. 

PMT /program permanent, 
finanțat din bugetul local 

9 Identificarea posibilităților pentru organizarea și amenajarea de locuințe 
sociale 

PMT / proiect 
 

10 Inființarea unei noi locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități 
neuropsihice 

11 Înființarea unei noi creșe 
12 Înființarea unui Centru Respiro 
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1.13 Programul: Modernizarea dotărilor și serviciilor culturale 

 

1 Dotarea și echiparea Muzeului de Istorie cu: 
• Echipamente multimedia; 
• Facilități de restaurare-conservare; 
• Amenajarea spațiului expozițional Lapidarium în aer liber 
• Extindere activitate și spații în clădirea fostei Judecătorii  

• Secții pentru perioadele începând cu Evul Mediu până în prezent 
• Amenajarea Centrului Cultural: Galeria de Artă modernă, ateliere 
pentru amatori, copii etc 
• Tehnologie expunere 
• Sisteme de climatizare, de monitorizare 
• Spații pentru vânzarea de albume și suveniruri 

PMT / proiect 

2 Modernizarea  "Teatrului Aureliu Manea" prin: 
• Renovarea integrală a clădirii (clădire de patrimoniu istoric);  
• Dotarea cu echipamente multimedia, tehnologie și efecte de spectacol; 
• Amenajarea de săli pentru ateliere de teatru; 
• Amenajarea Sălii Studio pentru spectacole de anvergură mică și medie; 
• Organizarea Festivalului Internațional Tematic de Teatru de la Turda.  

PMT / proiect 

3 Dotarea și echiparea Bibliotecii Municipale "Teodor Murășanu"cu: 
• Eradicarea problemelor legate de igrasie, la Sediul central și la Secția 

pentru Copii; 
• Asigurarea unui spațiu adecvat funcționării bibliotecii și serviciilor 

specifice pentru toate cele trei puncte de lucru: depozitarea cărților, 
stocarea adecvată a informației electronice și funcționarea în rețelele de 
bibioteci virtuale, spații pentru relațiile cu publicul și diversele categorii de 
cititori, cafenea literară, prezentări de carte, dezbateri, evenimente, 
activități specifice cu copiii; 

• Echipamente multimedia. 

PMT / proiect 

4 Asigurarea unei noi locații pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, în 
clădirea reamenajată a fostei Judecătorii, locație care să asigure spațiile 
necesare desfășurării adecvate a activităților:  
repetiții,  
• Activitățile curente ale formațiilor, cercurilor, cluburilor; 
• Organizarea de spectacole, întâlniri, ateliere de lucru; 
• Administrarea evenimentelor culturale de mare anvergură ale municipiului 

PMT / proiect 

5 SF - Amenajarea Capelei Municipale Turda PMT / în elaborare, cu 
finanțare Consiliul Județean 

6 Regenerarea Zonei Obelisc Mihai Viteazu prin reconversia și 
refuncționalizarea acesteia și crearea unui nou Parc Public în Municipiul 
Turda 

PMT / proiect pentru 
accesarea POR Axa 5, PI 5.2 

7 Realizare pavilion memorial (expoziție, spații desfacere suveniruri, unct 
alimentație pubică, gruuri sanitare) pentru vizitatori, lângă Zona Obelisc Mihai 
Viteazu 

PMT / proiect 
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1.14 Programul: Regenerarea zonelor industriale 

 

1 Formarea grupului de inițiativă în cadrul Grupului de lucru privind 
Regenerarea Economică, în vederea adoptării pachetelor de măsuri necesare 
revitalizării zonelor industriale. 

Primăria Turda/ proiect 
 

2 Elaborarea și aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale privind zonele 
industriale ale municipiului. 

3 Identificarea proprietarilor și implicarea acestora în proiectul de revitalizare a 
zonelor industriale. 

4 Îmbunătățirea calității spațiilor publice și zonelor verzi, îmbunătățirea 
accesibilității. 

5 Asanarea zonelor insalubre din zona industrială. 
6 Ecologizarea terenurilor industriale/ foste industriale poluate/ infestate. 
7 Gestionarea restaurării monumentelor de arhitectură industrială și a 

introducerii acestora în circuitul economic/ turistic al municipiului/ zonei. 
8 Echiparea zonelor industriale cu infrastructurile de acces și tehnico-edilitară 

necesare, adecvate. 
 

1.15 Programul: Asigurarea infrastructurii, dotărilor și serviciilor în sprijinul mobilității urbane 

 

1 Pachetul de măsuri strategice: 
• demersuri la nivel central pentru realizarea centurii ocolitoare care va scoate tot 

traficul greu din Turda; 
• direcţionarea resurselor bugetare locale pentru asfaltarea tuturor străzilor din 

Turda; 
• prioritizarea lucrărilor se va realiza pe baza unui studiu de specialitate şi a 

consultării publice; 
• atragerea de fonduri de la bugetul central prin PNDL, de la Consiliul Judeţean Cluj 

prin alocări directe şi din fonduri europene pentru a realiza investiţii în drumuri. 

PMT / în 
implementare 

2 Examinarea scenariilor privind Amenajarea șoselei de centură a Municipiului Turda PMT / proiect de 
inclus în PMUD 
 

3 Examinarea posibilităților de fluidizare a traficului la intrările în municipiu prin 
traversarea drumului prin pasaje pietonale subterane sau supraterane  

4 D.A.L.I.  reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și de utilități din corpul 
drumului în Băile Turda. 

PMT /DALI în 
elaborare, POR, Axa 
7, P.I 7.1. 

5 Modernizarea tronsonului: Str Bogata – spre Zona Obelisc Mihai Viteazu (cca 2 km) PMT / proiecte 
inclus în PMUD 
 

6 Traseu velo turistic pe traseul: Salina - Castru Roman - Cheile Turzii, pe digul de 
lângă Arieș, cu asigurarea conectării obiectivelor turistice din jurul Turzii la 
ansamblul rețelei de piste de biciclete 

7 Evaluarea scenariului alternativ la soluția cu transport pe biciclete și funicular, 
respectiv utilizarea unei flote de mici dimensiuni de mașinuțe cu tracțiune electrică 
pentru transportul turiștilor  
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8 Campanie de promovare (campanie, evenimente, cursuri etc) în rândul cetățenilor a 
avantajelor de a utiliza bicicleta pentru deplasările în oraș și în zonă 

9 Campanie de promovare (campanie, evenimente, cursuri de întreținere, centre de 
închiriere etc) în rândul persoanelor vârstnice (și pentru toți doritorii) a utilizării 
tricicletelor mari pentru transport personal, făcut piața etc 

10 Asanarea,  reorganizarea și modernizarea spațiului public în zonele cu locuire 
colectivă, cu asigurarea numărului crescut de parcaje (pe cât posibil în afara 
incintelor de blocuri), a spațiilor verzi, locurilor de joacă și de odihnă, platformelor 
gospodărești etc. 

11 Înființarea unei companii municipale de transport local. PMUD 
12 Încheierea unui CSP în conformitate cu Reg CE 1370/2007. PMUD 
13 Achiziție mijloace de transport ecologice (20 autobuze). PMUD 
14 Implementarea sistemului de e-ticketing și informatizare dinamică stații TP. PMUD 
15 Modernizarea stațiilor de TP. PMUD 
16 Modernizarea autobazei și dotare cu echipamente mentenanță. PMUD 
17 Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona industrială. PMUD 
18 Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona estică a 

orașului. 
PMUD 

19 Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona centrală. PMUD 
20 Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană pentru zona de vest – str. 

Clujului. 
PMUD 

21 Modernizare coridor alternativ pentru mobilitatea locuitorilor în zona de vest a 
orașului –str. Gh. Barițiu 

PMUD 

22 Modernizare coridor alternativ pentru mobilitatea locuitorilor în zona de vest a 
orașului – str. Al.I. Cuza și dezvoltare legatură cu str. Clujului. 

PMUD 

23 Reabilitare și modernizare infrastructura rutieră în Baile Turda. PMUD 
24 Dezvoltare coridor de mobilitate integrată în zona de est – str. Câmpiei. PMUD 
25 Modernizare str. Războieni, str. Petru Maior și lărgire pod Arieș. PMUD 
26 Modernizare infrastructura rutieră  în zona malului stâng Arieș. PMUD 
27 Modernizare  str.  Constructorilor și Aleea Plopilor pentru mobilitate crescută 

pietonală  și auto. 
PMUD 

28 Modernizare str. Fabricii. PMUD 
29 Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale în zona rezidențială de sud vest a 

orașului – str. Panait Cerna, Ana Ipătescu, Cheii, Funicularului, Săndulești, Cetatea 
Romană. 

PMUD 

30 Modernizare infrastructura rutieră și pietonală zona Potaissa: Str. Traian - Crisan - 
Potaissa - Horea - Cloșca - Constantin Brâncoveanu. 

PMUD 

31 Modernizare infrastructura rutieră și pietonală zona rezidențială de nord-vest: Str. 
Ion Sion, Anton Pann, Timotei Cipariu, Salinelor, Vasile Lupu, Decebal, Matei 
Basarab, Mihail Kogălniceanu. 

PMUD 

32 Modernizare infrastructura rutieră și pietonală zona rezidențială de vest: Str. 
Cucului, Rândunicii, Ogorului, Hotarului, Spiru Haret, Ștefan Furtună. 

PMUD 

33 Modernizare infrastructura rutieră pentru dezvoltarea zonei de sud-vest a orașului - 
Str Nicolae Teclu, Chimiștilor, Arieșul, Zidarilor. 

PMUD 
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34 Modernizare infrastructura rutieră în zona centrală: Str. Gh. Șincai, Nicolae Vlăduțiu, 
Sirenei, Ion Creangă. 

PMUD 

35 Modernizare str. Hațegului - str. I.L.Caragiale. PMUD 
36 Modernizare str. Intrarea Armatei. PMUD 
37 Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona fostei  Uzine Chimice Turda. PMUD 
38 Pista de biciclete pentru conexiunea Băile Turda - Salina Turda. PMUD 
39 Implementarea unui sistem de bike-sharing. PMUD 
40 Amenajarea unui coridor de mobilitate velo și pietonală  pe malul Arieșului și 

modernizare punte Parc Municipal. 
PMUD 

41 Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Castrul Potaissa și zona Centrală. PMUD 
42 Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Parcul Turda Nouă și Piața Republicii 

prin Str. Nicolae Iorga. 
PMUD 

43 Coridor shared-space între Piața Republicii și Str. Dr.I. Rațiu prin amenajarea aleilor 
partajate auto-velo-pietonal - Str. Mircea cel Bătrân, B.P. Hașdeu și puntea dintre 
ele. 

PMUD 

44 Banda ciclabilă Str. Mihai Viteazu.  PMUD 
45 Reconfigurare intersecție str. Traian - Str. Alba Iulia. PMUD 
46 Reconfigurare intersecție str.  Andrei Mureșanu - Str. Al.I.Cuza. PMUD 
47 Reconfigurare intersecție str. Constructorilor - Calea Victoriei. PMUD 
48 Creșterea accesbilității pietonilor și bicicliștilor pe dealul Durgăului - funicular 

integrat în rețeaua velo și de transport în comun. 
PMUD 

49 Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în 
cartierul Micro I –str. Rapsodiei, str. Baladei. 

PMUD 

50 Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în 
cartierul Micro II –str. Ioan Opriș, Aviatorilor, Crinilor, Trandafirilor, Liliacului. 

PMUD 

51 Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și velo în 
cartierul Micro III. 

PMUD 

52 Asfaltare străzi de pământ din zona Micro III. PMUD 
53 Modernizarea infrastructurii de acces local între Calea Victoriei și liniile CF. PMUD 
54 Modernizarea infrastructurii de acces local în zona de expansiune urbană est: Str 

Florilor, Bucegi, Valea Racoșei, Margaretelor, Bercului, Păcii, Bistriței, Gen. Taras. 
PMUD 

55 Implementare regulament de parcare. PMUD 
56 Înființarea unui departament de monitorizare implementare PMUD-SIDU PMUD 
57 Amenajarea unei parcări pentru autotrenuri în zona industrială. PMUD 
58 Înființarea unui nou traseu de transport public pe coridorul alcătuit din: str. Clujului - 

Ion Corvin - Gheorghe Barițiu - Gen.Dragalina - Micro III/ Zona Industrială cu retur pe 
str. Dr.I. Rațiu. 

PMUD 

59 Înființarea unui nou traseu de transport public pe coridorul alcătuit din: str. Clujului - 
Al.I.Cuza - Micro III/ Zona Industrială. 

PMUD 

60 Implementarea unui sistem de management inteligent al traficului, modernizare 
Centru Comandă  și Control și supraveghere video. 

PMUD 

61 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Turda prin implementarea unor soluții 
noi de transport durabil +  Sistem integrat de management al traficului rutier și 
supraveghere în vederea creșterii siguranței publice în municipiul Turda. 

PMT / anunț de 
intenție în JOUE 
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1.16 Programul: Asigurarea infrastructurii și dotărilor tehnico-edilitare și serviciilor publice aferente 

 

1 Apă-canalizare: 
• Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la 

infrastructura şi serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
extindere și adecvare potrivit planurilor de dezvoltare locală; 

• Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru 
coordonarea programului de modernizare/ reparații/ extindere etc. a 
rețelelor de drumuri și utilități urbane 

PMT, operator/ în 
implementare 
 

2 Energie electrică: 
• Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la 

infrastructura şi serviciile de alimentare cu energie electrică, inclusiv 
extindere și adecvare potrivit planurilor de dezvoltare locală; 

• Asigurarea de soluții pentru reabilitarea termică adecvată a clădirilor de 
locuit și dotărilor aferente acestora; 

• Identificarea și implementarea de soluții adecvate pentru pozarea 
cablurilor (mascare, îngropare etc); 

• Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru 
coordonarea programului de modernizare/ reparații/ extindere etc . a 
rețelelor de drumuri și utilități urbane; 

• Explorarea extinderii utilizării energiei regenerabile.  
3 Managementul deșeurilor: 

• Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la 
infrastructura şi serviciile de management a deșeurilor, inclusiv 
extinderea și adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală; 

• Proiectul Pubele subterane – soluție inteligentă pentru oraș , asigură un 
sistem de containere îngropate pentru depozitarea deșeurilor și un sistem 
inteligent de colectare și transport a deșeurilor. 

4 Alimentare cu gaze naturale: 
• Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la 

infrastructura şi serviciile de alimentare cu gaze naturale , inclusiv 
extinderea și adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală; 

• Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru 
coordonarea programului de modernizare/ reparații/ extindere etc a 
rețelelor de drumuri și utilități urbane. 

5 Telecomunicații: 
• Program continuu de asigurare a accesibilităţii locuinţelor la 

infrastructura şi serviciile de telecomunicații, inclusiv extinderea și 
adecvarea acestora potrivit planurilor de dezvoltare locală; 

• Asigurarea colaborării inter-servicii și cu primăria municipiului pentru 
coordonarea programului de modernizare/ reparații/ extindere etc a 
rețelelor de drumuri și utilități urbane. 
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1.17 Programul: Siguranța publică 

 

1 Poliția Locală 
• DALI pentru Reabilitarea sediului Poliției Locale, Turda str. Dr.I.Rațiu, nr.30; 
• Eficientizarea energetică a sediului Poliției Locale Turda; 
• Dotare și echipare cu logistică; 
• Dotarea cu sisteme de supraveghere video a spațiilor publice; 
• Colaborarea cu factorii responsabili la  

• Îmbunătățirea calității vieții în cartierele  cu locuire colectivă, a enclavelor cu locuințe 
degradate; 
• Creșterea siguranței în zone periclitate de infracționalitate; 
• Creșterea siguranței cetățeanului în general; 
• Pregătirea condițiilor de siguranță adecvate unui turism de calitate. 

PMT / în pregătire 
și în implementare 

2 Poliția rutieră 
• Colaborarea strânsă cu instituțiile locale responsabile cu asigurarea condițiilor 

corespunzătoare de siguranță și civilizate de desfășurare a circulației turismului în 
municipiu și zonă. 

PMT / proiect 

3 Serviciul Voluntariat și Situații de Urgență 
• Sistem de alarmare zona Oprișani; 
• Curs instruire privind intervenția/serviciile în situațiile de urgență aplicate pe cazul 

stațiunilor balneare, în colaborare cu entitățile implicate în activități de turism. 

PMT / în pregătire 
și în implementare 

 

1.18 Porgramul: Marketing urban 

 

1 Conferință internațională  în subiectele regenerării urbane, dezvoltării turismului, valorificării 
patrimoniului cultural și natural, regenerării industriei locale (studii de caz, exemple de politică 
publică, proiecte creative etc) 

PMT / proiect 

2 Târg de proiecte cuprinzând: prezentarea ofertei de terenuri și clădiri în domeniile relevante 
pentru dezvoltarea turismului, regenerarea patrimoniului cultural, regenerare economică în 
general etc; vizită la amplasamente a factorilor interesați; cocktail de afaceri, discuții om-la-
om privind potențialele investiții pe terenurile/ la clădirile prezentate și vizitate. 
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Politica publică privind Regenerarea Comunității 
 
2.1. Program: Constituirea și funcționarea structurilor de colaborare și acțiune în comunitate 

 

1 Constituirea la scara municipiului a 28-30 structuri asociative de colaborare 
pentru regenerarea locuirii și a bunei vecinătăți 

PMT, RADP, firme/ proiect în 
pregătire  

Atragerea firmelor furnizoare de mobilier urban, material floricol, echipamente 
pentru grădinărit etc pentru colaborare avantajoasă cu asociațiile constituite 

PMT, RADP, firme/ proiect în 
pregătire  

Evaluarea împreună cu reprezentanții băncilor a unui sistem de împrumuturi 
lejere privind organizarea reabilitării termice și a altor intervenții de 
îmbunătățire a calității fondului privat de locuințe 

PMT, bănci/ proiect în 
pregătire 

 
Elaborarea HCL privind controlul calității spațiilor publice, fațadelor etc în 
zonele cu locuire 

PMT / proiect în pregătire 
  

Campanie de informare privind impactul asupra creșterii valorii de piață a 
apartamentelor/locuințelor unifamiliale prin măsuri ușoare de îmbunătățire a 
aspectului zonelor de locuire  
Campanie de informare privind impactul posibilitatea/potențialul de utilizare a 
apartamentelor/locuințelor unifamiliale în circuitul de cazare al stațiunii 
balneare Turda 

PMT, hoteluri, pensiuni/ 
proiect în pregătire 

 
Managementul zonelor de locuire prin evenimente ale comunității – animarea 
cartierelor prin evenimente: 
• Organizarea zilei blocului (întâlnire de discuții și identificare de soluții la 

probleme) 
• Organizarea Zilei Cartierului (prezentarea diverselor proiecte, propuneri 

pentru soluții de atragere de fonduri pentru îmbunătățirea aspectului și 
funcționării cartierelor și creșterea valorii proprietății) 

• Organizarea Zilei Străzii (idem la nivelul străzii) 
• Happenings cu sprijinul echipelor de artiști profesioniști și amatori, ex: dans 

pe stradă etc 
• Baluri pe cartiere/zone 
• Regenerarea spațiilor care favorizează contactele între membrii comunității: 

terenuri de sport, zone de jucat șah, zone pentru dans, cluburi de cartier etc 

PMT, instituțiile de cultură/ 
proiect în pregătire 

 
Proiectul Cafeneaua Cultura Locuirii 
• Implicarea cafenelelor și cofetăriilor în organizarea pe cele 28-30 de zone a 

unor întâlniri cu temă privind îmbunătățirea aspectului cartierelor/străzilor, 
creșterea valorii locuințelor, managementul cazării turiștilor etc 

• Elaborarea unui plan de acțiune cu definirea partenerilor 

PMT, firme/ proiect în 
pregătire 

 
Proiecte privind înfumusețarea spațiului public în zonele de locuire 
• Proiectul Bunul Vecin – proiect privind rezolvarea rapidă a problemelor între 

vecini prin medierea în cadru structurilor asociative; 
• Proiectul Cel Mai Bun Gospodar; 
• Proiectul Locuințe Înflorite; 
• Proiectul Cel Mai frumos Bloc; 
• Proiectul Cea Mai Frumoasă Grădină; 
• Proiectul Cea Mai Frumoasă Stradă. 

PMT / proiect în pregătire 

 
Proiectul: De ce iubesc Turda (proiect pentru tineri) PMT / proiect 
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2.2  Program: Regenerarea conștienței privind istoria, tradiția, valorile și sensul dezvoltării locale 

 

1 Proiecte privind regenerarea atașamentului comunității faţă de valorile Istoriei 
locale/zonale 
• Cafeneaua Istoriei: întâlniri cu veteranii, personalitățile locale, profesori de 

istorie etc 
• Concurs anual privind cunoașterea istoriei locale, pe diverse nivele de 

complexitate și de generații 
• Actualizarea listei de personalități locale în domeniile: istoric, economic, 

cultural, social etc; 
• Concurs de mers pe jos pe trasee semnificative pentru istoria locală/zonală 

• din Piața Centrală până la Liceul Agricol(itinerar istoric); 
• din Piața Centrală până la Salina Turda etc; 

• Concurs de găsire a comorilor (istoriei locale/zonale); 
• Concurs de interpretare personalități ale istoriei locale/zonale; 
• Happening-uri cu scene de istorie locală/zonală. 

PMT / proiect 

2 Concursurile și activitățile privind istoria organizate de grădinițe, școli, licee PMT, instituțiile de educație/ 
în implementare 

3 Concursurile și activitățile privind istoria organizate de Muzeul de Istorie PMT, Muzeul de Istorie/ în 
implementare 

4 Piese de teatru și puneri în scenă privind istoria locală/zonală, happening-uri 
organizate de Casa de Cultură 

PMT, Casa de Cultură a 
Municipiului/ proiecte  

5 Piese de teatru și puneri în scenă privind istoria locală/zonală, happening-uri 
organizate de Teatrul Municipal 

PMT, Teatrul Municipal/ 
proiecte 

6 Activități de transfer de (informații și atașament) valori privind istoria 
locală/zonală între generații, SPAS 

PMT, SPAS/ proiecte 

7 Regenerarea mentalității comunității prin cultură și identitate locală 
• Organizarea de evenimente diverse și spectacole stradale cu talentele locale:  

• Scenete istorice și de comedie,  
• Dans și muzică modernă și tradițională,  
• Spectacole de balet,  
• Mini-concerte de muzică populară, simfonică, modernă etc 
• Recitaluri de poezie, spectacole inovative etc,  

care să anime comunitatea și grupurile acesteia. 
• Organizarea de concursuri care să pună în valoare cultura locală, 

promovarea valorilor tradiționale folclorice specifice zonei Arieșului prin 
evenimente și spectacole folclorice locale/ regionale: Concurs de dansuri și 
cântece populare; Concurs de port tradițional; Concurs de obiceiuri; Concurs 
de gătit: Masterclass de Gătit Turda, ediții anuale; Concurs de împletituri: 
Cel mai mare coș de nuiele; 

• Organizarea de festivaluri tematice ale grupurilor comunităților locale: 
Festivaul Fripturii de Turda; Festivalul Turdenilor; Festivalul Romilor Turdeni; 
Festivalul Maghiarimii Turdene; Festivalul de artă al persoanelor cu nevoi 
speciale, a grupurilor vulnerabile; 

• Participarea ,,Fanfarei Armatei” la evenimentele locale. 
• Diversificarea modalităților de promovare a informațiilor relevante pentru 

cunoașterea și transmiterea culturii și istoriei locale:  
• Sprijinirea editării și publicării de cărți (format print și pe suport 

electronic) și lucrări ale unor autori locali: lucrări cu caracter istoric, 
monografii, volume de poezie etc; 

PMT, 
entitățile instituționale 
relevante, ONG-uri/ proiecte și 
proiecte în pregătire 
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• Organizarea de Simpozioane cu tematică istorică și culturală, în cadrul 
Cafenelei Culturale; 

• Realizarea in colaborare cu mediul privat (servicii de masă, librării, 
biblioteci, donații persoane fizice) a unei cafenele literare în care să fie 
inclus și un spațiu pentru copii (carți de colorat, culori, unelte de pictat, 
jucării, jocuri educative) 

• Sprijinirea Asociației Artiștilor Plastici în promovarea talentelor locale; 
• Inaugurarea Bibliotecii Culturale virtuale; 
• Inaugurarea Galeriei de Artă Virtuală; 
• Facilitarea accesului la cultură și artă a categoriilor sociale 

defavorizate. 
• Proiecte pentru dezvoltarea capacității de cooperare culturală locală și 

internațională;  
• Proiecte de promovarea ofertei culturale prin introducerea acestei oferte în 

cadrul acordurilor de cooperare, cu parteneri din orașele și regiunile înfrățite, a 
programelor de colaborare și schimb cultural.  

• Regenerarea tradițiilor economice: 
• Prezentări de proiecte și afaceri de succes în domeniul metalurgiei în 

cadrul Cafenelei Comunității; 
• Regenerarea tradiției agricole; 
• Promovarea cazurilor și afacerilor locale de suces în domeniul 

agriculturii și industriei alimentare, cu sprijinul CUA, PAZIA; 
• Traiește sănătos! Mănâncă românește! Administrația Turzii sprijină 

producătorii români, Investește în produsul românesc; 
• Organizarea anuala a Zilei/zilelor Recoltei- Toamna Fest. 

• Regenerarea tradiției sportive ca factor de educare și socializare; 
• Întâlniri cu campionii locali (ex: echipa de handbal, sportivi cu 

performanță, antrenori, suporteri) 
• Activități de sport de masă cu desfășurare anuală; 
• Diversificarea sporturilor practicate la nivelul copiilor și tinerilor din 

municipiu; 
• Antrenarea tuturor categoriilor de vârste și de grupuri comunitare 

(inclusiv cele marcate de vulnerabilități, dizabilități) în practicarea 
sporturilor – pentru o comunitate sănătoasă; 

• Promovarea tenisului ca sport de elită în atragerea elitelor din diaspora. 
• Formarea unei noi atitudini privind cultura urbană și a mediului natural și 

regenerarea sentimentului de apartenență și mândrie locală 
• Prezentări de oportunități de finanțare în domeniul regenerării locale, în 

cadrul Cafenelei Comunității; 
• Organizarea unui eveniment național: Conferință/ Seminar național 

privind reintroducerea în circuitul economic și cultural al patrimoniului 
industrial cu valoare istorică. 

8 Regenerarea mentalității comunității privind patrimoniul natural local/zonal 
• Activarea interesului pentru sportul în natură prin excursii în zonă ”la pachet”: 

traseu, transport, ghidaj/ coaching, actvități, masă, foc de tabără, concursuri 
etc pentru toate categoriile comunității 

• Împrospătarea cunoștințelor privind valoarea cadrului natural prin: excursii 
virtuale, în cadrul Muzeului de Istorie; excursii pe teren, cu ghidaj și coaching; 

• Activarea interesului pentru mici afaceri în turism: Cursuri de ghizi, de 
coaching; Cursuri în turism extrem, de aventuă etc. 

PMT, 
firme în turism, ONG-uri/ 
proiecte și proiecte în 
pregătire 
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• Menținerea atașamentului față de valorile de patrimoniu natural prin 
evenimente-atelier: 

• Explicarea pe teren a RLU privind zonele protejate cu valoare naturală, 
cu exemplificări pozitive și negative etc; 

• Prezentarea de studii de caz concrete, pe teren, de respectare a 
valorilor naturale și de distrugere a acestora; 

• Crearea de fluturași care să conțină un ”Regulament al cetățeanului  
față de mediu înconjurător” reguli de comportament responsabil, 
distribuiți apoi în oraș; 

9 Regenerarea coeziunii comunitare  
• Proiectul/Concurs Cetățean de Turda - Vizite de explorare/ cunoaștere a 

orașului cu copiii, elevii, pe categorii de vârstă și complexitate 
• Organizarea de evenimente în cadrul Cafenelei Comunității privind: 

• Culturile diverselor grupuri ale comunității: români, unguri, romă etc, 
pensionari, elevi, copii, persoane cu nevoi speciale etc; 

• Tradiții turdene valoroase; 
• Facilitarea accesului la evenimente a categoriilor sociale defavorizate; 

• Schimburi de experiență cu alte comunități din regiune, din țară, din străinătate 
pe temele de interes relevante pentru municipiu; 

• Întâlniri cu personalități locale, regionale, naționale, internaționale pe teme de 
interes pentru comunitate; 

• Grupuri de lucru și acțiune pe teme de interes pentru comunitate, ex: 
regenerarea patrimoniului, păstrarea tradițiilor, relansarea economică etc.; 

• Grupuri de lucru și acțiune pentru regenerarea și promovarea valorilor locale, 
ex: valori istorice, tradiții, calitatea spațiului urban, mentalitate, atitudine etc.; 

• Voluntariate pentru sprijinirea cauzelor locale: regenerarea clădirilor cu valoare 
pentru comunitate, regenerarea obiceiurilor de a se implica în îngrijirea 
spațiilor publice, în îngrijirea persoanelor vulnerabile, a spațiilor verzi etc.. 

PMT și entitățile relevante/ 
Proiecte și proiecte în 
derulare 

10 Regenerarea interesului comunității locale pentru sănătate (Comunitate 
sănătoasă) prin proiecte pentru: 
• Asigurarea unui mediu mai sănătos, prin eradicarea surselor de poluare; 
• Scăderea poluării urbane din trafic; 
• Proiecte privind energia regenerabilă; 
• Reducerea riscului reprezentat de câinii fără stăpân; 
• Creşterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 
• Creşterea numărului de programe de informare și acțiune privind un stil 

sănătos de viaţă; 
• Oferirea unor noi oportunităţi de petrecere a timpului liber  şi de agrement; 
• Formarea de grupuri de sprijin pe categorii de afecțiuni; 
• Dezvoltarea voluntariatului în domeniul sănătății; 
• Scăderea expunerii tinerilor la riscul consumului de droguri şi etnobotanice; 
• Îmbunătăţirea situaţiei copiilor lăsaţi în urmă de părinţi emigranţi; 
• Extinderea serviciilor sociale pentru vârstnicii care au rămas singuri; 
• Creşterea stocului de locuinţe de calitate; 
• Amenajare locuri distracţie persoane varstnice. 

 

PMT și entitățile relevante/ 
Proiecte și proiecte în 
derulare 
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2.3 Program: Asigurarea condițiilor și serviciilor pentru o comunitate educată, deschisă, interactivă 
 

 

1 Turda, Oraș Incluziv-parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor 
marginalizate din municipiu 

PMT. și entitățile relevante/ 
POCU, Axa 5, O.I. 9, P.I. 9.vi, 
O.S 5.1, proiect aprobat 

2 CEPS Turda – Calitate, egalitate și prietenie în școlile din Turda PMT. și entitățile relevante/ 
POCU, Axa 6, P.I. 10.i, O.S 
6.2, 6.3, 6.4, 6.6, în evaluare 

3 Reconversia clădirii Sinagogii în Centru Cultural al Comunității Turdene  PMT și entitățile relevante/ 
proiect 
 4 Înființarea Bibliotecii Video a Turzii 

5 Înființarea unui Centru Multimedia 

6 Exemple de inovare în comunitate – program de emisiuni lunare la televiziunile 
locale 

 

2.4 Program: Dezvoltarea antreprenoriatului, creativității, inovativității în cadrul comunității locale; 

 

1 • Dezvoltarea/diversificarea accesibilității la informației privind lansarea de 
afaceri mici și de familie; 

PMT și entitățile relevante/ 
proiect 
 2 • Asigurarea unui proiect de voluntariat privind asistență standardizată în 

inițierea și derularea afacerilor mici și familiale, prin atragerea sectorului 
privat 

3 • Biblioteca antreprenorului – exemple de afaceri pentru întreprinzătorii 
locali, pe site-ul Primăriei 

4 • Atelierul de afaceri creative – în parteneriat cu sectorul privat 
5 • Evenimente la Cafeneaua Comunității și la Cafeneaua Economică: Întâlniri 

cu specialiști și oameni de afaceri; Prezentări de bune practici și lecții de 
evitat; Seminar de inovare, cu invitati de la Clusterul Cluj IT; Piața de 
afaceri de familie – întâlniri pentru identificare de parteneri, cumpărători 
de afaceri etc 

 

2.5 Program: Asigurarea condițiilor pentru stabilizarea comunității 

 

1 • Programul de acordare de loturi pentru familii tinere PMT / proiecte și proiecte în 
desfășurare 2 • Atragerea de finanțări pentru locuințe ANL pentru familii tinere 

3 • Evenimente în cadrul Cafenelei Comunității: Bune și rele în familie – bune 
practici, sfaturi, schimburi de experiență între familii; Trai confortabil cu 
buget redus; Valorile familiei; Cazuri de succes și lecții privind Afaceri de și în 
familie (asociații familiale) și antreprenoriatului în rândul tinerilor; Familii la 
vârsta de aur – exemple pentru tineri. 
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4 • Proiect privind asistarea familiilor tinere cu specialiști în educație, sănătate, 
psihologi; 

• Proiect privind asistarea familiei în amenajarea locuinței; 
• Familie, armonie, stabilitate – Proiect privind susținerea tinerilor în 

întemeierea familiei; 

PMT / proiecte 
 

5 • Cursuri gratuite de dans în vederea pregătirii nunții; 
6 • Organizarea de concursuri în familie: Concurs de alergare de-a bușilea pentru 

bebeluși; Concurs de alergare între tați cu mamele în brațe; Concurs/ 
antrenament de ”Trecerea Miresei peste Prag”; Concurs: ”Noi gătim mai bine” 

 

2.6 Programul: Asigurarea condițiilor și serviciilor pentru o comunitate incluzivă 

 

1 • Adresabilitatea programului: persoanele marginalizate;  persoanele fără 
venituri; persoanele fără adăpost; persoanele supuse violenței domestice; 
persoanele cu dizabilități fizice și psihice; copii aflați în situații vulnerabile; 
persoanele vârstnice.  

• Domeniile vizate: asigurarea locuirii; asigurarea serviciilor specifice; integrare 
economică și socială. 

PMT / proiecte și proiecte în 
desfășurare 

2 • Proiectele SPAS privind sprijinirea categoriilor de persoane vulnerabile PMT / proiecte în 
desfășurare 
 3 • Proiecte desfășurate de instituțiile de educație 

4 • Turda-dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale PMT., SPAS/ POCU, Axa 4, 
O.S 4.2, redepus 

5 • Proiectele asociațiilor Comunităților Roma PMT / proiect 
 6 • Proiectele asociațiilor Comunității Maghiare 

7 • Proiectele desfășurate de confesiunile Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, 
Neoprotestante 

8 • Proiect privind înființarea de structuri de economie socială în domenii 
relevante pentru Turda și zonele aferente 

9 • Proiect privind înființarea de ateliere protejate în domeniile relevante pentru 
economia locală 

 

2.7 Programul: Dezvoltarea mândriei locale 

 

1 • Organizarea Concursului privind unicitatea Turzii PMT / proiect în pregătire 
 2 • Organizarea Concursului de Fotografie Turdeană 

3 • Concurs anual privind istoria Turzii 
4 • Concurs privind talentele locale 
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2.8  Programul: Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu Diaspora turdeană din țară și străinătate 

 

1 • Constituirea Consiliului de Onoare al Municipiului Turda, format din 
personalități nepolitice, cu reputație incontestabilă 

PMT / proiect 
 

2 • Proiectul de asigurare a unui premiu pentru turdenii care vizitează Turda (ex: 
rezervarea cazării,întâlniri- surpriză etc) 

2 • Organizarea de întâlniri anuale ale absolvenților Liceului Mihai Viteazu  
3 • Multiplicarea/ diversificarea proiectului Wekendul Familiei Rațiu 
4 • Proiect de dezvoltare a relațiilor cu comunitățile de turdeni din străinătate în 

vederea gestionării problemelor specifice 
5 Inițierea de proiecte comune finanțate din programele europene și 

guvernamentale pe temele critice (în dezvoltarea antreprenoriatului, dezvoltarea 
resurselor umane etc), ex: 
• Programul Operațional privind Capitalul Uman; 
• Fondul Europa pentru Cetățeni. 

6 Adaptarea Proiectului Repatriot la specificul comuniăților turdene din străinătate 
și la condițiile strategiei de dezvoltare locală 

7 Organizarea de întâlniri cu grupurile de turdeni care lucrează în străinătate, cu 
ocazia sărbătorilor/ vacanțelor pe care le petrec în Turda 

8 Asigurarea unui serviciu de întreținere a mormintelor din Turda ale turdenilor din 
străinătate 

 

2.9 Programul: Marketingul comunității 

 

1 Eveniment anual (marketing): Conferință națională/ internațională privind 
creșterea demografică și stabilizarea tinerilor pentru dezvoltare urbană 
sustenabilă 

PMT / proiect 

2 Eveniment anual (marketing): Conferința Anuală a Diasporei Turdene 
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Politica publică privind Diversificarea și sofisticarea turismului 
 
3.1 Program: Planificarea turismului în Turda și integrarea în circuitele și rețelele regionale, naționale, 
internaționale de turism 

 

1 Elaborarea și aprobarea Master Planului de Turism care cuprinde componentele 
• Turism balnear, inclusiv subcomponentele: tratament și recuperare, chirurgie 

estetică, wellness-spa, fitness, medicină naturistă etc; 
• Turism cultural (material și imaterial)/istoric; 
• Turism științific și educațional; 
• Turism religios; 
• Turism recreativ, sportiv, extrem și de aventură, Eco-turism. 

PMT Clusterul de Turism, 
Fundația Potaissa, 
Cluburile sportive/proiect 

2 Studiu de fundamentare privind atestarea stațiunii balneoclimatice Băile Turda PMT 
/prevăzut în bugetul 2017 

3 Elaborarea și aprobarea unui profil unic la nivel regional, pe baza existentului și a 
oportunităților, privind componentele principle ale turismului: obiectivele de turism 
(culturale, naturale), infrastructura de servicii și dotări în turism, accesibilitatea, cu 
stabilirea priorităților (măsuri, proiecte), în condiții cum sunt: 
• Zona Metropolitană Cluj este săracă în infrastructură de dotări și servicii de 

petrecere a timpului liber; 
• Turda are o accesibilitate bună interregională, pe infrastructura rutieră iar 

traseele sunt pitorești (acces de tip smart-bus); 
• Turda deține potențial balnear, salină de nivel internațional, turism cultural și 

sportiv și potențial de a atrage servicii medicale specializate (Cluj-Napoca) 
pentru sportivi, vârstnici, VIP-uri; 

• Turda face parte din orașele mijlocii cu patrimoniu istoric considerabil; 
• Turda poate câștiga un loc bun în centrele de industrii creative. 

PMT, 
Clusterul de Turism/proiect 

4 Elaborarea și aprobarea Planului de Afaceri: 
• Piețele vizate pentru categoriile de turism considerate; 
• Categorii de clienți; 
• Programul pe cele 4 sezoane; 
• Calendar evenimente și localizarea lor; 
• Târguri de profil. 

5 Elaborarea și aprobarea Planului de Management 
• Pe destinații: 
• Pe trasee tematice ; 
• Pe circuite, tururi etc. 

PMT Clusterul de Turism/ 
în desfășurare 

6 Elaborarea și aprobarea Planului de Marketing în Turism 
 

PMT Clusterul de Turism/ 
parțial elaborat 

7 Identificarea rutelor, circuitelor și rețelelor regionale, naționale, internaționale de 
turism deja funcționale, relevante pentru Turda și aderarea la acestea 

PMT / temă pregătită 
pentru practica studenților 

8 Utilizarea ca instrument de catalizare a turismului cultural a Festivalului de Teatru 
şi Arte Performative „Teatru pe Drumul Sării” 

PMT, Teatrul Aureliu 
Manea/implementare 
anuală 

9 Inițierea de către Teatrul Aureliu Manea a unei serii de ateliere de creație cu mari 
artiști și  teatrele din Regiunea Nord-Vest/ din țară 

PMT, Teatrul Aureliu 
Manea/proiect 
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10 Inițierea de către Teatrul Aureliu Manea a unei serii de colaborări cu entitățile 
emblematice pentru turismul din zonă: Salina Turda, Muzeul de Istorie, zonele 
naturale protejate – în cuplaj cu perioadele de turism intens 

 

11 Implicarea evenimentelor cu caracter de unicitate în zonă în organizarea 
pachetelor de turism: Concert de muzică arhaică/ tradițională – Unirea 
Principatelor Române; Concert de primăvară;  Primăvara Turdeană; Manifestări 
dedicate patronului spiritual al Turzii-Sf. Gheorghe; Festivalul internațional de 
folclor „Chemarea Munţilor”; Zilele Municipiului Turda; Concertele de operă, 
operetă, simfonice ale Operei Naționale Cluj, Academiei Gheorghe Dima Cluj, 
Filarmonicii „Transilvania” Cluj;  Concert Coral național „Armonii De Toamnă“; 
turneele anuale ale marilor artiști naționali; Concertul și Târgul de Iarnă etc 

PMT, Casa de Cultură a 
Municipiului/ se desfășoară 
cu implementare anuală 

 

3.2 Program: Activarea/configurarea structurilor funcționale locale și zonale de turism 

 

1 Activarea Clusterului de Turism Arieș 
• Stabilirea contractului de colaborare; 
• Înființarea  Agenției  Clusterului; 
• Stabilirea Planului de Acțiune. 

PMT Clusterul de Turism/ în 
pregătire 

2 Identificarea și formarea lanțurilor de furnizori de servicii turistice de baza 
(cazare si masa)precum si cele secundare recreere, tratamente, activităţi conexe 
(sport, relaxare, educare culturală și spirituală) potrivit categoriilor de turism 
menționate, și altele: 
• Stabilirea contractului de colaborare; 
• Înființarea  Structurii de management; 
• Stabilirea Planului de Acțiune. 

PMT Clusterul de Turism/ 
proiect 
 

3 Implicarea organizațiilor, asociațiilor, etc., relevante pentru  diversificarea 
turismului 

4 Atragerea micilor antreprenori în furnizarea de servicii de cazare, bucătărie 
tradițională, servicii personale, ghidaj turistic. Realizarea unei evidențe a tuturor 
structurilor de cazare și masă locale și zonale, lista care să ajungă ușor (fizic 
sau internet) la  posibilii clienți etc 

 

3.3 Program: Organizarea turismului 

 

1 Înființarea unui serviciu/birou privind dezvoltarea turismului în Primărie pentru 
asigurarea susținerii publice a domeniului 

PMT / în studiu 

2 Dezvoltarea de scenarii,  circuite, trasee marcate/semnalate, rețele de turism și 
configurarea de pachete de turism, pe baza obiectivelor cunoscute și cel mai 
frecventate și transpunerea acestor circuite pe pliante/broșuri distribuite la 
toate entitățile relevante pentru accesul turiștilor: 

PMT, Muzeul de Istorie, Apele 
Române, confesiunile, 
Fundația Potaissa etc/ proiect 
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• La nivelul municipiului: trasee cu obiectivele cunoscute marcate/semnalate 
și conectate la cele mai puțin cunoscute (bilete Smart), trasee noi 
(amenajarea ca traseu turistic a Văii Racilor, pe Valea Arieșului etc), trasee/ 
străzi tematice (organizarea de activități stradale: comerț de suveniruri, 
bucătărie stradală tradițională etc); 

• În zonă: Valea Arieșului, Cheile Turzii, Cheile Tureniului etc, pe coridoarele de 
infrastructură de acces; 

• Atenție deosebită pentru configurarea traseului istoric și confesional, de 
istorie a României, cu inaugurare în vederea aniversării Centenarului 2017; 

• Trasee marcate/semnalizate de Eco-turism pentru peste 30 activități eco-
turistice (Fundația Potaissa), pentru diverse categorii de turiști; 

• La nivel de turism regional, interregional, național, internațional(expoziții, 
târguri, site-uri specializate); 

• În relație cu traseele turistice europene și cu orașele înfrățite etc. 

parțial inițiat (Ghid Eco-Turism, 
Fundația Potaissa) 
 

3 Abordarea strategică și rezolvarea inovativă a problemelor legate de 
accesibilitatea fizică (marketing inovativ, soluții inovative de acces și transport 
pentru turiști pe drumuri dificile, adecvarea la grupurile țintă etc) 

 

3.4 Program: Regenerarea Obiectivelor turistice culturale/ istorice 

 

1 Revizuire si completare DALI pentru restaurarea, conservarea şi reabilitarea 
clădirii reabilitare/modernizare Cladirea fostei Judecatorii Turda(P-ţa Republicii 
nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii 

PMT / prevăzut în bugetul 
2017 

2 Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului 
Legiunii a V-a Macedonica, Potaissa-Turda 

PMT / trecut de faza de 
eligibilitate și conformitate 
administrative, aprobat de 
AM POR 

3 Restaurarea și conservarea imobilului situat în Piața 1 Decembrie 1918 nr. 5, 
Turda,  în vederea conversiei în secție etnografică a Muzeului de Istorie Turda 

PMT / proiect transmis 

4 Amenajarea unei zone de paint-ball în preajma Castrului Roman ca atracție 
temporară, pentru a atrage atenția asupra viitoarei investiții 

PMT / proiect 

5 Reabilitarea și funcționalizarea actualei Case de Cultură ca: Centru Cultural, 
Facultate de Turism (ghizi, experți, preincubare și incubare afaceri în turism etc), 
Centru Multimedia in Turism 

PMT / proiect 

6 Reparatie capitală la  parcela eroilor romani cazuti in al II-lea razboi mondial PMT / prevăzut în bugetul 
2017 

7 Restaurarea Bisericii Hărcana și HCL pentru declararea acesteia ca obiectiv 
turistic de interes local/zonal 

PMT / proiect 

8 Dezvoltarea patrimoniului de colecții de istorie, etnografie și artă în cadrul 
Muzeului de istorie, prin:  
• atragerea în parteneriat a proprietarilor privați de obiecte/colecții de  colecții; 
• crearea de secții tematice în limita posibilităților (port și obiecte tradiționale, 

sala artă picturi și sculpturi ale artiștilor locali alături de istorie).   

PMT, Muzeul de Istorie, 
școlile/liceele/ proiect 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE



STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

86 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

32 
 

 

9 Înfiinţarea Secţiei Etnografice (evacuare chiriaşi, demolare construcții parazite, 
reparații) în cadrul Muzeului de istorie, prin restaurarea și conservarea “Casei 
rurale”, imobil situat în Piața 1 Decembrie 1918 nr. 5, Turda, și conversia 
acesteia în secție de etnografie 

PMT, Muzeul de Istorie/ în 
evaluare, (AFCP) 2017 – 
Small Grants 

10 Organizarea, în cadrul Muzeului de istorie, a expoziției de bază de arheologie 
romană, epoca modernă şi organizarea a două expoziţii temporare tematice 
pentru a atrage astfel iubitorii locali de istorie și turiștii interesați de partea 
culturală a orașului 

PMT, Muzeul de Istorie/ în 
lucru 

11 Actualizarea paginii web a muzeului cu noi rubrici de prezentare și promovare a 
patrimoniului deținut în gestiune ușor accesibil celor interesați de turism cultural 

PMT, Muzeul de Istorie/ în 
lucru 

12 Încheierea unor protocoale de colaborare a muzeului local cu instituții de profil 
pentru participarea la cercetări arheologice și organizarea de expoziții temporare 
pentru vizitatori 

PMT, Muzeul de Istorie/ în 
studiu 

13 Implementarea Regulamentului de urbanism adresat punerii în valoare a 
centrului istoric (fațade, tâmplărie vitrine, reclame și firme, amenajări terase, 
iluminat etc) 

PMT, Muzeul de Istorie/ în 
lucru 

14 Asigurarea iluminatului public și mobilierului urban adecvat în zonele cu valoare 
istorică și ambientală 

PMT, Muzeul de Istorie/ 
proiect 

15 Repunerea în funcțiune a cinematografului PMT / proiect 
16 Finalizarea Grădinii Zoologice 
17 Colaborarea cu băncile pentru inițierea unui pachet de credite avantajoase 

pentru renovarea locuințelor unifamiliale în clădirile din zonele cu valoare istorică 
și ambientală 

PMT / proiect 

18 Reabilitarea și mobilizarea în circuitul turistic a Minei Iosif Salina Turda/ proiect 
 

3.5 Program: Reabilitarea și prezervarea Obiectivelor turistice naturale 

 

1 Delimitarea zonelor protejate și definirea clară a categoriilor de intervenții 
interzise și admise 

PMT, custozii de arii 
protejate, APM, ABAST etc / 
în curs de implementare 
 

2 Integrarea prevederilor documentațiilor de specialitate privind: zonele naturale 
protejate (Planurile de Management și Regulamentele aferente), Bazinul 
hidrografic Someș-Tisa (Planul de management etc) etc. 

3 Promovarea zonelor protejate pentru vizitare și observare științifică și turism 
științific 

PMT, Muzeul de Istorie/ 
proiect 

4 Organizarea, în sprijinul conștientizării potențialului turistic și a valorilor naturale, 
de lecții deschise, excursii, dezbateri, acțiuni de ecologizare etc., pentru elevi, 
privind patrimoniul natural al municipiului și zonei aferente (Zona CUA și PAZIA) 

PMT, Muzeul de Istorie, 
școlile/ proiect 

5 Excursii organizate de instituții, pentru adulți/ familii cu copii, pentru 
conștientizarea patrimoniului natural al municipiului și zonei aferente (Zona CUA 
și PAZIA) 

PMT, firme locale, școli / 
proiect 
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3.6 Program: Reabilitarea și dezvoltarea rețelei/infrastructurii de dotări și servicii în turism 
 

1 Reabilitarea și dezvoltarea zonei de ștrand, lacuri și sărături: Elaborarea de 
Planuri Urbanistice Zonale, ca instrumente de atragere a partenerilor strategici și 
investițiilor strategice în turism, aferent proiectelor de dezvoltare: Zona Turistică 
Strand-Salina; Amenajări pentru turism de recreere pe Valea Arieșului, tronsonul 
urban (plajă urbană, alimentație publică, piste alergare, tenis, fitness, teren mini 
golf etc); inventarierea terenurilor și clădirilor pentru târgul de proiecte 

PMT / temă pregătită pentru 
practica studențească 

2 Amenajarea cursului Arieșului cu dotări și spații de recreere, cu includerea 
studiului elaborat de Fundația Rațiu privind potențialul de amenajare cu dotări de 
loisir urban a traseului Arieșului în municipiu 

PMT, Fundația Rațiu/ temă 
pregătită pentru practica 
studențească 

3 Înființarea de dotări și servicii de recreere cu program nocturn: cluburi, discoteci PMT / proiect propus 
sectorului de afaceri 4 Înființarea de dotări și servicii de recreere din categoria parcuri de distracție/ 

parcuri tematice: Adrenaline Park, Parc de relaxare, Aqua Park etc 
5 Înființarea unui lanț de cafenele culturale prin includerea în programul 

cafenelelor existente a unui pachet de evenimente cu profil cultural 
PMT, Clusterul Turistic, Casa 
de Cultură, Muzeul de Istorie/ 
proiect 

6 Construirea de noi capacități de cazare adecvate la estimarea volumului de 
turiști 

PMT / proiect 
 

7 Preluarea de către Primărie a tronsonului nefinalizat de locuințe de lângă pod 
pentru amenajarea ca minihotel 

8 Excursii în schimburi bilaterale cu orașele înfrățite ale municipiului, cu cazare la 
familiile participante   

9 Schimburi de experiență turistică bilaterală Turda-cu orașe din România (munte-
mare), cu cazare la familiile participante la schimbul de experiență (ex: Primăriile 
celor două orașe pot face deschiderea proiectului cu grupuri din propriul 
personal) 

10 Mobilizarea proprietarilor de afaceri existente în turism spre o nouă calitate prin 
regulamente specifice (număr margarete pensiuni/stele hoteluri, categorie 
localuri alimentație publică etc) 

11 Site trilingv interactiv specializat în Servicii de informare privind pachetele 
turistice, selectarea traseelor/obiectivelor turistice/evenimentelor, calculul 
pachetului turistic și rezervare  

12 Înființarea Centrului Regional de Instruire în Turism de aventură și Turism extrem 
13 Îmbunătățirea calității spațiilor publice în zonele de interes turistic: pavaje, 

parcaje, spații verzi, semnale/afișaje, mobilier urban, iluminat public, anvelopare 
de tip organizare de șantier a clădirilor degradate, închiderea cu panouri a 
terenurilor vacante și vandalizate 

 

 

 

 

 

 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE



89 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

88 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

34 
 

3.7 Pr ogram: Asigurarea infrastructurii de acces și serviciilor de transport pentru turiști 
 

1 Modernizarea și extinderea accesibilității fizice a orașului prin implementarea 
proiectelor, măsurilor, serviciilor de transport și sistemelor de management a 
mobilității urbane aferente Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

PMT, ONG-uri turism/ în 
inițiere 

2 D.A.L.I.  reabilitare și modernizare infrastructura rutieră și de utilități din corpul 
drumului în Băile Turda 

PMT /DALI în elaborare, POR, 
Axa 7, P.I7.1. 

3 Stimularea înființării de servicii de transport inovativ pe traseele dificile: cu 
mașini de teren și ghizi specializați, cu bicicletele, cu balonul, cu cai, vehicule 
militare etc 

PMT, ONG-uri turism/ proiect 

4 Explorarea potențialului de revitalizare a Mocăniței: real parțial sau virtual sau 
prin parcurgerea traseului cu alte mijloace 

PMT, Fundația Potaissa, 
Fundația Rațiu, ONG-uri 
turism/ proiect 

5 Reorganizarea transportului turiștilor (locali, zonali, din afara zonei etc) cu 
autobuzele cu platformă și asigurarea unui serviciu complet privind 
accesibilitatea (racordare la transportul în comun, stații de taxi, stații biciclete 
etc) 

PMT, Salina Turda, ONG-uri 
turism/ proiect în discuție 

6 Asigurarea rețelei de alei ciclabile în zonele turistice și conectate la sistemul de 
accesibilitate general (PMUD) , circuite  rezultate din consultarea publică și 
relaționarea cu zonele/obiectivele semnificative pentru turism, precum și 
dotarea cu standuri în parteneriat cu firme locale (urmând exemplele Penny 
Market, Kaufland): 
• Pista de biciclete pentru conexiunea Băile Turda – Salina Turda-Castrul 

Roman și asigurarea relației spre Cheile Turzii, pe traseul digului de-a lungul 
Arieșului (propunere de inclus în PMUD); 

• Proiectarea unui sistem de piste de biciclete care leagă obiectivele turistice 
din zona înconjurăroare a municipiului; 

• Implementarea unui sistem de bike-sharing; 
• Amenajarea unui coridor de mobilitate velo si pietonal pe malul Arieșului și 

modernizarea punții din Parcul Municipal; 
• Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Castrul Potaissa si zona Centralș; 
• Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Parcul Turda Noua și Piața 

Republicii prin Str. Nicolae Iorga; 
• Coridor shared-space între Piața Republicii si Str. Dr.I.Ratiu prin amenajarea 

aleilor partajate auto-velo-pietonal - Str. Mircea cel Batran, B.P.Hasdeu și 
puntea dintre ele 

• Banda ciclabilă Str. Mihai Viteazu; 
• Cresterea accesbilității pietonilor și biciclistilor pe dealul Durgaului - funicular 

integrat în rețeaua velo și  de transport în comun; 
• Regenerare urbană, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto și 

velo în cartierele Micro I - Rapsodiei, str. Baladei; Micro II - Ioan Opris, 
Aviatorilor, Crinilor, Trandafirilor, Liliacului; Micro III; 

PMT / proiect 
 

7 Examinarea posibilităților pentru oganizarea unui aeroport pentru avioane de 
mici dimensiuni, avioane de companie, personale 

8 Organizarea de curse de tip Smart-Bus care să conecteze Turda cu orașe 
interesate de potențialul turistic al zonei 

PMT, Salina Turda, ONG-uri 
turism/ proiect în discuție 

9 Evaluarea scenariului alternativ la soluția cu transport pe biciclete și funicular, 
respectiv utilizarea unei flote de mici dimensiuni de mașinuțe cu tracțiune 
electrică pentru transportul turiștilor 

PMT / proiect de inclus în 
PMUD 
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3.8 Program: Asigurarea capacității profesionale și instituționale în turism 
 

1 Cursuri specializate de ghizi în diverse categorii de turism, pe 
circuite/trasee/rețele 

Fundația Potaissa, ONG-uri 
turism/ în inițiere 

2 Formarea de ghizi prin educarea etapizată a tinerilor în cadrul excursiilor ONG-uri turism/ în inițiere 
3 Cursuri de limbi străine pentru personalul implicat în turism – parteneriat cu 

Universitatea Babeș-Bolyai 
PMT / proiect 

4 Schimburi de experiență cu clustere de turism, manageri în turism, organizații 
5 Cursuri de hospitality  - parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de 

Geografie și Cambridge School of Hospitality 
PMT / în explorare 

6 Tabere de vară de ghidaj turistic, de educare a copiilor pentru protejarea, 
conservarea și cunoașterea mediului natural și cultural, în parteneriat cu instituții 
specializate (Universitatea Babeș Bolyai) 

PMT, ONG-uri turism/ proiect 

 

3.9 Program: Asigurarea conexiunilor cu sectoarele economice și de servicii relevante, pentru sustenabilitatea turismului 
 

1 Dezvoltarea rețelei de furnizori de alimente ecologice din zonele Comunității 
Urbane Arieș și a Polului Agro-Zootehnic-Industrial Arieș, pentru pensiuni, 
hoteluri, restaurante etc 

PMT, CUA, PAZIA/ proiect 

2 Servicii medicale specializate legate de tratamentele balneare, de recuperare, 
fitness, welness, detoxifiere etc 

PMT, UMF Cluj/ proiect 
 

3 Parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie și clinicile specializate în 
asigurarea serviciilor de chirurgie stomatologică și chirurgie estetică/reparatorie, 
ca parte a unor pachete de turism specializate 

4 Idem și cu Fabrica de Cosmetice Farmec și firme de farmacie naturistă și 
tradițională pentru deschidere de filiale/ puncte de producție pentru turism 
balnear-medical 

PMT, Farmec Cluj/ proiect 

5 Facilitarea antreprenoriatului și industriei de suveniruri specifice zonei: sticlărie, 
ceramică, împletituri, marochinărie, obiecte casnice din cupru și alamă, port 
popular, CD-uri cu muzică/ imagini din zonă etc (industrii creative) 

PMT, firme în domeniile 
specifice/ proiect 

 

3.10 Program: Implicarea comunității locale în diversificarea și sofisticarea turismului 
 

1 Antrenarea în circuitul de cazare a apartamentelor și locuințelor unifamiliale 
neutilizate.  

PMT / proiect 

2 Inițierea Programului de acreditare a gospodariilor locale in turism 
3 Explorarea facilităților legale pentru proprietarii de case cu valoare deosebită în 

vederea recondiționării și reconversiei în structuri de cazare 
PMT, bănci/ proiect 

4 Atragerea structurilor consultative aferente microzonelor municipiului în 
proiectele de înfrumusețare a spațiilor aferente zonelor cu locuințe unifamiliale 
și colective, în vederea asigurării atractivității turistice 

PMT / proiect 
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5 Promovarea în cadrul școlilor și liceelor a programelor de turism urban (a 
obiectivelor, evenimentelor), implicarea părinților și a elevilor în programele și 
exercițiile efective de ghidaj turistic 

6 Promovarea, în cadrul structurilor consultative aferente microzonelor 
municipiului, a programelor de turism urban (a obiectivelor, evenimentelor), 
implicarea cetățenilor interesați în programele și exercițiile efective de ghidaj 
turistic 

7 Promovarea la nivelul Consiliului Local al Tinerilor a programelor de turism urban 
(a obiectivelor, evenimentelor), implicarea acestora în programele și exercițiile 
efective de ghidaj turistic 

Fundația Potaissa, Consiliul 
Local al Tinerilor/ proiect 

 
3.11 Program: Marketing Urban 

 

1 Târg anual de turism: Investiții strategice în turism; Pachete turistice; Producția de 
suveniruri, produse locale specifice (inclusiv culturale) etc; Servicii specializate 

PMT Clusterul de Turism/ 
proiect 

2 Utilizarea ca instrument de marketing a suvenirurilor specifice zonei: sticlărie, 
ceramică, împletituri, obiecte casnice din cupru și alamă, port popular, muzică/ 
imagini din zonă, conserve cu produse tradiționale (zacuscă, pateu, dulcețuri, 
uleiuri presate la rece etc) etc 

PMT, firme în domeniile 
specifice/ proiect 

3 Aderarea la asociațiile internaționale care pot propulsa turismul din municipiu și 
din zonă 

PMT.Clusterul de Turism/ 
proiect 

4 Participarea la târguri de turism cu pachete/circuite etc, produse/suveniruri PMT Clusterul de Turism/ 
proiect 

5 Organizarea de Tabere de creație internaționale în domeniile de nișă: sticlărie, 
ceramică, costume tradiționale, iconografie, arte tradiționale, produse tradiționale 
etc 

PMT Clusterul de Turism, 
factori relevanți/ proiect 

6 Organizarea de cursuri/ateliere de lucru specializate în turism, schimburi de 
experiență, conferințe în domeniu etc, de exemplu în domeniul traseelor turistice 
parcurse cu trenuri pe ecart îngust (Mocănița) 

7 Organizarea a trei acțiuni marketing cultural: Concert jazz in curte muzeu, 
Spectacol de lupte romane şi ateliere Ziua Porților Deschise în Castrul Legiunii V 
Macedonica 

PMT Clusterul de Turism/ 
proiect 

8 Organizarea de evenimente diverse și spectacole stradale cu talentele locale 
(scenete istorice și de comedie, dans și muzică modernă și tradițională, spectacol 
de balet, mini-concert simfonic, recitare poezii,  care să animeze orașul și să 
atragă turiștii) (Cununiţa Arieşului, Muguri De Pe Arieş,  Ţarina, Cununa Ardealului, 
Comori Ardelene  Şi  Datina, Corul Armonia, Cercul De Arte Plastice  Artis, Cercul 
De Educatie Pro Patria, Trupa De Balet Perfect Dance, Trupa De Majorete, Actorii 
Teatrului Local și mulți alții), cu implicarea/atragerea participării turiștilor – 
instrument de promovare/valorificare a potenţialului creativ al comunității locale 

PMT Clusterul de Turism, 
Casa de Cultură a 
municipiului Turda/ proiect 

9 Organizarea de consursuri tematice care să pună în valoare aspecte de potențial 
turistic: Concurs de aeromodele în Salina Turda; Concurs de cules ciuperci; 
Concurs pentru cea mai mare plăcintă etc.. 

PMT Clusterul de Turism, 
ONG-uri etc/ proiect 

10 Achiziționarea de echipamente de sonorizare pentru evenimente PMT,Casa de Cultură a mun. 
Turda/ proiect 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE
37 

 

 

11 Asigurarea managementului dezvoltării evenimentelor locale relevante ca 
evenimente regionale, naționale, internaționale 

PMT Clusterul de Turism, 
Fundația Potaissa, instituțiile 
culturale/ proiect 

12 Crearea de pliante pentru informarea, pentru educarea turiștilor pentru protecția 
mediului natural și cultural al zonei, și distribuirea lor in punctele importante și 
frecventate de turiști ale orașului Turda și în regiune 

PMT Clusterul de Turism/ 
proiect 
 

13 Ghid turistic trilingv on-line pe site-ul Primăriei Municipiului 
14 Deschiderea unei secțiuni pe site-ul primăriei/ Clusterului cu toate entitățile active 

în turism, pe categorii 
15 Emisiune lunară la televiziunile locale, pentru publicitate, informare, relatare de 

evenimente, evoluția proiectelor 
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Politica publică privind Regenerarea Economică 
 
4.1 Program: Planificarea regenerării economice a Municipiului Turda 

 

1 Detalierea, pe baza secțiunii corespunzătoare din Strategia Municipiului, a planului 
de Regenerare Economică, incluzând studiul privind potențialul profil economic 
diversificat și potențialele piețe de desfacere, sprijinirea turismului, precum și 
managementul implementării 
• Plan de eficientizare a dotărilor existente de servicii pentru afaceri în contextul 

profilului competitiv identificat şi asumat; 
• Examinarea potenţialului de iniţiere şi funcționare a structurilor economice de 

tip lanțuri de furnizori și cluster economic, cu prioritate în domeniile: turism, 
agro-industrial, industrii creative, construcții; 

• Elaborarea și implementarea unui program de marketing al bunurilor, serviciilor 
şi potenţialului de dezvoltare economică prin Grupul Informal pentru 
Competitivitate; 

• Elaborarea şi implementarea unui Program de Marketing: 
o Elaborarea strategiei de promovare a imaginii municipiului (brandul 

municipiului, al zonei metropolitane); 
o Elaborarea şi publicarea în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Oficiul 

Registrului Comerţului  Ghidului Investitorilor pentru municipiul Turda; 
o Dedicarea unei secţiuni pe pagina de web promovării potenţialului şi 

oportunităţilor, a serviciilor şi structurilor pentru afaceri, inclusiv 
inventarierea terenurilor cu potenţial de dezvoltare; 

o Elaborarea și implementarea unui program de marketing al bunurilor, 
serviciilor şi potenţialului de dezvoltare economică prin Grupul Informal 
pentru Competitivitate; 

o Diseminarea informaţiilor privind pieţele externe, bunele practici şi 
standarde de calitate practicate în vederea acceptării produselor pe aceste 
pieţe. 

PMT Grupul de Lucru 
privind Regenerarea 
Economică, asociațiile 
mediului de afaceri din 
Turda/proiect 

2 Grupul de Lucru va acționa ca un Consiliu al Regenerării Eonomice Locale și 
Competitivitate 

PMT, 
Grupul de Lucru în 
Regenerare Economică, 
asociațiile mediului de 
afaceri din Turda/proiect 

3 Organizarea Festivalului Sticlei și Sării 
4 Identificarea posibilităților de diversificare a profilului economic și atragerea 

investițiilor necesare 
5 Explorarea potențialului de diversificare a economiei zonale  

• la nivelul Comunității Urbane Arieș;  
• cu Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș;  
• cu Clusterul Cluj IT și Facultățile de Automatizări și Calculatoare și de 

Telecomunicații, UTCN; 
• cu Facultatea de Mecanică, UTCN. 

PMT,Grupul de Lucru 
privind Regenerarea 
Economică, asociațiile 
mediului de afaceri din 
Turda, universitățile din 
Cluj/proiect în inițiere 
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4.2 Program: Refuncționalizarea zonei industriale 
 

1 Parteneriat pentru redezvoltarea zonei industriale 
 
 

PMT,Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect în inițiere 2 Asanarea tereurilor poluate, reorganizarea zonei industriale 

3 Atragere de parteneri, investitori și investiții relevante pentru profilul 
economic al municipiului 

PMT,Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect  
   

4 Atragerea în economia locală a min 3-5 firme mari, pentru diversificarea 
semnificativă a profilului economic 

5 Asigurarea accesibilității și serviciilor publice adecvate 
6 Asigurarea aspectului și esteticii zonei industriale 

 

4.3Program: Asigurarea cadrului de colaborare pentru consolidarea economiei existente și extinderea cu activități de nișă 
 

1 Grupul de colaborare în domeniul industriilor creative: sticlărie, ceramică, 
textile, marochinărie, amenajări interioare etc 

PMT,Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect 
 

2 Implicarea asociațiilor și specialiștilor în domeniul artelor frumoase în 
inițiativele din sectorul creativiști de economie socială 

3 Asigurarea corelării între sectorul turism și sectoarele conexe: transport, 
servicii divertisment, industrie alimentară, instruire, sport, servicii medicale și 
de întreținere, servicii culturale, producția de suveniruri etc 

4 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor personale 
 
4.4 Program: Adecvarea funcționării mediului de afaceri la direcțile de regenerare economică 

 

1 Organizarea activităților prin Consiliul de Regenerare Economică PMT Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect în inițiere 

2 Implementarea RLU privind zona centrală PMT Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect în lansare 

3 Asigurarea esteticii spațiilor interioare și exterioare a firmelor, a bunei 
funcționări a acestora, a elementelor de expunere, de reclamă, de mobilier 
urban și iluminat, acceselor pentru public și marfă aferente etc 

PMT,Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect 
 

4 Asigurarea nivelului/ categoriei serviciilor la direcțiile, nivelul și cerințele 
turismului 

5 Asigurarea funcționării activităților economice la nivelul cerințelor polului urban 
Turda, ca stațiune balneară 
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6 Susținerea sectorului IMM și a afacerilor de familie în domeniile relevante: 
• Program asistenţă tehnică pentru IMM în accesarea fondurilor pentru 

marketing; 
• Program de întâlniri de schimb de experienţă și informare a oportunităților 

pe piață la Centru de Afaceri şi Expoziţii; 
• Elaborare Program de Marketing privind IMM-urile; 
• Întâlniri de lucru privind direcţiile de interes pentru marii investitori, 

relevante pentru IMM-uri. 

PMT Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect în inițiere 

 

4.5 Program: Asigurarea capitalului uman 
 

1 Parteneriate cu universitățile din Cluj-Napoca pentru inițierea unui nucleu 
universitar în domeniile: turism, industrie metalurgică, ITC, sport, arte 
frumoase, agricultură și medicină veterinară, medicină și farmacie 

PMT,Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect în inițiere 

2 Activarea Cafenelei de Regenerare Economică și corelarea subiectelor acesteia 
cu cele ale Cafenelei de Cultură în Turism 

3 Pregătirea și lansarea afacerilor în domeniile relevante: 
• Pre-incubator de afaceri; 
• Incubator de afaceri. 

PMT, Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiect  

4 Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca din cadrul Primăriei 
Municipiului, în colaborare cu ALOFM și AJOFM asigură: 
• Sprijinirea organizării de programe de formare continuă pentru forţa de 

muncă ocupată în servicii şi comerţ; 
• Programe privind diversificarea serviciilor şi oportunităţile de piaţă; 
• Schimburi de experienţă şi prezentarea de bune practici, în cadrul Cafenelei 

de Regenerare Economică; 
• Formarea de rețele pentru dezvoltare durabilă, creare de locuri de muncă 

și pentru creșterea coeziunii sociale; 
• Atragerea tinerilor din mediul rural în învăţământul mediu, tehnic şi 

academic; 
• Adaptarea ofertei de programe la dinamica cererii pieţei de muncă; 
• Modernizarea infrastructurii de dotări şi servicii potrivit nevoilor locale 

(zonale, metropolitane). 

PMT, Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
asociațiile mediului de afaceri 
din Turda/proiecte în inițiere și 
implementare 
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4.6  Program: Asigurarea suportului CDI și cadrului necesar transferului tehnologic prin colaborarea cu centrele CDI ale 
universităților clujene: UTCN, UBB, USAMV 

 

1 Înfiinţarea întreprinderilor de tip spin-off pe lângă nucleul universitar pe baza 
contractelor cu agenţii privaţi 

PMT Grupul de Lucru privind 
Regenerarea Economică, 
universitățile clujene/ proiect 
 

2 Întâlniri de lucru la nivel privat-academic–organizaţii ştiinţifice studenţeşti 
pentru identificarea finanţărilor relevante privind domeniile asumate de 
competitivitate 

3 Implicarea în reţelele de dezvoltare economică, de cercerate-inovare naţionale 
şi internaţionale relevante 
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Politica publică privind Afirmarea rolurilor teritoriale ale municipiului la nivelurile județean, regional, național 
 

5.1 Program: Dezvoltarea parteneriatului cu Zona Metropolitană Cluj 
 

1 Explorarea în parteneriat, a aspectelor în care Turda poate sprijini dezvoltarea 
Zonei Metropolitane Cluj, ex: resurse umane, locații pentru firme, locații pentru 
universități, pentru secții ale centrelor de CDI, spin-offs etc., servicii de turism și 
loisir urban etc 

PMT, Agenția Zonei 
Metropolitane Cluj, universități, 
firme etc/proiect 

2 Identificarea proiectelor de interes comun 
3 Atragerea de resurse pentru implementare (terenuri, clădiri, logistică, resurse 

umane, resurse financiare etc) 
4 Asigurarea consultării pe fond cu Comunitatea Urbană Arieș și Polul Agro-

Zootehnic-Industrial Arieș 
PMT, CUA, PAZIA, universități, 
firme etc/ proiect 

 
5.2 Program: Diversificarea și lărgirea anvergurii proiectelor în cadrul Asociației Orașelor Istorice 

 

1 Stabilirea unei Convenții a Asociației Orașelor Istorice Mici și Mijlocii din România 
privind contribuțiile la Competitivitatea regională 

PMT, ALZIAR, ANT, ICR, AMR/ 
proiect 

2 Rețea evenimente în cele 4 sezoane ale anului pentru susținerea turismului PMT, ALZIAR, ANT, ICR/ 
proiect 
 

3 Rețea națională de centre de instruire și bune practici privind prezervarea 
patrimoniului cultural, managementul cultural, regenerarea și competitivitatea 
economică și a comunității 

4 Configurarea de pachete de turism tematic naționale  
5 Conectarea traseelor și pachetelor de turism tematic la nivel național cu cele 

europene  
6 Semnarea unui Protocol de colaborare cu CLUSTERO 

 
5.3 Program: Stabilirea unui grup tematic în cadrul Asociației Municipiilor din România 

 

1 Stabilirea grupului tematic: Competitivitatea României prin Orașele mici și 
mijlocii 

PMT, AMR/ proiect 

2 Inițierea Programului Național privind Competitivitatea României prin Orașele 
mici și mijlocii, cuprinzând măsuri legislative și programe de finanțare privind 
un pachet de proiecte în rețea națională privind: 
• Reținerea tinerilor și sprijinirea familiei; 
• Regenerarea patrimoniului cultural și natural; 
• Regenerarea și diversificarea turismului; 
• Alimentație sănătoasă; 
• Regenerarea industriei; 
• Locuire și servicii de calitate; 
• Colaborarea urban-rural. 

PMT, AMR, AOR, ACOR/ proiect 

3 Asigurarea implementării programului prin rețeaua națională Competitivitatea 
României prin Orașele mici și mijlocii 

PMT, AMR/ proiect 
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5.4 Program: Stabilirea unui grup tematic în cadrul ADR Nord-Vest (cu extindere la celelalte regiuni) 

 

1 Stabilirea în cadrul ADR Nord-Vest a Grupului tematic privind regenerarea 
economică și competitivitatea orașelor mici și mijlocii, în vederea asigurării 
proiectelor relevante pentru dezvoltarea și competitivitatea regională 

PMT, ADR, AMR, AOR/ proiect 

2 Detalierea aspectelor relevante din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord-
Vest, corelarea acestora cu prevederile de dezvoltare ale județelor și orașelor mici 
și mijlocii din regiune, împachetarea ca politici publice și înaintarea către guvern 
și AM-uri 

PMT, ADR, AMR, AOR/ proiect 
 

3 Asigurarea corelării cu programele naționale de finanțare în domeniile relevante 
4 Ansamblarea proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în 

formatele adecvate (rețele, integrate etc), pe axele relevante  
5 Asigurarea unui reprezentant al politicii de regenerare și competitivitate regională 

prin rețeaua de orașe mici și mijlocii, în cadrul organismelor de decizie la nivelul 
ADR Nord Vest 

 

5.5 Program: Diversificarea proiectelor în cadrul Comunității Urbane Arieș 
 

1 Identificarea direcțiilor strategice privind regenerarea și competitivitatea 
comunităților membre a  CUA și detalierea proiectelor de interes comun: 

• Proiecte în rețea; 
• Proiecte pe 2 sau mai multe comunități ale CUA; 
• Proiecte care să deserveasca mai multe comunități; 
• Proiecte în parteneriate și/sau rețele internaționale etc 

PMT, CUA/ proiect 
 

2 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și ansamblarea 
proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele 
adecvate (rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 

3 Asigurarea factorilor responsabili în cadrul structurii fiecărui membru CUA și 
colaborarea cu Direcția de dezvoltare a Primăriei Turda 
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5.6  Program: Consolidarea parteneriatelor urban-rural (cu GAL-urile aferente) 

 

1 Examinarea și identificarea potențialului de colaborare cu Grupurile de Acțiune 
Locală din zonă, în vederea identificării intereselor comune și racordării acestora 
la dezvoltarea regională, rurală etc 

PMT, CUA, GAL-uri/ proiect 
 

2 Identificarea proiectelor de interes comun 
3 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și asamblarea 

proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele 
adecvate (rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 

4 Asigurarea includerii acestor precizări în cadrul strategiei regionale, prin 
reprezentantul regional al rețelei naționale Competitivitatea României prin Orașele 
mici și mijlocii 

 

5.7 Program: Aderarea la Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieș și asigurarea de noi parteneri rurali 

 

1 Examinarea și identificarea potențialului de colaborare cu Polul Agro-Zootehnic-
Industrial Arieș, în vederea identificării intereselor comune și racordării acestora 
la dezvoltarea regională, rurală etc 

PMT, CUA, PAZIA/ proiect 
 

2 Identificarea proiectelor de interes comun 
3 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și ansamblarea 

proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele 
adecvate (rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 

4 Asigurarea includerii acestor precizări în cadrul strategiei regionale, prin 
reprezentantul regional al rețelei naționale Competitivitatea României prin Orașele 
mici și mijlocii 

 

5.8.Program: Evaluarea rolurilor pe care le poate juca municipiul în cadrul coridoarelor de dezvoltare aferente 

 

1 Examinarea și identificarea potențialului de colaborare cu Consiliul Județean Cluj, Zona 
Metropolitană Cluj, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, privind rolurile municipiului 
(incluzînd parteneriatele teritoriale în cadrul cărora activează) la nivel județean, regional, 
în rețeaua națională și pe coridoarele relevante de dezvoltare  

PMT, CUA, PAZIA, GAL-
uri, CJ Cluj, ZM Cluj, 
ADR NV, MDRAPFE/ 
proiect 
 

2 Identificarea proiectelor care deservesc creșterea rolurilor municipiului, în beneficiul 
dezvoltării județului și regiunii 

3 Alinierea planurilor de dezvoltare strategică, teritorială, sectoriale etc și a proiectelor 
relevate ale Municipiului Turda și Județului Cluj 

4 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și ansamblarea 
proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele adecvate 
(rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 
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5 Asigurarea includerii acestor precizări în cadrul pachetelor de priorități regionale și 
naționale, prin reprezentantul regional al rețelei naționale Competitivitatea României 
prin Orașele mici și mijlocii 

 
5.9 Program: Aderarea la rețelele turistice regionale, naționale și internaționale în temele relevante 

 

1 Examinarea și identificarea potențialului de colaborare cu rețelele și clusterele de turism 
din regiune, la nivel național și internațional în vederea identificării intereselor comune 
și posibilităților de colaborare 

PMT, ANT, MT, 
CLUSTERO etc/ proiect 
 

2 Identificarea proiectelor de interes comun: trasee turistice, teme turistice, aspecte 
problematice (intreținerea patrimoniului, accesibilitatea, serviciile pentru turiști etc) 

3 Configurarea de parteneriate, alianțe, rețele de colaborare pe temele/ proiectele 
identificate 

4 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și ansamblarea 
proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele adecvate 
(rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 

5 Asigurarea includerii acestor precizări în cadrul strategiei regionale și naționale de 
turism, prin reprezentantul regional și cel național al rețelei naționale Competitivitatea 
României prin Orașele mici și mijlocii 

 

5.10 Program: Dezvoltarea accesibilității teritoriale 
 

1 Examinarea și identificarea potențialului de colaborare cu Zona Metropolitană 
Cluj, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
privind dezvoltarea intermodală sustenabilă a accesibilității interregionale și 
naționale, prin proiectele de infatsructură în care sunt implicate: CUA, PAZIA, ZM 
Cluj, Regiunea Nord-Vest și regiunile vecine  

PMT, CUA, PAZIA, GAL-uri, 
ZM Cluj, ADR NV, MT, 
MDRAPFE/ proiect 
 

2 Identificarea proiectelor de interes comun 
3 Detalierea, identificarea/planificarea/programarea de resurse și ansamblarea 

proiectelor relevante și înaintarea spre finanțare, în parteneriat, în formatele 
adecvate (rețele, integrate etc), pentru axele/programele de finanțare relevante 

4 Asigurarea includerii acestor precizări în cadrul pachetelor de priorități regionale 
și naționale, prin reprezentantul regional al rețelei naționale Competitivitatea 
României prin Orașele mici și mijlocii 
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6.1. Program Orizontal: Parteneriate și alianțe interinstituționale, intersectoriale, teritoriale 
 

1 Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă lucrează în 
parteneriat cu: AJOFM; ALOFM; firme solicitante; firme de formatori în 
domeniile solicitate. 

PMT, CCOFM/ proiecte în 
derulare  

2 • Muzeul de Istorie colaborează cu: Rețeaua națională a muzeelor de istorie 
și etnografie; instituțiile de învățământ din municipiu; instituțiile de cultură 
din municipiu; 

• Urmărește extinderea rețelei de parteneri naționali și internaționali privind 
dezvoltarea capacității în educarea comunității, promovarea imaginii 
municipiului și ca obiectiv de turism național. 

PMT, Muzeul de Istorie/ 
proiecte și proiecte în 
derulare 

3 SPAS colaborează cu: Centrul Rațiu pentru Democrație; Asociația Turda Tin; 
Asociația Slow Food; Școala Teodor Murășanu; Colegiul Național Mihai 
Viteazu; Biblioteca municipală “Teodor Murășanu”; Direcția de sănătate 
publică; Casa de asigurări de sănătate; Colegiul medicilor și OAMMR; 
Centrul de perfecționare postuniversitară a medicilor și farmaciștilor; 
Celelalte unități sanitare pe probleme specifice; Cadrele didactice din 
unitățile de învățământ arondate; Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Cluj; Asociația Transilvania pentru Promovarea 
Bolnavilor Psihici; Spitalul Municipal Turda, în vederea efectuării analizelor 
medicale gratuite persoanelor găzduite; medicii de familie și de specialitate 
ai beneficiarilor din Turda și Cluj Napoca; ALOFM Turda; Casa Locală de 
Pensii Turda; Administrația Financiară Turda; Poliția Municipiului Turda și 
Poliția Locală a Municipiului Turda; Centrul de Consiliere pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Turda; Contract de colaborare cu Corpul Gardienilor 
Publici; Centre medico-sociale, centre specializate și centre de vârstnici din 
țară: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane vârstnice 
„Acoperământul Maicii Domnului” Turda, Centrul de vârstnici Baia de Arieș, 
jud. Alba, Centrul de vârstnici Cehu Silvaniei, Centrul medico-social Ileanda, 
jud. Sălaj, Centrul de îngrijiri paleative, Sfântul Nectarie Cluj Napoca. 

PMT, SPAS/ proiecte și 
proiecte în derulare 

4 • Casa de Cultură colaborează cu: Universitatea Populară; Școala de Arte 
Cluj - secțiile pictură, inițiere corală, joc popular, canto; 

• Urmărește extinderea parteneriatelor în domenii artistice care să 
contribuie la dezvoltarea profilului cultural și turistic al municipiului și  la 
diversificarea și unicipatea produselor artistice. 

PMT, Casa de Cultură/ 
proiecte și proiecte în 
derulare 

5 • Teatrul Municipal "Aureliu Manea" colaborează cu: Instituțiile de 
învățământ din municipiu; Instituțiile de cultură din municipiu; 

• Urmărește atragerea de parteneri naționali și internaționali privind: 
organizarea Festivalului Internațional Tematic de Teatru de la Turda; 
coproducții naționale și internaționale. 

PMT, Teatrul Municipal 
"Aureliu Manea"/ proiecte și 
proiecte în derulare 

6 Parteneriate pentru regenerarea comunității, regenerare urbană și 
economică și diversificarea turismului cu: 
• Sectorul privat pentru furnizarea de mobilier urban, echipamente 

grădinărit etc.; 
• Sectorul financiar-bancar privind programe de împrumuturi pentru 

regenerarea cartierelor, sprijinirea micilor inițiative în turism; 
• RADP pentru programarea anuală a furnizării materialului săditor și 

asistenței aferente, acolo unde este necesar; 

PMT/ proiecte, proiecte în 
pregătire  
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• Asociațiile de proprietari pentru îmbunătățirea calității spațiilor publice: 
alei, locuri de joacă, parcări, platforme gospodărești, spații verzi etc; 

• Instituțiile culturale pentru regenerarea memoriei și mândriei locale; 
• Școlile pentru o largă diversitate de proiecte culturale și de mediu; 
• Instituțiile de sănătate publică pentru inițiative și programe privind 

sănătatea publică; 
• Poliția Locală privind proiectele de bună conduită civică; 
• Inspectoratul de Stat în Construcții privind asigurarea unui cadru construit 

urban estetic, sigur și valoros; 
• ALOFM privind flexibilitatea și adaptabilitatea forței de muncă la cererile 

pieței de muncă; 
• Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru siguranța locuirii; 
• Firme private relevante, personalități  pentru întâlnirile la Cafenelele 

Tematice aferente strategiei, pe teme specifice; 
• Cu confesiunile Ortodoxă, Greco-Catolică, Reformată, Neoprotestante 

pentru implicarea cetățenilor. 
7 Parteneriat cu universitățile din Cluj-Napoca 

• Cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca privind: 
• Practica de vară privind elaborarea schemelor directoare pentru PUZ 

aferent proiectelor de dezvoltare: Zona Turistica Ștrand-Salina; 
Amenajări pentru turism de recreere pe Valea Arieșului; inventarierea 
terenurilor și clădirilor pentru târgul de proiecte; 
• Prezentări privind turismul cultural, regenerare economică etc., în 

cadrul Cafenelei Turistice; 
• Practică de vară privind inventarierea terenurilor și clădirilor pentru 

târgul de proiecte; 
• Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Geografie, Catedra Geografia 

Turismului:  
• Practică studențească privind configurarea de trasee turistice, 

pachete de turism; 
• Organizarea de cursuri de ghizi în turda (la nivel de liceal și post-liceal) 

pentru trasee urbane, zonale, regionale; 
• Universitatea de Medicină și Farmacie, privind  

• Explorarea posibilităților de dezvoltare a serviciilor medicale pentru 
turismul balnear; 
• Organizarea de cursuri pentru servicii medicale personale în Turda (la 

nivel de liceal și post-liceal); 
• Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor privind: 

• Practica studențească în servicii de turism; 
• Organizarea programului de pre-incubare și incubare a afacerilor în 

turism în Turda (la nivel de liceal și post-liceal); 
• Prezentări privind regenerarea economică, în cadrul Cafenelei de 

Regenerare Economică; 
• Organizarea programului de pre-incubare și incubare a afacerilor în 

Turda (la nivel de liceal și post-liceal); 
• Cambridge Brookes University, School of Hospitality Management 

privind: 
• Schimburi de experiență privind serviciile de turism; 
• Organizarea prgramului de hospitality în Turda (la nivel de liceal și 

post-liceal); 

PMT, Universități/ discuții 
preliminare, draft de protocol 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE
48 

 

 

• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară privind: 
• Elaborarea unui concept privind amenajarea spațiilor verzi publice la 

nivelul municipiului, din perspectiva calității sale de stațiune balneară, cu 
accent pe zonele turistice; 
• Evaluarea potențialului CUA și PAZIA de a asigura produse alimentare 

de calitate pentru turiști și diverse piețe de desfacere. 
8 Identificarea orașelor mici și mijlocii cu trecut industrial și potențial turistic 

din România și țările învecinate pentru inițierea unui parteneriat în turism și 
domeniile de interes comun pentru regenerare economică 

PMT, Orașele înfrățite/ în 
lansare 

 Identificarea traseelor turistice tematice care pun în valoare municipiul, 
zona și în conexiune cu traseele tematice naționale/internaționale. 

PMT, Muzeul de Istorie, 
Clusterul de Turism/ proiect 

9 Identificarea structurilor asociative internaționale relevante pentru 
potențialul turistic al municipiului și zonei adiacente (stațiuni balneare, 
saline, sărături, spa, chei, orașe istorice, zone naturale protejate etc) în 
vederea aderării municipiului la acestea, pentru afirmarea la nivel 
internațional (schimburi de experiență, atragerea de turiști, intrarea în 
circuite turistice și economice internaționale, atragerea de investitori în 
turism și alte domenii relevante pentru Turda etc). 

PMT, Clusterul de Turism/ 
proiect 
 

10 Dezvoltarea cooperării sectorului privat cu universităţile și sectorul 
Cercetare-Dezvoltare-Inovare: 
• Înfiinţarea întreprinderilor de tip spin-off pe lângă universităţi pe baza 

contractelor cu agenţii privaţi; 
• Întâlniri de lucru la nivel privat-academic–organizaţii ştiinţifice 

studenţeşti pentru identificarea finanţărilor relevante privind domeniile 
asumate de competitivitate; 

• Implicarea în reţelele de dezvoltare economică, de cercerate-inovare 
naţionale şi internaţionale relevante. 

PMT, Grupurile de Lucru, 
Universități/ discuții 
preliminare, draft de protocol 

 Parteneriat cu universitățile din Cluj-Napoca privind creșterea rolului 
teritorial al Municipiului Turda, prin afirmarea municipiului: 
• La nivel județean și regional 

o ca Nucleu Universitar județean și regional în domeniile: ITC, turism, 
sport, construcții, agronomie etc; 

o ca centru al CUA și centru de CDI al PAZIA, structuri județene și 
regionale de dezvoltare; 

o ca nucleu de importanță regională a rețelei naționale 
Competitivitatea României prin Orașele mici și mijlocii; 

• La nivel regional și național 
o ca Centru Regional/Național de Instruire în Turism Extrem și de 

Aventură; 
o ca centru național al Festivalului Sticlei și Sării; 
o ca nucleu regional al rețelei naționale de orașe istorice cu trecut 

industrial și potențial turistic; 
• La nivel internațional 

o ca locație de importanță turistică internațională – Salina Turda; 
o ca oraș istoric de importanță națională și internațională. 

PMT, Universități/ discuții 
preliminare, draft de protocol 
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6.2. Program Orizontal: Dezvoltarea capacității prin educație, asistență tehnică, schimburi de experiență 
 

1 Programe de instruire pentru instituțiile publice și personalul relevant în 
domeniile:  
• Regenerare urbană, cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-

Napoca; 
• Management urban, cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-

Napoca; 
• Administrație publică și dezvoltare economică, cu Facultatea de Științe 

Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș Bolyai, 
Cluj-Napoca; 

• Management cultural cu Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca; 
• Constituirea și  funcționarea parteneriatelor în domeniile de interes 

privind cooperarea teritorială, cu Facultatea de Geografie, Secția 
Planificare Teritorială, Universitatea Babeș-Bolyai; 

• Generarea și administrarea pe mai multe nivele a proiectelor de 
cooperare teritorială pentru consolidarea rolurilor în teritoriu în domeniile 
relevante pentru Turda, cu Facultatea de Geografie, Secția Planificare 
Teritorială, Universitatea Babeș-Bolyai. 

PMT, Instituții publice, alte 
instituții relevante/ proiecte, 
proiecte în pregătire 
 
 

2 Schimburi de experiență cu orașe din țară și din străinătate în diverse 
aspecte ale regenerării urbane 

PMT, Instituții publice/ 
proiect 

3 Proiectele derulate prin școli și licee privind dezvoltarea comunității PMT, Grupul de Lucru, 
instituții relevante/ proiecte, 
proiecte în pregătire 

4 Organizarea de Programe de Instruire și Asistență Tehnică pentru/cu 
reprezentanții sectorului privat privind:  
• Dezvoltarea antreprenoriatului; 
• Regenerarea zonei industriale; 
• Constituirea și  funcționarea lanțurilor de furnizori în domeniile de interes 

pentru regenerarea economică; 
• Administrarea pe mai multe nivele a programului/ proiectelor din cadrul 

celor cinci obiective strategice. 

PMT, instituții relevante/ 
proiecte, proiecte în 
pregătire 

5 Schimburi de experiență între elevii din Turda și:  
• Elevi din zonele CUA și PAZIA; 
• Elevi din România, din orașe cu profil similar; 
• Elevii din alte țări, cu ocazia taberelor de vară; 
• Studenții care activează în cadrul stagiilor de practică. 

PMT, instituții relevante/ 
proiecte, proiecte în 
pregătire 

6 Organizarea Programului de Instruire și Asistență Tehnică pentru: 
• Funcționarea Clusterului Turistic Arieșul; 
• Constituirea și  funcționarea lanțurilor de furnizori în turism. 

PMT, Clusterul Turistic, 
firmele relevante/ proiect 

 
6.3. Programul Orizontal: Buna guvernare și  guvernare pe mai multe niveluri 

 

1 Contactarea și inițierea colaborării cu rețeaua de orașe cu valoare istorică, 
trecut industrial și potențial turistic din România și Europa: 
• Infrățiri și rețele de colaborare pe domeniile de nișă: turism diversificat, 

centre istorice,  sticlărie/industrii creative etc; 
• Schimburi de experiență în regenerare urbană. 

PMT, Instituții publice/ 
proiect 
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2 Dezvoltarea pachetului de obiective și activități aferente, la nivelul CUA, în 
domeniul regenerării urbane (cu municipiul Câmpia Turzii) 

PMT, CUA/ proiect 

3 Dezvoltarea pachetului de obiective și activități aferente, la nivelul CUA și 
PAZIA, în domeniul regenerării identității locale 

PMT, CUA, PAZIA/ proiect 

4 Abordarea programului de regenerare a comunității la nivel de: 
•  Comunitatea Urbană Arieș; 
• Comunităților locale și zonale de pe teritoriul Polului Agro-Zootehnic-

Industrial Arieș. 

PMT, CUA, PAZIA/ proiect 

5 Organizarea managementului în domeniul  turismului: 
• Elaborarea Master Planului de Turism, planului de acțiune și pachetelor 

de turism la nivelul Clusterului Turistic Arieș, a managementului 
destinațiilor și a lanțurilor de furnizori; 

• Explorarea posibilităților de a colabora la nivelul Comunității Urbane Arieș; 
• Explorarea posibilităților de a colabora cu PAZIA în domeniul turismului și 

al furnizării de alimente tradiționale pentru serviciile de alimentație 
publică. 

PMT, CUA, PAZIA, Clusterul 
Turistic / proiect 

6 Colaborarea privind regenerarea economică și creșterea competitivității: 
• Elaborarea strategiei, planului de acțiune și pachetelor de măsuri și 

proiecte, în domeniile economice de interes comun, la nivelul CUA și 
PAZIA; 

• Explorarea posibilităților de a colabora cu PAZIA și GAL-urile vecine în 
domeniul producerii și furnizării de alimente tradiționale pentru serviciile 
de alimentație publică; 

• Stabilirea măsurilor de sprijinire a lanțurilor de furnizori, în domeniile 
relevante pentru regenerarea economică și competitivitate, la nivelul CUA, 
în legătură cu piața proximă – Zona Metropolitană Cluj. 

PMT, CUA, PAZIA, GAL-uri, 
Zona Metropolitană Cluj/ 
proiect 
 

7 Elaborarae și aprobarea unui document comun privind cooperarea 
teritorială: 
• Plan de acțiune privind cooperarea teritorială  și pachetele de proiecte-

cheie de interes comun, în Zona CUA, GAL-uri, PAZIA, Zona Metropolitană 
Cluj; 

• Măsurile de promovare spre finanțare/implementare a proiectelor-cheie.  

PMT, Grupul de Lucru/ 
proiect 

 
6.4. Programul Orizontal: Coeziune, competitivitate, incluziune, sustenabilitate 

 

1 Asigurarea coeziunii instituționale în abordarea integrată a politicii, 
programelor și proiectelor de regenerare urbană, prin instituționalizarea 
strategiei 

PMT, instituțiile publice/ 
proiect în desfășurare 

2 Sprijinirea prin măsuri și proiecte specifice și pe baza atribuțiilor legale, a 
coeziunii sociale și incluziunii sociale: 
• Dezvoltarea capacității instituționale și profesionale a instituțiilor publice 

privind managementul strategic; 
• Creșterea calității vieții, în special în enclavele de sărăcie; 
• Proiecte focalizate, utilizarea soluțiilor inovative, colaborarea cu sectorul 

de afaceri etc.. 

PMT, instituțiile publice/ 
proiecte în stadiu de idee, în 
pregătire și implementare 

3 Orientarea către proiecte replicabile și diseminabile în domeniul turismului 
și domenii conexe (servicii, alimentație publică, suveniruri etc), precum și în 
domeniile cu potențial competitiv: 

PMT, CUA, Clusterul Turistic, 
Grupul de Lucru, firmele 
relevante/ proiect 
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• Organizarea de ateliere protejate și afaceri pe soluții de economie socială; 
• Antrenarea comunităților defavorizate pe activități relevante pentru 

activitățile economice din municipiu, zona CUA, zona PAZIA, Zona 
Metropolitană Cluj, zone mai largi dacă este cazul. 

4 Asigurarea sustenabilității politicii de regenerare urbană și a comunității 
prin inițierea de măsuri și proiecte care: 
• Generează venituri la bugetul local; 
• Atrag beneficiarii primari și secundari (actorii locali, grupurile țintă de 

turiști, investitori etc) în implementare; 
• Răspund intereselor actorilor locali și zonali și atrag resursele acestora în 

implementare; 
• Prevăd/generează mecanisme de autosusținere; 
• Contribuie la atractivitatea localității și coeziunea social-economică; 
• Contribuie la prezervarea resurselor; 
• Asigură buna gospodărire a investițiilor (includerea în buget a costurilor 

întreținerii investițiilor) etc.. 

PMT, instituțiile publice/ 
proiecte 

5 Asigurarea abordării inegrate a aspectelor și proiectelor concrete în 
domeniile coeziunii, competitivității, incluziunii care contribuie la creșterea 
rolurior/importanței municipiului în teritoriu prin: 
• Explorarea intereselor comune și identificarea proiectelor-cheie în aceste 

domenii cu CUA, PAZIA, Zona Metropolitană Cluj, Consiliul Județean Cluj, 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest; 

• Participarea în rețelele de cunoaștere în aceste domenii; 
• Participarea în proiecte transnaționale și schimburi de experiență. 

PMT, Grupul de Lucru/ 
proiect 

 
6.5. Programul Orizontal: Utilizarea colaborării cu sectorul Cercetare-Dezvoltare-Inovare 

 

1 Colaborarea cu Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca și Centrul de 
Cercetare al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din 
București, privind planificarea și implementarea operațiunilor de renovare și 
reconversie urbană, cultura locuirii, valorificarea sustenabilă a patrimoniului 
cultural și natural etc 

PMT, instituțiile publice, 
universități/ proiecte 

2 Colaborarea cu Facultatea de Construcții, Catedra Drumuri și Poduri, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, privind soluții inovative de 
accesibilitate și transport pentru zonele turistice, accesibilitate intermodală 

PMT, instituțiile publice, 
universități/ proiecte 

3 Colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca privind soluții de 
asigurare și utilizare a energiei regenerabile 

PMT, instituțiile publice, 
universități/ proiecte 

4 Colaborarea cu USAMV și Centrul de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Turda 
privind soluții de valorificare inovativă a potențialului agricol al zonei CUA și 
PAZIA și a rolurilor pe care le poate prelua Municipiul Turda în domeniu 

PMT, instituțiile publice, 
universități/ proiecte 

5 Asigurarea suportului CDI și cadrului necesar transferului tehnologic prin 
colaborarea cu centrele CDI ale universităților clujene UTCN, UBB, USAMV, 
Clusterului Cluj IT privind: 
• Înfiinţarea întreprinderilor de tip spin-off pe lângă nucleul universitar pe 

baza contractelor cu agenţii privaţi; 
• UtilizareaTIC în turism, în special în monitorizarea activităților și în 

promovarea unei oferte complete și accesibile; 
• Soluții pentru susținerea înființării Nucleului Universitar Turda; 

PMT, CUA, Grupul de Lucru, 
universitățile, Clusterul Cluj 
IT/ proiect 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE
52 

 

 

• Întâlniri de lucru la nivel privat-academic–organizaţii ştiinţifice 
studenţeşti pentru identificarea finanţărilor relevante privind domeniile 
asumate de competitivitate; 

• Implicarea în reţelele de cercerate-inovare naţionale şi internaţionale 
relevante. 

6 Asigurarea suportului CDI și cadrului necesar transferului tehnologic prin 
colaborarea cu centrele CDI ale universităților clujene: UTCN, UBB, USAMV, 
UMF privind: 
• Soluții de transport intermodal inovativ, eficiente teritorial; 
• Explorarea potențialului serviciilor de detoxifiere și medicină 

tradițională; 
• Structuri de cooperare teritorială integrată privind lanțurile de furnizori 

și clusterelor economice pentru competitivitate regională; 
• Soluții pentru inițierea unei structuri de lanțuri de furnizori în domeniile 

economice importante pentru Turda și zonă; 
• Soluții pentru furnizarea de energie din surse regenerabile, ieftine, 

soluții de economisire a consumului de energie etc. 

PMT, CUA, PAZIA, ZM Cluj 
etc, Grupul de Lucru, 
universitățile/ proiect 

7 Colaborarea cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda pentru 
explorarea potențialului pomicol de a genera produse relevante pentru rețele 
identificate (cu prioritate turismul zonal și Zona Metropolitană Cluj) și la nivel 
regional și național 

PMT, SCDAT, Clusterul 
Turistic, Grupul de Lucru, 
firmele relevante/ proiect 

 
6.6. Programul Orizontal: Gestionarea sustenabilă a resurselor pentru dezvoltare economică: umane, materiale, de 
management, piețe de desfacere, financiare 

 

1 Privind Resursele umane sunt necesare: 
• Identificarea, la nivelul Grupurilor de lucru pentru implementarea strategiei 

municipiului, a categoriilor principale de nevoi de instruire a resurselor 
umane implicate în domeniile de interes pentru dezvoltarea municipiului; 

• Inventarierea și antrenarea specialiștilor din domeniile de interes pentru 
dezvoltarea municipiului; 

• Asigurarea politicilor adecvate de personal; 
• Asigurarea programelor de specializare și dezvoltare a capacității 

profesionale, potrivit responsabiliăților și țintelor strategice ale instituțiilor 
aferent strategiei de dezvoltare a municipiului; 

• Asigurarea colaborării adecvate și transferului de experiență din partea 
instituțiilor publice implicate către comunitate; 

• Organizarea de schimburi de experiență, pe teme de interes pentru 
cetățeni, sectorul public, mediul de afaceri, ONG-uri etc., în țară și cu 
orașele înfrățite, în cadrul unor programe specifice. 

PMT, instituțiile publice, 
mediul de afaceri, ONG-uri/ 
proiecte în pregătire 

2 Administrarea Resurselor materiale necesită: 
• Asigurarea Bazei de date urbane privind terenurile, clădirile, infrastructura 

de transport și echiparea tehnico-edilitară (și celelalte date), patrimoniul cu 
valoare istorică, arhitecturală, ambientală, naturală, peisajeră, piața de 
locuințe, patrimoniul industrial, comercial, agricol, patrimoniul cultural 
imaterial, zone degradate, zone cu potențial relevant pentru obiectivele 
strategice ale municipiului etc; 

• Elaborarea PUG și RLU în GIS; 

PMT, instituțiile publice/ 
proiecte în pregătire 
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• Elaborarea Politicii de terenuri aferente strategiei de dezvoltare și pe baza 
PUG și RLU;  

• Elaborarea Master Planului Energetic; 
• Elaborarea Master Planului de Turism; 
• Punerea în valoare a patrimoniului construit în ansamblul său, potrivit 

diverselor categorii: locuințe colective și unifamiliale, ansambluri istorice, 
cu valoare ambientală și monumente istorice, clădiri moderne, spații 
publice, situri arheologice, infrastructura de transport și echipare tehnico-
edilitară etc; 

• Punerea în valoare (design, organizare, relația cu construcțiile, spațiile 
publice, căile de acces și transport etc) a cadrului natural amenajat în oraș 
(parcuri, ape, rețeaua de zone verzi, dotări turistice și sportive etc) și a celui 
natural valoros din teritoriul administrativ; 

• Punerea în valoare și protejarea a cadrului natural înconjurător: zone 
naturale protejate, sărături etc; 

• Punerea în valoare și protejarea a obiectivelor naturale antropizate; salina, 
zonele de sărături, lacurile, ștrandul, malurile apelor etc 

• Punerea în valoare și protejarea resursele balneare;  
• Planificarea dezvoltării și întreținerea și modernizarea infrastructurii de 

transport și de echipare tehnico-edilitară. 
3 Privind Resursele de management, sunt necesare: 

• Asigurarea bazelor de date necesare managementului celor cinci obiective 
strategice de dezvoltare a municipiului; 

• Verificarea și adaptarea structurilor și organigramelor instituțiilor potrivit 
obiectivelor de regenerare urbană și celorlalte obiective de dezvoltare 
strategică a municipiului; 

• Asigurarea structurării responsabilităților și lanțurilor de decizie necesare 
atingerii celor cinci obiective de dezvoltare a municipiului; 

• Dezvoltarea capacității instituționale, a asociațiilor, firmelor private 
implicate și a instituțiilor publice implicate; 

• Informatizarea instituțiilor; 
• Asigurarea interconectării bazelor de date urbane pentru fundamentarea 

unui management eficient al deciziilor; 
• Configurarea unui sistem de fundamentare tehnică a procesului de luare a 

deciziilor privind dezvoltarea municipiului. 

PMT, instituțiile publice/ 
proiecte 

4 Dezvoltarea Piețelor de desfacere pentru produsele și serviciile locale 
necesită: 
• Asigurarea serviciilor publice de calitate pentru piața stabilă (comunitatea 

însăși) și pentru vizitatori (turiști, investitori, rude, navetiști etc); 
• Pregătirea condițiilor pentru un turism de calitate (servicii, dotări, 

informații, evenimente etc), din perspectiva responsabilităților sectorului 
public; 

• Creșterea calității vieții, asigurarea atractivității municipiului (aspect, 
estetică, funcționare, marketing) pentru turiști, investitori, vizitatori; 

• Catalizarea contribuției comunității la creșterea calității vieții, asigurarea 
atractivității municipiului (aspect, estetică, funcționare); 

• Dezvoltarea capacității comunității de a se implica în economia locală: 
turism, antreprenoriat în diverse domenii etc; 

PMT, instituțiile publice, alte 
entități relevante/ proiecte 
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• Instrumentarea măsurilor de creștere a atractivității municipiului pentru 
tineri (calitatea vieții, locuri de muncă, perspectiva lansării afacerilor mici 
și mijlocii); 

• Atragerea tinerilor din zonele rurale înconjurătoare în sistemul de educație 
și facilitarea accesului la piața de muncă; 

• Examinarea posibilităților și nișelor pe care le poate dezvolta municipiul 
Turda pentru Zona Metropolitană Cluj: facilități de petrecere a timpului liber 
(weekend), turism divers, loisir urban, produse agro-alimentare sănătoase;  

• Pregătirea și dezvoltarea relațiilor cu structurile manageriale, traseele 
turistice și bazinele de turiști relevanți pentru Turda. 

5 Managementul Resurselor financiare privind dezvoltarea integrată și 
durabilă a municipiului presupune: 
• Elaborarea Politicii financiare aferente strategiei de dezvoltare, pe baza 

PUG și RLU, a strategiilor sectoriale și a obiectivelor de dezvoltare; 
• Asigurarea transparenței bugetului; 
• Pregătirea proiectelor pentru atragerea finanțărilor din programele 

naționale, europene sau din alte surse; 
• Asigurarea colaborării cu instituțiile financiar-bancare pentru identificarea 

soluțiilor de finanțare a regenerării fondului de locuințe; 
• Articularea inițiativelor publice cu cele în parteneriat public-privat; 
• Atragerea sectoarelor privat și neguvernamental în proiecte relevante; 
• Atragerea investițiilor private directe; 
• Asigurarea, prin strategia municipiului, a alinierii resurselor partenerilor și 

a unui buget consolidat privind proiectele-cheie aferente celor cinci 
obiective strategice de dezvoltare. 

PMT, instituțiile publice, 
instituțiile financiar-bancare, 
de asigurări etc/ proiecte 

 
6.7. Programul Orizontal: Extinderea utilizării energiei sustenabile 
 

1 Elaborarea strategiei și planului de acțiune privind energia, pentru 
Municipiul Turda, eventual a unui Master Plan Energetic la nivel de CUA și 
PAZIA, deoarece presupune:  
• eficiență mai mare în domeniul utilizării resurselor energetice; 
• acces la soluții inovative;  
• consumuri și costuri de operare mai scăzute, posibilitatea de a negocia 

condiții mai avantajoase, în cadrul legal existent, pentru serviciile publice, 
pentru comunitate, pentru proiecte-cheie, pentru atragerea de investiții 
etc.. 

PMT, Grupul de Lucru, 
instituțiile publice, asociații 
de locatari, operatorul, 
firmele relevante/ proiecte 
aflate în diverse stadii de 
maturizare  

2 Atragerea de experți și consultanță de specialitate privind soluții de 
utilizare a energiei regenerabile pentru domeniile relevante pentru 
dezvoltarea municipiului 

PMT, Grupul de Lucru, 
universitățile/ proiect 

3 Utilizarea capacității partenerilor universitari privind identificarea de 
soluții inovative în cadrul programelor de CDI și a rețelelor de transfer de 
bune practici și soluții inovative privind domeniul energiei regenerabile. 

PMT, Grupul de Lucru, 
universitățile/ proiect 

4 Organizarea de colaborări și schimburi de experiență în cadrul rețelei de 
orașe care utilizează soluții orientate pe energie regenerabilă: 
• Orașele Verzi; 
• Orașele Sustenabile; 
• Orașele Sănătoase; 

PMT, Grupul de Lucru, 
universitățile/ proiect 

VIITORUL MUNICIPIULUI TURDA IN PROGRAME ȘI PROIECTE



111 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

110 | 122

STRATEGIA INTEGRATă DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI TURDA 2017-2023

55 
 

 

• Orașele Inteligente; 
• Orașele Incluzive etc.. 

5 Asigurarea soluțiilor celor mai eficiente privind: 
• Economia de energie; 
• Reabilitarea termică a clădirilor care necesită această operațiune; 
• Producerea de energie din surse regenerabile; 
• Utilizarea soluțiilor bazate pe energie regenerabilă;  

în proiectele din cadrul celor cinci obiective strategice de dezvoltare a 
municipiului Turda. 

PMT, Grupul de Lucru, 
instituțiile publice, asociații 
de locatari, operatorul, 
firmele relevante/ proiecte 
aflate în diverse stadii de 
maturizare  
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 mplementarea Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă Integrată 
a Municipiului Turda 2017-
2023 implică instituționalizarea 
parteneriatului între sectoarele 
public, privat și comunitate, în 
vederea articulării eforturilor și 
contribuțiilor actorilor relevanți în 
procesul de operaționalizare.

Parteneriatul Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă 
integrată a Municipiului Turda 
este un organism cu caracter 
obştesc, în curs de constituire 
la nivelul municipiului, care 
asigură cooperarea orizontală 
şi coordonarea demersurilor 
sectoriale potrivit strategiei 
comune de dezvoltare a 
municipiului, cu implicarea 
şi responsabilizarea tuturor 
actorilor relevanţi: sectorul 
public, societatea civilă, 
mediul de afaceri. Procesul 
este coordonat şi facilitat de 
administrația municipiului, 
potrivit responsabilităţilor ce îi 
revin prin lege. 

Constituirea Parteneriatului 
Interinstituțional are ca scop 
realizarea unei bune informări 
publice, a circulaţiei datelor şi a 
unei consultări pertinente într-
un cadru organizat, în legătură 
cu nevoile şi priorităţile specifice 
identificate de către cetăţeni, 

autorităţile publice locale, 
sectorul privat, consultanţi 
etc., ca fiind de interes pentru 
dezvoltarea sustenabilă integrată 
a Municipiului Turda în domeniile 
dezvoltării socio-economice, 
locuirii, serviciilor publice, 
managementului terenurilor, 
patrimoniului natural și cultural, 
turismului, calităţii mediului şi 
cooperării teritoriale.

Principalele activităţi ale 
Parteneriatului Interinstituțional 
sunt: 

a. Asigurarea informării şi 
participării active a actorilor 
relevanţi în procesul de 
implementare, monitorizare 
și actualizare a strategiei 
şi politicilor publice privind 
dezvoltarea Municipiului Turda:

• Corelarea evoluției 
strategiei cu sistemul de 
informare a cetăţenilor;
• Încurajarea participării 
active a principalilor actori în 
dezvoltarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea, 
actualizarea strategiei şi 
politicilor publice, a rezultatelor şi 
impactului acestora;
• Dezvoltarea etapizată a 
platformei informatice în cadrul 
portalului municipiului în vederea 
stimulării participării actorilor 

relevanţi la elaborarea strategiei 
şi politicilor de dezvoltare privind 
municipiul.
b. Asigurarea circulaţiei 
datelor actualizate în vederea 
fundamentării și actualizării 
corecte a strategiei şi politicilor 
de dezvoltare integrată a 
Municipiului Turda:

• Integrarea Strategiei cu 
Planul Urbanistic General, Planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă 
și prevederile documentelor 
strategice sectoriale;
• Asigurarea datelor 
actualizate necesare aferente 
planurilor de dezvoltare, 
structurate în sisteme coerente 
(ex: GIS etc);
• Asigurarea unui sistem 
informatic integrat de stocare, 
actualizare şi de circulaţie a 
datelor necesare la nivelul 
întregului municipiu și la nivelul 
Comunității Urbane Arieș; 
• Asigurarea funcţionării 
platformei informatice pentru 
actualizarea strategiei.

c. Coordonarea procesului de 
actualizare, implementare şi 
monitorizare a implementării 
strategiei şi politicilor de 
dezvoltare privind Municipiul 
Turda:

• Asigurarea participării 

1. Cadrul general al instituţionalizării strategiei municipiului

I
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entităţilor instituţionale 
implicate la nivel de decizie, 
în cadrul Parteneriatului 
Interinstituțional;
• Asigurarea studiilor 
de fundamentare, planurilor 
sectoriale, Planului Urbanistic 
General al Municipiului Turda 
și Planului de Amenajare a 
Teritoriului Comunității Urbane 
Arieș care ilustrează și validează 
aspectele strategice de interes 
comun și o pot transfera, în 
componentele relevante, în 
cadrul planurilor locale;
• Asigurarea participării 
entităţilor instituţionale 
implicate la nivel de execuţie, 
în cadrul Parteneriatului 
Interinstituțional;
• Organizarea procesului 
de luare a deciziei privind 
implementarea strategiei şi 
politicilor pe baze tehnice, 
transparente, utilizând 
instrumente agreate de către 
toți partenerii;
• Coordonarea orizontală 
la nivelul instituţiilor implicate 
a implementării deciziilor 
strategice luate în cadrul 
Parteneriatului Interinstituțional;
• M o n i t o r i z a r e a 
şi evaluarea impactului 
implementării strategiei şi 
politicilor de dezvoltare;
• Asigurarea sistemului 
de raportare către comunitatea 
Municipiului Turda;
• Actualizarea strategiei 

de dezvoltare durabilă integrată 
a Municipiului Turda.

d. Promovarea strategiei şi a 
politicilor de dezvoltare privind 
Municipiul Turda:

• La nivelul societăţii 
civile şi a actorilor instituţionali 
relevanţi, în vederea consolidării 
şi eficientizării cooperării pentru 
dezvoltarea Municipiului Turda, 
pentru regenerarea mândriei 
locale, zonale;
• La nivelul Comunității 
Urbane Arieș, în vederea 
promovării parteneriatului 
important pentru sistemul 
teritorial de coridoare de 
dezvoltare (Cluj-Napoca, Turda, 
Câmpia Turzii, cu relații spre: 
Oradea, Brașov, Sibiu, Târgu 
Mureș etc);
• La nivelurile județean, 
regional şi naţional, în vederea 
dezvoltării poziţiei şi rolului 
în teritoriu, atât în beneficiul 
prosperităţii Municipiului Turda 
cât şi pentru consolidarea 
economiei județene, regionale şi 
naţionale;
• Promovarea în cercurile 
politice, economice şi sociale 
a necesităţii şi avantajelor 
participării în procesul de 
elaborare şi implementare a 
politicilor publice şi strategiei;
• Promovarea obiectivelor, 
programelor şi proiectelor-cheie 
către finanţatori.

Parteneriatul Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă 
a Municipiului Turda are în 
exclusivitate un rol consultativ 
pentru membrii parteneriatului.

Activitatea în cadrul 
Parteneriatului Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă a 
Municipiului Turda face parte 
din responsabilitatea coroborării 
activităților sectoriale în vederea 
dezvoltării municipiului iar 
membrii acestuia nebeneficiind 
de nici un fel de retribuţie 
sau facilităţi. Membrii 
Parteneriatului Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă a 
Municipiului Turda participă la 
dezbateri pe teme stabilite şi pot 
propune măsuri şi recomandări 
de rezolvare, punându-şi 
la dispoziţie, în beneficiul 
comunităţii Turda, experienţa şi 
cunoştinţele. 

Parteneriatul Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă 
integrată a Municipiului 
Turda se formează în vederea 
asigurării unui sistem integrat 
şi transparent de consultare 
și decizie privind planurile de 
dezvoltare a Municipiului Turda 
şi implementarea acestora; 
structura sistemului este 
figurată în schema următoare:
Parteneriatul Interinstituțional 
pentru dezvoltarea durabilă 
integrată a Municipiului Turda 
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2 . S t r u c t u r a 
P a r t e n e r i a t u l u i 
Interinstituțional și 
Modul de Organizare

este format din reprezentanţi ai autorităților publice 
locale de pe teritoriul Municipiului Turda, instituțiilor 
deconcentrate, instituțiilor subordonate consiliului 
local, instituțiilor publice din domeniile relevante, 
operatorilor de servicii comunitare de utilități publice 
locale și județene, furnizorilor de servicii sociale, 
organizațiilor sectorului privat, asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară, asociațiilor, fundațiilor 
și federațiilor de utilitate publică, comunității locale, 
partidelor politice de la nivelul Municipiului Turda, 
implicate în dezvoltarea acestuia sub aspectele 
strategice asumate și organizat în:

a. Consiliul Director al Parteneriatului, format 
din entităţile relevante pentru dezvoltarea durabilă 
a Municipiului Turda, din sectoarele public, privat, 
societate civilă, la nivel de factori de decizie;

b. Grupurile de Lucru, alcătuite din 
reprezentanţi ai entităţilor partenere, la nivel tehnic, 
precum şi reprezentanţi ai consiliului local. Grupurile 
de Lucru sunt structurate potrivit obiectivelor şi/sau 
politicilor de dezvoltare privind Municipiul Turda și 
conduse de lideri de grup. 

c. Unitatea de Administrare a Strategiei 
alcătuită dintr-un grup de specialişti la nivel executiv, 
nominalizaţi de către conducerea Municipiului 
Turda, în cadrul structurii existente.

Componenţa nominală a Parteneriatului 
Interinstituțional se stabileşte prin răspunsul la 
invitaţia adresată de către Primarul Municipiului 
Turda reprezentanţilor marcanţi ai societăţii civile, 
ai mediului de afaceri, instituţiilor locale și județene 
şi instituțiilor publice județene și regionale din 
cadrul parteneriatelor relevante pentru elaborarea 
strategiei de dezvoltare a municipiului. Este necesară 
participarea factorilor de decizie și participarea 
experţilor din toate aceste sectoare. În componența 
nominală intră reprezentanții instituțiilor care au 
răspuns la invitația Primarului Muniicpiului Turda 
și s-au implicat în proces. Componenţa nominală, 
stabilită prin Dispoziție de Primar al Municipiului 
Turda, poate suferi ulterior modificări în funcţie 
de gradul de participare şi respectiv de hotărârea 
unilaterală de a nu mai face parte din organism.
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Managementul implementării 
Strategiei de dezvoltare durabilă 
a Municipiului Turda 2017-2023 
este asigurat de  următoarele 
structuri:
a. Primăria Municipiului 
Turda, prin Direcția de Dezvoltare 
care va avea în componență 
Unitatea de Administrare a 
Strategiei;
b. Grupurile de Lucru;
c. Secretariatul Strategiei;
d. Unităţile de Implementare 
aferente Proiectelor prioritare;
e. Structurile consultative.

Structura operațională este 
responsabilă de următoarele 
aspecte relevante pentru 
administrarea Strategiei:

a. Asigurarea facilitării 
privind corelarea pe verticală 
și interdisciplinară a planurilor, 
măsurilor și proiectelor prin care 
se vor atinge cele cinci obiective 
strategice;

b. Asigurarea corelării 
orizontale interinstituționale 
şi interdepartamentale privind 
elaborarea, actualizarea, 
implementarea strategiei și 
transferarea acestora în planul/ 
planurile de urbanism și, acolo 
unde este cazul, de amenajare a 
teritoriului;

c. Asigurarea capacităţii 
tehnice privind managementul 
proiectelor cu finaţare europeană;

d. Facilitarea structurilor de 
cooperare la nivelul teritoriului 

municipiului, în context județean, 
regional, național, privitor la 
proiectele de anvergură națională 
și europeană etc.;

e. Asigurarea corelării 
proiectelor într-un plan de acțiune 
și un plan multianual de investiţii 
privind strategia;

f. Colectarea și corelarea 
necesarului de studii de 
fundamentare și proiecte pentru 
includerea în planul de achiziţii 
publice;
g. Facilitarea atragerii 
finanţărilor, prin informare, servicii 
contractate de consultanță și/sau 
reurse umane interne, după caz;
h. Asigurarea informării 
şi consultării publice privind 
strategia municipiului;

i. Administrarea bazelor de 
date urbane și teritoriale;

j. Asigurarea monitorizării şi 
evaluării impactului şi progreselor 
în implementare, pe baza utilizării 
datelor actualizate, repoartelor 
pe proiecte, urmăririi pe teren, și 
raportarea către Consiliul Director 
al Parteneriatului;

k. Asigurarea asistenței 
tehnice necesare privind utilizarea 
bazelor de date și a planurilor 
de urbanism și amenajare 
a teritoriului în procesul de 
fundamentare a deciziilor 
aferente implementării strategiei;

l. Asigurarea actualizării 
strategiei.
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3.Mecanismul abordării 
integrate. 

Municipiul Turda, prin anvergura, 
funcțiile și rolurile pe care le 
exercită în teritoriu, trebuie să 
integreze în strategia dezvoltării 
o suită de perspective: relația 
urban-rural (cu comunele vecine), 
relația urban-urban (cu Municipiul 
Câmpia Turzii), relația cu Zona 
Metropolitană Cluj, rolurile în 
dezvoltarea județului Cluj, rolurle 
în cadrul rețelei regionale și 
naționale de poli urbani. Astfel, 
devin relevante următoarele 
aspecte și necesități:

a. Municipiul Turda se 
bazează pe strategia de dezvoltare 
în vederea conectării abordărilor 
locale și a dezvoltării integrate a 
Municipiului Turda cu structurile 
de cooperare teritorială din cadrul 
cărora face parte: Comunitatea 
Urbană Arieș, GAL-uri, clustere 
economice etc., precum și cu 
nivelul județean, prin raportarea 
corectă la planurile de dezvoltare 
ale Zonei Metropolitane Cluj, 
ale coridoarelor de dezvoltare 
naționale. Sunt vizate colaborări 
în domeniile turismului (balnear 
cu prioritate), industriilor creative, 
ITC, industrial, agro-industrial 
etc.. 

b. În același sens, 
Municipiul Turda face parte din 
sistemele regional și național 
de poli urbani și, ca atare, este 

necesară asigurarea avantajelor 
pe care municipiul le are din 
funcționarea în aceste sisteme, 
precum și asigurarea contribuților 
municipiului la dezvoltarea 
regională și națională din această 
perspectivă. Un exemplu concret 
îl constituie aderarea la traseele 
internaționale tematice de turism. 

c. Sunt prevăzute și inițiate 
măsuri de corelare a planurilor de 
dezvoltare privind:

o documentele care 
fundamentează: dezvoltarea 
strategică, dezvoltarea teritorială, 
pachetele de măsuri şi programul 
de investiţii publice aferente; 

o domeni i le/sectoarele 
care conduc la dezvoltarea 
rolurilor teritoriale: accesibilitatea 
fizică, deservirea cu utilităţi şi 
servicii, locuirea, dezvoltarea 
economică, regenerarea 
identitară, calitatea mediului şi a 
vieţii etc.; 

o entităţile instituţionale 
care cooperează în vederea 
atingerii obiectivelor dezvoltării 
municipiului;

o sectoarele implicate în 
dezvoltarea municipiului: sectorul 
public, sectorul privat şi crelațiile 
urban-rural, respectiv urban-
urban ale municipiului;

o structurile de dezvoltare 
strategică (relația cu Zona 
Metropolitană Cluj, situarea pe 
un coridor național/european de 
dezvoltare),  relațiile de cooperare 

teritorială urban-rural și urban-
urban (GAL-urile), structurile 
economice (clusterele de turism 
și, posibil, ITC și agro-industial);

o necesitatea asigurării 
colaborării pe verticală şi 
orizontală;

o dezvoltarea internă 
a municipiului, simultan cu 
dezvoltarea rolului județean, 
regional și național al acestuia.

Impactul strategiei se evaluează 
în legătură cu eficacitatea sa 
de a răspunde problemelor 
Municipiului Turda şi de a 
dezvolta structuri de colaborare 
pentru angajarea comunităţilor 
locale în procesele de dezvoltare. 
Pentru asigurarea impactului 
durabil al strategiei, abordarea 
integrată este consolidată printr-
un proces de consultare continuă 
cu entitățile relevante asupra 
priorităţilor viitoare, precum 
şi cu beneficiarii proiectelor, 
implicaţi în evaluarea succesului 
proiectelor. 

Exercițiul anual de monitorizare 
și evaluare a strategiei în care 
sunt implicate, prin grupurile 
de lucru, entitățile relevante 
ale municipiului, constituie 
un proces de formare crucial 
pentru abilitatea de a gestiona 
în parteneriat dezvoltarea 
sustenabilă a acestuia.
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