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Introducere 
 
 
 
 
 
 

 

Localizarea municipiului Mediaş 
 

Municipiul Mediaş este situat în partea nord-vestică a judeţului Sibiu, la 55 

km de Sibiu, 39 km de Sighişoara şi 41 km de Blaj; este aşezat în bazinul mijlociu 

al râului Târnava Mare, fiind una dintre cele mai vechi aşezări de pe Valea 

Târnavelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Din punct de vedere al organizării teritoriale, Mediaşul este al doilea oraş ca 

mărime, după oraşul reşedinţă de judeţ - Sibiu. Numărul de locuitori ai municipiului 

Mediaş, la nivelul anului 2011, era de 43.369, numărul de locuinţe fiind de 20.893, 
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conform informaţiilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în urma ultimului 

recensământ (2011). 

Suprafaţa teritoriului administrativ al municipiului Mediaş este de 6.262 hec- 
 

tare. 
 

 

Reţeaua de drumuri 
 

Judeţul Sibiu este tranzitat de căi de comunicaţie de importanţă naţională, 

atât în domeniul transporturilor rutiere, feroviare, cât şi aeriene. Municipiul Sibiu 

este intersecţia a două coridoare de căi de comunicaţie, de primă importanţă în re-

ţeaua rutieră şi feroviară a ţării – axa Braşov-Arad, care face legătura dintre capi-

tala ţării şi frontierele de vest, unind centrele din sudul Transilvaniei. Cealaltă axă 

principală uneşte centrul Munteniei cu estul Transilvaniei, fiind dezvoltată pe direc-

ţia nord-sud, traversând Munţii Carpaţi pe valea Oltului. 
 

- Drumul european E 68 Frontiera Nădlac-Arad-Deva-Sebeş-Sibiu-Braşov 
 

- Drumul european E 81 Frontiera Giurgiu-Bucureşti-Piteşti-Sibiu-Cluj 

Napoca-Satu Mare-Frontiera Halmeu 

- Coridorul IV Pan-European Frontiera Nădlac-Arad-Deva-Sebeş-Sibiu-

Braşov- Ploieşti-Bucureşti-Slobozia- Constanţa 

Beneficiind de această aşezare, judeţul va urmări pe termen lung politicile 

de realizare a infrastructurilor tehnice de comunicaţie şi transport, care se află pe 

cele două coridoare. 

Judeţul Sibiu este traversat de 108 km din două trasee de drumuri europe-

ne, E 68 şi E 81, şi dispune de o reţea bine reprezentată de drumuri publice. 

În cadrul Regiunii Centru, judeţul Sibiu ocupă locul patru în ceea ce priveşte 

total lungime drumuri publice, locul cinci în ceea ce priveşte total lungime drumuri 

naţionale şi locul patru în ceea ce priveşte total lungime drumuri locale - judeţene 

şi comunale. 

Sunt: 
 

• 6 trasee de drumuri naţionale, din care : 
 

2 trasee de drumuri europene, E 68 (DN 1) şi E 81 (DN 7) ; 

2 trasee de drumuri naţionale principale, DN 7C şi DN 14; 

2 trasee de drumuri naţionale secundare, DN 14A şi DN 14B. 
 

• 51 trasee de drumuri judeţene ; 
 

• 72 trasee de drumuri comunale. 
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Lungimea drumurilor publice din judeţul Sibiu este de 1.599 km, reprezen-

tând 1,96% din totalul drumurilor publice din România (81.693 km, la nivelul anului 

2008). 

Densitatea drumurilor publice în judeţul Sibiu este de 29,44 km/100 km2, si-

tuând judeţul pe ultimele locuri din ţară, fiind sub densitatea pe ţară, care este de 

32,9 km/100 km2 şi aproape egală cu densitatea pe Regiunea Centru (29,4 

km/100 km2). 
 

Din total lungime drumuri publice, situaţia se prezintă astfel: 
 

- 257 km – 16 % - sunt drumuri naţionale; 
 

- 1.342 km –84% - sunt drumuri judeţene şi comunale. 
 

Drumurile naţionale sunt modernizate în totalitate, situându-se în clasele 

tehnice III şi IV, având o stare tehnică considerată ca fiind bună. 

Infrastructura de transport local în multe zone este necorespunzătoare. 

Doar 9,4%, din drumurile judeţene şi comunale sunt modernizate, faţă de 10% la 

nivel naţional, dar peste media de 4% pe regiune. 

Drumurile locale care au îmbrăcăminte uşoară reprezintă 33,7% din total, 

peste media pe regiune 31.3% şi peste media pe ţară 29,5% din total drumuri ju-

deţene şi comunale. 
 

Calculând distantele ce despart Mediaşul de principalele rute ale drumurilor 

naţionale şi europene, de căile de autostradă sau de aeroporturi, am remarcat ur-

mătoarele: 

Mediaşul se afla la o distanţă de 37 km de drumul european E60 ce trece prin 

Sighişoara, aceasta fiind cea mai mică distanţă faţă de acest drum european; 

Dacă străbatem DN 14A, la 44 km de la ieşirea din Mediaş şi până în 

Iernut, drumul se intersectează din nou cu E60 şi cu DN 15 
 

Către acelaşi drum european E60 se poate ajunge pornind din Mediaş către 

Târgu-Mureş parcurgând DN 14A, apoi DJ142 şi DJ151B, după 58 km; 

Dacă pornim din Mediaş către Cluj-Napoca vom străbate 120 km pe DN 

14A, DN15, drumul intersectându-se la Cluj-Napoca cu drumurile europene E60, 

E81 şi cu DN1. 

Drumul European E81, precum şi DN 1 pot fi accesate pe drumurile DN 14 

şi DN 14B, ce leagă pe o lungime de 66 km municipiul Mediaş de Teiuş. 
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Trebuie remarcat faptul că autostrada Transilvania, actualmente aflată încă 

în faza de construcţie, va tranzita jumătatea nordică a ţării, la distanţe destul de 

reduse faţă de Mediaş: 

- cea mai mică distanţă între Mediaş şi autostrada Transilvania este de 27 

km şi va fi la Daneş, localitate situată lângă Sighişoara; 

Următoarea localitate în termeni de apropiere de Mediaş prin care va trece 

autostrada este Iernut, situată la 44 km distanţă de Mediaş; 

- la 58 km de Mediaş va trece autostrada prin municipiul Târgu-Mureş. 

Aeroporturile situate la distanţe mici faţă de municipiul Mediaş sunt: 

- aeroportul Sibiu - la 54 km; 
 

- aeroportul de lângă Târgu-Mureş, la Vidrasău - la 58 km. 
 

- aeroportul de la Cluj-Napoca - la o distanţă de 120 de km. 
 

 

Reţeaua de căi ferate 
 

Din punct de vedere al transportului feroviar, judeţul Sibiu deţine câteva no-

duri de cale ferată cum ar fi: Sibiu, Copşa Mică şi Podul Olt. Prin aceste noduri de 

cale ferată se realizează legături atât cu toată ţara, cât şi cu Europa Centrală şi de 

Vest. 
 

Din punct de vedere al transportului feroviar, Mediaşul se află la următoare-

le distanţe faţă de cele mai apropiate noduri feroviare: 

Copşa Mică: 11 km 
 

Sibiu: 56 km; 
 

Teiuş: 62 km; 
 

Podu Olt: 78 km; 
 

Războieni: 96 km 
 

Cluj-Napoca: 164 km. 
 

 

Geografie 
 

Mediaşul este o aşezare urbană de podiş. Altitudinea medie a municipiului 

este de 320 de metri. La intrarea Târnavei în zona oraşului altitudinea este de 

295,3 m, iar la ieşirea acesteia altitudinea scade la 290 m. Cea mai înată cotă 

existentă pe suprafaţa Mediaşului este de 555 m şi ea reprezintă vârful Dealului 

Wewern - situat în partea de nord-vest. Dealul Baznei (598 m) domină prin înălţi-

me întreaga zonă mijlocie a Târnavei Mari. 
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La Mediaş predomina relieful de culoar. Caracteristicile elementelor climati-

ce sunt determinate de către un complex de factori, între care se distinge poziţia 

Mediaşului în cadrul regiunii de podiş şi în culoarul Târnavei Mari. Astfel, la atribu-

tele specifice climei României, continental - moderată, se adaugă cele de podiş şi 

de culoar. 

Teritoriul oraşului Mediaş se încadrează în climatul temperat continental, cu 

ierni mai blânde şi veri călduroase şi lungi, cu precipitaţii în aproape tot timpul anu-

lui. 

Tronsonul hidrografic dominant este Târnava Mare, care străbate oraşul de 

la est la vest pe o lungime de 6,2 km. 

Târnava Mare este una dintre arterele hidrografice majore ale zonei centra-

le a ţării. Regimul hidrologic al Târnavei Mari la Mediaş este cel al întregului său 

aliniament. El înregistrează două perioade cu debite mai mari (primăvara şi toam-

na), când cantitatea de apă depăşeşte cu mult valoarea medie multianuală (8,6 

mc/sec) şi două de minim cantitativ (august - septembrie şi februarie), când râul 

transportă mult sub capacităţile sale de albie. 

Aportul mai însemnat la debitul Târnavei Mari îl are afluentul Valea Moşnei. 
 

Acesta ocupă cel mai mare bazin de recepţie dintre văile afluente de la Mediaş. 
 

 

Istorie 
 

Din punct de vedere istoric, Mediaşul si-a conservat trecutul istoric în 17 

turnuri şi bastioane, ziduri multiseculare înalte de peste 7 metri, 3 porţi principale 

şi 4 secundare de acces în vechea cetate. Centrul istoric al oraşului Mediaş, apare 

ca un muzeu în aer liber. Monumentele medievale din piaţa castelului sunt unice 

în Transilvania. 

Oraşul are o vechime de peste 7 secole, fiind menţionat pentru prima dată, 

într-un document istoric în anul 1267, astfel fiind unul dintre cele mai vechi oraşe 

ale României. 

Prima atestare documentară a Mediaşului datează din 1267. Acest spaţiu, 

pe care există astăzi municipiul, a fost permanent populat, chiar şi până la venirea 

aici a germanilor şi, ceva mai târziu, a ungurilor. 

Primele menţiuni despre organizări ecleziastice în zona Mediaş datează din 

1283, în actele emise de episcopul Transilvaniei, adresate parohiilor din cele opt 

aşezări ce alcătuiau capitul Mediaş la cele vremi. Prin aceste acte, saşii sunt men- 
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ţionaţi în mod indirect, prin numele acelor decani locali (Adam din Mediaş, 

Thoderich din Copşa Mare, Peter din Moşna etc.). 

La 25 III 1552, regele Ferdinand I de Habsburg atribuie Mediaşului rangul 

de oraş şi dreptul de judecătorie proprie. Acelaşi act recunoaşte oficial supremaţia 

Mediaşului în coordonarea administrativă a teritoriului celor două scaune săseşti 

(Mediaş şi Şeica). 

Apariţia căilor ferate la Mediaş a reprezentat şi începutul activităţilor de fa-

bricaţie, precum şi un început al deplasării din localitatea de origine, pentru locui-

tori. Cele mai importante elemente ale dezvoltării oraşului au fost: calea ferată şi 

gazul metan. 

în perioada de cumpănă dintre ultimele două secole ale mileniului, oraşul 

cunoaşte un vădit avânt economic şi un spor de populaţie. La 1900, Mediaşul în-

registra în evidenţa să civilă peste 7600 locuitori. După 1900, în zonă începe pro-

cesul de extracţie a gazului metan, sursă energetică şi materie de o excepţionala 

însemnătate pentru oraş şi pentru ţară. îndată după începuturile de exploatare ga-

ziferă, apar şi primele mari unităţi industriale de consum şi prelucrare. în 1921 in-

tră în funcţiune fabrica de geamuri şi cea de vase emailate. în 1922 intră pe rol 

tehnologia de la Vitrometan, ce avea să devină în scurt timp unitatea industrială 

ale cărei produse şi obiecte din sticlă au reprezentat o mândrie medieşeană, zona-

lă şi naţională. 
 

Perioada de după primul război mondial reprezintă pentru Mediaş o vreme 

de stabilitate economică şi socială. 

 

Evenimente importante în istoria Mediaşului: 
 

 1267 - 3 iunie - prima menţiune documentară a localităţii.


 1289 - Pomenită documentar “terra Medies” (până la 1308).


 1315 - Regele maghiar Carol Robert de Anjou conferă locuitorilor din 

Mediaş, Șeica şi Biertan toate drepturile provinciei Sibiu.

 1359 - Mediaşul este numit pentru prima dată oraş (civitas).


 1402 - Regele Sigismund eliberează scaunele Mediaş şi Șeica de sub ju-

risdicţia comitelui secuilor. Prima menţiune a judelui local (villicus).

 1414 - Prima referire documentară privind biserica “Sf. Margareta”.


 1452 - Menţionarea primei incinte de apărare în jurul bisericii “Sf. Marga-

reta” (castrum).
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 1457 - Prima menţiune a breslei croitorilor şi a celei vânzătorilor de pos-

tav din Mediaş.

 1487 - Prima menţiune a unui spital la Mediaş.


 1490-1534 - Se construieşte incinta fortificată, la lucrări contribuind şi lo-

cuitorii satelor din cele două scaune, Mediaş şi Șeica.

 1501 - Existau deja 6 bresle.


 1552 - Mediaşul devine sediul judelui regal al celor două scaune.


 1586 - Menţionată documentar “Schola civitatis” (Școala oraşului).


 1599 - Dieta întrunită la Mediaş l-a ales ca principe al Transilvaniei pe 

cardinalul Andrei Bathory.

 1639 - Construirea unui pod peste râul Târnava Mare.


 1816-1824 - Construirea Școlii de fete.


 1826 - Înălţarea Bisericii române unite şi a şcolii greco-catolice din Medi-

aş de către episcopul Ioan Bob.

 1863 - Introducerea iluminatului public stradal.


 1871 –Deschiderea şcolii agricole din Mediaş. Îşi începe activitatea tipo-

grafia G. A. Reisenberger.

 1872 - Inaugurarea gării din Mediaş.


 1873 - Deschiderea Școlii orăşeneşti de meserii.


 1879 - Construirea unei săli de gimnastică.


 1881 - Se pun bazele fabricii de pielărie Karres din Medias.


 1888 - Deschiderea unei fabrici de postav şi textile la Mediaş.


 1893 - Înfiinţarea Cooperativei de economii şi credit. Primele legături te-

lefonice la Mediaş. Începe să apară “Mediascher Wochenblatt” (Foaie 

săptămânală medieşană).

 1895 - Se pun bazele fabricii de salamuri si conserve.


 1902 - Se construieşte un spital orăşenesc cu 32 de paturi.


 1908 - Transformarea spitalului şi mărirea capacităţii la 160 de paturi. 

Construirea unei şcoli catolice elementare şi a unei şcoli româneşti unite.

 1910-1912 - Construirea liceului Stephan Ludwig Roth.


 1911 - Construirea Școlii ortodoxe româneşti. Începutul exploatării gazu-

lui metan la Mediaş.
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 1919 - Ianuarie 8: Adunarea Naţională Săsească, întrunită la Mediaş, ho-

tărăşte aderarea saşilor din Transilvania la Marea Unire pe baza hotărâ-

rilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

 1921 - Deschiderea fabricii de geamuri. Realizarea fabricii de vase emai-

late.

 1922 - Se pun bazele fabricii de sticlărie Vitrometan.


 1935 - 28 Iulie Sfinţirea Catedralei ortodoxe cu hramul “Sf. Mihail şi Ga-

vril”.

 1962 - Se construieşte noul pod peste calea ferată.


 1963-1965 - Se construieşte noua gară.


 1970 - Mai: mare inundaţie. La fel şi în iulie 1975.
 

 

Mediaşul este situat în zona cu cele mai importante zăcăminte gazeifere din 

Transilvania şi din ţară. în municipiu se află cel mai important producător şi furni-

zor de gaze naturale din România: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. precum şi Societatea 

Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Compania responsabilă 

cu distribuţia gazului în municipiului Mediaş este E-ON Distribuţie S.A.; lungimea 

totală a reţelei de distribuţie gaze naturale era de 1.008,8 km în Sibiu şi 325,2 km 

în Mediaş. 
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Analiza structurării 
 

economice şi potenţialului 
de dezvoltare al 

municipiului Mediaş 
 

în contextul economic 
 

al judeţului Sibiu 
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O strategie de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung este imposibil 

de conceput fără o imagine clară asupra potenţialului economic de creştere al zo-

nei din următoarele considerente: 

- mediul economic privat este singurul mediu care generează plus-valoare; 
 

- mediul economic privat este singurul care poate crea real locuri de muncă 

şi care contribuie astfel concret la reducerea şomajului şi la creşterea 

prosperităţii economice; 

- Strategia Mediaş 2020 urmăreşte sprijinirea directă a dezvoltării sectorului 

economic prin acţiuni concrete directe, dar şi prin diverse pârghii de 

influenţă, specifice administraţiei publice locale; 

- Mediul economic privat format din IMM-uri, la nivel de Uniune Europeană, 

concentrează peste 80% din forţa de muncă angajată în sectorul pri-

vat, prin urmare creşterea nivelului de trai urmărită de noi se va realiza 

în mod direct prin stimularea dezvoltării sectorului IMM; 

- Mediul economic privat poate sprijini atât sectorul ONG, cât şi soluţionarea 

variatelor probleme sociale în parteneriat cu administraţia publică lo-

cală. 

 
 

 

Cercetarea – dezvoltarea şi high-tech reprezintă una din priorităţile urmărite 

de către Uniunea Europeană, pe de o parte, aşa cum apare în obiectivele acesteia 

pentru perioada 2020 şi totodată şi de către Mediaş, aşa cum apare şi în obiecti-

vele Mediaş 2020. 

În prezent, la nivelul judeţului Sibiu, acest sector este în principal axat pe 

tehnologia informaţiei, sub aspectul numărului de firme care activează în acest 

domeniu. Astfel, 70,66% din total firme axate pe cercetare dezvoltare sunt din ra-

mura tehnologiei informaţiei. Cu toate acestea, la nivel de cifră de afaceri, indus-

tria de echipamente electrice şi optice deţine supremaţia, cu o pondere de 82,22% 

din total cifra de afaceri la nivel de judeţ. 
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CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  

NUMAR FIRME ACTIVE  
JUD. SIBIU, 2012 

 
 

Telecomunicatii 
Industria de 

 

13.25% 
 

echipamente speciale 
 

 
Cercetare-Dezvoltare  

inclusiv in domeniul  

1.58%  securitatii si apararii   

Industria de 0.95%  
echipamente electrice   

si optice   

13.56%    
 
 

 
Tehnologia Informatiei  

70.66% 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  
CIFRA DE AFACERI  

JUD. SIBIU, 2012 

 

Industria de Cercetare-Dezvoltare 

echipamente speciale 0.17% 

inclusiv in domeniul  

securitatii si apararii  
0.24%  

Telecomunicatii  

2.57%  

 Tehnologia Informatiei 

Industria de 14.80% 

echipamente electrice  

si optice  

82.22%   
 
 
 
 

 

La nivelul municipiului Mediaş, distribuţia la nivel de număr de firme păs-

trează tendinţa judeţului Sibiu, dar aici vorbim despre un procent de 62,96%, ur-

mătoare ca pondere sub aspectul numărului de firme fiind industria de echipamen-

te electrice şi optice cu un procent de 18,52%. Deşi cu o pondere mult mai mică 

sub aspectul numărului de firme, această ramură industrială concentrează un pro-

cent de 77,75% din total cifră de afaceri realizată de mediul economic privat la ni-

velul municipiului Mediaş. Sub aspectul cifrei de afaceri, tehnologia informaţiei 

ocupă abia locul al doilea, cu un total de 15,94%. 
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CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  

NUMAR FIRME ACTIVE  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 
 

Industria de 

Cercetare-Dezvoltare echipamente speciale 

inclusiv in domeniul 7.41%  
 securitatii si apararii  

Telecomunicatii 
3.70%  

  

7.41%   

Industria de  
Tehnologia Informatiei 

echipamente electrice 
62.96% si optice  

  

18.52%   
 
 
 
 
 

 
CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  

CIFRA DE AFACERI  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 

 

Industria de 
Cercetare-Dezvoltare 

echipamente speciale 
2.90% 

inclusiv in domeniul  

securitatii si apararii  

0.48% 
Tehnologia Inform  

Telecomunicatii 15.94% 

2.94%   
 

 
Industria de  

echipamente electrice  
si optice  
77.75% 

 
 

 

Explicaţia economică rezidă în complexitatea şi mărimea firmelor care acti-

vează în industria de echipamente electrice şi optice. Acest fapt este confirmat de 

altfel şi de distribuţia numărului de angajaţi pe sectoare economice private. 

Astfel, la nivelulul judeţului Sibiu, industria de echipamente electrice şi opti-

ce concentrează circa 76,31 din totalul numărului de angajaţi. 
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CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  

NUMAR SALARIATI  
JUD. SIBIU, 2012 

 

 
 Industria de  

 echipamente speciale  

 inclusiv in domeniul  

 securitatii si apararii 
Cercetare-Dezvoltare  

0.34%  
0.26% 

Telecomunicatii 
 

 Tehnologia Informatiei 

3.51%  19.58%  
 
 
 
 

 
Industria de  

echipamente electrice  
si optice  
76.31% 

 
 

 

La nivelul Municipiului Mediaş, ponderea este mult mai mare, circa 90,67% 

din totalul populaţiei angajate în mediul privat, în cercetare – dezvoltare fiind alo-

cată acestui sector. Această distribuţie economică se explică prin amploarea ope-

ratorilor economici privaţi din acest sector care sunt concentraţi la nivelul munici-

piului Mediaş. Deşi are mult aspecte pozitive, această pondere mare prezintă însă 

şi un dezavantaj major şi anume dependenţa locurilor de muncă din sectorul privat 

de un număr relativ mic de firme, dar o puternică capacitate economică. 

 
CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH  

NUMAR SALARIATI  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 
 
 

Industria de Cercetare-Dezvoltare 

2.10% echipamente speciale 

inclusiv in domeniul  

securitatii si apararii  

0.39% 

Tehnologia Informat Telecomunicatii 

1.58% 5.26% 

Industria de  
echipamente electrice  

si optice  

90.67%   
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La nivel de industrie, distribuţia firmelor este oarecum omogenă atât la nive-

lul judeţului Sibiu, cât şi la nivelul municipiului Mediaş. 
 

    
INDUSTRIE 

Ciment, var, ipsos si 
    articole din beton     

NUMAR FIRME ACTIVE     1.76%     

JUD. SIBIU, 2012     
Produse si preparate 

Industria tutunului 
 

Industria extractiva 
 

farmaceutice 
Industria alimentara 

 

0.00% 
 

  1.93% Articole din material 0.34% 
   

15.02% 

Industria bauturilor 

  plastic Apa 

 Tiparirea, reproducerea 5.29% 0.42% 

  0.67%  inregistrarilor   
Produse primare 

Energie termica 

Bijuterii    4.03% 4.61% 0. 17% 

0.59% 
     Energie electrica 
     1.01% 

      

      Gaze naturale 

Articole pentru sport, 
    0.00% 
    

Metalurgie si constructii jocuri, instrumente     

muzicale      metalice 

1.26%      14.43% 

Pielarie, incaltaminte,     
Masini si echipamente marochinarie      

6.38%      3.86% 

  
Mobila 

 Mijloace de transport 

Produse textile, Lemn, celuloza, hartie, 2.85% 

tricotaje, confectii 5.54%  silvicultura  

11.74%     18.12%   
 
 

Industria este oarecum echilibrată ca număr de firme, ponderile majore fiind 

de 18,12% deţinute de către industria de lemn, celuloză, hârtie şi de silvicultură. 

La nivelul municipiului Mediaş, structura este şi mai echilibrată sub aspect procen-

tual, majoritar fiind sectorul industriei alimentare, cu un procent de 16,52%. 

 
  INDUSTRIE     

  NUMAR FIRME ACTIVE    

  MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 
Articole din material      

Industria tutunului 
    plastic  
    6.96%  

0.00% Tiparirea, reproducerea     
    

Ciment, var, ipsos si Industria alimentara  inregistrarilor Industria extractiva  
16.52%  5.22%  6.09%   articole din beton 

Industria bauturilor   Produse primare 0.00% 

Bijuterii 
0.00%    9.57%  Produse si preparate 

      
farmaceutice 

1.74% 
      

      
2.61%  Apa 

Articole pentru sport, 
      

      0.87% 

jocuri, instrumente       
Energie termica 

muzicale 
      

      
0.00% 

0.87% 
      

      
Energie electrica        

Pielarie, incaltaminte, 
      0.87% 
      

Gaze naturale marochinarie       
      

0.00% 7.83%       
       

Produse textile,    Masini si echipamente  

tricotaje, confectii Lemn, celuloza, hartie,  
1.74% 

Metalurgie si constructii 
  

metalice Mobila silvicultura 
   

6.09% Mijloace de transport  
 

14.78%  7.83% 5.22%  5.22%    
 
 
 

 

16 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

În ceea ce priveşte distribuţia cifrei de afaceri la nivelul sectorului industrial, 

la nivelul judeţului Sibiu, topul procentelor se distribuie între sectorul mijloacelor de 

transport, cu un procent de 29,59%, şi sectorul industriei extractive, cu un procent 

de 33,89%. Prin comparaţie, la nivel de municipiu Mediaş, sectorul este dominat 

puternic de către industria extractivă, cu o pondere de 86,54%. 

Strategia de sprijinire a industriei la nivel de Mediaş se va axa în continuare 

pe sprijinirea dezvoltării industriei extractive, combinată cu sprijinirea puternică a 

dezvoltării tuturor ramurilor industriale prezente şi cu o latură dedicată puternic 

sectorului IMM. 

Fată de aceste marje, distribuţia industriilor este omogenă. 
 
 
 
 

  INDUSTRIE   

Industria alimentara CIFRA DE AFACERI   

7.49%  JUD. SIBIU, 2012   

 Industria tutunului   

Bijuterii 

0.00% Tiparirea, reproducerea   
 inregistrarilor   

0.01%  0.22% 
Industria extractiva    

 
Industria bauturilor 

  33.89% 

Articole pentru sport, 
   

0.23% 
   

jocuri, instrumente 
   

    

muzicale     

0.07%     

Pielarie, incaltaminte,    Produse primare 

marochinarie    2.64% 

3.52%     

Mobila    Articole din material 

0.44%    plastic 

    3.18% 

Produse textile,    
Produse si preparate tricotaje, confectii    

   

farmaceutice 
7.61% 

   
   

0.09%     

Lemn, celuloza, hartie,     
silvicultura    Energie termica 

3.50%   Energie electrica 0.16% 
    

   0.13%  

Mijloace de transport Apa  
Ciment, var, ipsos si  29.59% 0.66% Gaze naturale 

   
0.00% 

articole din beton 
   

0.54%       
Masini si echipamente 

Metalurgie si constructii 
1.77% 

metalice  

 4.25% 
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Industria extractiva    

INDUSTRIE 
 

Articole din material 
86.54% 

      

     CIFRA DE AFACERI  plastic        

      MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012  0.87% 

         Produse primare 

         0.21% 

       Mijloace de transport 
Produse si preparate         

6.71%       
Lemn, celuloza, hartie, farmaceutice 

Industria tutunului 
     

 

Mobila 
  

silvicultura 
 

0.00% 
0.00% 

     

  

Apa 
 

0.09% 
  

   0.11%    
   

0.36% 
    

Industria bauturilor 

    

Energie electrica 

 

Pielarie, incaltaminte, 
Gaze naturale Energie termica 

0.00% 
 

0.00% 
0.01% 

0.00%   marochinarie   

 
Bijuterii 0.47% 

Tiparirea, reproducerea    
  inregistrarilor

  Metalurgie si constructii 
  

      

 0.01%      

    

0.06% metalice 
  

 Articole pentru sport,   

 jocuri, instrumente 
Produse textile, 

3.88%
  Masini si echipamente Ciment, var, ipsos si    

muzicale 
 

Industria alimentara 
 

tricotaje, confectii 
 

0.05% 
articole din beton 

0.00%    0.00%   

0.10% 
  

0.53%         
          

 

 

Salariaţii la nivel de ramură industrială sunt distribuiţi evident pentru un ast-

fel de sector, proporţional cu numărul de firme implicat. Astfel, la nivel de judeţ, 

distribuţia este dominată de către industria mijloacelor de transport cu 23,96%, 

urmată de către industria extractivă cu un procent de 14,37% şi de către industria 

alimentară cu 12,44%. Alte ramuri industriale înglobează populaţia angajată la ni-

velul sectorului privat industrial. 
 

  
INDUSTRIE 

  Articole din material 

Industria alimentara 
   plastic  

NUMAR SALARIATI 
  

   

3.34% 12.44% 
   

 

JUD. SIBIU, 2012 
  

     

      

 Industria tutunului Tiparirea, reproducerea   Produse si preparate 

 0.00% inregistrarilor   farmaceutice 

   0.70%   0.12% 

 
Industria bauturilor 

Industria extractiva  Energie termica 
 

14.37% 
   

0.05%  0.39%  Produse primare 
    

Bijuterii     2.49% 
Ciment, var, ipsos si 

     

0.06% 
     
     

articole din beton       

Articole pentru sport, 
    Energie electrica 0.53% 
    

0.14% 
 

jocuri, instrumente 
      

     
Gaze naturale 

muzicale      
      

0.00% 
0.34%       

       

       Apa 

Pielarie, incaltaminte, 
     2.31% 
       

marochinarie      
Metalurgie si constructii 

9.89% Mobila 
    

    metalice 
 

1.91% 
    

     6.56% 
      

Produse textile, Lemn, celuloza, hartie,  Masini si echipamente  
tricotaje, confectii 

 

silvicultura 
   

 Mijloace de transport 2.71%  

11.53%  6.16% 23.96%     
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Pentru municipiul Mediaş, sectorul majoritar este cel al industriei extractive 

cu un procent de 54,77%, urmat de către industria mijloacelor de transport cu 

18,74 şi de către metalurgie şi construcţii metalice, cu 11,49%. 

Investiţiile la nivel de industrie şi sprijinirea industriei în totalitatea sa vor 

constitui una din priorităţile dezvoltării economice pentru perioada 2020 pentru 

municipiul Meadiaş, întrucât reprezintă una din ramurile direct producătoare care, 

pe lângă plus valoarea creată, înglobează un număr mare de angajaţi, aşa cum 

vom vedea mai departe în analizele comparative specifice. 

 
    INDUSTRIE     

Industria tutunului 
  NUMAR SALARIATI     
  

MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 
   

0.00% 
      

         

Industria bauturilor 
     Articole din material 
 Industria extractiva    plastic 

0.00% 
      

    
54.77% 

   
2.25% 

Industria alimentara 
  

Produse primare     

1.43%       1.78%  

Articole pentru sport,      Produse si preparate 

jocuri, instrumente      farmaceutice 
muzicale 

Bijuterii 
      0.02% 

0.01% 
      Energie termica 
 0.10%       0.00% 

        

Tiparirea, reproducerea 
    Energie electrica 
  Mijloace de transport Apa  

0.01% 
 

inregistrarilor 
     

  

Mobila 18.74% 2.50% 
  

   Gaze naturale 
0.35%    

0.79% 
    

0.00% Pielarie, incaltaminte,  
Metalurgie si constructii 

 

marochinarie 
     

    

metalice 
 

Ciment, var, ipsos si 4.45%   Lemn, celuloza, hartie,  
 Produse textile, 

silvicultura 
 11.49%  articole din beton 

 tricotaje, confectii Masini si echipamente   
0.00%   

0.56% 
 

0.67% 
 

0.08% 
  

        
 

 

Sectorul agricultură, pescuit şi piscicultură este puternic reprezentat la nive-

lul judeţului Sibiu de două sectoare dominante: creşterea animalelor cu un procent 

de 49,61% şi cultivarea plantelor cu un procent de 40,16%. Piscicultura este o ra-

mură modestă la nivel de judeţ cu numai 4,72% din numărul de firme. 

 
 AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 

 NUMAR FIRME ACTIVE 

 JUD. SIBIU, 2012 

Fabricarea Pescuit, 

produselor pentru piscicultura, 

hrana animalelor vanatoare si 

si servicii conexe servicii anexe 

5.51% 4.72% 

Cresterea Cultivarea 

animalelor plantelor 

49.61% 40.16%  
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Nu la fel stau lucrurile în cazul municipiului Mediaş. Aici, pescuitul, piscicul-

tura şi vânătoarea ocupă un procent de 12,50% din total firme, majoritare fiind în 

continuare cultivarea plantelor cu 50% şi creşterea animalelor cu 37,50%. Numă-

rul de firme ne arată gradul de interes al mediului de afaceri local pentru dezvolta-

rea anumitor activităţi agricole. 

Corelarea numărului de firme cu cifra de afaceri este însă de o cu totul altă 

reprezentare economică, reliefând eficacitatea şi profitabilitatea anumitor ramuri 

sectoriale. 

 
AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA  

NUMAR FIRME ACTIVE  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 

 

Fabricarea produselor 
Pescuit, piscicultura, 
vanatoare si servicii 

pentru hrana anexe 

animalelor si servicii 12.50% 

conexe  

0.00%   
 

 
Cultivarea plantelor  

50.00% 
 

Cresterea animalelor  
37.50% 

 
 
 
 
 

Astfel, în ceea ce priveşte cifra de afaceri aferentă sectorului agricultură, 

pescuit şi piscicultură, la nivelul judeţului Sibiu, ponderea cifrei de afaceri este alt-

fel distribuită la nivel global faţă de numărul de firme şi anume: creşterea animale-

lor 48,50%, cultivarea plantelor 26,01%, fabricarea produselor pentru hrana ani-

malelor şi conexe 25,19%. 

Astfel, fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi conexe, cu un pro-

cent de 25,19% din totalul cifrei de afaceri, faţă de 5,51% din total număr de firme, 

ne indică atât o productivitate ridicată, cât şi existenţa unui număr mic de producă-

tori, dar cu o mare capacitate de producţie. 
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AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA  

CIFRA DE AFACERI  
JUD. SIBIU, 2012 

 
 

 

Fabricarea produselor Pescuit, piscicultura,  

pentru hrana vanatoare si servicii  

animalelor si servicii anexe 
Cultivarea plantelor 

conexe 0.31% 
26.01% 

25.19%  
   

 
 
 
 

 
Cresterea animalelor  

48.50% 

 
 
 

 

Municipiul Mediaş concentrează majoritatea cifrei de afaceri la nivelul sec-

torului agricultură, pescuit şi piscicultură în creşterea animalelor, cu o pondere de 

85,09%. Pe locul doi se situează cultivarea plantelor, cu o pondere de numai 

11,05%, faţă de ponderea numărului de firme de 50,00%. Astfel, sectorul cel mai 

bine reprezentat prin raportul cifra de afaceri la număr de firme active în domeniu 

tinde a fi creşterea animalelor. 

 

 

 AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 

 CIFRA DE AFACERI 

 MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 Pescuit, piscicultura,  
 vanatoare si servicii  

Fabricarea produselor 
anexe 

Cultivarea plantelor 3.85% 

pentru hrana 11.05% 
 

animalelor si servicii  

conexe  

0.00%  

Cresterea animalelor  
85.09%   
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Distribuţia numărului de salariaţi la nivelul sectorul respectă ponderea ge-

nerală a numărului de firme, pentru judeţul Sibiu principalul sector ca număr de sa-

lariaţi fiind creşterea animalelor, cu 55,82%, urmat de cultivarea plantelor, cu 

33,99%. 

 

 AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA 

 NUMAR SALARIATI 

 JUD. SIBIU, 2012 

Fabricarea produselor  
pentru hrana Pescuit, piscicultura, 

animalelor si servicii vanatoare si servicii 

conexe anexe 

8.47% 1.72% 

 Cultivarea plantelor 

 33.99%  
 
 
 
 

 

Cresterea animalelor  
55.82% 

 
 

 

Municipiul Mediaş păstrează raportul generic, cu mici modificări: creşterea 

animalelor – 61,11%, cultivarea plantelor – 19,44% şi pescuit, piscicultură şi vână-

toare – cu 19,44%. Corelaţiile la nivelul acestui sector intre număr firme – cifra de 

afaceri şi salariaţi sunt afectate în principal de ponderea mecanizării la nivelul 

agriculturii cât şi la nivelul zootehniei. Astfel, creşterea gradului de mecanizare va 

reduce implicit pe termen mediu şi lung ponderea numărului de salariaţi. 

Din aceste considerente, Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului 

Mediaş include obiective determinate pentru sprijinirea creării de locuri de muncă 

şi recalificarea populaţiei cu diferite grupe de vârstă sau care se confruntă cu dife-

rite categorii de probleme precum şomajul conjunctural. 
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AGRICULTURA, PESCUIT, PISCICULTURA  

NUMAR SALARIATI  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 
Pescuit, piscicultura,  
vanatoare si servicii  

anexe  
19.44%  

Cultivarea plantelor   
19.44% 

 
 
 
 

 

Fabricarea produselor  

pentru hrana  

animalelor si servicii  

conexe Cresterea animalelor 

0.00% 61.11% 

 
 
 
 

 

Sectorul construcţiilor este foarte bine echilibrat, ponderile fiind încadrate în 

marjele naţionale pentru acest domeniu şi anume: 

- Judeţul Sibiu: număr firme lucrări de construcţii: 74,05%; 
 

- Municipiul Mediaş: număr firme lucrări de construcţii: 73,53%; 
 

- Judeţul Sibiu: număr firme lucrări de instalaţii: 25,95%; 
 

- Municipiul Mediaş: număr firme lucrări de instalaţii: 26,47%; 
 
 

 
CONSTRUCTII  

NUMAR FIRME ACTIVE  
JUD. SIBIU, 2012 

 

 
Lucrari de instalatii  

25.95%  
 
 

 
Lucrari de constructii  

74.05% 
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CONSTRUCTII  

NUMAR FIRME ACTIVE  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 
Lucrari de instalatii  

26.47%  
 
 
 

 
Lucrari de  
constructii  

73.53% 

 

Cifra de afaceri la nivelul sectorului construcţiilor este distribuită direct core-

lată cu numărul de firme, ceea ce ne arată un echilibru de piaţă, firme cu o ponde-

re şi cu o capacitate de lucru relativ similară. 

Astfel, la nivelul judeţului Sibiu, ponderea este următoarea: 
 

- lucrări de construcţii: 86,14%; 
 

- lucrări de instalaţii: 13,86%. 

 
CONSTRUCTII  

CIFRA DE AFACERI  
JUD. SIBIU, 2012 

 
 
 

 
Lucrari de instalatii  

13.86%  
 
 
 
 

 
Lucrari de  

 constructii  
86.14% 

 

 

Pentru municipiul Mediaş, ponderea este următoarea: 
 

- lucrări de construcţii: 88,70%; 
 

- lucrări de instalaţii: 11,30%. 
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CONSTRUCTII  

CIFRA DE AFACERI  

Lucrari de instalatii MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 11.30% 

  
 
 
 
 

 

Lucrari de  
constructii  

88.70% 

 
 

 

Personalul angajat la nivelul de ramură în cadrul sectorului construcţiilor es-

te distribuit de asemenea corelat cu numărul de firme: 

La nivelul judeţului Sibiu, ponderea este următoarea: 
 

- lucrări de construcţii: 79,42%; 
 

- lucrări de instalaţii: 20,58%. 

 
CONSTRUCTII  

NUMAR SALARIATI  
JUD. SIBIU, 2012 

 
Lucrari de instalatii  

20.58%  
 
 
 
 

 
Lucrari de  
constructii  

79.42% 

 

Pentru municipiul Mediaş, ponderea este următoarea: 
 

- lucrări de construcţii: 86,84%; 
 

- lucrări de instalaţii: 13,16%. 

 
CONSTRUCTII  

NUMAR SALARIATI  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 
Lucrari de instalatii  

13.16%  
 

 
Lucrari de  
constructii  

86.84% 
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Sectorul serviciilor ne oferă o imagine echilibrată sub aspectul numărului de 

agenţi economici – din perspectiva distribuirii acestora la nivelul sectorului. Cele 

mai bine reprezentate sectoare la nivelul serviciilor judeţului Sibiu sunt transportu-

rile şi consultanţa. 

 
SERVICII  

NUMAR FIRME ACTIVE  
JUD SIBIU, 2012 

 
Sanatate      

6.84%  
Jocuri de noroc si 

  
    

  pariuri    

Invatamant 
 0.26%    
     

1.83% 
Servicii imobiliare Servicii financiare 

Transporturi si 
  depozitare   

10.30% 
 

  
2.72% 

 
23.35%     

Servicii de colectat si      
reciclat deseuri,      

salubritate     Servicii profesionale 

1.63%     8.35% 

Posta, curierat     
Servicii administrative 

0.66% 
    
    

si de suport      

Alte activitati de     6.84% 

servicii  
Cinematografie, radio, 

 Servicii de consultanta 

5.67% 
  

13.36%  tv, agentii de presa, Servicii de publicitate    

Activitati, culturale,  spectacole, editare 2.23%   

sportive si recreative publicatii    

1.14%  2.55%     
 

Servicii generale  
12.27% 

 
 
 
 

 

Raportul şi ponderile sunt sensibil asemănătoare şi atunci când ne rapor-

tăm la nivelul municipiului Mediaş. Majoritatea este deţinută tot de către sectorul 

transporturilor. 

Ceea ce este insă relevant atât la nivelul judeţului Sibiu cât şi la nivelul mu-

nicipiului Mediaş este reprezentativitatea acestor firme care activează în sectorul 

transporturilor, reprezentativitate care este definită de ponderea cifrei de afaceri 

aferentă sectorului transporturi în total secţiune servicii. 
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Sanatate 
 SERVICII  
 NUMAR FIRME ACTIVE  

4.76% 
  

 MEDIAS, JUD SIBIU, 2012  
   

Invatamant Servicii imobiliare   
2.01% 7.52% Jocuri de noroc si 

Transporturi si   pariuri  
   

depozitare   0.00%  
   

31.83% 
Servicii de colectat si 

   
    

reciclat deseuri,  Servicii financiare 

salubritate   3.01%  

1.50%     

Posta, curierat     

1.00%     

Alte activitati de    
Servicii profesionale servicii    

5.76%    7.77% 

    Servicii administrative 

Activitati, culturale,    si de suport 
   

7.27% sportive si recreative    

Cinematografie, radio, 
  

0.75%   

 tv, agentii de presa,   
 spectacole, editare   

Servicii generale publicatiiServicii de publicitate  

14.54% 2.01% 1.00% 
Servicii de consultanta 

 

9.27%   

     
 

 

Astfel, la nivelul judeţului Sibiu, secţiunea transporturi şi depozitare concre-

tizează 61,55% din total cifră de afaceri aferentă sectorului serviciilor. Diferenţa 

este distribuită relativ echitabil intre toate secţiunile definitorii pentru sectorul servi-

ciilor. 

 
    SERVICII   

  
Transporturi si 

 CIFRA DE AFACERI  
   JUD SIBIU, 2012   
  

depozitare 
   

      

  61.55%     

     Servicii profesionale 

Servicii financiare 
    3.53%  
      

0.96%       

     Servicii  
     administrative si de 

Jocuri de noroc si 
    suport  
    

5.37% 
 

pariuri      
      

3.85%    
Servicii generale 

Servicii de  
    consultanta 

Servicii imobiliare 
   

5.45% 
Servicii de public 

 

Posta, curierat 
3.40% 0.51% 

6.01% 
 

 Activitati, culturale,   
  

2.21% 
  

Invatamant 
sportive si recreative   

    

  0.16%   

0.26% 
     

 Alte activitati de 
Cinematografie, 

 

Sanatate 
  

  servicii   

Servicii de colectat si 
 

radio, tv, agentii de 
 

2.21% 0.76% 
  

 reciclat deseuri,  presa, spectacole,  
     

  salubritate   editare publicatii  

  3.16%   0.62%   
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Pentru Municipiul Mediaş, situaţia este şi mai clar în favoarea transporturi-

lor, acestea deţinând un procent covârşitor de 92,34%. Aceste statistici ne arată 

slaba dezvoltare a sectorului serviciilor în general la nivelul municipiului Mediaş, şi 

prin urmare, dezvoltarea sectorului serviciilor – altele de cât cele de transport şi 

depozitare – va fi unul din scopurilor finale urmărite de către strategie. 

Aşa cum vom observa şi din analizele comparative pe sectoare, sectorul 

serviciilor este relativ slab reprezentat şi, prin urmare, transporturile fiind peste 

90% din acest sector, putem concluziona că este în stadiu incipient de dezvoltare. 

Una din problemele majore cu care ne vom confrunta în implementarea 

strategiei va fi nivelul relativ redus al serviciilor conexe turismului, ceea ce repre-

zintă un mare dezavantaj pentru turism în general, dar în egală măsură, reprezintă 

o oportunitate de dezvoltare de noi afaceri şi de crearea de noi locuri de muncă. 

 
SERVICII  

CIFRA DE AFACERI  
MEDIAS, JUD SIBIU, 2012 

 
 

 
Transporturi si  

depozitare  
92.34%  

 
 
 

 
     Servicii profesionale  

      0.38%   

Servicii financiare        
0.18%       Servicii 

       

Jocuri de noroc si 
   

Servicii generale 
  administrative si de 

     
suport 

pariuri    2.72%   
    

Servicii de 0.95% 
0.00% 

Posta, curierat  
 0.03% 

Activitati, culturale, 

 publicitate   
    

Servicii de 
Servicii imobiliare 

    0.08%  
   

sportive si recreative 
 

Alte activitati de    consultanta 
1.33% 

 

0.02% 
   

servicii    

Cinematografie, 
0.47%      

Sanatate 0.31% 
     

    radio, tv, agentii de      

0.38%   Servicii de colectat si  presa, spectacole,  

 
Invatamant 

 reciclat deseuri,  editare publicatii  
   

salubritate 
 

0.05% 
 

 0.07%     
   

0.71% 
    

        

 

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, cum era şi firesc, pe primul loc se 

situează transporturile şi depozitarea, cu 37,74% pentru judeţul Sibiu şi cu 78,40% 

pentru municipiul Mediaş. 

 
 
 
 

28 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 
 

 

  SERVICII   

  NUMAR SALARIATI  

  JUD SIBIU, 2012 Servicii     

   Servicii profesionale 

   3.85% administrative si de 
 

Transporturi si 
  suport 

   

23.69%  depozitare   
    

 37.74%    

    Servicii de 

Servicii financiare   consultanta 

1.27%    3.54% 

    Servicii de 

Jocuri de noroc si 
  publicitate 
  

0.64% pariuri    
    

1.75% 
Posta, curierat Activitati, culturale, 

Servicii generale 
Servicii imobiliare 9.29% 

3.13%  2.58% sportive si recreative  
 Servicii de colectat si 0.35%  

Sanatate reciclat deseuri, Alte activitati de Cinematografie, 

4.62% salubritate servicii  radio, tv, agentii de 

 3.34% 2.37%  presa, spectacole,  

Invatamant 
editare publicatii 

1.09% 
0.75%  

 

Serviciile administrative şi de suport ocupă locul al doilea ca număr de an-

gajaţi în ramură, ceea ce este o normalitate, întrucât reprezintă o secţiune care 

tinde să opereze cu un număr mare de personal, dar cu un nivel al veniturilor sub 

cel al sectorului transporturilor. 

La nivel de strategie vom ţine cont de aceste considerente, pentru că, aşa 

cum arătam anterior, aceste secţiuni din cadrul sectorului servicii sunt cele care au 

un potenţial de dezvoltare mare, pe de o parte, iar pe de altă parte concentrează 

un număr mare de angajaţi – atât în prezent cât şi potenţiali în viitor. 

 
      SERVICII     

      NUMAR SALARIATI 
Transporturi si 

 
    MEDIAS, JUD SIBIU, 2012  

          depozitare  

          78.40%  

          Servicii profesionale 

          0.92% 

   Sanatate        

Servicii financiare   1.06%       
Servicii          

0.34% 
          

         administrative si de 
          

Alte activitati de 
          suport 
          9.01% 

servicii 
         

Servicii de    Posta, curierat    
0.59%  Jocuri de noroc si   0.09% Servicii generale consultanta Servicii de 

   

3.36% 
 

Servicii imobiliare pariuri Servicii de colectat 
 

Cinematografie, 1.13% publicitate   

1.29% 
0.00%     Activitati, culturale, 

radio, tv, agentii de 0.20%  si reciclat deseuri,   

 Invatamant   sportive si recreative presa, spectacole,  
 

0.40% 
 salubritate  

0.08% 
 

editare publicatii 
 

   2.72%     
         

0 40% 
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Comerţul şi turismul sunt reprezentantele celui mai important sector de 

dezvoltare economică pe care ni-l propunem prin intermediul strategiei 2020, por-

nind de la istoria şi latura de puternică factură spirituală a zonei şi luând în calcul 

şi poziţionarea geo-strategică a fostei localităţi medievale, centru şi pol de 

culturalitate şi de spiritualitate. 

Dincolo de importanţa întregului sector economic analizat deja anterior, am 

identificat ca avantaj competitiv pentru dezvoltarea municipiului Mediaş promova-

rea şi valorificarea potenţialului turistic, în acest sens iniţiind deja demersurile pen-

tru crearea la nivelul zonei a unui parc tematic de mare amploare pentru petrece-

rea timpului liber destinat în principal turiştilor şi care are ca principal obiectiv in-

cursiunea în istoria medievala experimentată direct. 

Avantajul competitiv la nivel macro dar şi micro economic constă în acele 

atuuri pe care numai tu le ai şi concurenţa se află practic în imposibilitatea de a le 

crea. 

 

La nivel de comerţ şi de turism, numărul cel mai mare de agenţi economici 

sunt în zona comerţului cu amănuntul, deşi ca şi pondere a cifrei de afaceri cel 

mai puternic reprezentat sector este cel al comerţului cu ridicata al produselor ne-

alimentare. 
 

La nivelul judeţului Sibiu, circa 45,53% din totalul agenţilor economici efec-

tuează operaţiuni de comerţ cu amănuntul în magazine specializate, în timp ce de 

partea comerţului cu ridicata putem vorbi de un procent de circa 18%. Activitatea 

hotelieră este extrem de redusă ca pondere a numărului agenţilor economici, 

având un procent de 6,31%, în timp ce restaurante, baruri şi cafenele totalizează 

12,32%. 
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  COMERT SI TURISM  

  NUMAR FIRME ACTIVE 
Comert cu ridicata al   

JUD. SIBIU, 2012   

produselor agricole  

Restaurante, baruri,  brute, animalelor vii, 
 

cafenele 
 

  produselor 
 

12.32% Activitati de 
Activitate hoteliera si 

alimentare, 
 

intermediere in bauturilor si 
alte servicii de 

 

 
comertul cu ridicata tutunului 

cazare 
 

 

5.17% 
3.84%

  Comert cu ridicata al 6.31%  
Comert cu   

produselor amanuntul in   

magazine   nealimentare 

specializate,   18.07% 

nespecializate,   Agentii de turism  

Comert cu precum si neefectuat 1.98%  

prin magazine   autovehicule, piese 

45.53%   si accesorii de  
schimb si carburanti  
pentru autovehicule  

6.78% 

 

 

La nivelul municipiului Mediaş, activitatea hotelieră şi alte servicii de cazare 

atinge un prag destul de mic, circa 13,12% din total agenţi economici, în timp de 

restaurante, baruri şi cafenele ating circa 12,16%. 

În aceste condiţii, în prezent, sectorul turistic şi de servicii conexe turismului 

este slab reprezentat, dar noi considerăm aceste aspecte ca fiind un potenţial de 

creştere, bazat pe istoria zonei şi pe avantajele competitive descrise în prezenta 

strategie. 

 
 COMERT SI TURISM  

 NUMAR FIRME ACTIVE  

Restaurante, baruri, 
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

Comert cu ridicata al   

cafenele   produselor agricole 

14.54%   brute, animalelor vii, 

   produselor 

Activitate hoteliera si Activitati de 
alimentare, 
bauturilor si 

alte servicii de intermediere in tutunului 
cazare comertul cu ridicata 2.55% 

3.57% 2.30%   

Agentii de turism 
  Comert cu ridicata al 
  produselor 

2.30%   nealimentare 
Comert cu   14.80% 

amanuntul in 
  

   

magazine    

specializate,   
Comert cu 

nespecializate, 
  

  
autovehicule, piese 

precum si neefectuat 
  

  
si accesorii de 

prin magazine 
  

  
schimb si carburanti 

54.59% 
  

  pentru autovehicule    

   5.36%  
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În ceea ce priveşte cifra de afaceri la nivel de sector, la nivelul judeţului Si-

biu, peste 80% este deţinută de către diferitele forme de comerţ: comerţul cu ridi-

cata, comerţul cu amănuntul, comerţul cu autovehicule. În aceste condiţii, sectorul 

turistic este slab reprezentat şi ca potenţial economic. 

 
  COMERT SI TURISM   

  CIFRA DE AFACERI   

 Activitate hoteliera si JUD. SIBIU, 2012 
Activitati de 

 
   

 alte servicii de   
  

intermediere in 
 

 cazare   
  

comertul cu ridicata  
1.86% Restaurante, baruri,  3.05%  

  

Comert cu ridicata al   cafenele  

Comert cu  2.00%  produselor agricole 

amanuntul in Agentii de turism  brute, animalelor vii, 

magazine 4.53%   produselor 

specializate,    alimentare, 

nespecializate,    bauturilor si 

precum si neefectuat   tutunului 

prin magazine 
Comert cu 

  7.60% 
15.46%  

Comert cu ridicata al  autovehicule, piese  
  

produselor  si accesorii de  
  

nealimentare  schimb si carburanti  
  

47.35%  pentru autovehicule  

 18.14%     

 

Municipiul Mediaş prezintă aceeaşi distribuie aproximativă ca şi judeţul Si-

biu în ansamblu, ceea ce va presupune un efort susţinut din partea administraţiei 

publice locale şi un număr semnificativ de proiecte de investiţii în infrastructură în 

general şi în infrastructura turistică în special, pentru a putea ridica zona la poten-

ţialul real de dezvoltare. 

 
  COMERT SI TURISM  

  CIFRA DE AFACERI  

Activitate hoteliera si MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012  
   

alte servicii de cazare  
Activitati de 

 
 

2.48% 
  

  
intermediere in 

 
    

  Restaurante, baruri, comertul cu ridicata  

  cafenele 1.54% 
Comert cu ridicata al   2.70%  

   

produselor agricole  Agentii de turism  
  

brute, animalelor vii, 
omert cu amanuntul 1.24%   

  

produselor in magazine     

specializate, 
 alimentare, bauturilor 
 

si tutunului 
nespecializate, 

 
 

24.80% recum si neefectuat    

prin magazine   

22.20% 
Comert cu 

 
 

Comert cu ridicata al  
autovehicule, piese si  

produselor  
accesorii de schimb  

nealimentare  
si carburanti pentru  

21.97%  autovehicule   

 23.07%  
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Distribuţia numărului de salariaţi este omogenă, corelată fiind cu numărul 

de firme şi cu ponderea cifrei de afaceri pe sectoare, fiind în aceste cazuri o core-

lare economică liniară. 

Astfel, strategia de dezvoltare a municipalităţii va trebui să ia în calcul dez-

voltarea durabilă a tuturor ramurilor direct implicate sau adiacente turismului, pre-

cum şi a serviciilor conexe acestuia. 

 
Restaurante, baruri,  

cafenele  
11.59% 

 
Activitate hoteliera si  

alte servicii de  
cazare  
7.97% 

 

Comert cu 
Agentii de turism 

8.89% 
amanuntul in  

magazine  

specializate,  

nespecializate,  

precum si neefectuat  

prin magazine  

28.14%  

 
 

COMERT SI TURISM  

NUMAR SALARIATI 
Comert cu ridicata al 

JUD. SIBIU, 2012 
produselor agricole  

Activitati de 
brute, animalelor vii, 

produselor 
intermediere in 

alimentare, 
comertul cu ridicata 

bauturilor si 
2.58% tutunului 

 

 
6.53%

 Comert cu ridicata al 

 produselor 

 nealimentare 

 25.21% 

 Comert cu 

 autovehicule, piese 

 si accesorii de 

 schimb si carburanti 

 pentru autovehicule 

 9.09%  
 
 
 
 

  COMERT SI TURISM  

  NUMAR SALARIATI  

Restaurante, baruri, 
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012  

  

cafenele   

12.16%  
Activitati de 

Comert cu ridicata al 
  produselor agricole 

  intermediere in brute, animalelor vii, 

Activitate hoteliera si 
comertul cu ridicata produselor 

1.75% alimentare, alte servicii de 
 

bauturilor si cazare  
 

tutunului 
13.12%   

  

15.79%    

Agentii de turism  Comert cu ridicata al 

0.96% 
  

produselor   

Comert cu 
  nealimentare 
  12.29% 

amanuntul in 
 

  

magazine   

specializate,  Comert cu 

nespecializate,  autovehicule, piese 

precum si neefectuat  si accesorii de 

prin magazine  schimb si carburanti 

37.18%   pentru autovehicule 

   6.74%  
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La nivel centralizat, ca imagine economică de ansamblu, analiza compara-

tivă între situaţia generală la nivelul judeţului Sibiu faţă de municipiul Mediaş ne 

prezintă următoarele aspecte. 

La nivel global de analiză, pe domenii majore de activitate, comerţul şi tu-

rismul sunt bine poziţionare în total agenţi economici, atât la nivelul de judeţ cât şi 

la nivelul municipiului Mediaş: 

- judeţul Sibiu: 34,91%; 
 

- municipiul Mediaş: 37,58%. 
 

Dincolo de aceasta poziţionare, trebuie avute în vedere corelaţiile sectoriale 

anterioare, pentru a înţelege exact poziţia sectorului turistic precum şi modul de in-

tegrare al acestuia în strategia globală 2020. 

 
 DISTRIBUTIA NUMARULUI DE FIRME ACTIVE  

 PE DOMENII DE ACTIVITATE 
INDUSTRIE  

JUD. SIBIU, 2012  12.88%   

 CERCETARE-  
 DEZVOLTARE SI 

AGRICULTURA,  HIGH-TECH 

COMERT SI TURISM 3.42% PESCUIT, 

34.91%  PISCICULTURA 

  1.37%   

 CONSTRUCTII 
9.66% 

 

SERVICII  
37.76% 

 
 
 
 

DISTRIBUTIA NUMARULUI DE FIRME ACTIVE  
PE DOMENII DE ACTIVITATE  

MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 

 

CERCETARE-  
AGRICULTURA, 

DEZVOLTARE SI 
INDUSTRIE PESCUIT, 

HIGH-TECH 
11.03% PISCICULTURA 

2.59%  
0.77% 

COMERT SI TURISM 
 

  

37.58%  
CONSTRUCTII   

  9.78%  
 
 
 

 
SERVICII  
38.26% 
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În ceea priveşte distribuţia cifrei de afaceri la nivelul sectorului, turismul şi 

comerţul se află pe poziţii mai slabe decât cotarea pe număr de agenţi economici, 

respectiv: 

- judeţul Sibiu: 25,87%; 
 

- municipiul Mediaş: 10,24%. 
 

Prin urmare, planul de dezvoltare a unui obiectiv turistic major de petrecere 

a timpului liber precum Ţinutul Cavalerilor vine să sprijine întreaga industrie turisti-

că a zonei, dar şi serviciile conexe, oferind un puternic potenţial de dezvoltare şi 

de creare de noi locuri de muncă. 

 
 DISTRIBUTIA CIFREI DE AFACERI 

 PE DOMENII DE ACTIVITATE 

 JUD. SIBIU, 2012 

 CERCETARE- 

COMERT SI TURISM DEZVOLTARE SI 

25.87% HIGH-TECH 

 6.11%  
 
 
 

 
SERVICII  
15.27% 

 
 INDUSTRIE 

CONSTRUCTII 
45.62% 

AGRICULTURA, 

6.40% PESCUIT, 

 PISCICULTURA 

 0.73% 

 
 

DISTRIBUTIA CIFREI DE AFACERI  
PE DOMENII DE ACTIVITATE  

MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 
 

COMERT SI TURISM 
CERCETARE- 

DEZVOLTARE SI 

10.24% HIGH-TECH 

 1.11% 

SERVICII  
22.19%   

 
 
 

 

CONSTRUCTII   

2.39% AGRICULTURA, INDUSTRIE 

 PESCUIT, 63.97% 

 PISCICULTURA  

 0.10%  
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Numărul de angajaţi în sectorul comerţ şi turism ca pondere în total angajaţi 

se distribuie astfel: 

- judeţul Sibiu: 17,86%; 
 

- municipiul Mediaş: 9,54%. 
 

Dat fiind potenţialul turistic al zonei precum şi amplasarea turismului ca 

element central al strategiei de dezvoltare şi mai ales de promovare a zonei, con-

siderăm imperative investiţiile în domeniu, precum şi sprijinul direct de acordat de 

către autorităţi pentru agenţii economici care vor dezvolta activităţi la nivelul secto-

rului. 

 
DISTRIBUTIA NUMARULUI DE SALARIATI  

PE DOMENII DE ACTIVITATE  
JUD. SIBIU, 2012  

 CERCETARE- 

COMERT SI TURISM DEZVOLTARE SI 

17.86% HIGH-TECH 

 6.45% 

 INDUSTRIE 

SERVICII 42.52% 
 

25.12%  

 AGRICULTURA, 

CONSTRUCTII PESCUIT, 

7.35% PISCICULTURA 

 0.70%  
 

 
DISTRIBUTIA NUMARULUI DE SALARIATI  

PE DOMENII DE ACTIVITATE  
MEDIAS, JUD. SIBIU, 2012 

 

COMERT SI TURISM 
CERCETARE- 

DEZVOLTARE SI 
9.54% HIGH-TECH  

 3.18% 

SERVICII  
31.63%   

 
 
 
 

CONSTRUCTII  

5.81% INDUSTRIE 

AGRICULTURA, 49.70% 

PESCUIT,  

PISCICULTURA  

0.15%  
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Analizele comparative statistice ale numărului de firme ne prezintă situaţia 

economică reală: 

- municipiul Mediaş are o pondere bună a numărului de firme care ac-

tivează în cadrul sectorului turismului, precum şi a prestărilor de servicii; 

- industria este reprezentată printr-un număr mic de agenţi economici, 

dar cu o puternică capacitate de producţie, aşa cum vom vedea în analiza compa-

rativă ulterioară; 

- sectorul serviciilor deţine circa 10% din total sector la nivel de judeţ: 
 

- sectorul construcţiilor este slab reprezentat atât sub aspectul numă-

rului de firme cât şi sub aspectul cifrei de afaceri. 

 
NUMAR DE FIRME ACTIVE 2012  

PE DOMENII DE ACTIVITATE  
JUD. SIBIU SI MEDIAS 

 
4,000  

 

3,500 
                    3,495     
                           

                        3,231  
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1,500 
                           
    

1,192 
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399 

  

392 
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27 

   

115 
 

127 
8 

    

102 
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CERCETARE- 

 

INDUSTRIE AGRICULTURA, 

 

CONSTRUCTII 

 

SERVICII COMERT SI TURISM      
 DEZVOLTARE SI       PESCUIT,               

  HIGH-TECH     PISCICULTURA               

                       
            Jud. SIBIU  MEDIAS           
                       
                             

 

Analizele comparative statistice ale cifrei de afaceri de firme ne prezintă si-

tuaţia economică reală: 

- industria, deşi reprezentată printr-un număr mic de agenţi economici, 

are o capacitate de producţie puternică, cifra de afaceri a municipiului Mediaş fiind 

circa 45% din cifra de afaceri a judeţului; 

- municipiul Mediaş are, aşa cum am arătat anterior, o pondere bună a 

numărului de firme care activează cadrul sectorului turismului precum şi a prestări- 
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lor de servicii, în schimb nivelul cifrei de afaceri este mult mai mic procentul prin 

raportare la nivel de judeţ; 

- sectorul serviciilor deşi deţine circa 10% din total sector firme la nivel 

de judeţ, în ceea ce priveşte cifra de afaceri se apropie de circa 40%: 

- sectorul construcţiilor este slab reprezentat atât sub aspectul numă-

rului de firme, cât şi sub aspectul cifrei de afaceri. 

 
CIFRA DE AFACERI 2012, mil. EUR  

PE DOMENII DE ACTIVITATE  
JUD. SIBIU SI MEDIAS 
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CERCETARE- 

 

INDUSTRIE AGRICULTURA, 

 

CONSTRUCTII SERVICII COMERT SI TURISM    
 DEZVOLTARE SI       PESCUIT,              

  HIGH-TECH     PISCICULTURA              

                       
             Jud. SIBIU  MEDIAS          
                       
                             

 

Analizele comparative statistice ale numărului de angajaţi ne prezintă situa-

ţia economică reală: 

- industria, deşi reprezentata printr-un număr mic de agenţi economici, 

are o capacitate de producţie puternică, numărul de angajaţi ai municipiului Medi-

aş este destul de mare, fiind circa 25% din total la nivel de judeţului; 

- municipiul Mediaş are, aşa cum am arătat anterior, o pondere bună a 

numărului de firme care activează în cadrul sectorului turismului, precum şi a pres-

tărilor de servicii, în schimb nivelul angajaţilor este mai slab reprezentat; 

- sectorul serviciilor, deşi deţine circa 25% din total la nivel de judeţ, în 

ceea ce priveşte numărul de angajaţi se apropie de circa 40%: 
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NUMARUL DE SALARIATI 2012  
PE DOMENII DE ACTIVITATE  

JUD. SIBIU SI MEDIAS 
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Dincolo de importanţa întregului sector economic analizat deja anterior, am 

identificat ca avantaj competitiv pentru dezvoltarea municipiului Mediaş promova-

rea şi valorificarea potenţialului turistic, în acest sens iniţiind deja demersurile pen-

tru crearea la nivelul zonei a unui parc tematic de mare amploare pentru petrece-

rea timpului liber destinat în principal turiştilor şi care are ca principal obiectiv in-

cursiunea în istoria medievală experimentată direct. 

Avantajul competitiv la nivel macro dar şi micro economic constă în acele 

atuuri pe care numai tu le ai şi concurenţa se află practic în imposibilitatea de a le 

crea. 

Astfel, pentru justificarea acestui avantaj, am inserat o scurtă, dar exempli-

ficatoare perspectivă istorică asupra a ceea ce reprezintă municipiul Mediaş. 
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Turismul reprezintă un posibil „instrument" de creştere economică, întrucât 

creează oportunităţi de locuri de muncă, prin valorificarea patrimoniului cultural şi 

natural. Mai mult, turismul creează şi oportunităţi de diversificare a economiilor lo-

cale, urmare a capitalizării veniturilor obţinute la nivel local. 

Activitatea turistică creează cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii, 

achiziţionate ulterior de turişti. 
 

Mediaşul se află inclus în lista construcţiilor fortificate din Transilvania, 

majoritatea fiind situate în judeţul Sibiu; între aceste construcţii fortificate sunt con-

siderate a fi o adevărata valoare culturală toate cetăţile, vechile aşezări săseşti 

fortificate şi bisericile fortificate ce aparţin Evului Mediu. Există un număr de şapte 

astfel de lăcaşe bisericeşti fortificate, aflate pe lista Patrimoniului Mondial UNES-

CO şi este vorba despre următoarele situri săseşti: Biertan (jud. Sibiu), Valea Viilor 

(jud. Sibiu), Saschiz (jud. Mureş), Câlnic (jud. Alba), Prejmer (jud. Braşov), Viscri 

(jud. Braşov) şi Dârjiu (jud. Harghita). 
 

Între cele mai importante obiective turistice ale municipiului Mediaş se re-

găsesc cetatea medievală, castelul cu cele patru turnuri de apărare, muzee, bise-

rici, monumente. 
 

• Lucrările fortificaţiilor cetăţii 

medievale din Mediaş sunt datate în 

jurul anului 1490 şi s-a emis ipoteza 

terminării acestei construcţii în pe-

rioada precedentă anului 1534. Con-

strucţia cetăţii a prevăzut 2.400 metri 

de ziduri de apărare, care, la începu-

tul secolului al XVIII-lea cuprindea 
 

trei porţi principale, patru porţi secundare şi şaptesprezece turnuri şi bastioane şi 

din care au rămas în picioare aproximativ 1845 metri, împreuna cu două porţi prin-

cipale, una secundară, şase turnuri şi bastioane, un bastion păstrându-se frag-

mentar. 

Principala cale de acces în oraş dinspre nord era Poarta străzii Pietruite 

(azi str. Johannes Honterus), apărată de turnul de poartă cu acelaşi nume. 

(Steingässertorturm), construit în anul 1507. Ultimul dintre turnurile rămase în pi-

cioare pe latura estică a cetăţii este Turnul Rotarilor, un turn de flancare de formă 

prismatică, transformat în locuinţă. 
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Între bastioanele Cizmarilor şi Dogarilor era plasată una dintre cele mai 

importante porţi ale oraşului, Poarta străzii Zekesch (azi str. Mihai Viteazul). Deşi 

în ziua de azi nu mai există, îi este cunoscut aspectul dintr-o fotografie de la înce-

putul secolului. Văzut din exterior, turnul avea aspectul pe care presupunem că l-a 

avut şi turnul porţii străzii Pietruite şi pe care-l are în prezent turnul porţii Forkesch. 
 

• Castelul sau „Cetăţu-

ia", este un ansamblu arhitec-

tonic ce datează din secolul al 

XV-lea situat în centrul oraşu-

lui, în jurul Bisericii Evanghelice 

Sf. Margareta, pe o colină ce 

domină Piaţa Regele Ferdi-

nand, fiind alcătuit, iniţial, din 

două rânduri de ziduri şi cinci 

turnuri de apărare. 
 

În acelaşi ansamblu arhitectonic mai sunt plasate: clădirea Primăriei vechi 

(atestată documentar în anul 1583), Casa parohială (datată la anul 1515) şi Scara 

acoperită (executată în 1803). 
 

În cursul secolelor XVII-XIX, prin construirea mai multor clădiri pe traseul 

celor două incinte, s-a ajuns la situaţia actuală 

în care se mai păstrează porţiuni din zidul in-

terior precum şi patru dintre turnurile de apă-

rare: T. Clopotelor, T. Funarilor, T. Croitorilor 

şi T. Mariei. 
 

• Turnul Funarilor (după numele bres-  
 

lei care-l apăra) este prevăzut la ultimul nivel 

al turnului cu o serie de guri de aruncare pla-

sate deasupra unor console în relief, deasupra 

cărora există nişte goluri de tragere. în ultimii 

ani, în turn a fost depozitată arhiva Bisericii 

Evanghelice „Sfânta Margareta". 
 

• Turnul Clopotelor este situat pe latu- 
 

ra de vest a fortificaţiei având, la data ridicării sale rolul de turn de poartă. Este o 

construcţie prismatică cu un acoperiş înalt, piramidal. Ultimul etaj este format dintr- 
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o galerie exterioară din lemn, în interiorul căre-

ia sunt plasate clopotele bisericii. Luând în 

consideraţie materialul de construcţie precum 

şi poziţia lui faţă de zidul de incintă, turnul a 

fost datat la începutul sec. al XV-lea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 
 

Turnul Mariei se detaşează de celelalte 

turnuri prin silueta elegantă şi prin crene-

lurile sale. Construcţia este simplă, având 

un parter ridicat peste o pivniţă. Această 

încăpere este boltită semicilindric şi are in-

teriorul acoperit cu fresce databile la înce- 
 

putul sec. al XVI-lea. în încăperea de la primul etaj au existat picturi, un fragment 

al "Răstignirii pe cruce" fiind încă vizibil. Partea superioară a edificiului este con-

struită din cărămidă şi încheiată în formă denumită "în pupitru", având o singură 

parte aliniată spre interiorul cetăţii. 
 

• Turnul Croitorilor, situat pe latura su-

dică a incintei, este tot un turn de flancare 

deosebindu-se de cel al Funarilor prin forma mai 

alungită a gurilor de aruncare şi prin lipsa feres-

trelor de tragere de deasupra acestora. Turnul a 

fost încorporat, parţial, în edificiul primăriei vechi, 

reconstruit după 1583 cu fonduri cedate oraşului 

de către principele Ştefan Bathory. Trei dintre în-

căperile sale au fost folosite, în cursul Evului 

Mediu, drept închisoare. 
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• Muzeul municipal este amplasat în clădirea unei foste mănăstiri francis-

cane datând din sec. XV are trei secţii de bază: istorie, etnografie-artă şi ştiinţele 

naturii. Cele mai vechi colecţii ale muzeului datează din prima jumătate a secolului 

XIX, constituindu-se în "Mediaşcher Altmuseum" care funcţiona pe lângă Gimna-

ziul Evanghelic din localitate. Din 1950 instituţia funcţionează sub denumirea de 

"Muzeul Raional Mediaş", iar din 1968 sub aceea de "Muzeul Municipal Mediaş". 

Patrimoniul Muzeului Municipal Mediaş este constituit din peste 15.000 piese, une-

le dintre ele fiind considerate ca având valoare de patrimoniu naţional. Din această 
 

categorie fac parte piese precum: cera-

mică arheologică, produsele de argint din 

tezaurele dacice descoperite la Şeica 

Mică şi Mediaş, obiecte, steme, sigilii şi 

lăzi care au aparţinut breslelor 

medieşene, piese de port popular româ-

nesc, german şi maghiar cu specific pen-

tru zona Târnavei Mari, precum şi colecţii 

de carte veche şi tablouri. 
 

• Prima menţiune documentară a 

bisericii „Sf. Margareta" datează din 

1447, construcţia ei fiind finalizată în anul 

1482. Noua biserică a fost trecută, în 

anul 1545, din proprietatea călugărilor 

benedictini în aceea a comunităţii evanghelice luterane, în jurul ei gravitând viaţa 

spirituală a comunităţii săseşti locale. Reparaţiile din anul 1970 au scos la lumină 
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frescele existente pe peretele nordic al navei centrale. Impresionant este, între al-

tele, altarul triptic, datând din sec. al XV-lea, reprezentând opt scene din ciclul pa-

timilor lui Isus, pictura centrală fiind o ilustrare a temei „Isus pe cruce în care fun-

dalul reprezintă un peisaj al oraşului Viena (în locul tradiţionalului Ierusalim). Par-

tea superioară a altarului este decorată cu o dantelărie din lemn aurit, realizată în 

stil gotic târziu (flamboiant) şi cu trei statuete din lemn reprezentându-i pe Măria, 

Ioan şi Isus răstignit. 

În spatele altarului sunt amplasate opt pietre de mormânt sculptate, între 

care şi cea aparţinând poetului umanist medieşan Christian Schaesaeus, fost 

prim-preot al bisericii. 

În nava sudică există un amvon gotic din piatră, înzestrat, în anul 1679 cu 

un baldachin baroc. 

Orga bisericii, decorată şi ea în stil baroc, a fost mărită şi modificată de-a 

lungul timpului, ultima dată în 1929, cu ocazia consolidării Turnului Trompeţilor. 

Biserica a fost înzestrată cu numeroase obiecte de artă de factură religioasă sau 

laică. Cel mai vechi obiect este cristelniţa din bronz masiv datând din sec. al XlV-

lea. De asemenea, biserica dispune de o interesantă colecţie de obiecte de cult, 

realizate de meşteri aurari, precum şi de o valoroasă şi bogată colecţie de covoare 

anatoliene. 
 

• Deasupra bisericii 

se află Turnul Trompeţilor 

care a fost încadrat de patru 

turnuri mici de colţ, turnuri 

care simbolizau dreptul ora- 

şului de a pronunţa şi a pu-

ne în fapt pedeapsa capitală 

(jus gladii). în decursul exis- 

tenţei sale turnul a fost supus la numeroase reparaţii, iar în perioada 1927-1930, 

pentru a se evita accentuarea înclinării sale, acesta a fost cămăşuit, atât în interior 

cât şi în exterior, cu o centură de beton armat pe porţiunea primelor trei etaje. 

• În partea de est a Bisericii "Sf. Margareta", în afara primei incinte fortifica-

te, se situează două clădiri incluse complexului bisericesc: fosta casă parohială şi 

o altă casă, acestea fiind încadrate ca şi construcţii la sfârşitul secolului al XV-lea - 

începutul sec. al XVI-lea. Această încadrare s-a făcut ţinând cont de existenţa unei 
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ferestre gotice târzii. Casa parohială este o construcţie ataşată Turnului Măriei în 

direcţia est, fiind situată între cele două incinte de apărare. 
 

• Biserica Fran-

ciscană, situată pe stra-da 

Castelului nr. 1, este o 

construcţie ce datează din 

perioada secolului al XV-

lea. Aceasta biserica este 

construită în stil gotic cu o 

bogată decoraţie in-

terioară. Corpului biseri-cii, 

prevăzut cu boltă în 

plasa, în nord, îi este ataşată o sacristie deasupra căreia se ridica turnul bisericii, 

folosit ca şi turn de apărare al cetăţii în trecut. Sub cor şi capelă se afla cripte care 

datează din secolul al XVII-lea, cu finalizarea lucrărilor de construcţie între anii 

1500-1515. Există dovezi conform cărora în anul 1444 biserica se afla în posesia 

călugărilor franciscani. Din etapa gotică a monumentului s-au păstrat: faţada de 

vest cu un portal geminat, gotic târziu, corul în care se afla o frumoasa uşa gotica 

cu un chenar cu baghete încrucişate, cele patru ferestre ale corului precum şi sa-

cristia, la parterul căreia se păstrează doua ancadramente gotice târzii. Portalul 

geminat de pe faţada de vest prezintă analogii cu un portal asemănător din vestul 

bisericii din Biertan, localitate situată la 25 Km de Mediaş. în 1523 este menţionata 

în documente „Monasterium Megyes". 
 

• Biserica greco-catolică este situată pe strada Mihai Viteazul nr. 7, un 

monument realizat în stil clasic, ce datează de la începutul secolului al XIX-lea. 

Fără a avea elemente artistice deosebite în interior, prin articularea bogată a pere-

ţilor navei, biserica oferă o ambianţă plăcută. Construcţia se datorează episcopului 

unit Ioan Bob, cel care a ctitorit edificiul în anul 1826. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• De o valoare deosebită sunt sigili-

ul din argint al "Târgului Mediaş" care 

datează din 1448 şi o statuie din lemn, 

considerată a fi între cele mai vechi statui 

gotice din lemn, amplasată la începutul se-

colului al XVIII la ultimul nivel al turnului 

Trompeţilor, cunoscută sub numele de 

Thurm Pitz ("Petre din Turn"). 
 

Principalele obiective turistice din 

oraş sunt bisericile, casele vechi şi turnurile 

medievale. Centrul vechi al oraşului Me-

diaş este locul în jurul căruia sunt aşezate 

majoritatea obiectivelor. Centrul vechi a 

fost punctul de întâlnire al micilor producători de cereale, sticlă, al olarilor, textilişti-

lor - care veneau aici pentru a-şi vinde marfa. Centrul vechi a mai fost folosit ca 

piaţă pentru locuitorii Mediaşului. De-a lungul timpului această piaţă s-a modificat, 

dar a rămas ca punct de interes parcul cu bănci şi fântâna arteziană, unde majori-

tatea locuitorilor se întâlnesc pentru a-şi exprima părerile despre politică şi despre 

ştirile mondene. Este totodată un loc de recreere pentru cei de vârsta a treia. Cen-

trul vechi al oraşului este locul de intersecţie a meridianului de 24°21’8’’ longitudi-

ne estică cu paralela de 46°10’7’’ latitudine nordică. Este practic cel mai apropiat 

oraş de centrul ţării. Până în capitala ţării localnicii au de mers 333 de kilometri, iar 

până la Marea Neagră doar 500 de kilometri. Faţă de graniţele ţării, Mediaşul este 

situat la distanţe cuprinse între 350 de kilometri la vest şi 500 la sud-est. Culmea 
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alpină a Făgăraşului se poate vedea de aici, la o anumită înălţime, după fiecare 

ploaie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oraşul este situat în inima colinelor pline de vii, 

aşa cum remarcă undeva, în paginile celebrului roman 

“Dracula”, Bram Stoker. Mediaşul este cunoscut atât 

în ţară, cât şi în străinătate pentru faima vinurilor vechi 

de Târnave, simbol al stemei oraşului. 
 

 

Se poate afirma faptul că turismul din întregul 

judeţ a luat amploare în anul 2007 şi datorită faptului 

că Sibiul a fost Capitala Culturală a Europei în acel an. 

Un real avantaj în domeniul turistic pentru municipiu se naşte ca urmare a 

relaţiilor de parteneriat stabilite între Mediaş şi oraşele înfrăţite (Şopron, Joure, 

Glogow, Mineral Wells), prin faptul că tot mai mulţi turişti aflaţi în ţările şi oraşele 

partenere se îndreaptă către Mediaş pentru a-i vizita obiectivele şi pentru a-i cu-

noaşte locuitorii şi obiceiurile. 
 

În atenţia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu se află şi turismul cultu-

ral, pentru încurajarea căruia se pot avea în vedere următoarele: reabilitarea incin-

telor obiectivelor turistice, reabilitarea şi amenajarea traseelor turistice, îmbunătăţi-

rea sistemului de semnalizare, prin panouri cu hărţi şi schiţe de zone şi localităţi, 

indicatoare pentru edificii culturale, monumente, precum şi structuri de caza- 
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re/infrastructură generală, afişaj, în toate gările şi punctele de acces, precum şi 

dezvoltarea reţelei de centre de informare turistică. 

Prin urmare, dezvoltarea turismului trebuie să fie durabilă sub aspect eco-

logic, viabilă şi rentabilă sub aspect economic şi echitabilă din punct de vedere 

etic şi social pentru comunitatea locală. 

Proximitatea faţă de alte localităţi oferă Mediaşului noi perspective de dez-

voltare turistică. 

Astfel, municipiul Mediaş se află la următoarele distanţe faţă de aceste lo-

calităţi: 
 

• 15 km de Bazna; aceasta este o rută turistică ce poate fi abordată şi sub 

formă de plimbare pe poteci de pădure, pe o distanţă de cea 8 km. Comuna 

Bazna oferă posibilităţi de destindere multiple, cu o biserică fortificată şi veche sta- 

ţiune balneară şi cu oferte de cazare numeroase; din punct de vedere balnear, Bă-

ile Bazna sunt renumite pentru tratamentul biliar şi al afecţiunilor aparatului loco-

motor, ale sistemului nervos periferic, ale aparatului respirator, genito-urinar. apă 

minerală sărată, nămolul mineral, sarea de Bazna (aici se află singura fabrică de 

sare medicinală din ţară) sunt factorii naturali de cură deosebit de eficienţi. 
 

• 9 km de Biertan, unde se află una dintre cele mai vestite biserici din 

Transilvania: Biserica fortificată, fostă reşedinţă episcopală evanghelică timp de 

296 ani, monument aflat sub protecţia UNESCO. 
 

• 18 km de Mălâncrav, unde se află o cetate din secolul al XV - lea şi o bi-

serică mare, de formă bazilicală, cu renumite picturi murale datate în anul 1405. 

• 7 km de comuna Dârlos, cu o interesantă biserică fortificată din secolul al 

XV -lea, cu elemente renumite şi de mare importanţă locală. 

• 7 km de localitatea Curciu, care poate stârni interes cu o biserică fortifica-

tă vestită din secolul al XV - lea şi cetatea din secolul al XVI - lea. 

• 15 km până la Valea Viilor, localitate cu o biserică datată în secolul al XIV 
 

- lea şi fortificaţie din secolul al XVI -lea înscrise în Lista patrimoniului UNESCO. 
 

• 10 km de localitatea Axente Sever, cu vestita biserică gotică şi cetate. 
 

• 9 km până la comuna Moşna, comună cu o impresionantă biserică gotică 

de la 1491, dotată cu numeroase lucrări de artă, şi fortificaţie din secolul al XVI - 

lea, cu ziduri de apărare unice în felul lor de construcţie, vizitată în anul 1998 de 

către Prinţul Charles al Marii Britanii, în curs de consolidare cu fonduri de la Banca 

Mondială. Posibilităţi de cazare sunt inclusiv şi în casa parohială. 
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Strategia Europa 2020 la nivelul 

Uniunii Europene şi aplicarea 

acesteia în cazul României 
 
 

Europa 2020 
 

 

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru 

următorii zece ani. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte 

să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE 

şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de 

productivitate şi de coeziune socială. 
 

În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocuparea 

forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia – 

care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat 

propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. 

Diverse acţiuni la nivel european şi naţional vin în sprijinul Strategiei. 

José Manuel Barroso – preşedintele Comisiei Europene 
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Priorităţi Europa 2020 
 
 
 

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi 

pentru a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competi-

tive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă. 

Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică 

inteligentă (prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă 

(prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o indus-

trie competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de lo-

curi de muncă şi pe reducerea sărăciei). 

Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocu-

parea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima. 

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de 

guvernanţă economică menit să coordoneze acţiunile politice derulate la nivelul 

UE şi la nivel naţional. 

 

Creştere economică inteligentă 
 

Aceasta presupune îmbunătăţirea prestaţiei UE în următoarele domenii: 
 

 educaţie (încurajarea procesului de învăţare şi de îmbunătăţire a 

competenţelor)
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 cercetare şi inovare (crearea de noi produse şi servicii care să ge-

nereze creştere economică şi noi locuri de muncă şi să ne ajute să 

facem faţă provocărilor de ordin social)

 societatea digitală (utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţii-

lor)

 

Creştere durabilă – pentru o economie mai competitivă, mai ecologică 

şi mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 
 

Pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie: 
 

 să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de 

CO2, care să utilizeze resursele în mod eficient şi durabil

 să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră


şi să stopăm pierderea biodiversităţii 


 să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehno-

logii şi metode de producţie ecologice

 să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente


 să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor 

(în special micilor producători) un avantaj competitiv suplimentar


 să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri


 să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cunoş-

tinţă de cauză.

 

Creştere favorabilă incluziunii – o economie cu o rată ridicată a ocu-

pării forţei de muncă, asigurând coeziunea economică, socială şi teritorială 
 

Creşterea favorabilă incluziunii presupune: 
 

 o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă – locuri de muncă 

mai bune şi mai numeroase, în special pentru femei, tineri şi lucră-

tori de peste 55 de ani

 creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin in-

vestiţii în formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor

 modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială


 garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economice.
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Criza ne poate face mai puternici: 
 

viziunea europeană 
 
 
 

Mai uniţi ca niciodată 
 

 

Ce măsuri a luat UE pentru a contracara criza financiară, pentru a-şi conso-

lida uniunea economică şi monetară şi pentru a pune bazele unei uniuni politice 

solide. 

 

Guvernanţă economică 
 

Criza economică a arătat că multe ţări europene se confruntă cu probleme 

fundamentale şi cu tendinţe care nu sunt viabile pe termen lung. De asemenea, 

ne-a făcut să înţelegem mai bine cât de interdependente sunt economiile UE. In-

tensificarea coordonării politicilor economice la nivelul UE ne va ajuta să rezolvăm 

aceste probleme şi să promovăm creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă. 

Noua guvernanţă economică a UE se bazează pe trei piloni: 
 

• consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai 

atentă din partea UE. Acest pilon include: priorităţile politice şi obiectivele stabilite 

în cadrul Strategiei Europa 2020, angajamentele suplimentare pe care şi le-au 

asumat statele membre participante la Pactul euro plus, consolidarea supraveghe-

rii de către UE a politicilor economice şi fiscale, ca parte a Pactului de stabilitate şi 

creştere, dar şi prin intermediul noilor instrumente menite să stopeze dezechilibre-

le macroeconomice, adoptarea unei noi metode de lucru – semestrul european – 

care permite discutarea priorităţilor economice şi bugetare în aceeaşi perioadă a 

fiecărui an. 
 

• asigurarea stabilităţii zonei euro. În anul 2010, UE a reacţionat la 

criza datoriei suverane prin crearea unor mecanisme temporare de sprijin pentru 

statele membre. Acestea vor fi înlocuite în 2013 de un mecanism permanent, res-

pectiv Mecanismul european de stabilitate (MES). Aceste măsuri de sprijin sunt 

condiţionate de aplicarea unor programe de reformă şi consolidare fiscală şi au 

fost elaborate în strânsă colaborare cu FMI. 
 

• redresarea sectorului financiar, care se va realiza prin intermediul 
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unui sistem concertat de acţiuni propuse la nivel european, aşa cum arătăm în 

continuare. 

 

În continuare sunt prezentate aspectele esenţiale ale noii guvernanţe eco-

nomice a UE. 

 

Semestrul european 
 

Semestrul european include primele şase luni ale fiecărui an şi reprezintă 

perioada pe durata căreia are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomi-

ce şi structurale ale statelor membre, pentru ca acestea să poată ţine cont de re-

comandările UE în luarea deciziilor cu privire la bugetul naţional şi la alte aspecte 

de interes economic. 

Etapele principale ale semestrului european sunt următoarele: 
 

Ianuarie: Comisia prezintă analiza anuală a creşterii, care stabileşte priori-

tăţile UE pentru anul următor, în materie de creştere economică şi locuri de mun-

că. 

Martie: şefii de stat şi de guvern elaborează orientările UE pentru politicile 

naţionale, pe baza analizei anuale a creşterii. 
 

Aprilie: statele membre transmit planurile naţionale privind garantarea fi-

nanţelor publice sănătoase (programele de stabilitate/convergenţă), precum şi 

programele de reformă şi măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a promo-

va creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (programele naţionale de 

reformă). 

Iunie: Comisia evaluează aceste programe şi, dacă este cazul, formulează 

recomandări specifice pentru fiecare ţară. Consiliul UE discută aceste recoman-

dări, iar Consiliul European le aprobă. 

Iulie: Consiliul adoptă oficial recomandările adresate fiecărei ţări. 
 

 

Pactul de stabilitate şi creştere 
 

Pactul de stabilitate şi creştere este un set de reguli care încurajează state-

le membre să menţină viabilitatea finanţelor publice. 

Pactul are două componente: 
 

• componenta preventivă invită statele membre să transmită anual 

programul de stabilitate (ţările din zona euro) sau de convergenţă (celelalte state 
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membre), odată cu programul naţional de reformă. Acest program prezintă modul 

în care statul membru intenţionează să asigure şi să menţină viabilitatea finanţelor 

publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandări politice (în iu-

nie, în cadrul semestrului european) sau, dacă este necesar, poate înainta o pro-

punere Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul unui de-

ficit excesiv. 
 

• componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit 

excesiv (PDE). În baza PDE, dacă deficitul bugetar al unui stat membru depăşeş-

te limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandări privind re-

dresarea situaţiei. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la impunerea 

de sancţiuni pentru statele din zona euro. 
 

Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introduce-

rea unor modificări menite: 

o să permită componentei corective a Pactului să ia mai bine în consi-

derare interacţiunea dintre datorie şi deficit, mai ales în ţările puternic îndatorate 

(unde datoria publică depăşeşte 60% din PIB) 
 

o să accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facă impune-

rea sancţiunilor semiautomată – în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de 

o majoritate calificată nu atât pentru a aproba, cât mai ales pentru a respinge o 

propunere de sancţionare înaintată de Comisie 
 

o să amelioreze cadrele bugetare naţionale, abordând aspectele con-

tabile şi statistice, precum şi practicile în materie de previziuni. 
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Corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
 

 

Criza dezechilibrelor economice este o realitate datorată acţiunilor econo-

mice individuale ale statelor membre ale Uniunii Europene care, luate individual, 

au fost benefice în diferite forme pentru fiecare stat în parte, însă la nivel centrali-

zat au generat, prin însumarea efectelor individuale, o situaţie de dezechilibru sis-

temic. În ultimii zece ani, statele membre au făcut alegeri economice divergente, 

care au dus la accentuarea diferenţelor în materie de competitivitate şi la apariţia 

unor dezechilibre macroeconomice la nivelul UE. Pentru a reglementa această si-

tuaţie şi pentru ca astfel de efecte să nu se repete în viitor, Comisia a propus un 

nou mecanism de supraveghere, menit să identifice şi să corecteze aceste aspec-

te, încă din faza incipientă. Prin acest mecanism, economiile statelor membre vor 

fi monitorizate în vederea depistării dezechilibrelor macroeconomice (ex. Bule 

imobiliare, creşterea deficitului de cont curent sau a excedentelor, scăderea com-

petitivităţii). Dacă statele membre depăşesc „nivelurile de alertă”, Comisia va face 

analize aprofundate pentru a stabili dacă dezechilibrele sunt dăunătoare şi, dacă 

este cazul, va face recomandări. 

 

Pactul euro plus 
 

 

Pactul Euro Plus nu este altceva decât un program suplimentar de reforme, 

programe coordonate la nivel european pe care fiecare stat membru al Uniunii Eu-

ropene şi le asumă. Numele de „Pactul euro plus” constituie o reflecţie a interde-

pendenţei dintre ele. Pactul vizează patru domenii: competitivitate, ocuparea forţei 

de muncă, viabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii financiare. 

Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011. Toate cele 23 de părţi 

semnatare se angajează să implementeze reformele în detaliu. Angajamentele 

asumate în virtutea pactului se integrează în noul cadrul de guvernanţă economică 

şi sunt incluse în programele naţionale de reformă ale statelor membre. 

 

Remedierea sectorului financiar 
 

 

Remedierea sectorului financiar a apărut ca o necesitate generată de criza 

economică şi financiară care a fost puternic simţită la nivelul întregii Uniuni pe de o 
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parte şi implicit, în proporţii mai mari sau mai mici, la nivelul fiecărui stat membru. 

UE a elaborat noi reglementări şi a creat agenţii cu scopul de a preveni din timp 

apariţia problemelor şi de a se asigura că toţi actorii din sectorul financiar sunt su-

puşi unor reglementări şi monitorizări stricte. Principalul sector vizat la nivel euro-

pean a fost sectorul bancar în totalitatea sa. În prezent se implementează un set 

de acţiuni şi de reglementări pentru a garanta că băncile europene au suficiente 

rezerve de capital pentru a face faţă, în viitor, şocurilor care afectează sistemul fi-

nanciar şi pentru a continua să funcţioneze şi să ofere credite întreprinderilor şi 

persoanelor fizice. 

 

Alte instrumente pentru stimularea creşterii 

economice şi crearea de locuri de muncă 

 

Consolidarea pieţei unice 
 

Creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă depind de existenţa 

unor pieţe sănătoase, bine conectate, în cadrul cărora concurenţa şi accesul con-

sumatorilor să poată stimula activitatea economică şi inovarea. 
 

Mai există încă o serie de obstacole care trebuie depăşite: 
 

• probleme legate de activităţile transfrontaliere 
 

• reţele insuficient interconectate 
 

• aplicarea neuniformă a reglementărilor privind piaţa internă 
 

• complexitatea juridică datorată existenţei a 27 de seturi de măsuri 

normative diferite pentru anumite operaţiuni. 
 

De asemenea, trebuie să îmbunătăţim accesul întreprinderilor mici la pia-

ţa unică şi să dezvoltăm spiritul antreprenorial, de exemplu 
 

simplificând dreptul societăţilor comerciale (procedurile de faliment, statutul 

societăţii private etc.) 

oferindu-le antreprenorilor care au eşuat în afaceri şansa de a o lua de la 
 

capăt. 
 

Consumatorilor europeni trebuie să le dăm posibilitatea de a achiziţiona 

bunuri şi servicii din alte ţări ale UE, cu mai multă uşurinţă şi încredere, în special 

on-line. 
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Investiţii în creşterea economică 
 

 

Criza financiară a avut un impact puternic asupra capacităţii întreprinderilor 

şi administraţiilor europene de a finanţa proiecte de investiţii şi inovare. 

Pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020, UE va avea nevoie 
 

de: 
 

• un cadru de reglementare care să garanteze eficienţa şi siguranţa 

pieţelor financiare 

• instrumente inovatoare pentru a finanţa investiţiile necesare, inclusiv 

parteneriatele dintre sectorul public şi privat. 

Aceste priorităţi pentru o creştere economică pe termen lung au fost incluse 

în propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual al UE (2014-

2020). 

 

În prezent, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social euro-

pean şi Fondul de coeziune reprezintă peste o treime din bugetul total al UE. 

Prin aceste instrumente se garantează că banii sunt investiţi în mod eficient 

pentru a sprijini dezvoltarea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 
 

Finanţarea UE sprijină: 
 

 crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de calitate mai bună


 dezvoltarea de noi tehnologii


 cercetarea de vârf


 accesul la internet de mare viteză


 infrastructura inteligentă de transport şi energie


 eficienţa energetică şi energiile regenerabile


 dezvoltarea întreprinderilor


 ameliorarea competenţelor şi formarea profesională
 

 

Instrumentele de politică externă 
 

 

Pentru a favoriza creşterea, UE trebuie să se asigure că pieţele internaţio-

nale sunt deschise şi echitabile şi că relaţiile comerciale se bazează pe un cadru 

reglementat la nivel internaţional. UE va promova: 
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• dimensiunea externă a diverselor politici interne (ex. energie, 

transport, agricultură, cercetare şi dezvoltare) 

• comerţul şi coordonarea la nivel internaţional a politicilor macro- 
 

economice 
 

• participarea fermă şi eficientă în forurile internaţionale, cum ar fi 

G20, pentru a contribui la elaborarea viitoarei ordini economice mondiale. 

De asemenea, UE doreşte să stabilească relaţii strategice cu economiile 

emergente, pentru a discuta aspecte de interes comun, pentru a promova coope-

rarea în materie de reglementare şi pentru a găsi soluţii la probleme bilaterale. În 

acest context, Comisia a prezentat, în noiembrie 2010, o nouă strategie comercia-

lă. 

 
 

 

Obiective majore Europa 2020 
 
 
 

1. Ocuparea forţei de muncă 
 

 rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani


2. Cercetare, dezvoltare şi inovare 


 un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 

3% din PIB-ul UE


3. Schimbări climatice şi de energie 


 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 

30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990


 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%


 creşterea cu 20% a eficienţei energetice
 

4. Educaţie 
 

 reducerea abandonului şcolar la sub 10%


 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare 

în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani


5. Sărăcie şi excluziune socială 


 reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale
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Europa 2020 în România 
 
 
 

Recomandări specifice fiecărei ţări 
 

 

În funcţie de situaţia economică a fiecărei ţări în parte, Uniunea Europeană 

a elaborat un set de reglementări specific, reglementări care au în vedere posibili-

tatea de atingere a dezvoltării economice atât pentru fiecare stat în parte, cât şi 

atingerea tuturor indicatorilor la nivel agregat pentru întreaga zonă economică eu-

ropeană. Aceste recomandări sunt adaptate la problemele specifice cu care se 

confruntă statul membru şi să acopere o gamă largă de subiecte: situaţia finanţe-

lor publice, reforme ale sistemelor de pensii, măsuri pentru a crea locuri de muncă 

şi de a combate şomajul, educaţia şi provocările în inovare etc. Adoptarea finală 

de recomandări specifice fiecărei ţări elaborate de Comisie se face la cel mai înalt 

nivel, de către liderii naţionali, în Consiliul European. 

 

Recomandările propuse pentru România 2012 cu targetare 2020 
 

 

După doi ani de declin, PIB real în România se estimează a fi crescut în 

2011 cu 0,5– 2%. Pentru anul 2012, pe partea din spate a unei încetiniri în Euro-

pa, creşterea este de aşteptat să încetinească la 1,4%; creşterea cererii interne se 

prognozează a fi motorul principal al creşterii economice şi investiţiilor; susţinută 

de îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene, este de aşteptat să joace un rol- 
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cheie în 2012-2013. 
 

România trebuie să pună în practică o politică economică cu un accent 

special pe măsuri de reformă structurală; se vizează îmbunătăţirea funcţionării pie-

ţei muncii şi a creşterii potenţialului economic. Concomitent, se va pune accent pe 

continuarea consolidării fiscale, reforma administraţiei fiscale şi îmbunătăţirea ma-

nagementului financiar public şi de control, precum şi pe stabilitatea financiară, 

precum şi a pieţelor financiare de reformă. 

Bugetul României pentru anul 2012 a fost unul adecvat pentru a atinge un 

deficit de sub 3% din PIB în termeni ESA. 

Situaţia sectorul bancar românesc a rămas una bună, în pofida deteriorării 

cursului monedei naţionale pe durata anului 2013. 

Referitor la obiectivele naţionale urmărite în cadrul strategiei Europa 2020, 

România a înregistrat progrese limitate în 2011. Sectorul care trebuie susţinut cel 

mai mult este cel care vizează investiţiile în cercetare şi dezvoltare, rata de ocupa-

re, rata de părăsire timpurie a şcolii şi numărul de persoane expuse riscului de să-

răcie sau excluziune. România trebuie să îşi intensifice eforturile pentru accelera-

rea corelării economiei naţionale cu obiectivele strategiei Europa 2020. 

 

Prezentare generală a recomandărilor 
 

 

Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2009/459/CE, astfel 

cum a fost modificată prin Decizia 2010/183/EU, împreună cu măsurile prevăzute 

în Decizia 2011/288/EU şi specificate mai detaliat în memorandumul de înţelegere 

din 23 iunie 2009 şi ulterior acesteia suplimente, şi în Memorandumul de înţelege-

re din 29 iunie 2011 şi în completările ulterioare. 

 

Programul Naţional de Reforme 
 

 

Toate statele membre s-au angajat în implementarea strategiei Europa 
 

2020. Fiecare ţară are propriile realităţi şi circumstanţe economice şi transpune 

obiectivele generale ale UE în obiective naţionale în Programul Naţional de Re-

formă – un document care prezintă politicile ţării şi măsuri pentru a susţine creşte-

rea economică şi locuri de muncă şi pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 

2020. 
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Indicatori macroeconomici 
 
 
 

Rata de angajare a populaţiei active 
 

Ţinta naţională: 70% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani să 

aibă un loc de muncă 
 

Ţinta europeană: 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani 

să aibă un loc de muncă 

Rata de angajare a populaţiei active se calculează prin raportarea numărul 

persoanelor angajate la numărul total de persoane cu aceeaşi categorie de vârstă. 

 

Cheltuieli pentru cercetare şi 

dezvoltare Ţinta naţională: 2% din PNB 

Ţinta europeană: 3% din PNB 

 

Reducerea poluării cu emisii de gaze 
 

Ţinta naţională: reducerea cu 19% (faţă de anul de referinţă 2005) 
 

Ţinta europeană: reducerea cu 20% (faţă de anul de referinţă 1990) 
 

 

Energii regenerabile 
 

Ţinta naţională: creşterea cu 24% a consumului de energii regenerabile 
 

Ţinta europeană: creşterea cu 20% a consumului de energii regenerabile 
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Nivel primar de educaţie în şcoli 
 

Ţinta naţională: scăderea nivelului de abandon şcolar sub 11,3% din numă-

rul total al copiilor din ciclul primar de învăţământ 

Ţinta europeană: scăderea nivelului de abandon şcolar sub 10% din numă-

rul total al copiilor din ciclul primar de învăţământ 

 

Creşterea nivelului de educaţie superioară 
 

Ţinta naţională: cel puţin 26,7% din totalul populaţiei cu vârste cuprinse în-

tre 30-34 de ani să îşi finalizeze studiile liceale şi/sau superioare 

Ţinta europeană: cel puţin 26,7% din totalul populaţiei cu vârste cuprinse 

între 30-34 de ani să îşi finalizeze studiile liceale şi/sau superioare 

 

Scăderea nivelului populaţiei expusă riscului şi sărăciei 
 

Ţinta naţională: scăderea cu 580.000 de persoane a nivelului populaţiei ex-

pusă riscului şi sărăciei 

Ţinta europeană: scăderea cu 20.000.000 de persoane a nivelului populaţi-

ei expusă riscului şi sărăciei 
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Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Mediaş pentru perioada 2014-

2020 este într-o strânsă corelare şi inter-relaţionare cu axele, priorităţile şi obiecti-

vele urmărire în mod direct de către Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 

pentru perioada 2014-2020 realizată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regio-

nala Centru, după cum vom demonstra în continuare. 

 
 

 

Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale 

 

Conform prerogativelor Uniunii Europene, definirea conceptului de coeziune 

teritorială pune accentul pe dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea dispari-

tăţilor şi valorificarea potenţialului teritorial. Pentru prima dată, dimensiunea terito-

rială a coeziunii a fost introdusă în Tratatul de la Lisabona, fiind adăugată dimen-

siunii sociale şi economice şi devenind un obiectiv asumat politicii la nivelul Uniunii 

Europene. 

Coeziunea teritorială are ca principal obiectiv dezvoltarea armonioasă a di-

feritelor teritorii pe de o parte, în timp ce să permită cetăţenilor să exploateze în 

cel mai bun mod potenţialul teritoriului, pe de altă parte. Politica de coeziune terito-

rială trebuie să urmărească diminuarea diferenţelor de dezvoltare dintre regiunile 

geografice, dintre mediul urban şi cel rural, dintre centru şi periferie, precum şi 

prevenirea amplificării discrepanţelor teritoriale. 
 

Oraşul este în continuare, ca formă de organizare administrativ-teritorială, 

polul de dezvoltare economică şi de stimulare al progresului pentru orice regiune 

de dezvoltare socio-economică. Comisia Europeană, prin intermediul politicii de 

coeziune 2014-2020, urmăreşte să stimuleze politicile integrate pentru a intensifi-

ca dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului oraşelor în contextul 

politicii de coeziune. 

În ceea ce priveşte elementele de noutate, perioada de programare 2014-

2020 aduce faţă de perioada de planificare 2007-2013 anumite diferenţe privind 

dezvoltarea urbană, între care fundamental este accentul pe o abordare integrată 

consolidată pentru a face faţă provocărilor urbane. Totodată, la nivelul perioadei 

de planificare 2014-2020 se vor introduce investiţiile teritoriale integrate (ITI), care 

vor înlocui axele prioritare separate în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană. 
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În acest context, una dintre priorităţile de dezvoltare durabilă la nivelul Re-

giunii Centru este creşterea coeziunii teritoriale prin sprijinirea dezvoltării urbane, 

atât a oraşelor cu nivel ridicat de dezvoltare, cât şi a oraşelor confruntate cu pro-

bleme generate de restructurările economice. În acest context, oraşul Mediaş se 

integrează perfect prin intermediul Strategiei de dezvoltare durabilă 2014-2020 în 

contextul dorit de strategia regională pe de o parte, dar şi în cel urmărit direct de 

către politicile de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene, pe de altă parte. 

În acest context, Mediaş joacă un rol activ de pol de atracţie şi de dezvolta-

re pentru oraşele şi comunele din vecinătate, având, dincolo de tradiţia istorică de 

colaborare, bună vecinătate şi de inter-conectivitate, şi o influenţă directă în dez-

voltarea economică şi socială a zonei. Totodată, la nivel strategic de dezvoltare 

economică şi socială, nu ne putem permite să neglijăm faptul că oraşul Mediaş es-

te unul din polurile urbane care au fost afectate datorită procesului de restructura-

re economică după 1989. 

Procesul de coeziune teritorială la nivelul Regiunii Centru se axează pe re-

generarea urbană a oraşelor mici şi mijlocii, în special a celor monoindustriale, 

creşterea conectivităţii oraşelor cu zonele de contiguitate, susţinerea zonelor şi a 

cartierelor mai sărace prin creşterea inclusivă, dar şi dezvoltarea unei economii in-

teligente prin stimularea inovaţiei şi a cercetării aplicate în special în oraşele mari 

şi a centrelor universitare. De asemenea, o prioritate o reprezintă şi promovarea 

oraşelor verzi, susţinerea transportului urban sustenabil, dezvoltarea iluminatului 

public, eficienţa energetică a clădirilor şi amenajarea spaţiilor pentru agrement, 

ceea ce se integrează perfect cu strategia de dezvoltare a oraşului Mediaş. 
 

Calitatea vieţii şi dezvoltarea armonioasă a Regiunii Centru este condiţiona-

tă într-o măsură semnificativă de nivelul de dezvoltare a infrastructurii, atât a celei 

de transport, utilităţi publice, de educaţie, de cercetare, de sănătate sau a celei 

sociale. În prezent, infrastructura la nivel regional este destul de învechită, necesi-

tând lucrări de extindere, amenajare, reabilitare sau de modernizare. 

Obiectivele sociale urmărite de către Strategia 2020 Mediaş contribuie în 

mod direct şi nemijlocit la construirea Europei sociale, în contextul în care întărirea 

coeziunii sociale a continentului se află în centrul politicii comune europene, con-

stituind unul din principiile directoare statuate în noul tratat al Uniunii Europene 

adoptat la finele anului 2007. Dezvoltarea capitalului uman, amplificarea rolului 

cunoaşterii în toate domeniile economice şi sociale, alături de sprijinirea categorii- 
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lor şi grupurilor de persoane vulnerabile se numără, în mod firesc, printre priorităţi-

le politicilor comunitare în perioada următoare. 

 

Priorităţile concrete ale acestei axe se integrează perfect cu Strategia de 

Dezvoltare a Oraşului Mediaş pentru orizontul 2020. 

 

Priorităţi: 
 

 

Prioritatea 1. Creşterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin 

sprijinirea dezvoltării urbane (atât a oraşelor cu un nivel ridicat de 

dezvoltare cât şi a oraşelor confruntate cu problemele generate de 

restructurările economice) 

 

Una dintre preocupările principale ale Uniunii Europene pentru perioada 

imediat următoare o reprezintă coeziunea teritorială, un concept complex, cu refe-

rire în special la dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităţilor dintre 

diferite zone şi valorificarea potenţialului teritorial. 

Dezvoltarea policentrică poate constitui una dintre căile de abordare siste-

mică a dezvoltării teritoriale, întrucât permite atât dezvoltarea echilibrată a terito-

riului, cât şi evitarea dezechilibrelor ce apar în cadrul şi în jurul aglomerărilor urba-

ne. Astfel, conceptul de dezvoltare policentrică nu se limitează la zonele metropoli-

tane, ci se referă la un sistem ierarhizat care să exprime potenţialul aşezărilor de 

pe suprafaţa regiunii. 
 

Conform cercetărilor ESPON, la nivelul Regiunii Centru este un singur pol 

de importanţă naţională (Braşov, cu peste 200.000 de locuitori), 5 poli de impor-

tanţă regională (Sibiu, Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe şi Mediaş, fiind 

municipii cu o populaţie cuprinsă între 50.000 şi 200.000 de locuitori) şi 13 poli de 

importanţă locală (Miercurea Ciuc, Făgăraş, Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sighi-

şoara, Săcele, Sebeş, Cugir, Târnăveni, Aiud, Zărneşti, Codlea şi Blaj, oraşele şi 

municipiile având o populaţie cuprinsă între 20.000 şi 50.000 de locuitori). 

Diversele dimensiuni ale vieţii urbane (economică, socială, culturală şi de 

mediu) sunt strâns legate între ele, iar succesul în materie de dezvoltare urbană 

poate fi atins în special prin intermediul unei abordări integrate. 
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Concret, pe termen mediu şi lung, una din priorităţile politicii de dezvoltare 

urbană durabilă o constituie sprijinirea oraşelor mari, care sunt în acelaşi timp cen-

tre de polarizare pentru oraşele şi comunele învecinate. Oraşele mari au universi-

tăţi cu tradiţie care radiază în jur şi fac legătura cu alte centre din Europa, fiind în 

acelaşi timp şi nuclee ale economiei inteligente prin valorificarea inovaţiei şi a cer-

cetării aplicate. 

Totodată, una din problemele majore la nivelul Regiunii Centru este faptul 

că aceasta necesită investiţii financiare – regenerarea urbană a oraşelor mici şi 

mijlocii şi a celor monoindustriale. În ceea ce priveşte fostul sistem relativ centrali-

zat al locurilor de muncă relativ sigure şi bine plătite din epoca monoindustrială, 

acesta a fost înlocuit, în multe oraşe din regiune, de şomaj prelungit sau locuri de 

muncă slab remunerate. De asemenea, aceste oraşe se confruntă cu o migraţie a 

populaţiei tinere, acestea confruntându-se cu un declin demografic. 

O prioritate a acestei dezvoltări, regăsită de altfel la nivelul strategiei noas-

tre, o reprezintă dezvoltarea „oraşelor verzi”, prin amenajarea de spaţii verzi, dez-

voltarea iluminatului public din surse regenerabile de energie, modernizarea 

transportului urban pe baza folosirii biocarburanţilor cu emisii reduse de gaze cu 

efect de seră etc. De asemenea, este important să se acorde o atenţie sporită efi-

cienţei energetice a clădirilor. 

 

Obiective specifice: 
 

Promovarea dezvoltării policentrice şi echilibrate a teritoriului ca precon-

diţie importantă pentru realizarea coeziunii teritoriale şi factor important pentru 

asigurarea competitivităţii teritoriale 

Încurajarea dezvoltării integrate a oraşelor şi regiunilor rurale în vederea 

generării de efecte sinergice şi valorificării potenţialului local al teritoriului 

Susţinerea dezvoltării oraşelor mari ca poli de atracţie pentru zonele în-

vecinate şi motoare ale creşterii economice inteligente 

Regenerarea oraşelor mici şi mijlocii şi a celor monoindustriale prin dez-

voltarea de soluţii de dezvoltare urbană integrată şi incluziune socială 

Susţinerea zonelor geografice şi a cartierelor oraşelor aflate în prag de 

sărăcie prin valorificarea potenţialului teritorial şi creşterea incluziunii 

Promovarea la nivelul Regiunii Centru a oraşelor verzi, a transportului ur-

ban sustenabil şi a eficienţei energetice a clădirilor şi iluminatului public 
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Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, 

comunicaţii, utilităţi, energie) la nivelul Regiunii Centru 

 

Poziţionarea geo-strategică a Regiunii Centru se bucură de o poziţie privi-

legiată în ce priveşte accesibilitatea şi conexiunile rutiere cu restul ţării şi cu Euro-

pa. Regiunea Centru este străbătută de cinci drumuri europene, a căror lungime 

însumează 951 km. Sud-vestul regiunii este traversat de Coridorul IV pan-

european de transport, rută ce va asigura o legătură rapidă între extremitatea sud-

estică a Europei (Istanbul, Salonic) şi Europa Centrală (Dresda, Nuremberg), via 

Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia. 

Reţeaua de drumuri publice din Regiunea Centru măsura 10801 km la fine-

le anului 2011, reprezentând 13,1% din lungimea totală a reţelei rutiere din Româ-

nia. Din totalul drumurilor din regiune, 20,9% sunt drumuri naţionale, iar 79,1% 

sunt drumuri judeţene şi comunale. Densitatea rutieră este mai scăzută la nivel 

regional decât la nivel naţional (34,6 km/100 kmp faţă de 31,7 km/100 kmp). Com-

parativ cu drumurile rutiere, lungimea totală a căilor ferate din Regiunea Centru 

este jumătate din lungimea totală a drumurilor naţionale, aceasta fiind de 1336 km, 

dintre care jumătate electrificată (669 km). Transportul aerian este asigurat prin 

cele două aeroporturi internaţionale de la Sibiu şi Târgu Mureş (Ungheni). 
 

Pentru următoarea perioadă de programare, 2014-2020, finanţată prin 

FEDR, se propun: sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip 

multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T), stimula-

rea mobilităţii regionale prin conectarea legăturilor rutiere secundare şi terţiare la 

infrastructura TEN-T, dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul 

şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea unei mobilităţi urbane du-

rabile. În prezent există în portofoliul regional 45 de proiecte care fac referire la in-

frastructura de transport, dintre care 17 proiecte de reabilitare de drumuri judeţe-

ne, 27 de proiecte de reabilitare străzi urbane şi 1 proiect de construcţie centură 

ocolitoare. 

Transportul din Regiunea Centru va trebui să beneficieze până în anul 2020 

de o infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creştere rapidă, să asi-

gure premisele pentru dezvoltarea economică şi socială a tuturor zonelor regiunii 

şi să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului 

înconjurător. 
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În funcţie de dotarea tehnico-edilitară, la nivelul Regiunii Centru, cele mai 

mari ponderi din totalul localităţilor, peste 50%, sunt localităţi cu instalaţii de ali-

mentare cu apă potabilă şi localităţi în care se distribuie gaze naturale, iar cele mai 

mici ponderi sunt deţinute de localităţi în care se distribuie energie termică. O situ-

aţie asemănătoare este şi la nivelul comunelor din Regiunea Centru. 

Potrivit datelor statistice, în anul 2010 în Regiunea Centru erau 298 de lo-

calităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă, dintre care 242 de localităţi din 

mediul rural. Începând din 2005 şi până în 2010, ponderea localităţilor cu instalaţii 

de alimentare cu apă potabilă a crescut continuu de la 63,2% la 72%, ponderea 

cea mai mare fiind în judeţul Braşov şi Mureş, iar la polul opus judeţul Sibiu. 

La nivelul Regiunii Centru, numărul localităţilor în care se distribuie gaze 

naturale a crescut continuu din 2005, de la 227 de localităţi, la 242 de localităţi în 

2010. O creştere continuă s-a înregistrat şi în mediul rural, de la 179 de localităţi în 

2005 la 191 de localităţi în 2010. Judeţele cu ele mai mari ponderi a localităţilor în 

care se distribuie gaze naturale sunt Mureş (peste 80%) şi Sibiu (peste 75%), la 

polul opus fiind Covasna (aproximativ un sfert) şi Harghita (38%). 

 

Obiective specifice: 
 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri rutiere şi feroviare la ni-

velul Regiunii Centru în perspectiva asigurării unui transport cât mai eficient 

Construirea centurilor ocolitoare în vecinătatea oraşelor în vederea fluidi-

zării transportului rutier 

Dezvoltarea transportului intermodal la nivelul Regiunii Centru în vederea 

dezvoltării unei platforme intermodale pentru transportul mărfurilor 

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la 

nivelul Regiunii Centru în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât mai 

eficientă a teritoriului 

Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în special accesului populaţiei 

la conexiuni în bandă largă în vederea eficientizării transferului de date şi informa- 

ţii 
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Prioritatea 3. Dezvoltarea infrastructurii sociale (educaţie, 

cercetare, sănătate, socială) la nivelul Regiunii Centru 

 

În ceea ce priveşte corelarea dintre obiectivele Strategiei de Dezvoltare Du-

rabilă Mediaş 2020 şi Regiunea Centru, una dintre priorităţile Regiunii Centru (di-

rect corelată cu strategia noastră) pentru următoarea perioadă de finanţare, 2014-

2020, este acordarea unei atenţii sporite asupra infrastructurii de educaţie, de cer-

cetare, de sănătate şi cea socială. Cu toate ca în perioada 2007-2013 s-au alocat 

fonduri semnificative pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii, 

aceste intervenţii au fost punctuale, existând în foarte multe cazuri situaţii în care 

aceasta este învechită sau insuficient dezvoltată. Astfel, pentru următoarea pe-

rioadă de programare este necesară alocarea de fonduri de finanţare pentru adu-

cerea infrastructurii Regiunii Centru la standardele Uniunii Europene. 

 

Infrastructura de învăţământ la nivelul Regiunii Centru este relativ bine dez-

voltată, numărul total de unităţi preşcolare, şcolare, liceale, postliceale, profesiona-

le şi de învăţământ superior fiind de 1087 la finele anului 2011. Cele mai multe 

unităţi preşcolare, şcolare şi de învăţământ superior au fost înregistrate în judeţele 

Braşov, Mureş şi Sibiu, la polul opus situându-se judeţele Covasna şi Harghita. 

Datorită scăderii natalităţii, în ultimii ani s-au desfiinţat un număr relativ mare de 

unităţi şcolare, de pildă în anul şcolar 2010/1011 acesta s-a diminuat cu 53 faţă de 

anul anteriori la nivelul întregii regiuni. 

 

Dezvoltarea sectorului cercetare - dezvoltare - inovare este unul dintre fac-

torii care pot potenţa competitivitatea la nivelul Regiunii Centru. La nivel regional 

se simte necesitatea întăririi legăturii dintre mediul de cercetare şi cel de afaceri în 

perspectiva dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere, ceea ce se va realiza la 

nivelul oraşului Mediaş prin intermediul unor mecanisme concrete de corelare din-

tre cercetare – autorităţile publice locale şi mediul de afaceri. 

În prezent, infrastructura de cercetare are nevoie de investiţii în moderniza-

rea de laboratoare de cercetare, amenajarea şi dotarea de centre de cercetare şi 

construirea sau extinderea de campusuri universitare. Este important să amintim 

faptul că în ultimii ani a crescut din ce în ce mai mult importanţa şi necesitatea 
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cercetării, acest fapt resimţindu-se în creşterea numărului de salariaţi din activita-

tea de cercetare cu aproape o treime în 2010 faţa de acum 5 ani. 

Conform corelării dintre strategii, unul dintre cele mai importante domenii 

care necesită investiţii semnificative în următoare perioadă de programare este 

inovarea, proces care are în centrul său colaborarea dintre cercetare şi industrie. 

Este necesară dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru transferul de tehno-

logie dintre mediul de cercetare şi mediul economic, în prezent aceasta fiind, la ni-

velul Regiunii Centru, aproape inexistentă. 

 

Infrastructura de sănătate este un alt domeniu prioritar care are nevoie de 

investiţii financiare majore la nivelul Regiunii Centru în următoarea perioadă de 

programare 2014-2020, fapt bine conturat şi de Strategia Mediaş. 

La nivelul Regiunii Centru, infrastructura sanitară era compusă la finele 

anului 2010 dintr-o reţea de unităţi sanitare formată din 63 de spitale, 88 de poli-

clinici, 25 de dispensare, 1541 de cabinete de medicină generală şi de familie, 

1342 de cabinete stomatologice, 992 de cabinete de specialitate, 934 de farmacii 

şi puncte farmaceutice şi 388 de laboratoare medicale. La nivel de judeţ, cele mai 

multe unităţi sanitare sunt în Braşov şi Mureş, iar cele mai puţine în Covasna şi 

Harghita. În Regiunea Centru, faţă de anul 2005, în anul 2010 s-a înregistrat o 

creştere a unităţilor sanitare cu excepţia cabinetelor medicale de medicină genera-

le (în judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu). În Regiunea Centru, cel mai important spital 

este cel din Târgu Mureş, fiind atât un centru medical cât şi un centru universitar. 
 

Pentru cele mai multe unităţi sanitare sunt necesare lucrări de reabilitare a 

clădirilor, precum şi lucrări de înnoire a echipamentelor existente şi de achiziţiona-

re de noi echipamente medicale performante şi utile derulării activităţilor specifice. 

Multe sate din Regiunea Centru şi în special mediul rural din zonele montane izo-

late se confruntă cu o lipsă a infrastructurii de sănătate şi a dotărilor din sistemul 

sanitar. Pentru următoarea perioadă de finanţare sunt necesare alocări financiare 

în sistemul de sănătate, atât pentru reabilitarea, modernizarea şi amenajarea uni-

tăţilor sanitare din regiune, cât şi pentru crearea unei infrastructuri adecvate, în 

special în mediul rural. 

De asemenea, sunt necesare măsuri pentru stimularea cadrelor medicale 

în vederea perfecţionării acestora şi asigurării de servicii medicale de calitate. Sta-

tistic, amintim faptul că la nivel regional, faţă de anul 2005, în 2010 s-a înregistrat 
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o creştere a numărului de medici cu 8,9%, a numărului de stomatologi cu 38,8%, a 

numărului de farmacişti cu 27,1%, iar a personalului sanitar mediu cu doar 0,4%. 

La nivel judeţean, există discrepanţe în ceea ce priveşte personalul sanitar mediu. 

 

Obiective specifice: 
 

Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ prin reabilitarea, amenajarea, 

extinderea şi modernizarea acesteia, atât în mediul urban cât şi în cel rural 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare - dezvoltare prin reabilitarea, 

amenajarea, extinderea şi modernizarea acesteia 

Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate de transfer tehnologic între me-

diul de cercetare şi mediul de afacere şi susţinerea procesului de dezvoltare a ino-

vării 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin reabilitarea, amenajarea, ex-

tinderea şi modernizarea acesteia, atât în mediul urban cât şi în cel rural 

Dezvoltarea infrastructurii sociale prin reabilitarea, amenajarea, extinde-

rea şi modernizarea acesteia, atât în mediul urban cât şi în cel rural 

 
 

 

Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, 

stimularea inovării 

 

Contextul economic regional 
 

 

Din perspectiva competitivităţii economice, perioada 1990-2000 a însemnat 

pentru Regiunea Centru o perioadă dificilă, de declin economic, pe fondul deterio-

rării principalelor echilibre macroeconomice şi al inflaţiei galopante. Restructurarea 

economică a presupus pe de o parte o restrângere semnificativă sau chiar o în-

chidere a capacităţilor de producţie existente, precum mineritul, chimia şi metalur-

gia neferoasă. Perioada 2000-2001 a presupus o îmbunătăţire a situaţiei cu o 

uşoară creştere economică, iar anii 2006-2008 au adus consolidarea creşterii 

economice. Criza economică şi financiară din anul 2008 a avut un impact negativ 

în ce priveşte nivelul investiţiilor, atât străine cât şi autohtone. 
 

Nivelul atins în 2009 de cel mai relevant indicator al dezvoltării economice – 
 

produsul intern brut/ locuitor în Regiunea Centru – reprezintă 46% din media 
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UE27, apropiindu-se de media naţională şi de nivelul înregistrat în unele regiuni 

din Ungaria, Polonia, Slovacia 

Un rol important în dezvoltarea economică a regiunii l-au avut investiţiile 

străine, soldul investiţiilor străine directe cifrându-se la sfârşitul anului 2010 la 

3,909 miliarde euro. Activităţile industriale spre care s-au îndreptat cele mai impor-

tante investiţii sunt industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, indus-

tria materialelor de construcţii, construcţiile de maşini. 

Exporturile au avut o evoluţie puternic ascendentă în ultimii 10 ani, va-

loarea acestora ajungând la aproape 5,8 miliarde euro în anul 2011, de 4,2 ori mai 

mare faţă de volumul exporturilor din Regiunea Centru în anul 2001. 
 

Conform strategiei ADR, structura economică a Regiunii Centru a su-

ferit modificări substanţiale în ultimii 10 ani. Ponderile unor sectoare economice 

de bază, precum agricultura, industria extractivă, industria prelucrătoare grea s-au 

redus mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri economice şi a celor din 

sectorul terţiar cu precădere. 
 

Economia Regiunii Centru păstrează încă un profil industrial vizibil ce 

poate fi evidenţiat atât prin contribuţia relativ ridicată a industriei la formarea pro-

dusului intern brut, cât şi prin ponderea semnificativă a populaţiei ocupate în sec-

torul secundar al economiei. Profilul industrial al regiunii este dat de industria con-

strucţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, chimică, materialelor de construcţii, 

lemnului, extractivă, textilă şi alimentară. Unităţile industriale sunt amplasate în 

general în localităţile urbane, şi în cazul multor oraşe mici dau acestor localităţi un 

caracter monospecializat. 
 

Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului in-

tern brut regional, având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile care 

au înregistrat cele mai mari creşteri sunt transporturile (în special transporturile ru-

tiere şi cele aeriene), telecomunicaţiile, sectorul financiar-bancar şi de asigurări. 

Turismul, cu toate că a înregistrat o serie de progrese pe anumite segmente, cum 

ar fi agroturismul, nu reuşeşte să valorifice încă importantul potenţial turistic al re-

giunii. 

O realitate economică a regiunii o reprezintă apariţia clusterelor economi-

ce. Acestea pot impulsiona dezvoltarea economică şi pot aduce o valoare adăuga-

tă mai mare. Până în prezent, în Regiunea Centru s-au format clustere în domenii-

le prelucrării lemnului, al biomasei, al electrotehnicii, al industriei alimentare, iar 
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procesul de creare de clustere este de aşteptat să ia amploare. 
 

Principala sursă de dezvoltare economică la nivelul Uniunii Europene, în-

treprinderile mici şi mijlocii, au înregistrat o dezvoltare susţinută şi la nivelul Regi-

unii Centru începând cu anul 1990, ajungând să reprezinte aproximativ 70% din 

efectivul de personal şi din cifra de afaceri realizată de întreprinderile locale din in-

dustrie, construcţii şi servicii (cu excepţia celor din sectorul bancar şi de asigurări). 

Sectorul economic reprezentat de întreprinderile mici şi mijlocii, care timp de mulţi 

ani a fost un generator de creştere economică şi locuri de muncă, a suferit după 

2008 o contracţie sensibilă. 
 

Dezvoltarea economică la nivel local şi regional este susţinută prin crearea 

de structuri de afaceri în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilităţi 

şi servicii specifice. În ultimii 15-20 ani s-a încercat crearea unei infrastructuri de 

afaceri moderne care să răspundă la cerinţele specifice ale investitorilor formată 

din parcuri industriale şi tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri etc. 

Un loc important în cadrul structurilor de afaceri îl au parcurile industriale. Rolul 

parcurilor industriale este să stimuleze dezvoltarea economică, realizarea transfe-

rului tehnologic, atragerea de investiţii şi valorificarea resurselor umane ale zonei. 
 

În Regiunea Centru funcţionează în prezent 11 parcuri industriale. Şapte 

dintre acestea sunt în proprietate publică, 3 în proprietate privată şi unul este în 

parteneriat public-privat. Alături de parcurile industriale, în Regiunea Centru func-

ţionează câteva zone industriale, zone de dezvoltare economică, centre de afaceri 

şi incubatoare de afaceri, dezvoltate prin iniţiative publice sau private, iar nevoia 

de astfel de structuri de afaceri este departe de a fi acoperită. 

 
 

 

Priorităţile specifice ale Axei prioritare 2. Creşterea competitivităţii 

economice, stimularea inovării în Regiunea Centru 

 

2.1 Sprijinirea activităţilor de inovare şi modernizare a IMM-

urilor, creşterea gradului de internaţionalizare al IMM-urilor 

 

Obiectivul este în deplină concordanţă cu Strategia Mediaş, unde pentru 

sprijinirea direct a sectorului IMM am prevăzut deja crearea unor structuri dedicate 

specializate, bazate pe experienţa precedent, dar care vor atinge un nou nivel de 
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implicare în viaţa companiilor prin intermediul consultanţei directe şi a sprijinului 

nemijlocit acordat de către autorităţi. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă apro-

ximativ 70% din efectivul de personal şi din cifra de afaceri realizată la nivelul Re-

giunii Centru de către întreprinderile locale din industrie, construcţii şi servicii, fiind 

unul din principalele motoare ale dezvoltării economice. Una din problemele majo-

re ale IMM-urilor este nivelul relativ ridicat de vulnerabilitate al acestora. Dispu-

nând, în general de resurse financiare limitate şi de un spaţiu redus de manevră 

economică, întreprinderile mici sunt mai puternic afectate în cazul unor crize eco-

nomice majore. 

Un punct slab al IMM-urilor din Regiunea Centru este gradul redus al parti-

cipării companiilor autohtone în diversele reţele de cooperare economică la nivel 

european. Comparativ cu alte regiuni europene, se remarcă, de asemenea, nivelul 

scăzut de atragere a fondurilor structurale europene sau a altor fonduri europene 

destinate întreprinderilor. 

 

2.2 Sprijinirea regenerării economice în zonele afectate 

de restructurarea unor ramuri economice în declin 

(în localităţi care anterior au fost predominant monoindustriale) 
 

 

Conform strategiei regionale, majoritatea activităţilor economice şi îndeo-

sebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se concentrează în oraşele mari şi 

în jurul acestora, în timp ce multe localităţi urbane mici din Regiunea Centru, înde-

osebi foste localităţi miniere sau oraşe monoindustriale, precum şi numeroase lo-

calităţi rurale au actualmente o situaţie economică foarte precară sau în curs de 

deteriorare. 

Viitorul localităţilor monoindustriale afectate de restructurarea industrială 

depinde în bună măsură de identificarea corectă şi de dezvoltarea unor noi dome-

nii economice. Unele localităţi predominant miniere vor fi nevoite să se reorienteze 

rapid spre alte sectoare economice, în timp ce în altele, mineritul poate fi continuat 

în condiţii de rentabilitate economică şi respectând deplin principiile unei dezvoltări 

socioeconomice durabile. Soluţiile cele mai bune pot fi găsite cu sprijinul comuni-

tăţii locale şi prin implicarea mai eficientă a autorităţilor locale. 

Complementar acţiunilor autorităţilor locale, prevăzute direct în Strategia 

de Dezvoltare Mediaş, este nevoie de un consistent sprijin financiar, bine direcţio- 
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nat, oferit de nivelul regional şi naţional prin diverse instrumente de finanţare pen-

tru a stimula dezvoltarea economică în zonele din Regiunea Centru afectate de 

procesele de restructurare industrială. 

 

2.3 Extinderea şi diversificarea infrastructurii regionale de afaceri, a 

clusterelor de afaceri şi a reţelelor de cooperare economică 

 

În ultimii 10-15 ani, în Regiunea Centru s-au creat mai multe structuri de 

sprijinire a dezvoltării afacerilor (parcuri industriale, incubatoare de afaceri, centre 

de afaceri). Actuala infrastructură de sprijinire a afacerilor din regiune acoperă 

doar parţial nevoile investitorilor. 

Primele clustere de afaceri din Regiunea Centru, activând în domeniile 

energiilor alternative, prelucrării lemnului, industriei alimentare şi industriei electro-

tehnice, au fost înfiinţate la iniţiativa câtorva firme şi organizaţii neguvernamentale. 

 

2.4 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer tehnologic, 
 

a centrelor de inovare şi a spin-off-urilor şi start-up-urilor inovative 
 

 

La nivelul Regiunii Centru există premise bune pentru reluarea şi întărirea 

legăturilor între cercetare şi mediul de afaceri. La Universitatea Transilvania din 

Braşov s-au făcut câţiva paşi importanţi în direcţia refacerii legăturii cu economia, 

care pot face din această instituţie una din cele mai puternice platforme de cerce-

tare şi transfer tehnologic din România. 

Dezvoltarea entităţilor economice bazate pe cercetare şi pe valorificarea 

rezultatelor cercetării (e.g. spin-off-uri, stat-up-uri inovative, companii active în 

domeniul cercetării) se găseşte într-un stadiu incipient în Regiunea Centru. 

Sprijinirea cercetării aplicate în industrie este unul din obiectivele Strategiei 

Mediaş, fiind gândite mecanisme concrete de corelare şi de transfer tehnologic în-

tre Institutele de cercetare din cadrul Regiunii Centru şi mediul de afaceri privat din 

Mediaş. 
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Axa prioritară 3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei 

energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie 

 

Poluarea accentuată a determinat creşterea rolului şi importanţei protecţiei 

mediului la nivel global. 

Fundamentele protecţiei mediului pe de o parte şi ale dezvoltării durabile pe 

de altă parte au fost determinate de trei conferinţe mondiale: Conferinţa Naţiunilor 

Unite privind Mediul Înconjurător (Stockholm, 5-16 iunie 1972), Conferinţa Mondia-

la a ONU pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio de Janeiro, 3-14 iunie 1992) şi Summit-

ul mondial pentru dezvoltare durabilă (Johannesburg, 26 august - 4 septembrie 

2002). De asemenea, Tratatul de la Maastricht din 1992 evidenţiază protecţia me-

diului ca o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană. 

Conform ARD Centru un rol esenţial în dezvoltarea armonioasă, echilibrată 

şi durabilă a Regiunii Centru îl joacă protecţia şi conservarea mediului înconjură-

tor, acesta fiind suportul vieţii pe Pământ. Pentru următoarea perioadă de finanţa-

re 2014-2020 sunt necesare alocări financiare, la nivelul Regiunii Centru, în mai 

multe domenii ale mediului înconjurător în special: protecţia mediului înconjurător, 

conservarea biodiversităţii, diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi preveni-

rea riscurilor naturale, extinderea utilizării resurselor alternative de energie şi îm-

bunătăţirea eficienţei energetice în sectorul economic şi în cel casnic. 
 

Având în vedere că resursele neregenerabile de energie sunt pe cale de 

epuizare şi pentru ca Uniunea Europeană să ajungă la o pondere a energiei din 

surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie de 20% până la 

orizontul anului 2020, s-au stabilit obiective naţionale obligatorii pentru fiecare stat 

membru, incluzând România, pentru care obiectivul naţional este de 24%. Astfel, 

România trebuie să creeze un cadru legal şi mecanisme de direcţionare a fonduri-

lor europene în valorificarea surselor regenerabile de energie. 

Mai mult decât atât, conform angajamentelor europene, România trebuie să 

îşi îmbunătăţească eficienţa energetică cu 19% şi să reducă emisiile de gaze cu 

efect de seră cu 20% până în anul 2020. 
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Prioritatea 1. Protecţia mediului înconjurător şi amenajarea, 

extinderea sau modernizarea infrastructurii tehnice 

 

Calitatea aerului este una dintre cele mai importante aspecte cu privire la 

calitatea factorilor de mediu, aceasta fiind în ultimii ani afectată de poluare. Pe 

termen scurt şi mediu, efectele poluării aerului dăunează sănătăţii umane şi aduc 

prejudicii ecosistemelor în special. Pe termen lung, poluarea aerului afectează 

mediul înconjurător prin: efectul gazelor de seră, distrugerea stratului de ozon, ploi 

acide, prezenţa micropoluanţilor şi a particulelor în suspensie. 

Calitatea apei este direct influenţată de factorii antropici şi naturali. La nive-

lul Regiunii Centru evoluţia calităţii apelor a fost monitorizată şi înregistrată la 

aproximativ 500 de surse de apă şi 15 lacuri. În toate judeţele regiunii s-a înregis-

trat o stare ecologică bună la peste jumătate din sursele de apă, excepţie făcând 

judeţul Sibiu (18,2%). La nivelul Regiunii Centru, sursele majore de poluare a ape-

lor de suprafaţă aparţin următoarelor activităţi economice: industria extractivă. 

captare şi prelucrare apă pentru alimentare (staţii de epurare, ape uzate orăşe-

neşti), prelucrări chimice, industrial de prelucrare a lemnului, industria metalurgică 

şi construcţii de maşini etc. 
 

Calitatea solurilor este afectată la nivelul Regiunii Centru de aplicarea în-

grăşămintelor şi a produselor fitosanitare (pesticide). Principalii factori de degrada-

re a solurilor din Regiunea Centru sunt: eroziunea (pe suprafeţe relativ mari), alu-

necările de teren, inundaţiile, acidifierea, compactarea, excesul de umiditatea, gle-

izarea, pseudogleizarea, seceta periodică şi sărăturarea (pe suprafeţe foarte mici). 

Cele mai critice zone sub aspectul deteriorării solurilor sunt: perimetrele vechi şi 

actuale de exploatare a zăcămintelor miniere (iazuri de decantare şi halde de ste-

ril) din judeţele Alba şi Harghita, perimetrul de exploatare a hidrocarburilor din zo-

na Ghelinţa din judeţul Covasna, perimetrul din zona activităţii şi influenţei opera-

torului SC SOMETRA SA Copşa Mică din judeţul Sibiu etc. 

 

Obiective specifice: 
 

Menţinerea calităţii aerului în limitele concentraţiilor maxime admisibile 

prevăzute în legislaţia în vigoare 

Limitarea poluării apelor curgătoare şi menţinerea funcţiilor ecologice ale 

acestora 
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Diminuarea gradului de poluare a solurilor 
 

Susţinerea colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de recupe-

rare şi reciclare a deşeurilor 

Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă prin asigurarea serviciilor 

de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zonele urbane şi rurale 

 

Prioritatea 2. Conservarea biodiversităţii 
 

 

Biodiversitatea a înregistrat o diminuare constantă în ultimii an, trăgând un 

semnal de alarmă asupra calităţii vieţii şi a ecosistemelor. În urma efectelor nega-

tive generate de diminuarea biodiversităţii, Uniunea Europeană se angajează ca 

până în anul 2020 să protejeze şi să stopeze pierderea biodiversităţii. În ultimii 25 

de ani Uniunea Europeană a construit o vastă reţea de 26.000 de arii protejate în 

toate ţările membre, care deţin 18% din suprafaţa terestră a Uniunii Europene. 

Regiunea Centru dispune de un capital natural deosebit, pe teritoriul aces-

teia regăsindu-se 3 din cele 5 regiuni biogeografice ale României: bioregiunea al-

pină, continentală şi mici insule cu vegetaţie stepică. 

Din totalul siturilor Natura 2000 declarate în România (381), 21% sunt pe 

teritoriul Regiunii Centru (81), având un grad de acoperire de 33% (comparativ cu 

România, 18%). Din totalul siturilor Natura 2000 din Regiunea Centru 18 sunt arii 

de protecţie specială avifaunistică, iar 63 sunt situri de importanţă comunitară. 
 

În Regiunea Centru au fost identificate 52 de habitate de interes comunitar 

şi 269 de specii prioritare: vegetaţie halofită, dune nisipoase de coastă şi continen-

tale, habitate de ape dulci, pajişti şi tufişuri, tufişuri sclerofile, formaţiuni ierboase 

naturale şi semi-naturale de pajişte şi turbării înalte, turbării joase şi mlaştini joase. 

 

Obiective specifice: 
 

Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună 

Conservarea şi creşterea diversităţii biologice prin reducerea impactelor 

negative şi prin reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi habitatelor deteriorate 

Protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice 

agrosistemelor prin aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile 
 

Conservarea şi protecţia biodiversităţii prin regenerări şi amenajări silvice 

Valorificarea turistică a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 
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Prioritatea 3. Diminuarea efectelor schimbărilor climatice 

şi prevenirea riscurilor naturale 

 

Unul din principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 este reducerea 

cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabi-

le) faţă de nivelurile înregistrate în 1990. 

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile 

umane, care determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale. Cercetările şti-

inţifice naţionale şi internaţionale au evidenţiat faptul că cei mai periculoşi poluanţi 

atmosferici sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO2), monoxidul de carbon 

(CO), dioxidul de carbon (CO2), ozonul (O3), compuşii organici volatili (COV), me-

tale grele, pulberile sedimentabile (praf), pulberile în suspensie (funingine, fum). 

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică in-

ternaţională, fiind deja evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade 

lungi de timp. 

 

Obiective specifice: 
 

Creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri naturale 
 

Reducerea riscului de dezastre naturale prin implementarea măsurilor 

preventive în zonele vulnerabile 

Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale 

în zonele cele mai expuse la risc 

 

Prioritatea 4. Utilizarea resurselor alternative de energie 
 

 

La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic depen-

dent de combustibili fosili, peste jumătate din consumul de energie primară fiind 

importat. Caracterul epuizabil în timp al combustibililor fosili, poluarea produsă prin 

arderea acestora şi accentuarea efectului de seră care conduce la încălzirea glo-

bală a impus identificarea şi altor resurse de energie, regenerabile şi inepuizabile. 

Astfel, la nivelul Uniunii Europene s-au formulat o serie de politici şi măsuri privind 

utilizarea resurselor regenerabile de energie. 

Pentru România, ţinta prevăzută pentru anul 2020 de Directiva 2009/28/CE 

este de 24% ca pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut 
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de energie, aceasta reprezentând o creştere de 6,2% faţă de anul de referinţă 

2005 (valoarea de referinţă pentru 2005 este de 17,8%). 

La nivelul Regiunii Centru, cel mai mare potenţial al surselor regenerabile 

de energie îl deţine biomasa, urmată de micro-hidroenergia şi energia solară, la 

polul opus fiind energia eoliană şi energia geotermală. 

Biomasa este resursa energetică ce poate fi valorificată de pe cea mai ma-

re suprafaţă din Regiunea Centru. Culturile energetice se pretează condiţiilor de 

climă, relief şi sol din Depresiunea Transilvaniei, iar suprafaţa forestieră este foar-

te mare în regiune, datorită prezentei unor diviziuni importante ale Carpaţilor Ori-

entali, Meridionali şi Munţilor Apuseni. 

Potenţialul energetic solar poate fi valorificat în toate unităţile de relief din 

Regiunea Centru, cel mai mare potenţial fiind în Podişul Transilvaniei. În zona 

montană potenţialul solar poate fi valorificat în zonele cu versanţi cu orientare su-

dică. 

În ceea ce priveşte valorificarea energiei eoliene, în zona montană s-au 

identificat câteva zone cu potenţial: Munţii Făgăraş, Munţii Cindrel, Munţii 

Șureanu, munţii vulcanici din zona estică a regiunii, masive din Munţii Apuseni. În 

zonele de culoar depresionar, depresiuni intramontane, cea mai mare parte a Po-

dişului Transilvaniei potenţialul eolian este foarte redus sau nu se poate vorbi de o 

posibilă valorificare a sa. 
 

În prezent, valorificarea şi utilizarea resurselor regenerabile de energie im-

plică investiţii foarte costisitoare în tehnologie, în Regiunea Centru fiind destul de 

puţine proiecte care au ca principal obiectiv utilizarea resurselor alternative de 

energie. În Regiunea Centru, cele mai multe investiţii au fost în centrale care folo-

sesc biomasa şi micro-hidrocentrale (de exemplu, la Zetea în judeţul Harghita, 

Arpaşu de Sus în judeţul Sibiu). 

 

Obiective specifice: 
 

Creşterea utilizării resurselor regenerabile de energie prin promovarea 

potenţialului resurselor alternative de energie la nivelul Regiunii Centru 

Utilizarea surselor regenerabile de energie prin susţinerea investiţiilor în 

soluţii energetice alternative pentru instituţii publice şi private, şcoli, spitale etc. 

Sprijinirea persoanelor fizice în adoptarea unor soluţii energetice bazate 

pe valorificarea resurselor regenerabile de energie 
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Prioritatea 5. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul economic 

şi în cel casnic 

 

Concret, la nivel global, sectorul energetic trebuie să facă faţă principalelor 

provocări ce se manifestă la nivel intern şi global: securitatea alimentării cu ener-

gie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra mediului 

înconjurător. 

Potrivit datelor la nivel naţional publicate de Institutul Naţional de Statistică, 

activităţile economice deţin o pondere de 70% din consumul final de energie, iar 

populaţia 30%. Industria şi construcţiile realizează aproximativ 40% din consumul 

energetic naţional, transporturile şi comunicaţiile 19%, în timp ce agricultura deţine 

aproximativ 1% din consumul energetic. 

Creşterea economică înregistrată în ultimul deceniu a determinat şi o creş-

tere a consumului de energie atât în sectorul economic cât şi casnic. Datele publi-

cate de Institutul Naţional de Statistică arată că aproximativ jumătate din consumul 

final de energie electrică înregistrat la nivel naţional s-a realizat în industrie, iar 

consumul rezidenţial deţine un sfert din total, celelalte sectoare economice având 

ponderi mult mai scăzute (transporturile şi agricultura). 
 

În ceea ce priveşte structura consumului de energie termică, consumul re-

zidenţial înregistrează o preponderenţă netă (trei sferturi), fiind urmat de consumul 

sectorului industrial şi de construcţii (o cincime), celelalte domenii având împreună 

aproximativ 10% din consumul final de energie termică. 

În ceea ce priveşte consumul de energie electrică în industrie, metalurgia, 

industria chimică şi a produse din materiale nemetalice sunt cele mai energofage 

ramuri industriale 

 

Obiective specifice: 
 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice la operatorii industriali şi economici 

prin achiziţionarea de echipamente cu consum redus de energie 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice la sistemele de încălzire/răcire în lo-

cuinţele individuale 

Eficientizarea iluminatului public 
 

Îmbunătăţirea şi eficientizarea transportului urban prin promovarea utili-

zării biocarburanţilor 
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Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului 
 

 

Turismul reprezintă, dincolo de dezvoltarea economică şi socială, un ele-

ment central al politicii de dezvoltare durabilă a oraşului Mediaş, aşa cum am pre-

văzut de altfel şi în cadrul strategiei de dezvoltare a acestuia. 

Dincolo de potenţialul imens turistic al oraşului precum şi al oraşelor şi sate-

lor învecinate, foste cetăţi fortificate medieval, strategia noastră presupune dezvol-

tarea unui complex amplu de sprijinire a dezvoltării turistice regionale şi cu impact 

naţional prin crearea unui complex unicat la nivel naţional şi chiar la nivelul Uniunii 

Europene şi anume un „Ţinut al cavalerilor”. Complexitatea acestuia precum şi 

modul în care el va avea un impact pozitiv major asupra economiei locale, dar şi 

regionale, este prezentat deja în cadrul obiectivelor specifice prezentei strategii şi 

va fi detaliat în studii de specialitate necesare pentru atragerea fondurilor care vor 

conduce la realizarea sa. 

La nivelul Regiunii Centru, turismul este una din ramurile economice care 

au cunoscut cea mai rapidă expansiune în ultimele decenii. 

Conform studiilor ADR Centru, în prezent ponderea turismului în produsul 

intern brut este redusă atât la nivel naţional cât şi la nivel regional (circa 2-3%), pe 

termen mediu aceasta se poate dubla cu uşurinţă, chiar şi fără extinderea structu-

rii de primire turistică. În Regiunea Centru, indicele de utilizare netă a capacităţii 

de cazare a scăzut de la aproape 55% în anul 1990 la circa 23% în anul 2010, ce-

ea ce înseamnă că, în medie, locurile de cazare rămân neocupate 9 luni pe an. 

 

Potenţialul turistic al Regiunii Centru 
 

 

Atuul de necontestat şi incomensurabil ca valoare îl reprezintă patrimoniul 

cultural al Regiunii Centru. Dincolo de aceste aspecte, cercetările şi studiile elabo-

rate până în prezent în cadrul mai multor proiecte europene au identificat formele 

de turism cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare ca fiind: turismul montan, turis-

mul balnear, turismul cultural şi turismul rural. 

 

Turismul montan este bine reprezentat la nivelul Regiunii Centru: condiţii 

naturale excepţionale, jumătate din suprafaţa regiunii fiind ocupată de arealele 

montane, diversitatea peisagistică, arii naturale protejate, cu numeroase specii de 
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floră şi faună, traseele rutiere spectaculoase. 
 

Regiunea Centru include părţi însemnate din suprafaţa a 6 din cele 28 de 

parcuri naţionale sau naturale ale României şi cuprinde numeroase alte arii prote-

jate şi rezervaţii naturale. 

 

Turismul cultural, aşa cum arătam în preambulul prezentului capitol, repre-

zintă atuul de necontestat al zonei noastre şi implicit al Regiunii Centru, care va 

conduce în timp la dezvoltarea spectaculoasă a nişei. Zona dispune de resurse 

însemnate, cu o mulţime de obiective valoroase dispuse pe întreg teritoriul regiunii 

şi câteva repere arhitectonice binecunoscute (ansamblul bisericilor fortificate, cas-

telul Bran, cetatea Sighişoara, Sibiu, Braşov, Alba Iulia etc.) 

Tot în cadrul patrimoniului turistic – cultural vom include şi festivaluri tradiţi-

onale de prestigiu (Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu-Ciuc, Târgul de Fete de 

pe Muntele Găina). 

 

Turismul rural considerăm că este încă o nişă în curs de dezvoltare la nive-

lul ţării şi implicit şi la nivel de Regiune Centru, fiind axat în general pe familiile cu 

copii, care caută relaxarea într-un mediu liniştit şi sănătos. Această formă de tu-

rism prezintă însă un puternic potenţial pentru turiştii străini, în măsura în care pu-

tem vorbi despre o corelare cu turismul cultural pe de o parte şi cu puternica dez-

voltare a infrastructurii de transport şi de cazare, în timp, pe de altă parte. 

 

Structurile de primire şi fluxul turistic 
 

 

Conform studiilor ADR Centru, baza materială a turismului din Regiunea 

Centru cuprindea, în anul 2010, 1188 unităţi de cazare, dintre care 172 hoteluri, 

320 pensiuni turistice şi 487 pensiuni agroturistice, restul fiind alte tipuri de unităţi 

turistice. Capacitatea de cazare existentă, la 31 iulie 2010, era de 42.029 locuri, 

ceea ce îi conferă regiunii poziţia a doua pe ţară. Capacitatea de cazare în funcţi-

une, de 11.418,6 mii locuri-zile. 

Numărul total de turişti cazaţi în anul 2010 (1.118,8 mii, ceea ce reprezintă 
 

18,5% din totalul turiştilor cazaţi în România) situează Regiunea Centru pe primul 

loc la nivel naţional. Ponderea turiştilor străini în 2010 era de 20,2% la nivelul regi-

unii (22,3% la nivel naţional). Durata medie a şederii turiştilor în regiune în 2010, 
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de 2,4 zile, este mai redusă decât la nivel naţional (2,6 zile), înregistrându-se dife-

renţe notabile între judeţe. 

 

5.1.Punerea în valoare a patrimoniului turistic natural şi antropic 
 

 

Patrimoniul turistic natural 
 

 

Teritoriul Regiunii Centru cuprinde în totalitate sau doar parţial 6 parcuri na-

ţionale şi parcuri naturale: Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, Parcul Naţio-

nal Căliman, Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, Parcul Natural Bucegi, 

Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Apuseni. Numeroase alte arii natu-

rale protejate de diferite tipuri: geologic şi paleontologic, speologic, botanic, peisa-

gistic sau rezervaţii mixte cuprinse în categoriile IV şi III IUCN se găsesc în toate 

cele 6 judeţe ale Regiunii Centru. Nu puţine sunt monumentele naturii care se dis-

ting prin caracterul lor de unicitate (Gheţarul de la Scărişoara – cea mai mare peş-

teră cu gheaţă din România, Lacul Sfânta Ana – singurul lac vulcanic din Europa 

de Est format într-un crater vulcanic, Lacul Roşu, unic prin modul de geneză, Ieze-

rul Ighiel – cel mai întins la carstic din România etc.) 
 

Pentru a impulsiona dezvoltarea turismului montan este nevoie de amena-

jare unor trasee, căi de acces şi locuri de vizitare (inclusiv peşteri) pentru a facilita 

accesul unor largi categorii de turişti în zonele cu potenţial turistic natural ridicat. 

În Regiunea Centru se găseşte cea mai mare densitate de staţiuni balneo-

climaterice din România. Apele minerale cu proprietăţi terapeutice, lacurile bogate 

în săruri minerale, lacurile din fostele saline, mofetele, nămolurile, turba, aerul pu-

ternic ozonificat (bogat în aerosoli răşinoşi şi ioni negative), constituie cei mai im-

portanţi factori curativi naturali. Proprietăţile deosebite şi valoarea terapeutică a iz-

voarelor au fost remarcate încă din Evul Mediu, iar la începutul secolului XIX s-au 

făcut primele studii şi observaţii ştiinţifice asupra lor şi a început construcţia prime-

lor stabilimente pentru tratament. Cele mai importante staţiuni balneoclimaterice 

din regiune sunt cele de la Sovata, Covasna, Băile Tuşnad, Predeal, Balvanyos, 

Malnaş, Vâlcele, Praid, Borsec, Băile Homorod, Harghita Băi, Izvoru Mureşului, 

Lacu Roşu, Ocna Sibiului, Bazna. Aici se tratează numeroase afecţiuni precum: 

boli cardiovasculare, boli ale aparatului locomotor, digestiv, respirator şi renal, boli 

endocrine, boli dermatologice, boli ginecologice, boli de nutriţie. 
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Infrastructura de tratament este în numeroase cazuri învechită şi degrada-

tă, iar în unele staţiuni vechile baze de tratament nu mai sunt în stare funcţională, 

motiv pentru care numărul turiştilor este în continuă scădere. Se impun deci inter-

venţii pentru a reabilita şi moderniza infrastructura din staţiunile balneare şi în di-

recţia diversificării ofertei turismului balnear prin dezvoltarea componentei de 

agrement şi a celei de wellness şi spa. 

În perioada următoare este nevoie de susţinerea în continuare a investiţiilor 

ce vizează extinderea şi modernizarea facilităţilor pentru practicarea diverselor 

sporturi în toate staţiunile montane din Regiunea Centru. 

Priorităţile şi obiectivele Strategiei de dezvoltare Mediaş cuprind elemente 

şi acţiuni concrete care se profilează tocmai pe atingerea acestor obiective urmări-

te de către Strategia Regiunii Centru, correlate fiind totodată cu creşterea econo-

mică susţinută şi cu îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor. 

 

Patrimoniul turistic antropic 
 

 

Numeroase localităţi din Regiunea Centru dispun de un patrimoniul cultural 

şi istoric de importanţă naţională sau europeană. Pe lângă cele 6 reşedinţe de ju-

deţ (Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc) ca-

re au un patrimoniu cultural complex există în regiunea noastră un număr semnifi-

cativ de alte oraşe cu obiective culturale de importanţă turistică majoră. 
 

De cea mai mare însemnătate sunt obiectivele culturale aflate în patrimoni-

ul mondial UNESCO, Regiunea Centru adăpostind nouă dintre acestea. 

Sighişoara este una din puţinele cetăţi locuite din sud-estul Europei şi 

singura de acest gen din România. Fondată de coloniştii saşi aşezaţi în Transilva-

nia în urmă cu peste 800 ani, cetatea a fost construită la începutul secolului XIII-

lea, fiind ulterior refăcută şi extinsă. Cetatea Sighişoarei este considerată un stră-

lucit exemplu de prezervare a moştenirii culturale a saşilor transilvăneni într-o zo-

nă de interferenţe culturale între Europa centrală şi Spaţiul creştin ortodox. 

Bisericile fortificate din Transilvania, incluse în patrimoniul UNESCO. Bi-

sericile fortificate din Transilvania fac parte din moştenirea germană a Transilvani-

ei. Aşezată în urmă cu 850 ani, populaţia săsească a avut o contribuţie semnifica-

tivă la evoluţia economico-socială a Transilvaniei. Dintre cele circa 150 biserici for-

tificate din Transilvania, UNESCO a ales şi a inclus în patrimoniul mondial 7 bise- 
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rici, toate situate în Regiunea Centru (Biertan, Valea Viilor, Prejmer, Viscri, 

Saschiz, Câlnic, Dârju), considerate de specialişti ca fiind cele mai frumoase şi 

mai reprezentative. 

Acest demers strategic este parte din baza de fundamentare al proiectului 

complex pe care oraşul Mediaş doreşte să îl dezvolte sub denumirea de „Ţinutul 

cavalerilor”. 

Cetatea dacică de la Căpâlna, sit inclus pe lista patrimoniului UNESCO, 

alături de alte 5 cetăţi dacice din Munţii Orăştiei 

Patrimoniul cultural al Regiunii Centru este foarte bogat, cuprinzând nume-

roase cetăţi feudale, vestigii antice, castele, palate, biserici, mănăstiri răspândite 

pe o largă arie geografică. Potenţialul turistic al acestor obiective este ilustrat de 

succesul castelului Bran care a devenit unul din cele mai cunoscute simboluri ale 

României, cu o faimă internaţională câştigată şi prin asocierea acestuia cu perso-

najul mitic Dracula. 

În prezent, starea fizică a multora din obiectivele turistice este necorespun-

zătoare, semnalizarea obiectivelor turistice este deficitară, iar centrele şi punctele 

de informare turistică sunt insuficiente. Pentru a da un impuls real dezvoltării tu-

rismului cultural în regiune sunt necesare acţiuni concertate de conservare, 

restaurare şi punere în valoare a clădirilor cu valoare arhitectonică şi istori-

că. De asemenea, se impune susţinerea activităţilor de promovare a obiecti-

velor culturale de o certă valoare din Regiunea Centru, ceea ce corespunde 

perfect, aşa cum am arătat anterior cu obiectivele şi priorităţile noastre. 

 

5.2. Extinderea şi modernizarea infrastructurii turistice în scopul 

îmbunătăţirii şi diversificării serviciilor turistice oferite 

 

Conform statisticilor aferente zonei Centru, baza materială a turismului din 

Regiunea Centru cuprindea, în anul 2010, 1.188 unităţi de cazare, dintre care 172 

hoteluri, 16 hosteluri, 28 moteluri, 47 cabane, 77 vile, 320 pensiuni turistice şi 487 

pensiuni agroturistice, restul fiind alte tipuri de unităţi turistice. Densitatea unităţilor 

de cazare, la 100 kmp, este, în Regiunea Centru, de 3,55, faţă de 1,97 la nivel na-

ţional. În cadrul regiunii, valoarea acestui indicator variază între 0,74 unităţi/100 

kmp în judeţul Alba şi 8,78 unităţi/100 kmp în judeţul Braşov. Regiunea Centru de-

ţine 36% din pensiunile agroturistice ale României, 31,8% din pensiunile turistice 
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şi 35,1% din numărul cabanelor. 
 

Capacitatea de cazare existentă la 31 iulie 2010 era de 42.029 locuri 

(13,5% din capacitatea de cazare la nivel naţional), în timp ce capacitatea de ca-

zare în funcţiune era de 11.418,6 mii locuri-zile, ceea ce îi conferă Regiunii Centru 

a doua poziţie la nivel naţional. 

Se remarcă de asemenea răspândirea neuniformă a unităţilor de primire tu-

ristică, concentrarea cea mai mare înregistrându-se în judeţul Braşov (474 unităţi, 

reprezentând 39,9% din totalul pe regiune al unităţilor turistice), la polul opus 

situându-se judeţul Alba cu doar 67 unităţi (5,6% din total). În perioada următoare 

se impune continuarea susţinerii investiţiilor pentru modernizarea structuri-

lor învechite de primire turistică în vederea asigurării unui confort sporit şi 

construirea de noi unităţi în zonele turistice ce au în prezent o capacitate de 

cazare insuficientă. 

Numărul total de turişti cazaţi în anul 2010 (1118,8 mii, ceea ce reprezintă 
 

18,5% din totalul turiştilor cazaţi în România), situează Regiunea Centru pe primul 

loc la nivel naţional. În acelaşi an, numărul de înnoptări în regiune a fost de 2696,7 

mii, reprezentând 16,9% din totalul înnoptărilor înregistrate la nivel naţional. 

 

5.3. Dezvoltarea infrastructurii cultural-

recreative şi sprijinirea industriilor creative 

 

Strategia de dezvoltare a oraşului Mediaş se înscrie perfect şi pe această 

linie de dezvoltare, având incluse în priorităţile şi obiectivele proprii nu numai men-

ţinerea activităţilor şi festivalurilor culturale existente, dar şi dezvoltarea de noi fes-

tivaluri, precum şi susţinerea constantă a formaţiilor culturale locale. 

Ţările Uniunii Europene acordă o mare importanţă dezvoltării domeniului 

industriilor culturale şi creative. Domeniul culturii şi al industriilor creative se bucu-

ră de o atenţie sporită din partea Comisiei Europene, fiindu-i dedicat un program 

special de sprijin începând din anul 2014. La nivelul Uniunii Europene, industriile 

culturale şi creative realizează 3,3% din P.I.B.-ul comunitar şi implică în jur de 3% 

din forţa de muncă a Uniunii Europene. Acest sector a cunoscut în ultimul deceniu 

una din cele mai rapide dezvoltări, fiind în acelaşi timp un catalizator al dezvoltării 

pentru alte sectoare economice. 

 

 

89 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

Efectul multiplicator al investiţiilor în cultură este ridicat, iar rezultatele se 

răsfrâng asupra mai multor sectoare economice. Aceste industrii creează un nu-

măr important de locuri de muncă (în special pentru tineri) şi încorporează multă 

inovaţie, implicând domenii de vârf precum IT, media, design şi diverse domenii 

culturale, mergând de la producţia de filme la arhitectură şi de la crearea de jocuri 

video şi software la modă şi design vestimentar. 

 
 
 
 

 

Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, 

creşterea incluziunii sociale 

 

Incluziunea socială şi dezvoltarea resurselor umane reprezintă una din prio-

rităţile de bază ale Strategiei Europa 2020 a Uniunii Europene şi implicit este in-

clusă în principalele obiective şi priorităţi şi ale Strategiei Mediaş 2014-2020. Con-

cret, acestea se corelează cu priorităţile Comisiei Europene pentru orizontul anului 

2020 precum este creşterea favorabilă incluziunii, alături de creşterea inteligentă 

şi durabilă. Astfel, aşa cum stipulează şi Strategia ADR Centru, se va pune un ac-

cent crescut pe dezvoltarea resurselor umane, educaţia şi dezvoltarea competen-

ţele acestora, învăţarea pe tot parcursul vieţii, promovarea incluziunii sociale, creş-

terea gradului de ocupare a forţei de muncă, reducerea sărăciei, dar şi consolida-

rea capacităţii administrative. 
 

De asemenea, Strategia Lisabona relansată nu poate fi realizată decât pe 

baza creşterii nivelului de pregătire al resurselor umane, prin sisteme mai bune de 

educaţie şi formare. În acest context, Comisia Europeană a propus axarea coope-

rării europene în educaţie şi formare, până în anul 2020, pe patru direcţii strategi-

ce: 
 

- punerea în aplicare a învăţării pe tot parcursul întregii vieţi; 
 

- îmbunătăţirea calităţii a eficienţei şi a rezultatelor sistemelor de educa- 
 

ţie şi formare; 
 

- promovarea echităţii şi cetăţeniei active; 
 

- creşterea inovaţiei şi creativităţii, inclusiv a antreprenoriatului, la toate 

nivelurile de educaţie şi formare. 
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Alături de acestea, Strategia ADR Centru prevede extinderea, diversificarea 

şi creşterea calităţii serviciilor medicale, dar şi a accesului acestora în rândul po-

pulaţiei care ar trebui să fie o prioritate la nivelul Regiunii. Prin corelare cu prero-

gativele Uniunii Europene, sistemul de sănătate privat reprezintă o prioritate care 

este tratată în mod distinct de către Strategia Mediaş 2020, starea de sănătate a 

populaţiei este una dintre cele mai importante aspecte ale calităţii capitalului 

uman, acesta fiind o componentă cheie în procesul de creştere a competitivităţii la 

nivel regional şi local. În acelaşi timp, accesul locuitorilor la servicii medicale de 

calitate şi de ocrotire a sănătăţii are o implicaţie directă în creşterea calităţii vieţii 

acestora. 

Un alt domeniu care ar trebui să reprezinte o prioritate pentru Regiunea 

Centru în următoarea perioadă de programare este reprezentat de serviciile socia-

le şi dezvoltarea resurselor umane implicate. Ar trebui şi mai mult sprijinită dezvol-

tarea, extinderea, diversificarea şi creşterii calităţii serviciilor sociale destinate unei 

game largi de beneficiari, în special grupurilor dezavantajate şi vulnerabile, dar şi 

persoanelor cu nevoi speciale şi sociale. Pentru a răspunde acestor necesităţi, 

Strategia Mediaş 2020 a dezvoltat un set de proiecte, precum şi o gamă de obiec-

tive specific dedicate. 
 

Complementar domeniului amintit anterior, o atenţie deosebită a trebui 

acordată procesului continuu şi susţinut de reinserţie socială a persoanelor dez-

avantajate social, în special prin sprijinirea acţiunilor şi proiectelor în acest sens, 

dar şi prin dezvoltarea resurselor umane cu responsabilităţi în acest domeniu. 

Printre persoanele cu cele mai mari nevoi de reintegrare socială din Regiu-

nea Centru sunt: persoanele defavorizate de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, 

persoanele vârstnice singure, şomerii de lungă durată, persoanele cu slabă pregă-

tire profesională şi calificare, persoanele dependente, persoanele victime ale vio-

lenţei domestice, persoanele ex-deţinute etc. 

Întrucât un rol esenţial în procesul de dezvoltare durabilă la nivel regional şi 

local îl are administraţia publică locală, atât prin implicarea şi susţinerea acestui 

proces, cât şi prin oferirea locuitorilor şi potenţialilor beneficiari (firme, investitori 

etc.) ai unei game largi se servicii, am prevăzut la nivel de Strategie Mediaş 2020 

dezvoltarea serviciilor care deja există la nivelul Primăriei, precum şi crearea de 

servicii noi dedicate. Diversificarea, dezvoltarea şi creşterea calităţii serviciilor ad-

ministraţiilor publice locale, dar şi a accesibilităţii acestora este o condiţie esenţială 
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în creşterea nivelului de trai a locuitorilor, dar şi în implicarea comunităţii în activi-

tatea de administrare şi dezvoltare durabilă la nivel local şi regional. 

 

Priorităţi: 
 

 

Prioritatea 1. Dezvoltarea resurselor umane prin extinderea, 

diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de educaţie 

 

Pornind de la ideea că cea mai mare bogăţie a unei ţări o reprezintă calita-

tea populaţiei, dezvoltarea resurselor umane la nivelul Regiunii Centru va fi una 

dintre priorităţile de dezvoltare în următoarea perioadă de programare, 2014-2020, 

modalităţile concrete de dezvoltare fiind prevăzute la nivelul Strategiei noastre. 

 

Măsuri: 
 

Sprijinirea sistemului de educaţie şi formare în scopul îmbunătăţirii calită- 
 

ţii educaţiei şi a programelor de învăţământ pe toată durata vieţii 
 

Sprijinirea dezvoltării de programe educaţionale în funcţie de cerinţele pi-

eţei muncii 
 

Încurajarea şi sprijinirea procesului de educaţie permanentă în vederea 

obţinerii de calificări noi şi a extinderii specializării şi perfecţionării 

Sprijinirea diversificarea programelor destinate recalificării la locurile de 

muncă şi dezvoltarea de noi abilităţi pentru noi locuri de muncă 

Sprijinirea şi încurajarea persoanelor cu înaltă calificare în vederea dimi-

nuării migraţiei externe a acestora prin oferirea de oportunităţi de dezvoltare şi va-

lorificare a competenţelor pe plan local şi regional 

Creşterea calităţii procesului de învăţământ în mediul rural şi facilitarea 

accesului la educaţie a copiilor din comunităţile izolate 

Dezvoltarea de programe care vizează crearea de locuri de muncă prin 

care să se promoveze meseriile tradiţionale 

Sprijinirea programelor privind prevenirea abandonului şcolar 
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Prioritatea 2. Dezvoltarea resurselor umane prin extinderea, 

diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de sănătate 

 

La nivelul Strategiei de dezvoltare a oraşului Mediaş sunt prevăzute obiec-

tive şi activităţi concrete de modernizare a Spitalului Municipal, care pornesc de la 

reabilitarea spaţiilor şi până la dotarea cu echipamente modern de ultimă genera-

ţie. 

 

Măsuri: 
 

Creşterea nivelului de educaţie în rândul populaţiei privind atât menţine-

rea şi îngrijirea sănătăţii, cât şi adoptarea unor comportamente sănătoase în sco-

pul prevenirii îmbolnăvirilor 

Extinderea şi diversificarea serviciilor preventive de sănătate 
 

Extinderea şi diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii şi 

controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei 

Reducerea impactului asupra sănătăţii publice a bolilor transmisibile 
 

Prevenirea complicaţiilor, decesului prematur şi creşterea calităţii vieţii la 

pacienţii cu afecţiuni cronice prin accesul la servicii medicale de calitate 
 

Creşterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a persoa-

nelor vulnerabile sau dezavantajate social 

Sprijinirea creşterii rolului medicului de familie ca şi consilier de sănătate 

pentru locuitorii regiunii 

Dezvoltarea resurselor umane implicate în managementul spitalicesc, 

prin acces la cursuri de formare şi specializare 

Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale destinatei mamei şi 

copilului 

Sprijinirea dezvoltării şi implementării de sisteme informatice integrare de 

tip e-Sănătate având ca scop accesul populaţiei la o paletă largă de informaţii din 

domeniul medical 

Creşterea performanţei sistemului de sănătate la nivel regional şi local 

prin creşterea capacităţii instituţionale, având ca principal scop creşterii calităţii 

vieţii şi a stării de sănătate în rândul populaţiei 
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Prioritatea 3. Dezvoltarea resurselor umane prin extinderea, 

diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale 

 

Serviciile sociale sunt instrumente cheie pentru salvgardarea drepturilor 

fundamentale ale omului şi a demnităţii umane, fiind foarte bine reprezentate în 

prezent la nivelul oraşului Mediaş pe de o parte şi totodată fiind incluse în strategia 

de dezvoltare durabilă a acestuia, pe de altă parte. 
 

Conform Strategiei ADR Centru pentru următoarea perioadă de programa-

re, 2014-2020, sunt necesare sprijinirea extinderii, diversificării şi creşterii ca- 
 

lităţii serviciilor sociale, dar şi a accesului acestora pentru potenţialii benefici-

ari din Regiunea Centru prin dezvoltarea resurselor umane implicate în acest do-

meniu. Astfel, sunt necesare cursuri de perfecţionare şi specializare pentru 

personalul care activează în domeniul serviciilor sociale. De asemenea, ar trebui 

acordată o atenţie dezvoltării resurselor umane implicate în managementul ser-

viciilor sociale din cadrul parteneriatelor public-privat în scopul furnizării de servi-

cii sociale de interes general. Totodată este necesară şi modernizarea serviciilor 

sociale prin dezvoltarea de cadre de colaborare între sectorul public şi cel privat. 

O necesitate o reprezintă sprijinirea dezvoltării şi implementării de servicii 

sociale integrate, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile. Sintetic, servi-

ciile sociale integrate sunt accesibile beneficiarilor la un singur punct de contact la 

nivel local, reprezentând astfel o „poartă” către o gamă largă de servicii sociale de 

calitate. 
 

Trebuie luate în considerare şi diferite alternative în ceea ce priveşte acce-

sul populaţiei la informaţii şi servicii sociale. De pildă, în foarte multe cazuri, servi-

ciile de tip centre de zi sunt foarte costisitoare şi de multe ori dificil de gestionat la 

nivelul localităţilor mici. O alternativă mai puţin costisitoare, dar cu impact semnifi-

cativ în cazul multor familii din comunitatea respectivă, ar fi înfiinţarea şi dezvolta-

rea centrelor comunitare de sprijin şi consiliere a persoanelor cu nevoi soci-

ale. 
 

S-a constatat lipsa la nivel regional sau local a unor sistemelor relevante 

de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale. În acest sens, sunt necesare 

sprijinirea dezvoltării şi implementării unor astfel de sisteme. 

O altă prioritate ar trebui să fie creşterea calităţii serviciilor sociale prin în-

curajarea transferului de expertiză dintre centre sau instituţii din regiuni ale Uni- 
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unii Europene şi centre sau instituţii responsabile cu protecţia socială din Regiu-

nea Centru. Este necesară sprijinirea proiectelor care au ca principal obiectiv 

transferul de know-how şi exemplele de bune de bună practică din domeniul servi-

ciilor sociale. De asemenea, ar trebui încurajată şi sprijinită inovaţia în diversifi-

carea şi creşterea calităţii serviciilor sociale. 

Pentru următoarea perioadă de programare trebuie acordată o atenţie spo-

rită noului angajament european privind serviciile de interes general cu accent pe 

Serviciile sociale de interes general (SSIG). Aceste servicii sociale de interes 

general sunt furnizate într-o manieră personalizată, pentru a răspunde nevoilor 

beneficiarilor vulnerabili, acestea fiind fondate pe principiul solidarităţii şi al egalită-

ţii de acces. Unele servicii sunt destinate protecţiei sociale, care acoperă principa-

lele riscuri de viaţă (îmbolnăvire, îmbătrânire, accidente ocupaţionale, şomaj, pen-

sie şi handicap), altele sunt servicii sociale prestate direct persoanei, cum ar fi cele 

de asistenţă socială, de ocupare a forţei de muncă, de formare profesională, locu-

inţe sociale sau îngrijire pe termen lung. 

 

Măsuri: 
 

Sprijinirea dezvoltării, extinderii, diversificării şi creşterii calităţii serviciilor 

sociale 
 

Creşterea competenţelor profesionale a personalului implicat în domeniul 

acordării de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecţionare şi 

specializare 

Sprijinirea dezvoltării resurselor umane implicate în managementul servi-

ciilor sociale 

Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale integrate şi a celor de înaltă cali- 
 

tate 
 

Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale care să răspundă nevoilor per-

soanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 

Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale şi a accesului acestora în special 

în mediul rural 

Încurajarea şi sprijinirea inovaţiei în diversificarea şi creşterea calităţii 

serviciilor sociale 
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Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane prin extinderea, 

diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor administraţiei locale 

 

Întrucât un rol esenţial în creşterea calităţii vieţii şi dezvoltării durabile a 

unei comunităţi îl joacă administraţia publică locală am dezvoltat prin intermediul 

Strategiei Mediaş 2020, pe lângă serviciile existente, un număr mare de parteneri-

ate funcţionale între Autorităţile publice locale, în prim plan fiind Primăria, organi-

zaţiile neguvernamentale precum şi mediul de afaceri, parteneriate ale căror sco-

puri şi obiective concrete se regăsesc la nivelul dezvoltării obiectivelor strategiei. 

Conform Strategiei ARD Centru, la nivelul Regiunii Centru şi nu numai, o 

prioritate pentru următoarea perioadă de programare, 2014-2020, ar trebui să fie 

promovarea unor standarde ridicate de transparenţă, integritate şi responsabilitate 

în cadrul administraţiei publice locale care să contribuie la creşterea productivităţii 

şi consolidarea competitivităţii. De asemenea, un alt obiectiv ar trebui să fie efici-

entizarea administraţiei publice locale în a furniza servicii publice de calitate. În 

acest sens, o acţiune cheie va trebui să fie dezvoltarea şi punerea în aplicare a 

unor strategii şi politici în domeniul dezvoltării resurselor umane în a oferi serviciile 

administraţiei locale la un nivel ridicat de calitate. 
 

Pentru următoarea perioadă de programare, un obiectiv important la nivelul 

Regiunii Centru ar trebui să fie dezvoltarea şi implementarea unor programe şi 

proiecte care vizează aducerea serviciilor administraţiei locale mai aproape 

de cetăţeni, ceea ce noi ne-am propus deja să realizăm prin intermediul con-

siliilor mixte administraţie publică locală – sector neguvernamental şi mediu 

de afaceri. 

 

Măsuri: 
 

Dezvoltarea resurselor umane care lucrează în administraţiile publice lo-

cale în a oferii servicii de înaltă calitate cetăţenilor, companiilor şi potenţialilor in-

vestitori 

Creşterea calităţii serviciilor administraţiilor publice locale prin punerea la 

dispoziţia cetăţenilor, companiilor şi potenţialilor investitori a unor soluţii informati-

ce integrate şi a celor de tip portal 

Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor administraţiei publice locale 

în mediul rural, în special în zonele rurale izolate 
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Diversificarea soluţiilor de dezvoltare a resurselor umane care aparţin 

grupurilor dezavantajate şi creşterea calităţii vieţii acestora 

Îmbunătăţirea serviciilor administraţiei publice locale prin facilitarea acce-

sului la informaţii privind oportunităţile de finanţare europeană nerambursabile 

destinate potenţialilor beneficiari 

 
 

 

Prioritatea 5. Facilitarea reinserţiei sociale a 

persoanelor dezavantajate social 

 

Conceptul de „incluziune socială” se bazează pe accesul indivizilor şi al 

familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale, concepte 

puternic urmărite de către obiectivele Europa 2020 şi implicit şi de către obiective-

le Strategiei Europa 2020. Astfel, conceptul se referă la egalitatea în ceea ce pri-

veşte oportunităţile cu scopul de a obţine drepturi egale. Excluziunea şi incluziu-

nea socială sunt concepte multidimensionale, dimensiunea economică fiind fără 

îndoială decisivă. 
 

Fenomenul excluziunii sociale afectează grupuri sociale expuse riscului de 

marginalizare socială. Conform legislaţiei, în România următoarele categorii de 

persoane se află în dificultate: copii aflaţi în sistemul de stat se protecţie a copilu-

lui, persoane de etnie romă în situaţii de risc, persoane cu dizabilităţi, persoane 

eliberate din detenţie, familii monoparentale, în special cele care beneficiază de 

prestaţii sociale. Conform diverselor studii şi rapoarte de cercetare, există şi alte 

segmente sociale vulnerabile care pot fi adăugate la lista anterioară: persoane 

adulte fără adăpost, persoane cu HIV/SIDA, persoane dependente (de droguri ile-

gale, de alcool etc.), persoanele victime ale violenţei domestice, vârstnicii singuri, 

persoane vârstnice care nu beneficiază de pensie sau alte venituri (în special cele 

din mediul rural), persoane cu slabă pregătire profesională sau slabă calificare, 

şomeri în special cei de lungă durată etc. 
 

Toate aceste categorii vulnerabile şi cele mai multe defavorizate se con-

fruntă cu numeroase probleme legate de incluziunea socială, determinate de ac-

cesul dificil la educaţie şi ulterior la piaţa muncii (excepţie făcând persoanele cu 

vârstă peste 65 de ani). În ceea ce priveşte ocuparea, segmentele sociale cele 

mai vulnerabile sunt: persoanele de etnie romă, persoanele cu handicap, tinerii (în 
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special cei din mediul rural) şi femeile. 
 

Unul dintre fenomenele înregistrate la nivelul Regiunii Centru cu impact ne-

gativ în creşterea economică este „cronicizarea” şomajului şi menţinerea ratelor 

şomajului de lungă durată şi a ratelor şomajului tinerilor la nivele ridicate, acestea 

fiind peste media europeană. Amintim faptul ca la nivel naţional, şomajul a izbucnit 

imediat după 1990, ajungându-se într-o perioadă scurtă de timp la un nivel ridicat 

al ratei şomajului. La nivelul Regiunii Centru, rata şomajului a avut o evoluţie osci-

lantă în perioada 1993-2011, cea mai scăzută rată înregistrându-se în anul 2007 

(4,8%), iar cea mai ridicată în 1999 (11%). La sfârşitul anului 2011 rata şomajului 

în Regiunea Centru era de 6% (5,1% la nivel naţional), cea mai înaltă valoare în-

registrându-se în judeţul Covasna (8,6%), iar cea mai redusă în judeţele Sibiu şi 

Braşov (4,3% respectiv 5%). În rândul femeilor, rata şomajului a fost mai scăzută 

(5,6%), aceeaşi situaţie întâlnindu-se la nivelul ţării (5,7%). Luând în considerare 

datele statistice amintite anterior, pentru următoarea perioadă de programare sunt 

necesare sprijinirea politicilor şi acţiunilor care vizează reducerea şomajului, în 

special a celui de lungă durată şi cel în rândul tinerilor. 
 

O particularitate importantă privind sprijinirea procesului de reinserţie socia-

lă la nivelul Regiunii Centru o reprezintă incluziunea persoanelor de etnie romă. 

Datele preliminare ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 arată că 

în Regiunea Centru locuiesc 4,9% romi din populaţia totală a regiunii (3,3% la ni-

velul naţional). Numărul persoanelor de etnie romă a crescut faţă de recensămin-

tele anterioare, ajungând la aproximativ 111.000 la finele anului 2011. În acelaşi 

timp se apreciază faptul că acest număr este puternic subevaluat, mulţi etnici romi 

refuzând să-şi declare la recensământ apartenenţa etnică reală din cauza conota-

ţiilor negative pe care le are termenul de rom sau din cauza nivelului scăzut de 

educaţie al respondenţilor. 

 

Măsuri: 
 

Sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile în programe de educaţie şi 

formare profesională 

Dezvoltarea de programe şi proiecte care facilitează integrarea grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii, în special a tinerilor şi şomerilor de lungă durată 

formularea şi implementarea de măsuri de combatere a prejudecăţilor şi 

a discriminării împotriva romilor 
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Facilitarea accesului la educaţie, formare profesională şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă pentru comunităţile marginalizate, în special pentru populaţia de 

etnie romă 

Sprijinirea şi facilitarea accesului la locuri de muncă şi programe de for-

mare profesională de calitate a persoanelor cu dizabilităţi 

Întărirea drepturilor fundamentale şi combaterea discriminării prin asigu-

rarea dezvoltării şi respectării drepturilor sociale fundamentale 

Promovarea egalităţii de gen, prin stimularea participării femeilor la viaţa 

economică, ştiinţifică, socială, politică şi civică 

Creşterea serviciilor specifice de educaţie cu accent deosebit pe preveni-

rea plasării copiilor în instituţii 

Creşterea accesului la servicii online pentru a promova integrarea în so-

cietatea informaţională 

Promovarea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale 
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Obiective 
 

de dezvoltare economică 
şi socială propuse 

pentru 
 

Mediaş 2020 
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Dezvoltarea durabilă a oraşului se va axa pe coordonatele principale 

ale Strategiei Europa 2020, care la rândul lor vor fi corelate cu politica de 

dezvoltare regională, aşa cum am arătat anterior, şi anume: 

 

1. Ocuparea forţei de muncă 
 

 rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu vârste 

cuprinse între 20 şi 64 de ani


2. Cercetare, dezvoltare şi inovare 
 

 un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 3% din 

PIB-ul UE


3. Schimbări climatice şi energie 
 

 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, 

în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990


 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%


 creşterea cu 20% a eficienţei energetice


4. Educaţie 
 

 reducerea abandonului şcolar la sub 10%


 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rân-

dul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani


5. Sărăcie şi excluziune socială 
 

 reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă 

sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

 

Astfel, Strategia Europa 2020 reprezintă un element central conceptual al 

întregii noastre strategii de dezvoltare – respectiv Mediaş 2020, prin obiectivele şi 

proiectele pe care ni le propunem pentru comunitatea noastră urmărind atingerea 

parţială a obiectivelor europene, fiind astfel aproape de cetăţenii comunităţii, dar şi 

la unison cu dezvoltarea complexă europeană, pornind de la ceea ce suntem şi 

tinzând către ceea ce ne dorim să devenim. 
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Obiectivul general: 
 

Crearea unui centru urban de referinţă, fondat pe o puternică 

tradiţie istorică şi socială dar totodată orientat către viitor, 

prin realizarea şi implementarea unor instrumente concrete 

de dezvoltare economică şi socială durabilă. 

 
 
 
 

 

Obiective specifice: 
 
 
 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul oraşului 

Mediaş în vederea creşterii numărului de locuri de muncă 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, 

stimularea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru 

pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 1.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dez-

voltarea mediului de afaceri 

 

Proiectul 1.2. – Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investi-

ţiilor străine în localitate 

 

Proiectul 1.3. – Bursa de mărfuri şi servicii economice Mediaş – on-line pen-

tru mediul de afaceri local 

 

Proiectul 1.4. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală pu-

blic – privat format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administra-

ţiei publice locale 
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Obiectivul specific 2: Crearea unei administraţii publice locale mai apropiate 

de cetăţean şi de necesităţile acestuia 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 2.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru ad-

ministraţia publică locală 

 

Proiectul 2.2. – Creşterea nivelului de pregătire a personalului din adminis-

traţia publică locală 

 

Proiectul 2.3. – Apropierea Primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii efi-

ciente către populaţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în 

cadrul Primăriei Mediaş 

 
 
 
 

 

Obiectivul specific 3: Sprijinirea dezvoltării sectorului ne-guvernamental 

pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea creşterii numărului de locuri 

de muncă 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 3.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dez-

voltarea mediului de ONG 

 

Proiectul 3.2. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială locală public – 

privat format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai administraţiei publi-

ce locale 
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Obiectivul specific 4: Sprijinirea dezvoltării utilizării energiilor regenerabile 

şi creşterea eficienţei energetice 

– (corelare cu Axa prioritară 3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea efi-

cienţei energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie, din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 4.1. – Sprijinirea dezvoltării surselor alternative de energie atât în 

sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individuale cât şi la 

nivelul agenţilor economici 

 

Proiectul 4.2. – Sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile 
 
 
 
 
 

 

Obiectivul specific 5: Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 5.1. – Reţele de utilităţi – apă, gaz, canalizare, iluminat public 
 
 

Proiectul 5.2. – Reabilitare şi modernizare străzi – Logofăt Tăutu, Dealul 

Vii-lor, Munteni 

 

Proiectul 5.3. – Reabilitarea tramei stradale în oraşul Mediaş 
 

 

Proiectul 5.4. – Modernizare iluminat public în oraşul Mediaş şi Pârcovaci 
 

 

Proiectul 5.5. – Modernizare Piaţa agroalimentară Mediaş 
 

 

Proiectul 5.6. – Locuinţe ANL – 128 apartamente 
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Proiectul 5.7. – Infrastructură imobiliară şi dotări speciale 
 

 

Proiectul 5.8. – Infrastructură transport public 
 
 
 
 
 

 

Obiectivul specific 6: Investiţia verde pentru un oraş de viitor 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 6.1. – Reorganizarea, modernizarea şi înfiinţarea de noi parcuri şi 

spaţii verzi 

 

Proiectul 6.2. – Reorganizarea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii 
 

 

Proiectul 6.3. – Dezvoltarea de baze sportive polivalente la nivelul 

unităţilor şcolare din raza oraşului 

 
 
 
 

 

Obiectivul specific 7: Investiţii durabile pentru cultură şi sănătate 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 7.1. – Sala de spectacole a oraşului Mediaş 
 

 

Proiectul 7.2. – Modernizare Spital Mediaş 
 

 

Proiectul 7.3. – Baza de agrement în oraşul Mediaş 
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Proiectul 7.4. – Dezvoltarea de baze sportive polivalente la nivelul 

unităţilor şcolare din raza oraşului 

 

Proiectul 7.5. – Reabilitarea patrimoniului cultural cu punerea în valoare a 

zonei emblematice a oraşului – turnurile cetăţii şi zona centrală 

 

Proiectul 7.6. – Ţinutul cavalerilor 
 
 
 

Proiectul 7.7. – Centru multifunctional educational 
 
 

 

Obiectivul specific 8: Campanie integrată de promovare a oraşului şi atrage-

re de investiţii străine 

– (corelare cu Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului, din cadrul Strategiei 

de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 8.1. – Crearea unui brand – turistic şi economic axat pe istoria lo-

calităţii şi pe tradiţia inter-culturală a zonei 

 

Proiectul 8.2. – Ghid turistic şi de investiţii în zona promovând istoria şi 

tra-diţia locală 

 

Proiectul 8.3. – Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi 

interna-ţionale 

 

Proiectul 8.4. – Crearea unui sistem centralizat de publicitate imobiliară 
 

 

Proiectul 8.5. – Portal Mediaş business 
 

 

Proiectul 8.6. – Portal Mediaş ONG 
 

 

Proiectul 8.7. – Organizare spectacole şi evenimente publice 
 

 

Proiectul 8.8. – Formaţiile culturale locale 
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Obiectivul specific 9: Creşterea numărului de tineri care termină şcoala şi 

creşterea nivelului academic al acestora 

– (corelare cu Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea in-

cluziunii sociale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru 

perioada 2014-2020) 

 
 

Proiectul 9.1. – Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale 

 

Proiectul 9.2. – Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – centru resur-

se şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Proiectul 9.3. – Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru 

resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Proiectul 9.4. – Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abando-

nului şcolar” – Centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 
 
 
 

 

Obiectivul specific 10: Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale 
 

– (corelare cu Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea in-

cluziunii sociale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru 

perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 10.1. – Reconversia populaţiei cu vârsta de 50-60 ani – Centru re-

surse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Proiectul 10.2. – Proiecte de incluziune socială pentru rromi 
 

 

Proiectul 10.3. – Sprijinirea întreprinderilor sociale – pentru reducerea 

nive-lului de sărăcie 

 

Proiectul 10.4. – Proiecte de incluziune socială pentru populaţia 

marginaliza-tă datorită sărăciei 
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Obiectivul specific 11: Creşterea nivelului cercetării în ştiinţele sociale şi 

economice, precum şi la nivel de industrie 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 11.1. – Dezvoltarea sectorului social şi economic prin pârghii con-

crete de influenţă a îmbunătăţirii vieţii 

 

Proiectul 11.2 – Sprijinirea firmelor pentru realizarea de investiţii în cercetare 

– dezvoltare 

 
 
 
 
 
 
 
f 
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Detalierea obiectivelor şi a proiectelor propuse 

pentru atingerea acestora 

 

Obiectivele fixate reprezintă ceea ce ne propunem să atingem în domeniul 

dezvoltării durabile pentru perioada 2013-2020, în timp ce proiectele propuse sunt 

mijloacele concrete şi pârghiile pe care le vom utiliza pentru atingerea acestora. 

Sunt proiecte fundamentale pentru oraşul nostru care urmează să fie îndeplinite 

fie din surse directe din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunităţii, fie din surse 

guvernamentale, fie din proiecte realizate pe fonduri europene pe care le vom ac-

cesa în perioada imediat următoare. 

 

Obiectivul general 
 
 
 

Crearea unui centru urban de referinţă, fondat pe o puternică 

tradiţie istorică şi socială dar totodată orientat către viitor, prin 

realizarea şi implementarea unor instrumente concrete de 

dezvoltare economică şi socială durabilă 

 

Obiectivul general reprezintă scopul către care converg toate obiectivele şi 

proiectele specifice şi implicit toate proiectele pe care ne propunem să le definiti-

văm. Sistemul fondurilor europene va reprezenta un element central în accesarea 

acestora, întrucât reprezintă un efort financiar moderat pentru comunitate. Reali-

zarea acestora în conformitate cu obiectivele Europa 2020 este de natură a creşte 

şansele de accesare şi implicit de atragere a acestor disponibilităţi financiare exis-

tente pentru soluţionarea unor necesităţi ale comunităţii. 

Mixul de finanţare pe care prezenta strategie îl propune presupune combi-

narea tuturor sistemelor de finanţare de la bugetele centrale şi de la bugetul local, 

elementul de greutate fiind accesarea fondurilor europene disponibile atât la nive-

lul Uniunii Europene cu acces direct către organismele centrale europene care 

gestionează acest sistem, cât şi fondurile europene gestionate prin unităţile naţio-

nale de implementare ale acestora. 

Perioada propusă pentru atingerea obiectivului general este 2020. 
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Obiective specifice 
 

 

Obiectivele specifice sunt, de fapt, o defalcare a obiectivelor generale pe 

categorii de interes, prin proiecte dedicate, toate convergând către atingerea obi-

ectivului general şi anume: crearea unui oraş mic atractiv şi frumos atât din per-

spectivă economică, cât şi socială. 

 
 

 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul oraşului 

Mediaş în vederea creşterii numărului de locuri de muncă 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, 

stimularea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru 

pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 1.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dez-

voltarea mediului de afaceri 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2016 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2016 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Mediul de afaceri reprezintă motorul de dezvoltare al oricărei comunităţi, fi-

ind singurul capabil să producă plus valoare. Mediul de afaceri la nivelul comunită-

ţii, deşi este bine reprezentat, încă mai prezintă un puternic potenţial de dezvolta-

re, dar potenţialii oameni de afaceri sunt dominaţi încă de o doză de scepticism. 
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Scopul centrului este de a prezenta o imagine realistă despre organizarea unei 

afaceri şi de a oferi consultanţă gratuită acestor noi întreprinderi. 

Vom organiza astfel, la nivelul centrului, sesiuni de informare pentru start-

up. La aceste sesiuni gratuite vor putea participa posibili agenţi economici, care au 

o idee de afaceri şi care nu ştiu de unde să pornească la punerea acesteia în 

practică. 

Sesiunile vor prezenta contextual general de afaceri la nivel european pe 

de o parte, dar şi la nivel naţional, pe de altă parte. 

Totodată, în cadrul acestor sesiuni de informare se vor prezenta paşii con-

creţi pentru începerea unei afaceri, ce este un plan de afaceri şi cum anume înre-

gistrăm o firmă la Registrul Comerţului. Vom estima costurile de înfiinţare, precum 

şi costurile de funcţionare pe durata unui an, pentru un agent economic. 

Planurile de afaceri pentru firme noi vor fi o activitate concretă în cadrul 

centrului, fiind realizate de către experţi din cadrul acestuia împreună cu beneficia-

rii. Se vor analiza ideile de afaceri, potenţialul acestora, cele mai fezabile surse de 

finanţare, piaţa ţintă a produselor şi a serviciilor care se vor realiza sau presta, 

modul de atingere a clienţilor precum şi campaniile de marketing necesare. Se va 

analiza concurenţa, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia şi se va realiza 

mesajul campaniei astfel încât să permită buna poziţionare pe piaţă pentru atinge-

re scopurilor propuse. 
 

Toate firmele locale vor fi promovate prin intermediul bursei de mărfuri rea-

lizate la nivelul oraşului precum şi prin intermediul mecanismelor de promovare ale 

Primăriei pentru susţinerea dezvoltării mediului antreprenorial. 
 

Beneficii estimate: 
 

Crearea centrului va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri lo-

cal, o bună interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, 

creşterea numărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului 

de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al în-

tregii comunităţi. 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui centru de consultanţă şi 

  de resurse pentru dezvoltarea mediu-  

  lui de afaceri  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte sprijinirea dezvoltării directe a  

  mediului de afaceri prin oferirea de  

  consultanţă primară de afaceri gratui-  

  tă firmelor nou înfiinţate sau potenţia-  

  lilor antreprenori care doresc să îşi  

  deschidă o afacere proprie.  

 Obiectiv general Crearea unui centru de consultanţă şi  

  de resurse pentru dezvoltarea mediu-  

  lui de afaceri  

 Obiective specifice - identificarea locaţiei;  

  - identificarea personalului;  

  -  dotarea cu echipamente specifice  

   şi finanţarea funcţionării centrului  

   prin diverse surse de finanţare.  

 Descriere detaliată -  centrul va fi deschis şi accesibil  

   tuturor celor care doresc să iniţie-  

   ze o afacere sau care doresc să  

   dezvolte o afacere;  

  -  sprijinirea directă se va realiza  

   prin consultanţă de specialitate  

   acordată în mod gratuit;  

  -  firmelor le vor fi prezentate şi po-  

   sibile surse de finanţare alternati-  

   ve pentru iniţierea şi dezvoltarea  

   de afaceri.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 1.2. – Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investi-

ţiilor străine în localitate 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi se poate atinge numai prin dezvolta-

rea tuturor afacerilor individuale la nivelul acesteia. 

Pentru orice comunitate însă, un puternic factor de dezvoltare îl reprezintă 

atragerea investiţiilor străine, care au marele avantaj de a aduce un flux nou de 

numerar la nivelul comunităţii, venituri pentru o parte din populaţia locală, taxe şi 

impozite la bugetul local. 
 

Angajarea şi implicit salariile acordate populaţiei locale au un dublu rol: re-

duc şomajul şi implicit cresc nivelul de trai general pe de o parte şi pe de altă parte 

asigură o creştere a masei monetare pentru cheltuieli curente şi de investiţii la ni-

velul populaţiei locale, ceea ce conduce la o creştere a consumului local de bunuri 

şi de servicii şi implicit la dezvoltarea unor afaceri colaterale. 

În aceste condiţii, un accent important la nivelul strategiei noastre va fi pus 

pe atragerea investiţiilor străine la nivelul comunităţii locale. 

Pentru atingerea acestui deziderat vom realiza şi derula o amplă campanie 

de marketing, dedicată atragerii investiţiilor străine. 

Baza campaniei, sau elementul central al acestei promovări, va fi implica-

rea Primăriei şi a Consiliului Local în acordarea de facilităţi pentru investitorii stră-

ini şi în a face implicit mai uşoară dezvoltarea de afaceri de către aceştia. 

Vom înfiinţa la nivelul Primăriei un departament de atragere a investiţiilor 

străine, format din specialişti existenţi deja la nivelul acesteia, precum: economic, 
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juridic, cadastru, dar care vor trata cu prioritate investiţiile străine care prezintă in-

teres pentru comunitatea noastră. 

Campania va fi axată pe crearea unui portal de atragere a investiţiilor străi-

ne în care vom prezenta zona, facilităţile acesteia, costurile terenurilor, posibile 

oportunităţi de afaceri, facilităţi acordate de Primărie, activitatea viitorului departa-

ment de atragere a investiţiilor străine, precum şi alte informaţii utile care pot fi de 

interes pentru un investitor străin. Portalul va fi realizat în limba engleză, va fi in-

teractiv şi va permite o bună promovare către exteriorul ţării. 

Mediatizarea acestuia se va realiza prin diversele Centre ale Comisiei Eu-

ropene, direct către Comisia Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei 

Europene în România, precum şi direct către Camere de Comerţ şi Industrie din 

străinătate. 

Vom realiza misiuni economice de promovare a comunităţii locale, cu oa-

meni de afaceri din comunitate precum şi cu experţi în promovarea şi dezvoltarea 

de afaceri. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va conduce la creşterea numărului de investiţii străine în localitate, 

dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o buna interacţionare între admi-

nistraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de mun-

că, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţi-

lor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unei campanii de marketing 

  pentru atragerea investiţiilor străine în  

  localitate  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Investiţiile străine reprezintă în pre-  

 pus zent principala sursă de infuzie de  

  capital la nivelul mediului de afaceri  

  autohton. Prin intermediul campaniei  

  vom identifica şi reliefa avantajele  

  competitive ale zonei noastre, tradiţia  
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 care poate veni în sprijinul unor even- 
 tuale investiţii în turism şi vom targeta 
 campania astfel încât piaţa ţintă să fie 

 una realistă şi cu potenţial. 
Obiectiv general Crearea unei campanii de marketing 

 pentru atragerea investiţiilor străine în 

 localitate 
Obiective specifice - identificarea personalului; 

 - identificarea pieţei ţintă; 
 -  identificarea avantajelor competi- 
  tive; 
 - identificarea mesajului; 
 - realizarea conceptelor grafice; 
 -  finanţarea implementării campa- 
  niei prin diverse surse de finanţa- 

  re. 
Descriere detaliată Prin intermediul campaniei vom iden- 

 tifica şi reliefa avantajele competitive 
 ale zonei noastre, tradiţia care poate 
 veni în sprijinul unor eventuale inves- 
 tiţii în turism şi vom targeta campania 
 astfel încât piaţa ţintă să fie una rea- 

 listă şi cu potenţial. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 1.3. – Bursa de mărfuri şi servicii economice Mediaş – on-line pen-

tru mediul de afaceri local 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
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Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Se va realiza on-line, pe pagina de internet a Primăriei, în cadrul unei secţi-

uni speciale, şi anume Bursa de mărfuri şi servicii economice Mediaş – on-line 

pentru mediu de afaceri local. 

Reprezintă un soft informatic dedicat, unde agenţii economici vor putea in-

troduce oferta proprie de bunuri şi de servicii. Va fi deschisă nu numai pentru 

agenţii economici înregistraţi ca atare, ci şi pentru producătorii individuali din loca-

litate, dar şi din comunităţile imediat limitrofe, care se vor putea înscrie pe baza 

certificatului de producător eliberat de către primăriile locale. 

În felul acesta vom putea face cunoscută oferta locală de bunuri şi de servi-

cii la nivel naţional şi vom putea oferi posibilitatea micilor producători locali să îşi 

comercializeze produsele şi serviciile la cel mai bun preţ. 

Vom realiza o secţiune dedicate produselor eco – realizate la nivelul comu-

nităţilor vizate, întrucât acestea sunt cele mai căutate şi mai bine comercializate 

atât la nivel naţional cât şi european. 

Înscrierea producătorilor sau a prestatorilor de servicii se va face gratuit, pe 

baza unei cereri depuse la registratură. 
 

Totodată, baza de date va include şi prestatorii individuali de servicii – gen 

electrician, instalator, mecanic etc., meserii foarte căutate pentru micile gospodării 

şi unde în prezent prestatorii de astfel de servicii sunt mai greu de identificat. 

Astfel, bursa va realiza o mediere între oferta de bunuri şi de servicii şi ce-

rerea de bunuri şi de servicii, on-line, întrucât este cel mai căutat mijloc de promo-

vare şi de informare. 

Înscrierea şi procesarea gratuită se vor realiza întrucât Primăria doreşte să 

se implice şi să sprijine comunitatea locală în dezvoltarea de afaceri. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună 

interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea nu-

mărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare 

şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni-

tăţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Bursa de mărfuri şi servicii economice 

  Mediaş – on-line pentru mediul de  

  afaceri local  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui por-  

 pus tal on-line pentru sprijinirea comercia-  

  lizării de bunuri şi de servicii ofertate  

  de către producătorii şi de către pres-  

  tatorii locali.  

  Portalul va fi promovat şi către porta-  

  lurile comerciale de interes la nivel de  

  Uniune Europeană, astfel încât pro-  

  ducătorii locali să aibă un acces di-  

  rect către piaţa extern ă.  

 Obiectiv general Stimularea dezvoltării mediului de  

  afaceri local şi în principal a producă-  

  torilor locali prin oferirea posibilităţii  

  concrete de promovare a bunurilor şi  

  a serviciilor proprii fără costuri adiţio-  

  nale.  

 Obiective specifice -  identificarea grupelor de produse  

  şi de servicii care pot face obiec-  

  tul comercializării prin intermediul  

  bursei on-line;  

  -  identificarea surselor de finanţare  

  pentru implementarea proiectului;  

  -  realizarea conceptului electronic  

  de soft pentru piaţa virtuală;  

  -  elaborarea documentaţiilor pentru  

  ofertanţi.  

 Descriere detaliată Proiectul va permite întâlnirea reală  

  între cerere şi ofertă şi stabilirea unor  

  preţuri corecte şi echitabile on-line.  

  Pentru înscrierea pe site beneficiarii  

  vor trebui să respecte un regulament  

  clar stabilit şi să fie organizaţi într-o  

  formă juridică de producător.  

  Înscrierea producătorului va trebui să  

  fie validată de către administratorul  

  de site.  

  După înscrierea producătorului, aces-  

  ta va avea un cont unde îşi va admi-  

  nistra singur înscrierea produselor şi  

  stabilirea preţurilor.  

  Cumpărătorii vor avea la dispoziţie un  
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 motor de căutare, axat pe categorii 
 de produse şi de servicii, şi care va 
 putea realiza filtrări funcţie de preţuri 

 sau certificate de calitate. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 1.4. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală pu-

blic – privat format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administra-

ţiei publice locale 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Realizarea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public – privat 

format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice locale 

vine pe linia deschisă de bursa locală de bunuri şi de servicii, în scopul apropierii 

administraţiei de cetăţeni. 

Se va realiza un cadru de dialog social între administraţia publică locală pe 

de o parte şi reprezentanţii mediului privat de afaceri pe de altă parte, cadru care 

va avea ca principal obiectiv identificarea necesităţilor reale cu care se confruntă 

aceştia, problemele locale pe care le întâmpină în dezvoltarea de afaceri şi identi-

ficarea pârghiilor prin care administraţia locală poate interveni pentru crearea unui 

cadru de afaceri mai facil pentru firmele locale. 
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Totodată, centrul de consultanţă realizat în cadrul Primăriei, prin experţii 

săi, va participa la aceste întruniri pentru a prezenta periodic oferta de finanţări ne-

rambursabile existente pentru mediul de afaceri, realizând astfel o informare peri-

odică. În acest fel, toţi cei interesaţi vor primi constant informări şi vor avea acces 

direct la consultanţă, pentru a creşte posibilitatea acestora de accesare a fonduri-

lor europene. 

Administraţia locală va sprijini acest efort al firmelor prin facilitarea obţinerii 

de certificate fiscale necesare, prin facilitarea obţinerii autorizaţiilor de construcţii 

precum şi a oricăror servicii care intră în sarcina administraţiei şi de care aceştia 

au nevoie pentru a putea accesa astfel de fonduri. 

În cadrul acestor consorţii se vor realiza întruniri între reprezentanţii mediu-

lui de afaceri local şi potenţialii investitori străini în care se vor putea cunoaşte şi 

unde se vor putea realiza contracte de colaborare, în beneficiul final al întregii co-

munităţi. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună 

interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea nu-

mărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare 

şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni-

tăţi. 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui Consorţiu de dezvoltare 

  economică locală public – privat for-  

  mat din reprezentanţii mediului de  

  afaceri şi cei ai administraţiei publice  

  locale  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui  

 pus consorţiu de dezvoltare economică  

  durabilă realizat din reprezentanţii  

  structurilor administraţiei publice loca-  

  le şi cei ai mediului de afaceri.  

 Obiectiv general Stimularea dezvoltării mediului de  

  afaceri local prin crearea unor meca-  
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 nisme de sprijinire concretă a oame- 
 nilor de afaceri de către autorităţile 
 publice locale, pornind de la identifi- 
 carea problemelor şi a dificultăţilor cu 

 care mediul de afaceri se confruntă. 
Obiective specifice - crearea consorţiului; 

 -  înscrierea firmelor şi populari- 
  zarea conceptului; 
 - realizarea întrunirilor lunare; 
 - identificarea problemelor cu 
  care se confruntă mediul de 
  afaceri; 
 -  identificarea de soluţii la pro- 
  blemele cu care se confruntă 

  mediul de afaceri. 
Descriere detaliată Proiectul va permite crearea unei 

 structuri informale de sprijinire a me- 
 diului de afaceri care va conduce la 
 un dialog permanent cu acesta. 
 Consorţiul va fi coordonat de către 
 Primăria municipiului Mediaş, dar va 
 coopta toate structurile administraţiei 
 publice locale cu care mediul de afa- 
 ceri interacţionează pentru buna rea- 
 lizarea a obiectivelor proprii. 
 Mediul de afaceri va fi reprezentat de 
 către administratorii firmelor care do- 
 resc să participe la întrunirile consiliu- 
 lui sau de către orice altă persoană 
 nominalizată de către firmă. 
 Înscrierea firmei în cadrul consorţiului 
 se va efectua pe baza unei adeziuni 
 tip, semnată şi ştampilată de către 
 administrator. 
 Întrunirile consiliului vor fi lunare şi 
 ordinea de zi se va comunica la în- 
 trunirea curentă pentru cea viitoare. 
 Orice participant poate solicita adău- 
 garea de noi puncte pe ordinea de zi 
 prin semnalarea directă a acestora în 

 plen.  

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 2: Crearea unei administraţii publice locale mai apropiate 

de cetăţean şi de necesităţile acestuia 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 2.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru ad-

ministraţia publică locală 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Pregătirea continuă a personalului din administraţia publică locală reprezin-

tă un deziderat al strategiei Europa 2020 pentru comunitatea noastră, personalul 

acesta fiind de fapt interfaţa reală între administraţie şi cetăţeni, indiferent dacă 

vorbim de cetăţenii comunităţii, mediul de afaceri sau de sectorul ne-

guvernamental. 

Priorităţile urmărite vor fi formarea continuă a personalului, precum şi spe-

cializarea acestuia şi instruirea în ceea ce priveşte: 

- comunicarea şi relaţiile publice; 
 

- utilizarea calculatorului şi a tehnicii de calcul; 
 

- limbile străine; 
 

- specializare în domenii concrete de activitate, precum: economic, ju-

ridic, social, psihologic, mediu. 
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Centrul de consultanţă şi de resurse pentru administraţia publică locală va fi 
 

o structură creată în cadrul Primăriei, în zona departamentului Contabilitate – Re-

surse umane. 

Pentru finanţarea centrului vom realiza proiecte de finanţare pe axele de re-

surse umane pe de o parte, precum şi pe cele aferente dotării administraţiei publice 

pe de altă parte. Vom încerca crearea unui centru zonal de resurse şi de instruire 

pentru administraţia publică locală care să se adreseze primăriilor din judeţul Iaşi în 

principal, dar şi din judeţele Moldovei în secundar, în scopul realizării instruirii şi per-

fecţionării unui număr cât mai mare de funcţionari publici. În acest fel vom putea 

dezvolta un mecanism care va avea capacitatea să se şi auto-susţină pe termen 

mediu şi lung, dar şi să ofere instruire de calitate pentru personalul nostru. 
 

Prin aceste proiecte vom urmări dotarea întregii primării cu echipamente de 

calcul şi cu soft-uri de ultima generaţie, pentru a obţine atât randament, cât şi o 

posibilitate mai buna de a interacţiona cu cetăţenii. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive-

lului şi a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indi-

rectă a mediului de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună in-

teracţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numă-

rului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi 

de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui centru de consultanţă şi 

  de resurse pentru administraţia publi-  

  că locală  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui  

 pus centru de consultanţă şi de resurse  

  pentru administraţia publică locală  

  unde să poată fi instruit personalul  

  din administraţia publică locală  

 Obiectiv general Apropierea administraţiei publice lo-  
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 cale de cetăţeni şi identificarea de noi 
 căi de comunicare cu aceştia şi de 
 soluţionare a problemelor cu care se 

 confruntă. 
Obiective specifice -  Identificarea unui spaţiu optim 

 pentru activitate; 
 -  Identificarea personalului cali- 
 ficat; 
 -  Găsirea de surse de finanţare 
 pentru funcţionarea centrului; 
 -  Identificarea unor nevoi de 

 consultanţă 
Descriere detaliată Vom crea un centru de resurse şi de 

 documentare unde personalul din 
 administraţia publică locală din regiu- 
 ne va avea acces la informaţii şi la 
 consultanţă directă acordată de spe- 
 cialişti în diferite domenii de activitate. 
 Vom realiza periodic sesiuni de con- 
 sultanţă şi de instruire pe anumite 
 tematici de interes, precum accesa- 
 rea de fonduri europene, dezvoltarea 
 personală şi a abilităţilor de comuni- 

 care şi de inter-relaţionare etc. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 2.2. – Creşterea nivelului de pregătire a personalului din adminis-

traţia publică locală 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram-

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
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Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Personalul din administraţia publică locală a comunităţii noastre este instruit, în 

prezent putând face faţă cerinţelor cetăţenilor. Ceea ce ne dorim noi să realizăm 

pentru perioada imediat următoare şi totodată pe termen mediu şi lung este mai bu-na 

pregătire a acestuia pentru a putea face faţă cerinţelor viitoare ale cetăţenilor pe de o 

parte, dar şi ale agenţilor economici ai a sectorului ONG pe de altă parte. 
 

Totodată, atragerea de investiţii străine impune existenţa unui număr cât 

mai mare de funcţionari publici instruiţi în ceea ce înseamnă cunoaşterea unei 

limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, şi implicit un 

nivel optim de utilizare a calculatorului şi a tehnicii de calcul. 

În acest fel personalul va putea utiliza toate mecanismele pe care dorim să 

le dezvoltăm în sensul atragerii de investiţii străine, dar şi al dezvoltării durabile a 

comunităţii locale din perspectivă economică şi socială. 

Bursa de mărfuri precum şi portalul pentru atragerea investiţiilor străine vor 

fi realizate cu module facile de administrare, astfel încât personalul să poată fi in-

struit în exploatarea acestora, costurile de mentenanţă fiind astfel reduse. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive-

lului şi a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indi-

rectă a mediului de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună in-

teracţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numă-

rului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi 

de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Creşterea nivelului de pregătire a 

  personalului din administraţia publică  

  locală  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  
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Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui 
pus centru de excelenţă pentru creşterea 

 nivelului de pregătire a personalului 

 din administraţia publică locală 
Obiectiv general Creşterea nivelului de pregătire şi im- 

 plicit al competenţelor personalului 

 din administraţia publică locală. 
Obiective specifice -  Identificarea unui spaţiu optim 

 pentru activitate; 
 -  Identificarea personalului cali- 
 ficat; 
 -  Găsirea de surse de finanţare 
 pentru funcţionarea centrului; 
 -  Realizarea de cursuri pilot pen- 
 tru angajaţii din mediul de afa- 
 ceri; 
 -  Identificarea unor nevoi de 
 pregătire profesională; 
 -  Realizarea de pachete de 

 cursuri. 
Descriere detaliată Vom realiza un centru dedicat creşte- 

 rii nivelului competenţei profesionale 
 a angajaţilor din administraţia publică 
 locală care va avea ca principal obi- 
 ectiv instruirea şi formarea la nivelul 
 municipiului Mediaş, dar şi al localită- 

 ţilor învecinate sau inter-relaţionate 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 2.3. – Apropierea Primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii efi-

ciente către populaţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în 

cadrul Primăriei Mediaş 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
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Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Apropierea primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii eficiente către po-

pulaţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Primăriei re-

prezintă un deziderat care se va realiza prin corelarea cu Programul pentru creşte-

rea nivelului de pregătire a personalului din administraţia publică locală. 

În acest fel, personalul va fi instruit efectiv în exploatarea unui program in-

formatic centralizat care va fi realizat de către Primărie. 

Realizarea aplicaţiei de management al documentelor, ca un sistem 

informatic integrat în cadrul Primăriei, va avea ca finalitate: 
 

 Module interconectate central


 Documente uşor de urmărit / regăsit


 Activitate transparentă


 Cetăţeni mulţumiţi de rapiditatea răspunsului


 Comunicaţia cu aplicaţii similare (servicii, Prefectură, 

CJ) şi va oferi următoarele beneficii:


 Creşterea calităţii serviciilor oferite


 Control registratură şi urbanism


 Transparenţa activităţii în Primărie


 Monitorizarea activităţii personalului


 Reducerea circulaţiei hârtiilor


 Nu necesită angajare de personal suplimentar


 Instalare şi configurare la sediul clientului


 Instruire administrator şi utilizatori


 Manuale electronice şi tipărite


 Service şi asistenţă în garanţie


 Service şi asistenţă post-implementare (contract)
 

Pachetului de programe pentru administraţia publică locală va cuprinde: 
 

- Calcimp – program pentru calculul impozitelor şi taxelor 
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- Casierie – program pentru urmărirea plăţilor 
 

- Execuţie bugetară – program pentru contabilitatea specifică unităţilor 

bugetare şi urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local 

- Gestiune bugetară – program pentru urmărirea mijloacelor fixe şi a ma-

terialelor 

- Registru agricol – program pentru urmărirea datelor din registrul agricol 

şi a elementelor referitoare la Legea 1 şi Legea 18 – situaţia proprietăţii 

asupra pământului 
 

- Populaţie şi stare civilă – program pentru urmărirea situaţiei populaţiei – 

identificare, stare civilă, acte 

- Salarii – program pentru realizarea salariilor, configurat pe specificul in-

stituţiilor subordonate APL (primării, instituţii de învăţământ) 

- Urbanism – urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi urba-

nism 

- Avize şi rapoarte – program pentru realizarea de raportări din datele cu-

lese în celelalte programe 

- Venit minim garantat – program pentru calculul venitului minim 

garantat, conform Legii 416/2001 
 

- Programe speciale – conforme cu specificităţile fiecărui client – apă, 

gaz, concesiuni etc. 
 

Aplicaţiile trebuie să permită în acelaşi timp urmărirea de către primar a 

fluxului de documente, de la depunerea şi înregistrarea acestora la registratură şi 

până la soluţionarea cererii. O cerere odată introdusă în sistem nu poate fi 

extrasă, astfel încât în cazul unei reclamaţii a unui cetăţean se poate trasa fluxul 

documentului şi staţionările acestuia, putându-se identifica cu uşurinţă persoana 

responsabilă. Permite realizarea creşterii eficienţei activităţii Primăriei pe de o 

parte şi a transparenţei procedurilor faţă de cetăţeni pe de altă parte. 
 

Beneficii estimate: 
 

Programul va permite eficientizarea activităţii generale a Primăriei prin 

soluţionarea unor probleme specifice precum: 

- calculul impozitelor şi taxelor, 
 

- urmărirea plăţilor efectuate prin casierie, 
 

- urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local, 
 

- urmărirea mijloacelor fixe şi a materialelor, 
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- urmărirea datelor din registrul agricol şi a elementelor referitoare la Le-

gea 1 şi Legea 18 – situaţia proprietăţii asupra pământului, 
 

- urmărirea situaţiei populaţiei – identificare, stare civilă, acte, 
 

- urmărirea realizării salariilor, 
 

- urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi urbanism, 
 

- calculul venitului minim garantat. 
 

Acest soft va permite eficientizarea activităţii Primăriei, pe de o parte, şi 

creşterea transparenţei în relaţia cu publicul. Toate datele necesare acestui 

program vor fi încărcate de către specialişti din cadrul Primăriei, ca sarcină de 

serviciu, dar vor fi disponibile pentru public, putând fi oferite oricând solicitanţilor în 

condiţiile legii, de către oricare funcţionar acreditat din Primărie, chiar dacă nu este 

specialist în domeniu. Punerea datelor la dispoziţia celor interesaţi devine o simpla 

listare, evitând situaţiile clasice din comune, unde nimeni nu poate da informaţia 

dacă lipseşte persoana responsabilă. 

Programul va permite primarului urmărirea în timp real a tuturor sectoarelor 

Primăriei, ducând astfel la creşterea eficienţei în toate sectoarele acesteia. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Strategia de informatizare a municipi- 

  ului Mediaş  

 Responsabil Direcţia economică /  

  Compartimentul Informatică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Strategia de informatizare a municipi-  

 pus ului Mediaş  

 Obiectiv general Menţinerea în stare de funcţionare şi  

  eficientizarea (îmbunătăţirea perfor-  

  manţelor) sistemului informatic exis-  

  tent în cadrul Primăriei Mediaş şi a di-  

  recţiilor şi serviciilor din subordine  

 Obiective specifice Înnoirea serverelor şi a staţiilor de lu-  

  cru învechite şi uzate care nu mai fac  

  faţă cerinţelor software.  

  Achiziţionarea de software pentru op-  

  timizarea activităţii.  

  Întreţinerea hardware şi software ex-  

  istent.  
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  Perfecţionare specifică a personalu-  

  lui.  

 Descriere detaliată Înnoirea serverelor şi a staţiilor de lu-  

  cru învechite şi uzate care nu mai fac  

  faţă cerinţelor software.  

  Achiziţionarea de software pentru op-  

  timizarea activităţii.  

  Întreţinerea hardware şi software ex-  

  istent.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Sistem de evidenţă şi arhivare elec- 

  tronică  

 Responsabil Direcţia Administraţie Publică Locală  

  – Arhiva  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul îşi propune achiziţionarea  

 pus de aparatură electronică şi soft spe-  

  cifice arhivării electronice a documen-  

  telor de arhivă, precum şi asigurarea  

  mentenanţ ei.  

 Obiectiv general Facilitarea regăsirii documentelor şi  

  informaţiilor  

 Obiective specifice Arhivare electronică a documentelor  

  de arhivă  

 Descriere detaliată - scanare documente  

  - implementare programe electronice  

  specifice de evidenţă a documentelor  

  - achiziţionarea de aparatură electro-  

  nică şi soft specifice scanării şi arhi-  

  vării electronice a documentelor de  

  arhivă.  

  - asigurarea mentenanţei programelor  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul urmează a fi definitivat prin  

  studii de specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Programul Europa pentru Cetăţeni 

 Responsabil Serviciul Relaţii Publice  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Menţinerea bunelor relaţii cu oraşele  

 pus înfrăţite şi implicarea cetăţenilor în  

  schimburile de experienţă între oraşe-  

  le înfrăţite.  

 Obiectiv general Realizarea de proiecte comune cu  

  oraşele înfrăţite  

 Obiective specifice Implicarea cetăţenilor în schimburi de  

  experienţă şi participarea activă a  

  acestora în administraţia publică.  

  Întărirea sentimentului de apartenen-  

  ţă la Uniunea Europeană a cetăţeni-  

  lor.  

  Menţinerea relaţiilor de înfrăţire în  

  vederea realizării de proiecte comune  

  între societăţi civile şi instituţii.  

 Descriere detaliată Participarea municipalităţii în calitate  

  de aplicant la program sau de parte-  

  ner în Programul Europa pentru Cetă-  

  ţeni. Aceste activităţi presupun depla-  

  sări ale unei delegaţii medieşene în  

  oraşele  aplicante  la  program  sau  

  găzduirea delegaţiilor celorlalte oraşe  

  înfrăţite în Mediaş.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate – anual  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Orientarea municipalităţii spre cetă- 

  ţeni prin consilii consultative de cartier  

  – CCC  

 Responsabil Serviciul Relaţii Publice  
    

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  
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Descrierea succintă a proiectului pro- Înfiinţarea a 12 CCC, cu reprezentati- 
pus vitate în fiecare zonă a municipiului, 

 plus satul aparţinător Ighişul Nou 
Obiectiv general Implicarea cetăţenilor în problemele 

 municipiului 
Obiective specifice - orientare mai profundă spre cetăţe- 

 nii municipiului, prin apropierea dintre 
 municipalitate şi reprezentanţii socie- 
 tăţii civile 
 - conturarea unei imagini mai clare re- 
 feritoare la problemele din municipiu, 
 aduse în discuţie de către cetăţeni 
 - o mai bună informare a locuitorilor 
 Mediaşului cu privire la proiectele 
 municipalităţii, prin intermediul mem- 

 brilor CCC 
Descriere detaliată Înfiinţarea a 12 Consilii Consultative 

 de Cartier, formate din reprezentanţi 
 ai societăţii civile din Mediaş. Fiecare 
 consiliu va informa municipalitatea cu 
 privire la problemele semnalate de 
 către reprezentanţi, vor avea loc în- 
 tâlniri periodice, discuţii pentru rezol- 

 varea aspectelor semnalate. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 3: Sprijinirea dezvoltării sectorului ne-guvernamental 

pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea creşterii numărului de locuri 

de muncă 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 

Proiectul 3.1. – Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dez-

voltarea mediului de ONG 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2016 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2016 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Pregătirea continuă a personalului din sectorul ONG reprezintă un dezide-

rat al strategiei Europa 2020 pentru comunitatea noastră, personalul acesta fiind 

de fapt cel care va conduce, prin munca prestată în folosul sectorului ne-

guvernamental, la dezvoltarea societăţii civile, la creşterea nivelului de trai şi im-

plicit la combaterea sărăciei. Totodată, activitatea sectorului ne-guvernamental va 

conduce, prin acţiuni concrete iniţiate de Primărie şi susţinute în solidar, la reduce-

rea abandonului şcolar, prin atingerea a două axe şi anume: 

- creşterea nivelului de conştientizare a părinţilor pentru a-i determina să 

continue educaţia copiilor; 

- creşterea nivelului de conştientizare a copiilor, prin prezentarea impor-

tanţei studiului, prin modele de succes care au reuşit în viaţă prin inter-

mediul şcolii conducând în final la dezvoltarea interesului pentru instruire 

şi implicit pentru pregătire, reducerea abandonului şcolar prin creşterea 
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interesului copiilor pentru învăţare şi pentru finalizarea nu numai a şcolii 

obligatorii, dar şi a studiilor superioare ca pârghie de deschidere spre un 

viitor mai bun şi pentru atingerea unui nivel mai bun de salarizare. 

Priorităţile urmărite vor fi formarea continuă a personalului precum şi speci-

alizarea acestuia şi instruirea în ceea ce priveşte: 

- comunicarea şi relaţiile publice; 
 

- utilizarea calculatorului şi a tehnicii de calcul; 
 

- limbile străine; 
 

- accesarea de fonduri europene dedicate sectorului ONG în care asociaţi-

ile şi fundaţiile unde aceştia activează să se poată implica direct ca şi 

aplicanţi sau indirect ca şi parteneri în diverse proiecte sociale; 
 

- specializare în domenii concrete de activitate precum: economic, juridic, 

social, psihologic, mediu. 
 

Centrul de consultanţă şi de resurse pentru ONG va fi o structură creată în 

cadrul Primăriei, în zona departamentului Contabilitate – Resurse umane care va 

funcţiona în parteneriate directe cu organizaţiile ne-guvernamentale din zonă. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive-

lului şi a implicării personalului din sectorul ONG, dar şi din administraţia publică 

locală, dezvoltarea directă a sectorul ne-guvernamental, precum şi a mediului de 

afaceri local, o bună interacţionare între sectorul ne-guvernamental, administraţia 

publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, redu-

cerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi im-

plicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui centru de consultanţă şi 

  de resurse pentru dezvoltarea mediu-  

  lui de ONG  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui  

 pus centru de consultanţă şi de resurse  

  pentru dezvoltarea mediului de ONG  
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Obiectiv general Apropierea administraţiei publice lo- 
 cale de sectorul neguvernamental şi 
 identificarea de noi căi de comunicare 
 cu aceştia şi de soluţionare a proble- 

 melor cu care se confruntă. 
Obiective specifice -  Identificarea unui spaţiu optim 

 pentru activitate; 
 -  Identificarea personalului cali- 
 ficat; 
 -  Găsirea de surse de finanţare 
 pentru funcţionarea centrului; 
 -  Identificarea unor nevoi de 

 consultanţă. 
Descriere detaliată Vom crea un centru de consultanţă 

 dedicat sectorului ONG unde repre- 
 zentanţii acestuia se vor putea întâlni 
 cu reprezentanţii mediului de afaceri 
 pentru consultanţă directă de specia- 
 litate. Vom realiza sesiuni de consul- 
 tanţă cu specialişti din diferite dome- 
 nii de activitate, dedicate activităţii 
 unui ONG, de la înfiinţare până la 
 identificarea pârghiilor de creştere. 
 Vom realiza periodic sesiuni de con- 
 sultanţă şi de instruire pe anumite 
 tematici de interes precum accesarea 
 de fonduri europene, dezvoltarea or- 
 ganizaţională durabilă etc. 
 -  centrul va fi deschis şi accesibil 
 tuturor celor care doresc să iniţie- 
 ze un ONG; 
 -  sprijinirea directă se va realiza 
 prin consultanţă de specialitate 
 acordată în mod gratuit; 
 -  ONG-urilor le vor fi prezentate şi 
 posibile surse de finanţare alter- 
 native pentru dezvoltarea activită- 

 ţilor curente. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Proiectul 3.2. – Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială locală public – 

privat format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai administraţiei publi-

ce locale 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Realizarea unui Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială locală public 
 

– privat format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai administraţiei publice lo-

cale vine pe linia deschisă de interesul primăriei în a sprijini dezvoltarea durabilă 

economică şi socială locală, în scopul apropierii administraţiei de cetăţeni. 
 

Se va realiza un cadru de dialog social între administraţia publică locală pe 

de o parte şi reprezentanţii mediului ne-guvernamental (ONG) pe de altă parte, 

cadru care va avea ca principal obiectiv identificarea necesităţilor reale cu care se 

confruntă aceştia, problemele locale pe care le întâmpină în dezvoltarea de pro-

iecte sociale şi identificarea pârghiilor prin care administraţia locală poate interveni 

pentru crearea unui cadru general mai facil pentru dezvoltarea sectorului ne-

guvernamental în beneficiul final al întregii comunităţi. 

Totodată centrul de consultanţă realizat în cadrul Primăriei, prin experţii săi, 

va participa la aceste întruniri pentru a prezenta periodic oferta de finanţări ne-

rambursabile existente pentru sectorul ne-guvernamental, realizând astfel o infor-

mare periodică. În aceste fel, toţi cei interesaţi vor primi constant informări şi vor 

avea acces direct la consultanţă, pentru a creşte posibilitatea acestora de accesa-

re a fondurilor europene. 

Administraţia locală va sprijini acest efort al ONG-urilor prin facilitarea obţi-

nerii de certificate fiscale necesare, prin facilitarea obţinerii autorizaţiilor de con- 
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strucţii precum şi a oricăror servicii care intră în sarcina administraţiei şi de care 

aceştia au nevoie pentru a putea accesa astfel de fonduri. 

În cadrul acestor consorţii se vor realiza întruniri între reprezentanţii mediu-

lui ONG şi alte ONG-uri din ţară şi din străinătate în care se vor putea cunoaşte şi 

unde se vor putea realiza contracte de colaborare, în beneficiul final al întregii co-

munităţi. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive-

lului şi a implicării personalului din sectorul ONG, dar şi din administraţia publică 

locală, dezvoltarea directă a sectorul ne-guvernamental, precum şi a mediului de 

afaceri local, o bună interacţionare între sectorul ne-guvernamental, administraţia 

publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, redu-

cerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi im-

plicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui Consorţiu de dezvoltare 

  socială locală public – privat format  

  din reprezentanţii sectorului ONG şi  

  cei ai administraţiei publice locale  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune crearea unui  

 pus consorţiu de dezvoltare economică  

  durabilă realizat din reprezentanţii  

  structurilor administraţiei publice loca-  

  le şi cei ai sectorului ONG.  

 Obiectiv general Stimularea dezvoltării sectorului ne-  

  guvernamental local prin crearea  

  unor mecanisme de sprijinire concre-  

  tă a ONG-urilor de către autorităţile  

  publice locale, pornind de la identifi-  

  carea problemelor şi a dificultăţilor cu  

  care acestea se confruntă.  

 Obiective specifice - crearea consorţiului;  

  -  înscrierea firmelor şi populari-  

   zarea conceptului;  

  - realizarea întrunirilor lunare;  
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 -  identificarea problemelor cu 
 care se confruntă mediul ne- 
 guvernamental; 
 -  identificarea de soluţii la pro- 
 blemele cu care se confruntă 

 mediul neguvernamental; 
Descriere detaliată Proiectul va permite crearea unei 

 structuri informale de sprijinire a sec- 
 torului neguvernamental care va con- 
 duce un dialog permanent cu acesta. 
 Consorţiul va fi coordonat de către 
 Primăria municipiului Mediaş, dar va 
 coopta toate structurile administraţiei 
 publice locale cu care sectorul negu- 
 vernamental interacţionează pentru 
 buna realizarea a obiectivelor proprii. 
 Sectorul neguvernamental va fi re- 
 prezentat de către preşedinţii de 
 ONG-uri care doresc să participe la 
 întrunirile consiliului sau de către ori- 
 ce altă persoană nominalizată de că- 
 tre ONG. 
 Înscrierea ONG-ului în cadrul consor- 
 ţiului se va efectua pe baza unei ade- 
 ziuni tip, semnată şi ştampilată de că- 
 tre preşedinte. 
 Întrunirile consiliului vor fi lunare şi 
 ordinea de zi se va comunica la în- 
 trunirea curentă pentru cea viitoare. 
 Orice participant poate solicita adău- 
 garea de noi puncte pe ordinea de zi 
 prin semnalarea directă a acestora în 

 plen. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 4: Sprijinirea dezvoltării utilizării energiilor regenerabile 

şi creşterea eficienţei energetice 

– (corelare cu Axa prioritară 3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea efi-

cienţei energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie, din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Complexitatea utilizării energiilor regenerabile, importanţa acestora la nive-

lul mediului precum şi la nivelul creşterii randamentului economic şi al scăderii 

costurilor de exploatare generale, combinate cu importanţa acordată liniei de dez-

voltare de către Uniunea Europeană se concretizează la nivelul oraşului Mediaş 

prin realizarea „Actualizării programului de eficienţă energetică al municipiului 

Mediaş”. 

Concret, la nivel conceptual, studiul aduce în atenţia autorităţii locale ca 

priorităţi pe de o parte, dar şi ca obiective de implementare, pe de altă parte, ur-

mătoarele aspecte. 

 

POLITICA ENERGETICĂ LOCALĂ 
 

 

1. Misiune şi viziune energetică 
 

În procesul de elaborare a unei strategii energetice locale, o etapă impor-

tantă constă în elaborarea unei viziuni pe termen lung care să definească evoluţia 

viitoare a comunităţii, ţinta spre care se va orienta întregul proces de planificare 

energetică pe termen lung. 
 

Misiunea municipiului: reflectă rolul autorităţilor locale în contextual ener-

getic local; 

Viziunea municipiului: modalităţile prin care comunitatea locală îşi va în-

deplini misiunea asumată; 

Obiectivele municipiului pe termen mediu şi lung sunt necesare pentru 

punerea în practică a viziunii definite. 

Misiunea municipiului este aceea de creştere a eficienţei energetice şi uti-

lizare a resurselor alternative pe principiul dezvoltării durabile, de a asigura acce-

sul la o energie sigură, cu consumuri energetice eficiente care să asigure calitatea 

vieţii locuitorilor, dar şi competitivitatea produselor şi serviciilor furnizate, precum şi 
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susţinerea unei dezvoltări durabile prin limitarea impactului asupra mediului. 

Viziunea municipiului trebuie să pornească de la misiunea asumată şi să 

definească acţiunile necesare pentru a câştiga încrederea consumatorului local de 

energie, păstrând în permanenţă grija faţă de mediul ambient 
 

Obiectivele municipiului se referă la: 
 

- realizarea investiţiilor necesare pentru respectarea criteriilor de per-

formanţă ale serviciilor; 

- realizarea investiţiilor necesare pentru promovarea măsurilor de efi-

cienţă energetică la clădirile şi în instalaţiile aferente acestora de pe 

cuprinsul Municipiului Mediaş; 

- realizarea investiţiilor necesare pentru utilizarea resurselor energeti-

ce regenerabile locale; 

- implementarea unui sistem de management şi performanţă energeti-

că în Municipiul Mediaş (servicii publice, cetăţeni şi societăţi comer-

ciale); 

- dezvoltarea unor mecanisme specifice de promovare a eficienţei 

energetice şi a utilizării resurselor regenerabile prin metode stimula-

tive sau imperative; 
 

- reglementari locale pentru promovarea eficienţei energetice şi a utili-

zării resurselor regenerabile; 

- organizarea permanentă de campanii de informare a cetăţenilor. 
 

 

2. Principiile politicii energetice locale pe termen mediu şi lung 

Principiile politicii energetice locale ale municipiului Mediaş, pornind de la 
 

rolul de reglementator al autorităţii şi de la rolul de promotor al investiţiilor pentru 

modernizarea infrastructurii judeţului, avându-se în vedere atât condiţiile tehnice, 

cât şi capacitatea anuală a Consiliului Local de a angaja fonduri, sunt definite du-

pă cum urmează: 

1. Asigurarea şi diversificarea surselor de energie (convenţionale şi regene-

rabile) necesare comunităţii locale 

2. Stabilirea de relaţii de parteneriat cu producătorii, distribuitorii şi furnizorii 

de energie care operează pe piaţă 

3. Pregătirea de soluţii eficiente pentru a răspunde la situaţii de criză 
 

4. Crearea unei atitudini responsabile în domeniul energiei. 
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Pentru punerea lor în aplicare este necesară integrarea Programului de efi-

cienţă energetică în grupul celorlalte strategii locale şi respectiv utilizarea acestuia 

pentru accelerarea dezvoltării economice a municipiului. 

Un alt aspect îl reprezintă direcţionarea cu maximă eficienţă a fondurilor de 

investiţii, reparaţii şi exploatare spre obiective prioritare cum sunt: 

- Creşterea eficienţei energetice în toate sectoarele de activitate: servicii 

publice, mediul construit, industrie, agricultură, transport; 

- Promovarea utilizării resurselor energetice regenerabile pe scară extinsă; 

se va aplica principiul producţiei distribuite de energie acolo unde există potenţial 

exploatabil (în condiţii de eficienţă economică) şi utilizarea ei în funcţie de nevoile 

de consum (cu accent pe eficienţa energetică); 

- Susţinerea dezvoltării unei pieţe reale a serviciilor energetice performante 

ca o cale sigură de maximizare a raportului calitate-preţ în furnizarea acestor ser-

vicii; 

- Realizarea planificării spaţiale în unităţile administrative în acord cu princi-

piile sustenabilităţii energetice; 

- Crearea unei atitudini responsabile faţă de energie/mediu în rândul deci-

denţilor politici şi economici, dar şi în general a locuitorilor judeţului. 
 

Pentru ca Programul de eficienţă energetică să fie eficient, este necesar ca 

Direcţiile sale strategice dezvoltate şi Planul de acţiuni elaborat pentru realizarea 

acestora să fie corelate cu celelalte procese de planificare atât la nivelul sectoare-

lor de activitate cât şi la nivelul administraţiei locale. O dată creat şi aprobat, Pro-

gramul de eficienţă energetică va fi documentul de planificare care va susţine în 

domeniul energetic dezvoltarea de către autorităţile locale din municipiu a unor 

planuri de dezvoltare sustenabile energetic. 

 

DIRECŢII STRATEGICE ÎN DOMENIUL ENERGIEI LA NIVEL DE 

MUNICIPIU PE TERMEN SCURT (5 ANI) ŞI MEDIU (10 ANI) 

 

1. Scop, responsabilităţi 
 

Pentru ca Programul energetic să fie eficient, este necesar ca direcţiile sale 

strategice dezvoltate şi Planul de acţiuni elaborat pentru realizarea acestora să fie 

corelate cu celelalte procese de planificare atât la nivelul sectoarelor de activitate, 

cât şi la nivelul administraţiei locală. O dată creat şi aprobat, Programul Energetic 
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va fi documentul de planificare care va susţine în domeniul energetic dezvoltarea 

de către autorităţile locale a unor planuri de dezvoltare sustenabile energetic. 

Responsabilitatea punerii în practică a acestor acţiuni revine instituţiilor 

nominalizate în Planul de Acţiuni, de către Comitetul de Coordonare din cadrul 

Consiliului Local Mediaş, operatori sau alte instituţii şi organisme abilitate care pot 

juca un rol vital în asigurarea integrării complete a recomandărilor Planului de Ac-

ţiuni. 

 

2. Direcţii strategice pe termen scurt (5 ani) 
 

Direcţia 
Termen de Sursa de 

Responsabili 
realizare finanţare   

    

Perspectiva managementului energetic   
    

Asumarea răspunderii la cel mai Primul tri- Buget Local Consiliul Local 

înalt nivel privind politica ener- mestru de la  Mediaş 

getică - Crearea Comitetului de aprobarea  Primăria Mediaş 

Coordonare (CC) privind mana- Programului   

gementul energetic în municipiul de eficienţă   

Mediaş, în cadrul Primăriei Mu- energetică   

nicipiului Mediaş    
    

Monitorizarea de către CC a ac- Permanent Buget Local Consiliul Local 

tivităţilor de management ener-   Mediaş 

getic adecvat realizate de către   Primăria Mediaş 

operatorii de servicii publice   Operatori servicii 

   publice 
    

Monitorizarea consumurilor de Permanent Buget Local Primăria Mediaş 

energie în clădirile publice    
    

Perspectiva eficienţei energetice şi a utilizării surselor regenerabile de energie 
    

Crearea postului de manager Trim. IV Buget operatori Operatori servicii 

energetic în cadrul societăţilor 2015  publice 

operatorilor de servicii publice    

sau încheierea de către opera-    

tori a unui contract de manage-    

ment energetic    
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Evaluarea şi monitorizarea per- Anual Buget Local Consiliul Local 

formanţelor operatorilor de ser-   Mediaş 

vicii publice prin definirea exactă   Primăria Mediaş 

a indicatorilor de calitate şi a   Operatori servicii 

consumurilor energetice specifi-   publice 

ce a serviciilor prestate de ope-    

ratori    
    

Creşterea eficienţei energetice a Anual Buget Consiliul Consiliul Local 

clădirilor publice şi rezidenţiale  Local Mediaş 

  POR 2014 – Primăria Mediaş 

  2020  
    

Energie termică. Continuarea Anual Buget Consiliul Consiliul Local 

activităţii de reabilitare termică a  Local Mediaş 

clădirilor publice   Primăria Mediaş 
    

Iluminat public. Creşterea efi- 2016 Buget Consiliul Consiliul Local 

cienţei energetice a sistemului  Local Mediaş 

de iluminat public   Operator iluminat 

   public 
    

Apă şi canalizare. Creşterea 2013 Buget Consiliul Consiliul Local 

eficienţei energetice a sisteme-  Local, Mediaş 

lor de alimentare cu apă şi de  Surse nerambur- Operator Apă şi 

canalizare, reabilitare staţii tra-  sabile UE/Surse canalizare 

tare/epurare, eficientizare sis-  Operator  

teme de pompare    
    

Campanii de informare şi con- Trimestrial Buget Consiliul Consiliul Local 

ştientizare a publicului privind  Local Mediaş 

creşterea eficienţei energetice la   Primăria Mediaş 

nivelul judeţului    
    

Salubrizare. Creşterea eficien- 2017 Buget Consiliul Consiliul Local 

ţei energetice în sistemul public  Local, Mediaş 

de salubrizare  Surse nerambur- Operator de salu- 

  sabile UE/Surse brizare 

  Operator  
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Promovarea valorificării surselor 2019 Buget Consiliul Consiliul Local 

regenerabile de energie din mu-  Local/ Fonduri Mediaş 

nicipiu  nerambursabile  

  UE  
    

Perspectiva transportului public    
    

Extinderea reţelei de transport 2016 Buget Consiliul Consiliul Local 

public urban  Local/ Fonduri Mediaş 

  nerambursabile Operator de 

  UE transport 
    

Înnoirea parcului de transport cu 2017 Buget Consiliul Consiliul Local 

autovehicule eficiente energetic,  Local/ Fonduri Mediaş 

mai puţin poluante  nerambursabile Operator de 

  UE transport 
    

Extinderea parcului de transport 2019 Buget Consiliul Consiliul Local 

cu autovehicule ecologice  Local/ Fonduri Mediaş 

  nerambursabile Operator de 

  UE transport 
    

 

3. Surse de finanţare 
 

3.1. Fonduri structurale şi de coeziune 
 

Pentru România, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul din-

tre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea disparităţi-

lor regionale, precum şi promovarea creşterii economice la nivel regional şi local, 

consolidarea competitivităţii şi creşterea ocupării forţei de muncă, obiective de re-

ferinţă la nivelul Uniunii Europene. 

Este recunoscut faptul că îndeplinirea acestor obiective este posibilă prin 

asigurarea unui mediu favorabil investiţiilor, înfiinţarea de noi companii sau dezvol-

tarea celor existente contribuind semnificativ la crearea de noi locuri de muncă şi 

generarea de valoare adăugată. 

Principalele nevoi de dezvoltare în domeniul energetic sunt: 
 

- Creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile, cu ac-

cent în principal asupra resurselor insuficient exploatate care prezin-

tă un interes scăzut pentru investitori; 
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- Creşterea securităţii furnizării de energie prin extinderea şi îmbună-

tăţirea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei, pentru o mai bu-

nă integrare a energiei produse din surse regenerabile; 

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor moderne şi eficiente de termofi-

care publice, dacă se demonstrează că acestea sunt sustenabile din 

punct de vedere financiar; 

- Creşterea eficienţei energetice pentru clădirile rezidenţiale şi publice 

şi a domeniului public, inclusiv a iluminatului public. 

Principalele nevoi de dezvoltare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi 

eficienţa resurselor sunt: 

- Extinderea accesului publicului la serviciile de apă şi ape uzate, în 

contextul Directivei cadru privind apa şi ale planurilor de manage-

ment ale bazinelor hidrografice; 

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; 
 

- Soluţionarea situaţiei privind siturile abandonate şi poluate, precum 
 

şi gestionarea surselor actuale de poluare; 
 

Programele Operaţionale propuse sunt: 
 

- Programul Operaţional Competitivitate 
 

- Programul Operaţional Regional 
 

- Programul Operaţional Capital Uman 
 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

- Programul Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime 
 

- Programul Naţional pentru Pescuit şi Acvacultură 
 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 
 

- Programul Operaţional Dezvoltarea Competitivităţii 
 

- Programul Operaţional Infrastructură Mare 
 

- Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
 

Prin Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliul, prin Fondul de Coeziune se sprijină următoarele priorităţi de investiţii, 

conform cu obiectivele tematice: 
 

I. Tranziţia către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în 

toate sectoarele prin: 
 

a. Promovarea producţiei şi distribuţiei de energie obţinută din surse rege- 
 

nerabile; 
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b. Promovarea eficienţei energetice şi a utilizării energiei din surse regene-

rabile în cadrul întreprinderilor; 

c. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor; 

d. Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care 

funcţionează la niveluri de tensiune joasă şi medie; 

e. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru 

toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mo-

bilităţii urbane multimodale sustenabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru 

atenuarea impactului; 

II. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestio-

narea riscurilor prin: 
 

a. Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv 

a abordărilor bazate pe ecosisteme; 

b. Promovarea investiţiilor pentru a face faţă unor riscuri specifice, asigura-

rea rezistenţei în faţa dezastrelor şi dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastre-

lor; 
 

III. Conservarea şi protecţia mediului şi promovarea eficienţei utilizării 

resurselor prin: 
 

a. Investiţiile în sectorul deşeurilor, pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului 

Uniunii în domeniul mediului şi pentru a satisface nevoile, identificate de statele 

membre care depăşesc aceste cerinţe; 

b. Investiţiile în sectorul apelor, pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului Uni-

unii în domeniul mediului şi pentru a satisface nevoile, identificate de statele 

membre şi care depăşesc aceste cerinţe; 

c. Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor, precum şi promovarea 

de servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000, şi infrastructurile ecologice; 

d. Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării 

oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de conversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reduce-

re a zgomotului. 
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IV. Promovarea transportului sustenabil şi eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurilor esenţiale ale reţelelor, prin: 
 

a. Sprijinirea unui spaţiu unic european de transport multimodal prin investi-

ţii în TEN-T; 

b. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport care respectă me-

diul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv 

a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a le-

găturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mo-

bilitatea sustenabilă la nivel regional şi local; 

c. Dezvoltarea şi reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă ca-

litate şi interoperabile şi promovarea măsurilor de reducere a zgomotului; 

V. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a 

părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă prin acţiuni de consoli-

dare a capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor şi serviciilor 

publice legate de implementarea Fondului de Coeziune. 

 

Proiectul 4.1. – Sprijinirea dezvoltării surselor alternative de energie atât în 

sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individual cât şi la 

ni-velul agenţilor economici 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 2013-2020 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Creşterea eficienţei energetice reprezintă o prioritate atât pentru Uniunea 

Europeană cât şi pentru comunitatea noastră. 
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În scopul atingerii acestui obiectiv, Primăria va acţiona pe mai multe sectoa-

re şi prin acţiuni complexe şi anume: 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei 

pentru necesitatea şi importanta utilizării energiilor regenerabile, prin 

prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantaje-

lor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului 

lunar de energie prin instalarea de panouri pe imobilele proprii; 
 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a agenţilor eco-

nomici pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, 

prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a 

avantajelor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea 

consumului lunar de energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii 

sau pe halele de producţie ale acestora; 
 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a sectorului ne-

guvernamental pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor rege-

nerabile, prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul 

rând a avantajelor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi redu-

cerea consumului lunar de energie prin instalarea de panouri pe sediile 

proprii; 
 

- realizarea de proiecte de finanţare pentru instalarea de astfel de panouri 

solare pe sediul Primăriei pentru a reduce consumul de energie electrică 

pe de o parte, dar şi pentru a fi un exemplu de urmat de către cetăţeni, 

mediul de afaceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte; 
 

- prezentarea către cetăţeni, mediul de afaceri şi către sectorul ONG pe de 

altă parte a tuturor surselor de finanţare existente care permit instalarea 

de astfel de sisteme de energii regenerabile şi acordarea de sprijin popu-

laţiei în completarea documentaţiei necesare pentru accesarea acestora; 
 

- sprijinirea tuturor agenţilor economici care vor să dezvolte în zonă astfel 

de proiecte verzi, cum ar fi amplasarea de sisteme de eoliene, parcuri 

sau individuale, zona fiind una prielnică pentru astfel de investiţii, atât din 

punct de vedere al hărţii zonelor de vânt, cât şi din perspectiva costurilor 

de achiziţie a terenurilor. 
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Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite creşterea interesului pentru sursele alternative de 

energie atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individual cât 

şi la nivelul agenţilor economici sau a sectorului ONG. Se va atinge astfel implicit 

şi dezvoltarea durabilă a comunităţii prin reducerea nivelului de cost al energiei 

electrice, ceea ce va conduce în final implicit şi la creşterea nivelului de trai al în-

tregii comunităţi. 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Eficientizarea sistemului de încălzire 

  şi electric la sediul Primăriei Municipi-  

  ului Mediaş prin folosirea energiei re-  

  generabile  

 Responsabil Direcţia Patrimoniu  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Lucrări de montare a panourilor pe  

 pus acoperişul imobilului şi cuplarea la  

  sistemul de instalaţii din imobil.  

 Obiectiv general - producerea curentului electric folo-  

  sind energia regenerabilă, produce-  

  rea de apă caldă curentă,  

  - reducerea poluării mediului,  

  - reducerea cheltuielilor aferente fac-  

  turilor pentru gaz şi curent electric ca  

  urmare a producerii energiei regene-  

  rabile.  

 Obiective specifice - eficientizarea sistemului de încălzire  

  şi iluminat prin reducerea cheltuielilor  

  cu producerea încălzirii, a apei calde  

  menajere şi a iluminatului pentru  

  imobilul primăriei.  

  - economisirea resurselor energetice  

  convenţionale,  

  - independenţă energetică  

 Descriere detaliată - pregătirea acoperişului pentru mon-  

  tare panouri,  

  - lucrări de montare a panourilor pe  

  acoperişul imobilului,  

  - cuplarea la sistemul de instalaţii  

  pentru producerea încălzirii, a apei  

  calde menajere şi a iluminatului din  

  imobil.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  
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Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 4.2. – Sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri- 

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Creşterea eficienţei energetice reprezintă o prioritate atât pentru Uniunea 

Europeană cât şi pentru comunitatea noastră. 

În scopul atingerii acestui obiectiv, Primăria va acţiona pe mai multe sectoa-

re şi prin acţiuni complexe şi anume: 

- sprijinirea tuturor agenţilor economici care vor să dezvolte în zonă astfel 

de proiecte verzi, cum ar fi amplasarea de sisteme de eoliene, parcuri 

sau individuale, zona fiind una prielnică pentru astfel de investiţii, atât din 

punct de vedere al hărţii zonelor de vânt cât şi din perspectiva costurilor 

de achiziţie a terenurilor. 
 

- cetăţeni, mediul de afaceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte; 
 

- prezentarea către cetăţeni, mediul de afaceri şi către sectorul ONG pe de 

altă parte a tuturor surselor de finanţare existente care permit instalarea 

de astfel de sisteme de energii regenerabile şi acordarea de sprijin popu-

laţiei în completarea documentaţiei necesare pentru accesarea acestora; 
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- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei 

pentru necesitatea şi importanta utilizării energiilor regenerabile, prin 

prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantaje-

lor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului 

lunar de energie prin instalarea de panouri pe imobilele proprii; 
 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a agenţilor eco-

nomici pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, 

prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a 

avantajelor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea 

consumului lunar de energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii 

sau pe halele de producţie ale acestora; 
 

- realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a sectorului ne-

guvernamental pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor rege-

nerabile, prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul 

rând a avantajelor individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi redu-

cerea consumului lunar de energie prin instalarea de panouri pe sediile 

proprii; 
 

- realizarea de proiecte de finanţare pentru instalarea de astfel de panouri 

solare pe sediul Primăriei pentru a reduce consumul de energie electrică 

pe de o parte, dar şi pentru a fi un exemplu de urmat de către cetăţeni, 

mediul de afaceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite creşterea interesului pentru sursele alternative de 

energie atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individuale 

cât şi la nivelul agenţilor economici sau a sectorului ONG. Se va atinge astfel im-

plicit şi dezvoltarea durabilă a comunităţii prin reducerea nivelului de cost al ener-

giei electrice, ceea ce va conduce în final implicit şi la creşterea nivelului de trai al 

întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Eficientizarea sistemului de încălzire 

  şi electric la sediul Primăriei Municipi-  

  ului Mediaş prin folosirea energiei re-  

  generabile  

 Responsabil Direcţia Patrimoniu  
    

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Lucrări de montare a panourilor pe  

 pus acoperişul imobilului şi cuplarea la  

  sistemul de instalaţii din imobil.  

 Obiectiv general - producerea curentului electric folo-  

  sind energia regenerabilă, produce-  

  rea de apă caldă curentă,  

  - reducerea poluării mediului,  

  - reducerea cheltuielilor aferente fac-  

  turilor pentru gaz şi curent electric ca  

  urmare a producerii energiei regene-  

  rabile.  

 Obiective specifice - eficientizarea sistemului de încălzire  

  şi iluminat prin reducerea cheltuielilor  

  cu producerea încălzirii, a apei calde  

  menajere şi a iluminatului pentru  

  imobilul primăriei.  

  - economisirea resurselor energetice  

  convenţionale,  

  - independenţă energetică  

 Descriere detaliată - pregătirea acoperişului pentru mon-  

  tare panouri,  

  - lucrări de montare a panourilor pe  

  acoperişul imobilului,  

  - cuplarea la sistemul de instalaţii  

  pentru producerea încălzirii, a apei  

  calde menajere şi a iluminatului din  

  imobil.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Obiectivul specific 5: Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 5.1. – Reţele de utilităţi – apă, gaz, canalizare, iluminat public 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară modernizarea şi reabi-

litarea reţelelor de utilităţi publice precum apă, gaz, canalizare cât şi pentru ilumi-

nat public. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa-

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ce-

ea ce ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din 

atragerea de proiecte europene pentru infrastructură. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii 

comunităţi, atât pentru apă, gaz, canalizare, cât şi pentru iluminat public. Realiza-

rea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de trai al întregii 

comunităţi. 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Centrală termică în satul aparţinător 

  Ighişul Nou  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

  Consiliul Local Mediaş  

  S.N.G.N. Romgaz  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Centrală termică în satul aparţinător  

 pus Ighişul Nou  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă centrală termică  

  pentru satul aparţinător care va con-  

  duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii  

  cetăţenilor, precum şi a nivelului de  

  trai în general  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2019  

 Buget – estimativ Se va definitiva în urma studiilor de  

  fezabilitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, fonduri  

  europene, surse private atrase prin  

  parteneriate, credite private  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Montaj vane automatizate cu acţiona- 

  re electrică pentru rezervoarele Per-  

  sani, Gloria şi Greweln  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Montaj vane automatizate cu acţiona-  

 pus re electrică pentru rezervoarele Per-  

  sani, Gloria şi Greweln  

 Obiectiv general Eficientizarea sistemului de înmaga-  

  zinare, transport şi distribuţie apă  

 Obiective specifice -  Reducerea costurilor de ex-  
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  ploatare şi creşterea siguranţei 

  în operare 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza  extinderea  sistemului 
 SCADA pentru infrastructura de apă 

 din zona rurală de operare 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 74.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare conductă de transport apă 

  potabilă – str. Stadionului – rezervoa-  

  re Posada, Dn 600 mm, L= 6000 m  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare conductă de transport apă  

 pus potabilă – str. Stadionului – rezervoa-  

  re Posada, Dn 600 mm, L= 6000 m  

 Obiectiv general Reducerea pierderilor de apă  

 Obiective specifice Reducerea numărului de intervenţii  

  accidentale  

  Alimentarea cu apă potabilă a regiunii  

  Copşa Mică din sursa ST Mediaş  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitarea conductei de  

  transport apă potabilă – str. Stadionu-  

  lui – rezervoare Posada, Dn 600 mm,  

  L= 6000 m  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.860.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Eficientizare energetică Staţia de Tra- 

  tare apă potabilă Mediaş prin monta-  

  rea de panouri fotovoltaice şi reabili-  

  tarea liniei de medie tensiune din Sta-  

  ţie  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Eficientizare energetică Staţia de Tra-  

 pus tare apă potabilă Mediaş prin monta-  

  rea de panouri fotovoltaice şi reabili-  

  tarea liniei de medie tensiune din Sta-  

  ţie  

 Obiectiv general Protecţia mediului prin producerea de  

  energie verde  

 Obiective specifice Reducerea costurilor cu energia elec-  

  trică  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza eficientizarea energetică  

  prin Staţia de Tratare apă potabilă  

  Mediaş prin montarea de panouri fo-  

  tovoltaice şi reabilitarea liniei de me-  

  die tensiune din Staţie  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 920.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Facilitate de tratare şi depozitare 

  temporara a nămolului în Staţia de  

  Epurare Mediaş  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Facilitate de tratare şi depozitare  

 pus temporara a nămolului în Staţia de  

  Epurare Mediaş  

 

155 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

Obiectiv general Protecţia mediului privind eliminarea 

 finală a nămolurilor de epurare 
Obiective specifice -  Creşterea eficienţei de gestio- 

 nare a nămolurilor din SE 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza un sistem care va facilita 
 procesul de tratare şi depozitare tem- 
 porara a nămolului în Staţia de Epu- 

 rare Mediaş 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 620.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţele canalizare, inclusiv 

  racorduri, în diverse zone ale mun.  

  Mediaş, L = 10.000 m  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţele canalizare, inclusiv  

 pus racorduri, în diverse zone ale mun.  

  Mediaş, L = 10.000 m  

 Obiectiv general Eficientizarea colectării apelor uzate  

  municipal din perspectiva protecţiei  

  mediului  

 Obiective specifice - Reducerea blocajelor, infiltraţii-  

   lor şi exfiltraţiilor  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitarea reţelei canali-  

  zare, inclusiv racorduri, în diverse zo-  

  ne ale mun. Mediaş, L = 10.000 m  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 2.600.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Extinderea sistemului SCADA pentru 

  sistemele de canalizare din zona ru-  

  rală de operare  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Extinderea sistemului SCADA pentru  

 pus sistemele de canalizare din zona ru-  

  rală de operare  

 Obiectiv general Eficientizarea monitorizării operării  

  sistemelor de apă uzată din zonele  

  rurale de operare  

 Obiective specifice -  Reducerea costurilor de ex-  

   ploatare şi creşterea siguranţei  

   în operare  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  
  vom realiza  extinderea  sistemului  
  SCADA pentru sistemele de canaliza-  

  re din zona rurală de operare  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 72.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare colector principal str. 

  Roranoua – Staţia de epurare, L =  

  1250 ml  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare colector principal str.  

 pus Roranoua – Staţia de epurare, L =  

  1250 ml  

 Obiectiv general Eliminarea blocajelor, infiltraţiilor şi  

  exfiltraţiilor  

 Obiective specifice -  realizarea proiectului de inves-  
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 tiţie; 
 -  punerea în funcţiune şi contro- 

 lul parametrilor de funcţionare; 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza reabilitare colector princi- 
 pal str. Roranoua – Staţia de epurare, 

 L = 1250 ml 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 426.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare rezervoare de înmagazi- 

  nare Toamnei, V = 2x500 mc  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare rezervoare de înmagazi-  

 pus nare Toamnei, V = 2x500 mc  

 Obiectiv general Regionalizarea distribuţiei de apă po-  

  tabilă  

 Obiective specifice -  Asigurarea sursei de apă pen-  

  tru regiunea Bazna – Blăjel  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului vom reali-  

  za reabilitare rezervoare de înmaga-  

  zinare Toamnei, V = 2x500 mc  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 330.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare post trafo şi racord electric 

  la Staţia de Epurare Mediaş  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  
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Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe- 
 nii, mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental 
Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare post trafo şi racord electric 

pus la Staţia de Epurare Mediaş 

Obiectiv general Creşterea siguranţei în exploatare 
Obiective specifice -  realizarea proiectului de inves- 

 tiţie; 
 -  punerea în funcţiune şi contro- 

 lul parametrilor de funcţionare; 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza reabilitare post trafo şi 
 racord electric la Staţia de Epurare 

 Mediaş 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 252.500 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Extinderea sistemului SCADA pentru 

  infrastructura de apă din zona rurală  

  de operare  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Extinderea sistemului SCADA pentru  

 pus infrastructura de apă din zona rurală  

  de operare  

 Obiectiv general Eficientizarea controlului în operarea  

  sistemelor  

 Obiective specifice -  realizarea proiectului de inves-  

   tiţie;  

  -  punerea în funcţiune şi contro-  

   lul parametrilor de funcţionare;  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza  extinderea  sistemului  

  SCADA pentru infrastructura de apă  

  din zona rurală de operare  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 838.750 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  
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  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Execuţia de bazine de retenţie apă 

  pluvială, cu staţii de pompare, grup  

  electrogen şi stavile automate pe de-  

  versare (6 buc.)  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Execuţia de bazine de retenţie apă  

 pus pluvială, cu staţii de pompare, grup  

  electrogen şi stavile automate pe de-  

  versare (6 buc.)  

 Obiectiv general Eficientizarea sistemului de colectare  

  şi deversare a apelor pluviale din  

  mun. Mediaş  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza un sistem de bazine de  

  retenţie apă  pluvială, cu staţii de  

  pompare, grup electrogen şi stavile  

  automate pe deversare (6 buc.)  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.020.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare rezervoare de înmagazi- 

  nare Posada, V= 2x5000 mc  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  
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Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare rezervoare de înmagazi- 

pus nare Posada, V= 2x5000 mc 
Obiectiv general Regionalizarea distribuţiei de apă po- 

 tabilă 
Obiective specifice Asigurarea sursei de apă pentru regi- 

 unea Copşa Mică 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza reabilitarea rezervoare de 

 înmagazinare Posada, V= 2x5000 mc 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 440.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţele de distribuţie, inclu- 

  siv, branşamente în mun. Mediaş, L =  

  16.500 m  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţele de distribuţie, inclu-  

 pus siv, branşamente în mun. Mediaş, L =  

  16.500 m  

 Obiectiv general Reducerea pierderilor de apă  

 Obiective specifice -  Reducerea costurilor de între-  

  ţinere şi a intervenţiilor acci-  

  dentale  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă, care va avea costuri mai mici  

  de exploatare, conducând la reduce-  

  rea atât a pierderilor cât şi a costurilor  

  de exploatare  

 Durata de implementare – estimativă 2014  

 Buget – estimativ 2.080.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, fonduri  

  structurale sau fonduri de mediu  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Construcţia unei staţii de recepţie ape 

  uzate la vidanje  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Construcţia unei staţii de recepţie ape  

 pus uzate la vidanje  

 Obiectiv general Extinderea sistemului de colectare  

  ape uzate  

 Obiective specifice -  Monitorizarea apelor uzate vi-  

  danjate şi descărcate în SE  

  Mediaş  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului se urmă-  

  reşte realizarea unei staţii de recepţie  

  ape uzate preluate prin intermediul  

  sistemelor de vidanje.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 265.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, fonduri  

  europene, surse private atrase prin  

  parteneriate, credite private  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reţele secundare apă şi canalizare 

  str. Baznei  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţele secundare apă şi canalizare  

 pus str. Baznei pentru furnizarea de servi-  

  cii specific la nivelul municipiului Me-  

  diaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă şi canalizare menajeră.  

 Obiective specifice -  realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

  ne  
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Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 
 vom realiza o nouă reţea de apă po- 
 tabilă, un sistem nou de canalizare 
 precum şi un sistem nou de colectare 
 de ape pluviale care va deservi atât 
 populaţia cât şi agenţii economici ca- 
 re îşi au domiciliile / sediile pe str. 

 Baznei 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 138.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Colector secundar menajer str. Steja- 

  rului   

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Colector secundar menajer str. Car-  

 pus paţi pentru furnizarea de servicii spe-  

  cific la nivelul municipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul colectării de deşeuri  

  menajere  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de canaliza-  

  re care va deservi atât populaţia cât  

  şi agenţii economici care îşi au domi-  

  ciliile / sediile pe str. Stejarului  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 140.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Colector secundar menajer str. Izvo- 

  rului   

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Colector secundar menajer str. Car-  

 pus paţi pentru furnizarea de servicii spe-  

  cific la nivelul municipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul colectării de deşeuri  

  menajere  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de canaliza-  

  re care va deservi atât populaţia cât  

  şi agenţii economici care îşi au domi-  

  ciliile / sediile pe str. Izvorului  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 70.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reţele apă str. Pr. Moldovan, Tranda- 

  firilor, Mem. Roman, O. Fodor, V.  

  Ţepeş  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă  

 Obiective specifice -  realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiune  
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Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 
 vom realiza o nouă reţea de apă po- 
 tabilă care va deservi atât populaţia 
 cât şi agenţii economici care îşi au 
 domiciliile / sediile la nivelul str. Pr. 
 Moldovan,  Trandafirilor,  Mem.  Ro- 

 man, O. Fodor, V. Ţepeş 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 1.900.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Extindere reţea apă str. Gh. Șincai 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă, apă uzată)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă   

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă care va deservi atât populaţia  

  cât şi agenţii economici care îşi au  

  domiciliile / sediile la nivelul str. Gh.  

  Șincai  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 110.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Colector secundar menajer str. Car- 

  paţi  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  
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Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe- 
 nii, mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental 
Descrierea succintă a proiectului pro- Colector secundar menajer str. Car- 
pus paţi pentru furnizarea de servicii spe- 

 cific la nivelul municipiului Mediaş 
Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in- 

 vestiţii în sectorul colectării de deşeuri 

 menajere 
Obiective specifice - realizarea investiţiei efective 

 -  recepţia şi punerea în funcţiu- 

  ne 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza o nouă reţea de canaliza- 
 re care va deservi atât populaţia cât 
 şi agenţii economici care îşi au domi- 

 ciliile / sediile pe str. Carpaţi 

Durata de implementare – estimativă 2014  

Buget – estimativ 140.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reţea canalizare menajeră str. M. 

  Negrea şi Baznei  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea canalizare menajeră str. M.  

 pus Negrea şi Baznei pentru furnizarea  

  de servicii specific la nivelul municipi-  

  ului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de servicii  

  de canalizare menajeră  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de canaliza-  

  re care va deservi atât populaţia cât  

  şi agenţii economici care îşi au domi-  

  ciliile / sediile pe str. M. Negrea şi  

  Baznei  
 

 

166 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 800.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local  
 
 

 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare canalizare menajeră str. 

  Grădinarilor  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare canalizare menajeră str.  

 pus Grădinarilor pentru furnizarea de ser-  

  vicii specific la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de servicii  

  de canalizare menajeră  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de canaliza-  

  re care va deservi atât populaţia cât  

  şi agenţii economici care îşi au domi-  

  ciliile / sediile pe str. Grădinarilor  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 155.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare canalizare menajeră str. 

  Păstorilor de Jos  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare canalizare menajeră str.  

 pus Păstorilor de Jos pentru furnizarea de  
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 servicii specific la nivelul municipiului 

 Mediaş 
Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in- 

 vestiţii în sectorul furnizării de servicii 

 de canalizare menajeră 
Obiective specifice - realizarea investiţiei efective 

 -  recepţia şi punerea în funcţiu- 

  ne 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza o nouă reţea de canaliza- 
 re care va deservi atât populaţia cât 
 şi agenţii economici care îşi au domi- 

 ciliile / sediile pe str. Păstorilor de Jos 

Durata de implementare – estimativă 2014  

Buget – estimativ 144.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţea apă şi canalizare 

  menajeră str. 1 Mai (Billa)  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă, apă uzată)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţea apă şi canalizare  

 pus menajeră str. 1 Mai (Billa)pentru fur-  

  nizarea de servicii specific la nivelul  

  municipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă şi canalizare menajeră.  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţie, punerea în funcţiune  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă, un sistem nou de canalizare  

  precum şi un sistem nou de colectare  

  de ape pluviale care va deservi atât  

  populaţia cât şi agenţii economici ca-  

  re îşi au domiciliile / sediile pe str. 1  

  Mai (Billa)  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 70.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţea apă, canalizare me- 

  najer ă şi pluvială str. Hula Veche  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă, apă uzată)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţea apă, canalizare me-  

 pus najeră şi pluvială str. Hula Veche  

  pentru furnizarea de servicii specific  

  la nivelul municipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă, canalizare menajeră precum şi  

  colectare de ape pluviale.  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă, un sistem nou de canalizare  

  precum şi un sistem nou de colectare  

  de ape pluviale care va deservi atât  

  populaţia cât şi agenţii economici ca-  

  re îşi au domiciliile / sediile pe str. Hu-  

  la Veche  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 50.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţea apă şi canalizare 

  menajeră str. I. Corvin  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţea apă şi canalizare  

 pus menajeră str. I. Corvin pentru furniza-  

  rea de servicii specific la nivelul mu-  

  nicipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  
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 vestiţii în sectorul furnizării de apă po- 

 tabilă şi canalizare menajeră. 
Obiective specifice - realizarea investiţiei efective 

 -  recepţia şi punerea în funcţiu- 

  ne 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza o nouă reţea de apă po- 
 tabilă, un sistem nou de canalizare 
 precum şi un sistem nou de colectare 
 de ape pluviale care va deservi atât 
 populaţia cât şi agenţii economici ca- 
 re îşi au domiciliile / sediile pe str. I. 

 Corvin 

Durata de implementare – estimativă 2014  

Buget – estimativ 126.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reţea apă str. Dârstei 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă   

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă care va deservi atât populaţia  

  cât şi agenţii economici care îşi au  

  domiciliile / sediile la nivelul str. Dâr-  

  stei   

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 90.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reţea apă str. Timiş 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă   

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă care va deservi atât populaţia  

  cât şi agenţii economici care îşi au  

  domiciliile / sediile la nivelul str. Timiş  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 118.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reţea apă str. A. Cehov 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă   

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  
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  tabilă care va deservi atât populaţia  

  cât şi agenţii economici care îşi au  

  domiciliile / sediile la nivelul str. A.  

  Cehov  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 165.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reţea canalizare secundară Billa (Si- 

  biului + blocuri + S.P.)  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea canalizare secundară Billa (Si-  

 pus biului + blocuri + S.P.)  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul canalizării menajere  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o reţea de canalizare se-  

  cundara în zona Billa.  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 220.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţea apă, canalizare me- 

  najer ă şi pluvială str. T. Vladimirescu  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţea apă, canalizare me-  

 pus najeră şi pluvială str. T. Vladimirescu  

  pentru furnizarea de servicii specific  

  la nivelul municipiului Mediaş  
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 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă, canalizare menajeră precum şi  

  colectare de ape pluviale.  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă, un sistem nou de canalizare  

  precum şi un sistem nou de colectare  

  de ape pluviale care va deservi atât  

  populaţia cât şi agenţii economici ca-  

  re îşi au domiciliile / sediile pe str. T.  

  Vladimirescu  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 200.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare reţea apă, canalizare me- 

  najeră şi pluvială str. G. Topârceanu  

 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare reţea apă, canalizare me-  

 pus najeră şi pluvială str. G. Topârceanu  

  pentru furnizarea de servicii specific  

  la nivelul municipiului Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă, canalizare menajeră precum şi  

  colectare de ape pluviale.  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă, un sistem nou de canalizare  

  precum şi un sistem nou de colectare  

  de ape pluviale care va deservi atât  

  populaţia cât şi agenţii economici ca-  

  re îşi au domiciliile / sediile pe str. G.  

  Topârceanu  
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 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 1.500.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reţea apă str. Fagului şi Frasinului 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reţea de apă potabilă pentru alimen-  

 pus tarea populaţiei la nivelul municipiului  

  Mediaş  

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul furnizării de apă po-  

  tabilă   

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza o nouă reţea de apă po-  

  tabilă care va deservi atât populaţia  

  cât şi agenţii economici care îşi au  

  domiciliile / sediile la nivelul str. Fagu-  

  lui şi str. Frasinului.  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 355.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reţea de canale tehnice subterane 

  pentru infrastructura de telecomuni-  

  caţii   

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană de utilităţi  

 pus    

 Obiectiv general Reţea de canale tehnice subterane  

  pentru infrastructura de telecomuni-  

  caţii   
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Obiective specifice - Realizarea studiilor; 
 -  Contractarea finanţărilor; 
 -  Contractarea lucrărilor; 
 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza reţea de canale tehnice 
 subterane pentru infrastructura de te- 

 lecomunica ţii 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
   

 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Echipare tehnico-edilitară cartier Glo- 

  ria   

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană de utilităţi  

 pus    

 Obiectiv general Echipare tehnico-edilitară cartier Glo-  

  ria   

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza echipare tehnico-edilitară  

  cartier Gloria  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Echipare tehnico-edilitară str. Plopului 

 Responsabil Direcţia Tehnică  
    

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană de utilităţi  

 pus    

 Obiectiv general Echipare tehnico-edilitară str. Plopului  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza echipare tehnico-edilitară  

  str. Plopului  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
     

   Strategia Europa 2020 Mediaş 
 

Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată 

din Aria Delegării Operatorului Regional de Apă şi Apă Uzată S.C. Apa Târnavei 

Mari S.A., în Etapa 2014 – 2020 
 

Denumire proiect propus Extinderea şi modernizarea sistemelor de 
 apă şi apă uzată din regiunea de nord şi 
 est a judeţului Sibiu. Implementarea mă- 
 surilor planificate pentru etapa 2014 – 

 2020 
Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Operator 

 Regional de Apă şi Apă Uzată pentru zona 
 de nord şi est a judeţului Sibiu – Unitatea 

 de Implementare a Proiectelor 
Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţenii, 

 mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental 
Descrierea succintă a proiectului Axe prioritare (titlu orientativ): extinderea / 
propus modernizarea sistemelor de apă şi apă 

 uzată. 
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 Principalele activităţi din proiect vizează 

 (titlu orientativ): 

    Sisteme de distribuţie a apei / 

 Tratarea apei; 

 Sisteme privind evacuarea apei uzate / 
 Reţeaua de canalizare / Epurarea apei 

 uzate. 
Obiectiv general Conformarea deplină cu directivele rele- 

 vante ale UE şi cu angajamentele Româ- 
 niei, la nivel judeţean / regional, atât pen- 
 tru serviciile de apă, cât şi pentru cele de 
 apă uzată, avându-se în vedere atât dez- 
 voltarea localităţilor, cât şi suportabilitatea 

 investiţiei. 

 Obiectivele dezvoltării infrastructurii de 
 alimentare cu apă şi evacuare a apei uza- 
 te în aria proiectului fac parte din strategia 
 generală de dezvoltare a zonei de nord a 

 judeţului Sibiu. 
Obiective specifice Obiectiv specific 1: conformarea cu an- 

 gajamentele de tranziţie şi obiectivele in- 
 termediare convenite între Comisia Euro- 
 peană şi Guvernul României pentru im- 
 plementarea Directivei 91 / 271 / CEE cu 
 privire la colectarea şi tratarea apelor uza- 
 te urbane în toate aglomerările mai mari 

 de 2.000 l.e. (PE). 

 Obiectiv specific 2: conformarea cu Di- 
 rectiva 98 / 83 / CE cu privire la calitatea 
 apei destinate consumului uman, aşa cum 
 a fost transpusă în legislaţia românească 
 de Legea 458 / 2002 cu privire la calitatea 
 apei potabile (modificată prin Legea 311 / 
 2004) şi îmbunătăţirea performanţei ope- 
 raţionale a infrastructurii de apă din aria 
 proiectului pentru a se asigura viabilitatea 
 financiară şi operaţională în toate localită- 

 ţile cu populaţie mai mare de 50 locuitori. 
Descriere detaliată Proiectul vizează realizarea investiţiilor 

 identificate ca fiind necesare, rămase de 
 implementat la nivelul U.A.T.- urilor din 

 zona de nord-est a judeţului. 

 Toate investiţiile prevăzute contribuie la 
 dezvoltarea în perspectivă îndelungată a 
 localităţilor din aria proiectului şi la oferirea 
 unor servicii îmbunătăţite cetăţenilor, asi- 
 gurând în următorii 30 ani un grad de con- 

 formare cât mai apropiat de 100%. 
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Activităţi prioritare:   
- în cadrul sistemelor de alimentare cu 

apă, realizarea unor surse noi de apă şi 

extinderea / reabilitarea prioritară a reţele-

lor de distribuţie (aglomerări cu o populaţie 

mai mare de 50 locuitori);  
- în cadrul sistemelor de canalizare, lucrări 

de protecţie a emisarilor, prin realizarea 

staţiilor de epurare din mediul rural (aglo-

merări mai mari de 2.000 l.e.) şi extinde-rea 

capacităţilor celor existente; extinderi de 

reţele de canalizare, precum şi reabili-tarea 

strict necesară a reţelelor de canali-zare 

existente din aceste localităţi.  
În conformitate cu Directiva 2000/60/CE s- 
a avut în vedere faptul că, pentru aglome- 
rările mai mari de 10.000 p.e., trebuie să 
se prevadă treapta terţiară de epurare în 
vederea eliminării fosforului şi azotului. 

 

În ce priveşte rata de conformare la Direc- 
tiva 91/271/CEE, aglomerările cu peste 
10.000 locuitori echivalenţi au un grad de  
conformare de 90%, urmând să se con- 
formeze 100%, până în 2015. 

 

Zonele şi / sau grupurile ţintă: 
 

Zona de Proiect (pentru Etapa 2014 – 
2020) acoperă următoarele aglomerări si-
tuate în nordul şi estul judeţului Sibiu: Me-
diaş (U.A.T. Mediaş), Agnita (U.A.T. Agni-
ta), Dumbrăveni (U.A.T. Dumbrăveni), 
Copşa Mică (U.A.T. Copşa Mică), Coveş 
(U.A.T. Agnita), Ruja (U.A.T. Agnita), 
Alma (U.A.T. Alma), Giacăş (U.A.T. Alma), 
Şmig (U.A.T. Alma), Arpaşu de Jos 
(U.A.T. Arpaşu de Jos), Arpaşu de Sus 
(U.A.T. Arpaşu de Jos), Nou Român 
(U.A.T. Arpaşu de Jos), Aţel (U.A.T. Aţel), 
Dupuş (U.A.T. Aţel), Axente Sever (U.A.T. 
Axente Sever), Agârbiciu (U.A.T. Axente 
Sever), Şoala (U.A.T. Axente Sever), Velţ 
(U.A.T. Bazna), Biertan (U.A.T. Biertan), 
Richiş (U.A.T. Biertan), Copşa Mare 
(U.A.T. Biertan), Pelişor (U.A.T. Bîrghiş), 
Blăjel (U.A.T. Blăjel), Păucea (U.A.T. 
Blăjel), Brateiu (U.A.T. Brateiu), Buzd 
(U.A.T. Brateiu), Brădeni (U.A.T. Brădeni), 
Retiş (U.A.T. Brădeni), Bruiu (U.A.T. 
Bruiu), Chirpăr (U.A.T. Chirpăr), Vărd 
(U.A.T. Chirpăr), Cîrţa (U.A.T. Cîrţa), 
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Cîrţişoara (U.A.T. Cîrţişoara), Dârlos  
(U.A.T. Dârlos), Curciu (U.A.T. Dârlos), 
Valea Lungă (U.A.T. Dârlos), Ernea 
(U.A.T. Dumbrăveni), Șaroş pe Târnave 
(U.A.T. Dumbrăveni), Hoghilag (U.A.T. 
Hoghilag), Valchid (U.A.T. Hoghilag), 
Iacobeni (U.A.T. Iacobeni), Netuş (U.A.T. 
Iacobeni), Stejărişu (U.A.T. Iacobeni), 
Noistat (U.A.T. Iacobeni), Laslea (U.A.T. 
Laslea), Malancrav (U.A.T. Laslea), Nou 
Săsesc (U.A.T. Laslea), Marpod (U.A.T. 
Marpod), Merghindeal (U.A.T. 
Merghindeal), Dealu Frumos (U.A.T. 
Merghindeal), Micăsasa (U.A.T. 
Micăsasa), Ţapu (U.A.T. Micăsasa), 
Moşna (U.A.T. Moşna), Nemşa (U.A.T. 
Moşna), Nocrich (U.A.T. Nocrich), 
Hosman (U.A.T. Nocrich), Târnava 
(U.A.T. Târnava), Valea Viilor (U.A.T. Va- 
lea Viilor), Motiş (U.A.T. Valea Viilor), 
Şeica Mică (U.A.T. Şeica Mică), Soroştin 
(U.A.T. Şeica Mică), Şeica Mare (U.A.T. 
Şeica Mare), Buia (U.A.T. Şeica Mare), 
Boarta (U.A.T. Şeica Mare). 

 

Planul de investiţii pe termen lung pen-  
tru obiectivele de investiţii specifice aglo- 
merării Mediaş (U.A.T. Mediaş), rezultate 
în urma actualizării „Master Planului 
pentru sectorul de apă potabilă şi apă  
uzată (Judeţul Sibiu)”, vizează următoa- 
rele activităţi: 

 

Alimentare cu apă: 
 

 Eficientizarea energetică a staţiei de 

tratare Mediaş (panouri fotovoltaice) şi re-

abilitarea liniei de medie tensiune din ST;


 Reabilitare conductă de transport (6000 

m);

 Reabilitare reţea de distribuţie inclusiv 

branşamente;

 Extindere reţea de distribuţie inclusiv 

branşamente;

 Reabilitare rezervoare de înmagazinare 

Posada V = 2 x 5000 mc (inclusiv vană 

electrică);


 Reabilitare rezervoare de înmagazinare 

Toamnei V = 2 x 500 mc (inclusiv vană 

electrică);
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  Autocisternăapăpotabilă(1 buc.); 
  Vane cu acţionare electricăpentru re- 
  zervoarele  Perşani,  Gloria,  Greweln  (3 

  buc.); 

  Optimizare sistem de management in- 

  tegrat; 
  Apă uzată: 
    

  Lucrări la staţia de epurare Mediaş: 

   Echipamente  pentru  exploatarea 

  bazinelor etanşe – vidanje (2 buc.); 

   Racord electric + post TRAFO; 

   Deznisipator (V=1000 mc); 

   Containere de nisip (2 buc.); 

   Împrejmuire (20x20m) (80 m); 

   Drum acces (100 m); 

   Staţie de recepţie ape uzate de la 

  vidanje; 

  Reabilitare colector principal (1200 m); 

  Reabilitare reţea de canalizare  inclusiv 

  racorduri; 

  Reţea pluvială: 

   Bazine de retenţie echipate cu 
  staţie de pompare, amestecător, 
  grup electrogen şi stavilă auto- 

  mată; 

   Echipament aspiraţie şi curăţire 

  rigole şi guri de scurgere; 

  Facilităţi pentru nămol; 

  Camioane transport containere nămol 

  (2 buc.); 

  Optimizare sistem SCADA pentru obiecte- 
  le din cadrul infrastructurii de canalizare 

  pentru zona rurală din aria de operare. 
Durata de implementare – esti-  2014-2020  

mativă    

Buget – estimativ  Investiţii totale pentru zona de nord a 
  judeţului Sibiu, aria de operare a S.C. 
  Apa Târnavei Mari S.A., etapa 2014 – 

  2020*:  

  Alimentare cu apă – Construcţii, echipa- 

  mente şi utilaje: 51.566.053 euro; 

  Apă uzată – Construcţii, echipamente şi 

  utilaje: 29.329.580 euro; 

  Alte  cheltuieli  –  (proiectare, asistenţă 

  tehnică, supervizare lucrări, diverse şi ne- 
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 prevăzute) – 25%: 20.223.908 euro. 

 DIN CARE: 
 Alimentare cu apă Mediaş – Construcţii, 

 echipamente şi utilaje: 6.787.750 euro; 

 Apă uzată Mediaş – Construcţii, echipa- 

 mente şi utilaje: 6.360.480 euro; 

 Alte  cheltuieli  –  (proiectare, asistenţă 
 tehnică, supervizare lucrări, diverse şi ne- 

 prevăzute) – 25%: 3.287.058 euro. 

 Total Mediaş (UAT Mediaş): 16.435.288 

 euro 

 *Sursa: „Master Planul actualizat pentru 
 sectorul de apă potabilă şi apă uzată (Ju- 

 deţul Sibiu)” 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de implemen- 

 tare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Strategia Europa 2020 Mediaş  

 

Obiective de investi ţii propuse spre realizare la nivelul anului 2014, cu finan ţare 

de la Bugetul Local al Municipiului Mediaş, pentru dezvoltarea şi reabilitarea 

infras-tructurii de apă şi apă uzată 
 

Denumire proiect propus Lucrări de investiţii privind dezvoltarea infra- 
 structurii de apă şi canalizare din Municipiul 
 Mediaş, cu finanţare de la Bugetul Local Me- 

 diaş, planificate pentru anul 2014 
Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A., Operator Regi- 

 onal de Apă şi Apă Uzată pentru zona de 
 nord şi est a judeţului Sibiu – Direcţia Tehni- 

 că 
Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţenii, medi- 

 ul de afaceri, sectorul ne-guvernamental 
Descrierea succintă a proiec- S.C. Apa Târnavei Mari S.A. vizează creşte- 
tului propus rea gradului de acoperire cu servicii de ali- 

 mentare cu apă şi de canalizare la standarde 
 europene în aria de operare existentă. În ca- 
 drul Planului de Acţiune pentru implementa- 
 rea Strategiei de Management a societăţii, 
 anexă la Planul de Management elaborat 
 pentru perioada 2012 – 2016, Operatorul şi-a 
 propus realizarea extinderilor / modernizării 
 reţelelor de apă şi de canalizare, la nivelul 

 unităţilor administrativ teritoriale deservite, 
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 conform termenelor din Programele anuale 
 de investiţii, aprobate de către autorităţile lo- 

 cale.  

Obiectiv general Extinderea / reabilitarea reţelelor de apă şi de 

 canalizare 
Obiective specifice Extinderea / reabilitarea reţelelor de apă şi de 

 canalizare din Municipiul Mediaş, conform 
 termenelor stabilite în „Programul obiectivelor 
 de investiţie propuse spre finanţare parţială 
 sau integrală de la Bugetul Local pentru anul 

 2014”  

 - Extindere reţea apă; 

 - Reabilitare reţea apă; 

 - Extindere reţea canalizare menajeră şi 

  / sau pluvială; 

 - Reabilitare reţea canalizare menajeră 

  şi / sau pluvială; 

 - Colector secundar menajer. 
Descriere detaliată Obiectivele de investiţii propuse spre realizare 

 în anul 2014, cu finanţare de la Bugetul Local 

 al Municipiului Mediaş sunt următoarele: 

  Reabilitare SPAU – ANL Predeal; 

  Retele secundare apa şi canalizare 

  str. Baznei; 

  Colector secundar menajer str. Steja- 

  rului; 

  Colector secundar menajer str. Izvoru- 

  lui; 

  Reţea apă şi canalizare menajeră str. 

  Morii de Scoarţă; 

  Reţele apă str. Pr. 
  Moldovan,Trandafirilor,Mem. Ro- 

  man,O. Fodor,V. Ţepeş; 

  Extindere reţea apă str. Gh. Şincai; 

  Colector secundar menajer str. Car- 

  paţi; 

  Reţea canalizare menajeră str. M. Ne- 

  grea şi Baznei; 

  Reţea apă şi canalizare menajeră str. 

  Grădinarilor; 

  Reţea canalizare str. Păstorilor de Jos; 

  Reţea apă şi canalizare menajeră str. 

  1 Mai (Billa); 

  Extindere reţea apă şi canalizare me- 

  najeră şi pluvială str. Hula Veche; 
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    Reţea apă şi canalizare str. I. Corvin;  

    Reţea apă str. Dârstei;  

    Reţea apă str.Timiş;  

    Reţea apă str. A. Cehov;  

    Reţea canalizare secundară Billa (Si-  

    biului + Blocuri + S.P.);  

    Reabilitare reţea apă şi canalizare  

    menajeră str. T. Vladimirescu;  

    Reabilitare reţea apă, canalizare me-  

    najeră şi pluvială str. G. Topârceanu;  

   Reţea apă str. Fagului şi Frasinului.  

  Durata de implementare – 2014    

  estimativă     

  Buget – estimativ 6.849.000,00 lei  

  Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri struc-  

   turale prin organismele de implementare na-  

   ţionale sau europene  

     Strategia Europa 2020 Mediaş 

      
   Denumire proiect propus   Îmbunătăţirea aspectului estetic ur- 

     ban în mun. Mediaş prin dezafectarea  

     reţelelor aeriene  

  Responsabil   Direcţia Arhitect Şef  

  Beneficiari   Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

     nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

     guvernamental  

  Descrierea succintă a proiectului pro-  Demontarea reţelelor aeriene de  

  pus   energie electrică, TV cablu, telefonie  

     şi introducerea în canalizare subtera-  

     nă  

  Obiectiv general   Atractivitate turistică şi urbană  

  Obiective specifice   Atractivitate urbană, îmbunătăţirea  

     calităţii mediului arhitectural  

  Descriere detaliată   Demontarea  reţelelor  aeriene  de  

     energie electrică, TV cablu, telefonie  

     şi introducerea în canalizare subtera-  

     nă. Se vor înierba sau dala zonele  

     nou create.  

  Durata de implementare – estimativă  2014-2020  

  Buget – estimativ   Bugetul va fi definitivat prin studii de  

     specialitate  

  Surse de finanţare   Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

     structurale prin organismele de im-  

     plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Modernizare DN14B de la km ... la 

  km ... , inclusiv podul CF, şi construi-  

  rea unui pasaj CF subteran /  

  suprateran la intrarea de pe str.  

  Brateiului pe str. Aurel Vlaicu  

 Responsabil Primăria Municipiului Media ş  

 Beneficiari cetăţenii, mediul de afaceri, sectorul  

  ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modernizarea DN14B, care cuprinde  

 pus str. Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea,  

  Cloşca, H. Oberth, Sibiului din mun.  

  Mediaş.  

  Modernizarea presupune reabilitarea  

  infrastructurii rutiere şi de utilităţi, rea-  

  lizarea unui canal tehnic pentru utilită-  

  ţile supraterane, iluminat public, piste  

  de biciclişti, trotuare, separator de  

  sens, sensuri giratorii ptr. intersecţii,  

  zone de parcare, amenajare urbană  

  şi peisagistică. Tot în acest proiect  

  trebuie cuprinsă reabilitarea podului  

  CF şi realizarea unui pasaj la nivel cu  

  calea ferată la intrarea în mun. Medi-  

  aş dinspre Sighişoara.  

 Obiectiv general Fluidizarea traficului auto şi pietonal  

 Obiective specifice - Fluidizarea traficului;  

  - Zone de parcare;  

  -  Spaţii verzi;  

  - Design peisagistic adecvat  

 Descriere detaliată Modernizarea DN14B, care cuprinde  

  str. Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea,  

  Cloşca, H. Oberth, Sibiului din mun.  

  Mediaş.  

  Modernizarea presupune reabilitarea  

  infrastructurii rutiere şi de utilităţi, rea-  

  lizarea unui canal tehnic pentru utilită-  

  ţile supraterane, iluminat public, piste  

  de biciclişti, trotuare, separator de  

  sens, sensuri giratorii ptr. intersecţii,  

  zone de parcare, amenajare urbană  

  şi peisagistică. Tot în acest proiect  

  trebuie cuprinsă reabilitarea podului  

  CF şi realizarea unui pasaj la nivel cu  

  calea ferată la intrarea în mun. Medi-  

  aş dinspre Sighişoara.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 8.000.000 euro  
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Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 
 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 5.2. – Reabilitare şi modernizare străzi – Logofăt Tăutu, Dealul 

Vii-lor, Munteni 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară modernizarea şi reabi-

litarea străzilor Logofăt Tăutu, Dealul Viilor, Munteni. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa-

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem atinge ceea ce 

ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea 

de proiecte europene pentru infrastructură. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea şi modernizarea străzilor Logofăt Tăutu, 

Dealul Viilor, Munteni. Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşte-

rea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

185 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Construcţie şi amenajare parcare au- 

  to şi parcare pentru camioane  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană de utilităţi  

 pus    

 Obiectiv general Construcţie şi amenajare parcare au-  

  to şi parcare pentru camioane  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza construcţie şi amenajare  

  parcare auto şi parcare pentru ca-  

  mioane  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
     

 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Construirea a două pasaje rutiere şi 

  pietonale subterane / supraterane la  

  CF, în vederea descongestionării şi  

  fluidizării traficului şi asigurarea de ru-  

  te alternative de legătură între partea  

  de sud şi cea de nord a mun. Mediaş.  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Construirea a două pasaje rutiere şi  

 pus pietonale subterane / supraterane la  

  CF, în vederea descongestionării şi  

  fluidizării traficului şi asigurarea de ru-  

  te alternative de legătură între partea  

  de sud şi cea de nord a mun. Mediaş.  
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Obiectiv general Construirea a două pasaje rutiere şi 

 pietonale subterane/supraterane la CF 
Obiective specifice -  reabilitarea infrastructurii rutiere şi 

  de utilităţi subterane, 
 -  realizarea unui canal tehnic pentru 
  utilităţile supraterane şi reampla- 
  sarea acestora, 
 - iluminat public, 
 -  piste de biciclişti, 
 - trotuare, 
 - zone de parcare, 

 -  amenajare urbană şi peisagistică. 
Descriere detaliată Se propune realizarea a două pasaje 

 de cale ferată pentru a îmbunătăţi le- 
 gătura rutieră între zona de nord şi de 
 sud a mun. Mediaş, despărţite de ca- 
 lea ferată culoar IV Pan European: 
 - Un pasaj rutier care să facă legătura 
 între Şos. Sibiului (capăt cu str. H. 
 Oberth) şi str. Unirii (capăt, cu str. St. 
 L. Roth) 
 - Un pasaj rutier care să facă legătura 
 între str. Protopop Moldovan şi str. Gh. 
 Lazăr, care să asigure legătura între 
 zona centrală – Aurel Vlaicu şi cartie- 
 rul Moşnei, Binder Buby, Tg. Porcilor 
 - Accesul la cele două pasaje presu- 
 pune şi: 
 1. modernizarea şi reconfigurarea in- 
 tersecţiei str. Sibiului – str. H. Oberth, 
 respectiv a intersecţiei str. St. L. Roth 
 – Str. Unirii 
 2. reabilitarea şi modernizarea str. G. 
 Coşbuc, str. Protopop Moldovan şi 
 Gh. Lazăr 
 3. construcţia unui pod de legătură 
 peste pârâul Valea Moşnei între str. G. 

 Coşbuc şi str. Protopop Moldovan 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 8.500.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea şi modernizarea străzilor 

  care compun inelul central din mun.  

  Mediaş: str. Şt. O. Iosif, str. M. Vitea-  

  zul, str. N. Titulescu, str. Acad. Ioan  

  Moraru, str. Carpaţi, str. C-tin  

  Brâncoveanu, str. M. Eminescu, str.  

  V. Madgearu, str. I. C. Brătianu, str.  

  Pompierilor, str. Unirii, str. St. L. Roth  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modernizarea presupune reabilitarea  

 pus infrastructurii rutiere şi de utilităţi sub-  

  terane, realizarea unui canal tehnic  

  pentru utilităţile supraterane şi ream-  

  plasarea acestora, iluminat public,  

  piste de biciclişti, trotuare, zone de  

  parcare, amenajare urbană şi peisa-  

  gistică.  

 Obiectiv general Reabilitarea şi modernizarea străzilor  

  care compun inelul central din mun.  

  Mediaş  

 Obiective specifice - reabilitarea infrastructurii rutie-  

   re şi de utilităţi subterane,  

  -  realizarea unui canal tehnic  

   pentru utilităţile supraterane şi  

   reamplasarea acestora,  

  - iluminat public,  

  -  piste de biciclişti,  

  - trotuare,  

  - zone de parcare,  

  -  amenajare urbană şi peisagis-  

   tică.  

 Descriere detaliată Modernizarea presupune reabilitarea  

  infrastructurii rutiere şi de utilităţi sub-  

  terane, realizarea unui canal tehnic  

  pentru utilităţile supraterane şi ream-  

  plasarea acestora, iluminat public,  

  piste de biciclişti, trotuare, zone de  

  parcare, amenajare urbană şi peisa-  

  gistică.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 8.000.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Amenajare (realizare) drum care lea- 

  gă Mediaşul de Bazna (parteneriat  

  Consiliul Local cu S.N.G.N. Romgaz)  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

  Consiliul Local Mediaş  

  S.N.G.N. Romgaz  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajare (realizare) drum care lea-  

 pus gă Mediaşul de Bazna  

 Obiectiv general Crearea unui traseu de legătură între  

  cele două localităţi  

 Obiective specifice -  realizarea infrastructurii de ru-  

  lare  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

  ne  

 Descriere detaliată Crearea unui traseu de legătură între  

  cele două localităţi care să poate fi  

  practicabil în mod real, indiferent de  

  condiţiile meteo  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2019  

 Buget – estimativ Se va definitiva în urma studiilor de  

  fezabilitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, fonduri  

  europene, surse private atrase prin  

  parteneriate, credite private  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Modernizare DN14B de la km ... la 

  km ... , inclusiv podul CF, şi construi-  

  rea unui pasaj CF subteran /  

  suprateran la intrarea de pe str.  

  Brateiului pe str. Aurel Vlaicu  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  
    

 Beneficiari cetăţenii, mediul de afaceri, sectorul  

  ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modernizarea DN14B, care cuprinde  

 pus str. Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea,  

  Cloşca, H. Oberth, Sibiului din mun.  

  Mediaş.  

  Modernizarea presupune reabilitarea  

  infrastructurii rutiere şi de utilităţi, rea-  

 

189 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 lizarea unui canal tehnic pentru utilită- 
 ţile supraterane, iluminat public, piste 
 de biciclişti, trotuare, separator de 
 sens, sensuri giratorii ptr. intersecţii, 
 zone de parcare, amenajare urbană 
 şi peisagistică. Tot în acest proiect 
 trebuie cuprinsă reabilitarea podului 
 CF şi realizarea unui pasaj la nivel cu 
 calea ferată la intrarea în mun. Medi- 

 aş dinspre Sighişoara. 

Obiectiv general Fluidizarea traficului auto şi pietonal 
Obiective specifice - Fluidizarea traficului; 

 - Zone de parcare; 
 -  Spaţii verzi; 

 - Design peisagistic adecvat 
Descriere detaliată Modernizarea DN14B, care cuprinde 

 str. Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea, 
 Cloşca, H. Oberth, Sibiului din mun. 
 Mediaş. 
 Modernizarea presupune reabilitarea 
 infrastructurii rutiere şi de utilităţi, rea- 
 lizarea unui canal tehnic pentru utilită- 
 ţile supraterane, iluminat public, piste 
 de biciclişti, trotuare, separator de 
 sens, sensuri giratorii ptr. intersecţii, 
 zone de parcare, amenajare urbană 
 şi peisagistică. Tot în acest proiect 
 trebuie cuprinsă reabilitarea podului 
 CF şi realizarea unui pasaj la nivel cu 
 calea ferată la intrarea în mun. Medi- 

 aş dinspre Sighişoara. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 8.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Proiectul 5.3. – Reabilitarea tramei stradale în oraşul Mediaş 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre este absolut reabilitarea tramei stradale la ni-

velul întregii comunităţi. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa-

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem atinge ceea ce 

ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea 

de proiecte europene pentru infrastructură. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea tramei stradale la nivelul întregii comunităţi. 

Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de trai al în-

tregii comunităţi, dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, 

îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban. 

 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Modernizarea reţelei de drumuri loca-  

  le – străzile Plopului, Dealul Furcilor,  
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 Bârsei, Şlefuitorilor, Moşnei, Pe Ceta- 
 te, Graia de Sus, Vămii, Câmpul de 
 Jos, Tuşnad, Protopop Valeriu 

 Stoian, Josef Klinger 
Obiective specifice - Realizarea studiilor; 

 -  Contractarea finanţărilor; 
 -  Contractarea lucrărilor; 
 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza modernizarea reţelei de 
 drumuri  locale  – străzile Plopului, 
 Dealul Furcilor, Bârsei, Şlefuitorilor, 
 Moşnei, Pe Cetate, Graia de Sus, 
 Vămii, Câmpul de Jos, Tuşnad, Pro- 

 topop Valeriu Stoian, Josef Klinger 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport   

 Responsabil Direcţia Tehnică   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental   

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport   

 Obiectiv general Reabilitare străzi din Municipiul Medi-  

  aş – străzile Teilor, Coşbuc, Şcolii,  

  Perşani, Stejarului, Ştrandului şi alte  

  străzi    

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  
  vom realiza reabilitare străzi din Mu-  

  nicipiul  Mediaş –  străzile  Teilor,  
  Coşbuc, Şcolii, Perşani, Stejarului,  

  Ştrandului şi alte străzi  
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Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Trotuare din pavele şi alei de acces  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza trotuare din pavele şi alei  

  de acces la nivelul oraşului Mediaş  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
     

 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Înfiinţare sensuri giratorii pentru fluidi-  

 pus zarea traficului la nivelul municipiului  

  Mediaş  
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Obiectiv general Înfiinţare sensuri giratorii pentru fluidi- 
 zarea traficului la nivelul municipiului 

 Mediaş 
Obiective specifice - Realizarea studiilor; 

 -  Contractarea finanţărilor; 
 -  Contractarea lucrărilor; 
 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza înfiinţarea de sensuri gi- 
 ratorii pentru fluidizarea traficului la 

 nivelul municipiului Mediaş 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Şoseaua de centură 

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Realizare şosea de centură pentru  

  traficul greu în vederea evitării centru-  

  lui oraşului  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza şoseaua de centură  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport – Reabilitare poduri  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Reabilitare poduri la nivelul oraşului  

  Mediaş  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitare poduri  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
     

 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport – Reabilitarea sistemului ru-  

  tier DN14, DN14A  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Reabilitarea sistemului rutier DN14,  

  DN14A  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitarea sistemului ru-  
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 tier DN14, DN14A 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  transport – Amenajare piste de bici-  

  clete pe străzile din Municipiul Mediaş  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Amenajare piste de biciclete pe stră-  

  zile din Municipiul Mediaş  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza amenajare piste de bici-  

  clete pe străzile din Municipiul Mediaş  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

transport – Modernizare strada 
Ighisului din Municipiul Mediaş (Mun. 
Medias – Ighisul Nou) 

   

   

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană rutieră şi de  

 pus transport  

 Obiectiv general Modernizare si reabilitare sistem rutier 
strada Ighisului  din Municipiul Mediaş 

 

   

 Obiective specifice Modernizarea si reabilitarea drumului 
public, strada Ighisului, care face 
legatura dintre Municipiul Medias si 
satul Ighisul Nou, sat ce apartine de 
municipiul Medias. 
Totodata se va construi pista de 
biciclete si trasee pietonale, 
semnalizare rutiera, etc. 

 

   

   

   

   

 Descriere detaliată Prin intermediul prezentului proiectului  
se va realiza reabilitarea sistemului 
rutier (strada Ighisului); amenajare 
piste de biciclete si trotuare. 

 

   

   

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  Specialitate    

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Infrastructura urbană rutieră şi de 

  
Transport – Reabilitare si modernizare 
strazi Centru Istoric  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modernizare si reabilitare sistem rutier 
in centrul istoric, modernizarea 
sistemului de iluminat in zona Piata 
Regele Ferdinand I, modernizarea 
infrastructurii edilitare, realizarea de 
trasee/canale tehnice de cabluri 
realizarea de piste de biciclete, 
modernizarea zonelor pietonale, 
amenajare si creare de spatii verzi. 

 

 pus  

 
Obiectiv general 

Modernizare si reabilitare infrastructurii 
din centrul istoric.  
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 Obiective specifice Modernizarea si reabilitarea 
infrastructurii rutiere din centrul istoric;  
Modernizarea sistemului de iluminat din 
zona Piata Regele Ferdinand I, crearea 
de piste de bicilente, amenajarea 
spatiilor verzi existente si crearea de 
alte spatii verzi noi,    
 

 

 

 

  

   

   

   

 

 
Descriere detaliată 

Prin intermediul prezentului proiectului  
se va modernizare / reabilita sistem 
rutier in centrul istoric, se va 
moderniza sistemului de iluminat in 
zona Piata Regele Ferdinand I, 
infrastructura edilitare, se vor realiza 
trasee/canale tehnice de cabluri, se 
vor crea piste de biciclete zonele 
pietonale, precum si amenajare si 
creare de spatii verzi. 
 

 

   

   

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
     

 
 
 

Proiectul 5.4. – Modernizare iluminat public în oraşul Mediaş şi Pârcovaci 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
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Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Iluminatul stradal în prezent este extreme de deficitar la nivelul comunităţii 

noastre. Există o reţea de iluminat stradal, dar care este îmbătrânită şi cu un con-

sum mare energetic. 

Ne orientăm către realizarea unui iluminat stradal modern, combinat, din 

energii convenţionale şi din energii regenerabile, pentru a putea accesa cât mai 

multe sisteme de finanţare pe de o parte şi pentru a reduce costurile de exploatare 

pe de altă parte. 

Astfel, se vor realiza proiecte pentru energie regenerabilă pentru realizarea 

iluminatului stradal prin stâlpi de iluminat cu panouri solare, care să nu depindă de 

sursele de energie convenţională, putând astfel acoperi o arie cât mai mare pe de 

o parte, dar în acelaşi timp reducând costurile de exploatare şi de iluminat public 

pe de altă parte. 
 

Beneficii estimate: 
 

Modernizare iluminat public în oraşul Mediaş şi Pârcovaci. Proiectul va 

conduce implicit la creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea şi modernizarea sistemu- 

  lui de iluminat public în Municipiul  

  Mediaş  

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infrastructura urbană de utilităţi  

 pus   

 Obiectiv general Reabilitarea şi modernizarea sistemu-  

  lui de iluminat public în Municipiul  

  Mediaş  

 Obiective specifice -  Realizarea studiilor;  
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 -  Contractarea finanţărilor; 
 -  Contractarea lucrărilor; 
 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza reabilitarea şi moderniza- 
 rea sistemului de iluminat public în 

 Municipiul Mediaş 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
  

 
 

 

Proiectul 5.5. – Modernizare Piaţa agroalimentară Mediaş 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Piaţa agroalimentară este un obiectiv extrem de important pentru comunita-

tea locală. În prezent structura întregii pieţe agroalimentare este una depăşită atât 

sub aspectul cerinţelor sanitare, cât şi al condiţiilor generale de activitate, dacă ra-

portăm acestea la nivelul unei pieţe agroalimentare din Uniunea Europeană. Prin 

acest proiect ne dorim modernizarea, cu un aspect şi un design atractiv, a întregii 

pieţe, cu dezvoltarea unei zone pentru produsele tip carne şi lapte, care necesită 

spaţii închise şi anumite condiţii sanitare de desfacere, cu un sistem centralizat de 

cântărire, cu posibilitatea clientului de a accesa cântare de control, precum şi cu 

un flux normal de aprovizionare. 
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Beneficii estimate: 
 

Modernizarea pieţei agroalimentare Mediaş. Proiectul va conduce implicit la 

creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Construcţie hale frigorifice depozitare 

  marf ă  

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Hale pentru depozitarea legumelor şi  

 pus fructelor  

 Obiectiv general Creşterea şi menţinerea calităţii pro-  

  duselor perisabile  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza construcţie hale frigorifice  

  depozitare  marfă   pentru  pieţele  

  agroalimentare Mediaş  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2017  

 Buget – estimativ 1.000.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Amenajare târg – obor 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Platformă de beton, gard, canalizare,  

 pus poartă acces  

 Obiectiv general Desfăşurarea activităţii de târguri şi  

  oboare în bune condiţiuni  

 Obiective specifice -  Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  
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 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza amenajare târg – obor 

Durata de implementare – estimativă 2014-2016 

Buget – estimativ 500.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reabilitare clădire sediu 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare acoperiş, zugrăveli inter-  

 pus ioare şi exterioare, schimbat geamuri,  

  dotări.  

 Obiectiv general Renovat clădire sediu administrativ  

 Obiective specifice - Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitare clădire sediu  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 200.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Lucrări echipare cu sistem de răcire în 

  Hala A + B, Pescărie şi Hala brânză  

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Instalare ventiloconvectoare, perdele  

 pus de aer, unităţi externe de aer condiţi-  

  onat, vitrine frigorifice  

 Obiectiv general Ventilarea şi menţinerea produselor  

  în stare proaspătă  

 Obiective specifice -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  
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 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza lucrări echipare cu sistem 
 de răcire în Hala A + B, Pescărie şi 

 Hala brânză 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 200.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Amenajare piaţă cartier Vitrometan 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajare piaţă desfacere produse  

 pus cu acoperiş, mese, depozite, parcare  

 Obiectiv general Desfacerea pieţei de cartier  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza Amenajare piaţă cartier  

  Vitrometan  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.800.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Amenajare boxe depozitare marfă în 

  piaţa cartier Gura Câmpului  

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajare boxe din structură metal  

 pus   

 Obiectiv general Depozitarea produselor în piaţa de  

  cartier  
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Obiective specifice - Realizarea studiilor; 
 -  Contractarea finanţărilor; 
 -  Contractarea lucrărilor; 
 -  Realizarea lucrărilor specifice; 

 -  Recepţia lucrărilor. 
Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent 

 vom realiza amenajare boxe depozi- 
 tare marfă în piaţa cartier Gura Câm- 

 pului  

Durata de implementare – estimativă 2014  

Buget – estimativ 50.000 lei 

Surse de finanţare Bugetul local 
 

 

Proiectul 5.6. – Locuinţe ANL – 128 apartamente 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Proiectul urmăreşte realizarea a 128 de unităţi locative pentru tineri în sis-

tem ANL. În prezent există un număr mare de solicitări de astfel de locuinţe la ni-

velul comunităţii noastre, tinerii având dificultăţi în a achiziţiona un apartament de-

ja existent, datorită preţurilor acestora pe de o parte şi a ofertei reduse pe de altă 

parte. Mai mult, construcţia unei case implică un volum mare financiar pe care 

aceşti tineri nu şi-l permit încă. Astfel, construirea a 128 de unităţi locative în sis-

tem ANL vine să soluţioneze o problemă reală concretă a comunităţii noastre, şi 

totodată permite stabilizarea tinerilor la nivelul comunităţii. 
 

Beneficii estimate: 
 

Realizarea a 128 de unităţi locative pentru tineri în sistem ANL. Proiectul va 

conduce implicit la creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Reabilitare SPAU – ANL Predeal 
 Responsabil S.C. Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş  

  (operator regional de apă şi apă uza-  

  tă)   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare SPAU – ANL Predeal  

 pus    

 Obiectiv general Realizarea unui nou obiectiv de in-  

  vestiţii în sectorul prestărilor de servi-  

  cii către populaţie  

 Obiective specifice - realizarea investiţiei efective  

  -  recepţia şi punerea în funcţiu-  

   ne  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza reabilitarea şi punerea în  

  valoare a unei investiţii la nivel ANL  

  Predeal.  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 80.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local  
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Echipare tehnico-edilitară a locuinţe- 

  lor pentru tineri construite pe str. Bu-  

  cegi   

 Responsabil Direcţia Tehnică  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Echipare tehnico-edilitară a locuinţe-  

 pus lor pentru tineri construite pe str. Bu-  

  cegi   

 Obiectiv general Echipare tehnico-edilitară a locuinţe-  

  lor pentru tineri construite pe str. Bu-  

  cegi   

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  - Contractarea finanţărilor;  

  - Contractarea lucrărilor;  

  - Realizarea lucrărilor specifice;  

  - Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza Echipare tehnico-edilitară  

 

203 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 a locuinţelor pentru tineri construite 

 pe str. Bucegi 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Se va stabili ulterior prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 5.7. – Infrastructură imobiliară şi dotări speciale 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre sunt necesare realizarea mai multor proiecte 

de dezvoltare imobiliară pentru necesităţi publice directe sau în beneficiul cetăţeni-

lor, a mediului de afaceri sau al sectorului neguvernamental, în mod indirect. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa-

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ce-

ea ce ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din 

atragerea de proiecte europene pentru infrastructură. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite realizarea investiţiilor de infrastructură imobiliară şi do-

tări speciale. 

Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de 

trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

204 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare termică bloc de locuinţe 

  sociale str. Luncii nr.1 bl.3  

 Responsabil Direcţia Patrimoniu  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Izolarea termică a pereţilor exteriori,  

 pus termoizolarea planşeului peste ultimul  

  nivel, izolarea termică a planşeului  

  peste subsol, precum şi lucrări de zu-  

  grăveli exterioare la faţada blocului  

  de locuinţe sociale.  

 Obiectiv general Reducerea cheltuielile de întreţinere  

  a locuinţelor sociale pe perioada iernii  

  cu până la 40%, precum şi schimba-  

  rea faţadei imobilului şi implicit a loca-  

  lităţii.  

 Obiective specifice - creşterea performanţei energetice a  

  blocului de locuinţe,  

  - reducerea consumurilor energetice  

  necesare climatizării locuinţei, atât pe  

  perioada iernii cât şi pe timp de cani-  

  culă,  

  - reducerea consumului anual specific  

  pentru încălzire,  

  - refacerea faţadei blocului şi implicit  

  înfrumuseţarea mediului înconjurător.  

 Descriere detaliată - izolarea termică a pereţilor exteriori;  

  - termoizolarea planşeului peste ulti-  

  mul nivel,  

  - izolarea termică a planşeului peste  

  subsol;  

  - lucrări de demontare a instalaţiilor şi  

  echipamentelor montate aparent pe  

  faţadele blocului de locuinţe, precum  

  şi remontarea acestora după efectua-  

  rea lucrărilor de izolare termică;  

  - lucrări de refacere a finisajelor anve-  

  lopei;  

  - lucrări de zugrăveli exterioare.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea locuinţelor din domeniul 

  public şi privat al Municipiului Mediaş  

 Responsabil Direcţia Patrimoniu  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Renovarea şi reabilitarea unităţilor de  

 pus locuit şi asigurarea unor condiţii de  

  locuit decente.  

 Obiectiv general Îmbunătăţirea confortului fiecărei  

  gospodării şi ridicarea gradului de sa-  

  tisfacţie a locuitorilor din unităţile de  

  locuit.  

  Reducerea consumurilor energetice  

  şi a cheltuielilor de întreţinere.  

 Obiective specifice - creşterea calităţii infrastructurii soci-  

  ale;  

  - îmbunătăţirea calităţii vieţii prin crea-  

  rea unor condiţii de trai civilizate.  

 Descriere detaliată - lucrări de reparaţii la instalaţiile in-  

  terioare,  

  - lucrări exterioare de tencuire, zugră-  

  veli şi reparaţii,  

  - izolaţii termice,  

  - finisaje interioare la pardoseli, pereţi  

  şi tavane, finisaje exterioare,  

  - lucrări de izolaţii termice;  

  - refacerea clădirii prin lucrări la aco-  

  periş, (înlocuire lemnului, ţiglă şi şipci-  

  le, realizându-se şi adaptări pentru  

  scurgeri de apă).  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 
   

  Denumire proiect propus Crearea de spaţii publice urbane în 
  mun. Mediaş, prin construirea unei  

  parcări supraetajate în zona Pieţei  

  agroalimentare – mag. Billa (pe tere-  

  nul sediului Gospodăriei Comunale),  
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 modernizarea şi amenajarea urbanis- 
 tică a intrărilor şi ieşirilor pe străzile 
 adiacente: str. V. Madgearu, str. Car- 

 paţi, str. C. Brâncoveanu 

Responsabil Primăria Municipiului Mediaş 
Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe- 

 nii, mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental 
Descrierea succintă a proiectului pro- Construcţia unei parcări supraetajate 
pus de 300 maşini, pe terenul ocupat de 

 Gospodăria Comunală SA. Moderni- 
 zarea intrării de pe str. V. Madgearu 
 şi ieşire prin parcarea Billa, reconfigu- 
 rată pentru asigurarea legăturii de ie- 
 şire pe str. Carpaţi şi intersecţia str. 
 M. Eminescu cu C. Brâncoveanu. 
 Modernizarea zonelor comerciale şi 
 descongestionarea traficului pe inelul 
 central zona nord, creşterea capacită- 

 ţii de parcare în zona comercială. 

Obiectiv general Creşterea calităţ ii vieţii 
Obiective specifice -  creşterea numărului de locuri 

 de parcare; 
 -  creşterea numărului de parcuri 
 şi locuri de joacă; 

 -  creşterea suprafeţei verzi; 
Descriere detaliată Construcţia unei parcări supraetajate 

 de 300 maşini, pe terenul ocupat de 
 Gospodăria Comunală SA. Moderni- 
 zarea intrării de pe str. V. Madgearu 
 şi ieşire prin parcarea Billa, reconfigu- 
 rată pentru asigurarea legăturii de ie- 
 şire pe str. Carpaţi şi intersecţia str. 
 M. Eminescu cu C. Brâncoveanu. 
 Modernizarea zonelor comerciale şi 
 descongestionarea traficului pe inelul 
 central zona nord, creşterea capacită- 

 ţii de parcare în zona comercială. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 3.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Consolidarea capacităţii de manage- 

  ment a situaţiilor de urgenţă, progra-  

  me de modernizare a serviciilor su-  

  port de tehnologia informaţiei pentru  

  realizarea înştiinţării, avertizării şi  

  alarmării în situaţii de protecţie civi-  

  lă/situaţii de urgenţă.  

 Responsabil Compartimentul Situaţii de Urgenţă,  

  Securitatea Muncii şi Protecţia Mediu-  

  lui  

 Beneficiari Administrația Publică Locală,  

  cetățenii, mediul de afaceri, sectorul  

  ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Sistemul  de alarmare publică exis-  

 pus tent în municipiul Mediaş este format  

  dintr-o centrală electronică de alarma-  

  re prin care se pot acţiona 20 de sire-  

  ne electrice sau electronice. Momen-  

  tan sistemul de alarmare dispune de  

  4 sirene electronice de alarmare a  

  populaţiei şi 8 sirene electrice cu mo-  

  tor. Sirenele electrice pot fi acţionate  

  de la cofretele de comandă locale  

  sau conectate prin circuite telefonice  

  de cupru în centrale analogice fabri-  

  cate acum 40-50 de ani. Soluţia este  

  modernizarea sistemului de alarmare  

  din municipiul Mediaş şi interconecta-  

  rea la “SONIA” - SISTEM OPERA-  

  TIV NAŢIONAL DE ÎNŞTIINŢARE  

  ŞI ALARMARE  

 Obiectiv general Acest obiectiv strategic presupune  

  modernizarea sistemului de alarmare  

  pentru situaţii de urgenţă existent şi  

  interconectarea la - ( SONIA) SIS-  

  TEM OPERATIV NAŢIONAL DE  

  INŞTIINŢARE ŞI ALARMARE  

 Obiective specifice Alarmarea se realizează în scopul  

  evitării surprinderii şi al luării măsuri-  

  lor privind adăpostirea populaţiei, pro-  

  tecţia bunurilor materiale, precum şi  

  pentru limitarea efectelor dezastrelor,  

  atacurilor din aer şi ale acţiunilor mili-  

  tare.  

 Descriere detaliată Proiectul presupune:  

  1. Întocmirea studiului de audibili-  

  tate privind determinarea nu-  
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  mărului şi tipului de sirene ne-  

  cesar alarmării populaţiei în  

  caz de situaţii de urgenţă. -  

  Studiu realizat în 2010.  

  2. Achiziţionarea centralei de  

  electronice de alarme  

  – obiectiv realizat  

  3. Înlocuirea sirenelor de alarma-  

  re electrice vechi de 30-40 de  

  ani cu sirene electronice de  

  alarmare.  

  -   Obiectiv realizat parţial –  

  s-au achiziţionat în perioa-  

  da 2010-2013 un număr 4  

  sirene electronice.  

  -   Pentru perioada 2014-2020  

  este necesară achiziţiona-  

  rea a încă 6 sirene electro-  

  nice cu puteri de 600W-  

  1200W.  

  Implementarea sistemului “SONIA” –  

  obiectiv de realizat în anul 2015.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget - estimativ 35.000.000 lei  

 Surse de finanțare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Creşterea gradului de siguranță în 

  condiţii de riscuri naturale şi reduce-  

  rea riscului de dezastre naturale prin  

  implementarea măsurilor preventive  

  în zonele vulnerabile  

 Responsabil Compartimentul Situaţii de Urgenţă,  

  Securitatea Muncii şi Protecţia Mediu-  

  lui  

 Beneficiari Admnistrația Publică Locală,  

  cetățenii, mediul de afaceri, sectorul  

  ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Schimbările climatice din ultimi ani au  

 pus avut şi pot avea în continuare un im-  

  pact negativ asupra municipiului Me-  

  diaş, acestea amplificând riscurile na-  

  turale induse de secetă, inundații și  

  furtuni.  
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 În ce priveşte riscurile naturale, zona 
 Mediaş se confruntă cu procese ge- 
 omorfologice pe suprafețe destul de 
 mari, în special eroziunea de 
 suprafață și alunecări de teren pre- 
 cum şi furtuni sau inundaţii din ploi to- 

 renţiale locale sau zonale. 
Obiectiv general Obiectivul presupune prevenirea 

 /reducerea riscului inundaţiilor şi alu- 

 necărilor de teren 
Obiective specifice Scăderea vulnerabilităţii municipiului 

 la inundaţii şi alunecări de teren 
 (Vulnerabilitatea reprezintă sensibili- 
 tatea unei comunităţi în faţa unui fe- 
 nomen, determinată de factori fi- 

 zici, sociali, economici şi de mediu.) 
Descriere detaliată A. Pentru prevenirea inundaţiilor 

 şi alunecărilor de teren se vor 
 reprofila secţiunile de curgere 
 ale pâraielor şi se vor dala cu 
 dale de beton pe toată lungi- 
 mea intravilanului, dar şi a ex- 
 travilanului: 
 1. Pârâul Wewern – 2015 
 2. Pârâul Greweln – 2016 
 3. Pârâul Hula Veche ( Hula Ve- 
 che, Marţian Negre, Tineretu- 
 lui) 2017 
 4. Pârâul Târgului (între Str. Gh. 
 Lazăr şi râul Târnava Mare) 
 B. Comunicarea cu populaţia şi edu- 

 carea ei în privinţa riscului la 
 inundaţii şi a modului ei de a acţi- 
 ona în situaţii de urgenţă, creşte- 

 rea răspunderii publice şi civice 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget - estimativ 100.000.000 lei 
Surse de finanțare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Sistem supraveghere urbană wireless 

 Responsabil Direcţia Poliţia Locală Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  
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Descrierea succintă a proiectului pro- Instalarea unui sistem video wireless 
pus de supraveghere a domeniului public 

 în zonele aglomerate şi cu trafic in- 

 tens 
Obiectiv general Diminuarea faptelor de natură infrac- 

 ţională şi contravenţională 
Obiective specifice Acţionarea în timp real pentru soluţi- 

 onarea faptelor de natură infracţiona- 

 lă şi contravenţională 
Descriere detaliată Instalarea de camere video wireless 

 performante şi sistemele aferente 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 1.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 5.8. – Infrastructură transport public 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre sunt necesare investiţii majore la nivelul 

transportului public, capacitatea fiind în prezent bună, dar insuficientă pentru ne-

cesităţile cetăţenilor. Mai mult, prin implementarea de sisteme de transport public 

tip electric vom contribui şi la obiectivele urmărite de către priorităţile de mediu ale 

Uniunii Europene. 
 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa-

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ce- 

 

 

211 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

ea ce ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din 

atragerea de proiecte europene pentru infrastructură. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite realizarea investiţiilor de infrastructură transport public. 

Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de 

trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Modernizare DN14B de la km ... la km 

  ... , inclusiv podul CF, şi construirea unui  

  pasaj CF subteran / suprateran la intra-  

  rea de pe str. Brateiului pe str. Aurel  

  Vlaicu   

 Responsabil Primăria Municipiului Media ş  

 Beneficiari cetăţenii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Modernizarea DN14B, care cuprinde str.  

 propus Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea, Cloşca,  

  H. Oberth, Sibiului din mun. Mediaş.  

  Modernizarea presupune reabilitarea in-  

  frastructurii rutiere şi de utilităţi, realiza-  

  rea unui canal tehnic pentru utilităţile  

  supraterane, iluminat public, piste de bi-  

  ciclişti, trotuare, separator de sens, sen-  

  suri giratorii ptr. intersecţii, zone de par-  

  care, amenajare urbană şi peisagistică.  

  Tot în acest proiect trebuie cuprinsă re-  

  abilitarea podului CF şi realizarea unui  

  pasaj la nivel cu calea ferată la intrarea  

  în mun. Mediaş dinspre Sighişoara.  

 Obiectiv general Fluidizarea traficului auto şi pietonal  

 Obiective specifice - Fluidizarea traficului;  

  - Zone de parcare;  

  -  Spaţii verzi;  

  - Design peisagistic adecvat  

 Descriere detaliată Modernizarea DN14B, care cuprinde str.  

  Brateiului, Aurel Vlaicu, Horea, Cloşca,  

  H. Oberth, Sibiului din mun. Mediaş.  

  Modernizarea presupune reabilitarea in-  

  frastructurii rutiere şi de utilităţi, realiza-  

  rea unui canal tehnic pentru utilităţile  

  supraterane, iluminat public, piste de bi-  

  ciclişti, trotuare, separator de sens, sen-  

  suri giratorii ptr. intersecţii, zone de par-  
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 care, amenajare urbană şi peisagistică. 
 Tot în acest proiect trebuie cuprinsă re- 
 abilitarea podului CF şi realizarea unui 
 pasaj la nivel cu calea ferată la intrarea 

 în mun. Mediaş dinspre Sighişoara. 
Durata de implementare – estima- 2014-2020 

tivă  

Buget – estimativ 8.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de imple- 

 mentare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Extindere reţea electrică de contact 

  troleibuze Pod Târnava Mare – str.  

  Stadionului.  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la realizarea  

 pus extinderii reţelei electrice de contact  

  troleibuze din intersecţia Str. Baznei-  

  Pod Târnava Mare – Str. Stadionului,  

  cu întoarcere la Uz. de Apă.  

 Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv extinderea  

  transportului public local de persoa-  

  ne cu troleibuze pe arterele principale  

  ale Municipiului Mediaş.  

 Obiective specifice Necesitatea introducerii transportului  

  public electric de persoane într-o zo-  

  nă de interes public ca urmare a dez-  

  voltării zonei rezidenţiale şi industria-  

  le, simultan cu reducerea noxelor de  

  poluare şi posibilitatea legăturilor de  

  transport cu comunele limitrofe.  

 Descriere detaliată Realizarea extinderii reţelei electrice  

  de contact troleibuze din intersecţia  

  Str. Baznei-Pod Târnava Mare – Str.  

  Stadionului, cu întoarcere la Uzina de  

  Apă, se face prin modificarea reţelei  

  electrice de contact existente la inter-  

  secţia Podului peste Târnava Mare cu  

  Str. Baznei spre Gura Câmpului şi  

  construirea uneia noi către Uzina de  

  Apă.  
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 În acest sens, se va demonta reţeaua 
 de la ieşirea din sensul giratoriu care 
 se va construi şi se va include un ma- 
 caz electric care va permite accesul 
 troleibuzelor spre Str. Stadionului, si- 
 multan cu demontarea reţelei de con- 
 tact din intersecţia Pod Târnava Mare 
 – cu Str. Baznei pe sensul de mers 
 spre Cartierul Gura Câmpului, pen- 
 tru a permite accesul troleibuzelor de 
 pe Str. Stadionului spre zona centra- 
 lă a municipiului. 
 Reţeaua are o lungime de cca. 3 km 
 c.d., lungime care include bucla de 
 întoarcere de la Uzina de Apă şi mo- 
 dificările din zona sensului giratoriu şi 
 al intersecţiei cu Str. Baznei. 
 Întreaga structura a echipamentului 
 electric, inclusiv firul de contact de ti- 
 pul TTb 100, va fi susţinut de un nu- 
 măr de 191 de stâlpi din beton centri- 

 fugat de tipul SF 8-11. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2016 

Buget – estimativ 2.800.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Extindere reţea electrică de contact 

  troleibuze Pod CFR – Str. A. Iancu –  

  Str. Moşnei – Heleşteu  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la realizarea  

 pus extinderii reţelei electrice de contact  

  troleibuze din intersecţia Pod CFR-  

  Str. A. Iancu – Str. Moşnei – Heleşteu  

 Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv extinderea  

  transportului public local de persoa-  

  ne cu troleibuze pe arterele principale  

  ale Municipiului Mediaş.  

 Obiective specifice Necesitatea introducerii transportului  

  public electric de persoane într-o zo-  
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 nă de interes public ca urmare a dez- 
 voltării zonei rezidenţiale şi de agre- 
 ment, simultan cu reducerea noxelor 
 de poluare şi posibilitatea legăturilor 

 de transport cu comunele limitrofe. 
Descriere detaliată Realizarea extinderii reţelei electrice 

 de contact troleibuze din intersecţia 
 Pod CFR – Str. A. Iancu – Str. 
 Moşnei – Heleşteu se face prin modi- 
 ficarea reţelei electrice de contact 
 existente la intersecţia Podului CFR 
 cu Str. Hermann Oberth şi desprinde- 
 rea din aceasta, printr-un macaz elec- 
 tric montat înaintea intersecţiei cu 
 Podul CFR, macaz electric care va 
 permite accesul troleibuzelor spre Str. 
 A. Iancu. 
 Reţeaua are o lungime de cca. 4,5 km 
 c.d., lungime care include bucla de în- 
 toarcere de la Zona de agrement He- 
 leşteu şi modificările din zona inter- 
 secţiei reţelei cu Str. Hermann Oberth. 
 Întreaga structură  a echipamentului 
 electric, inclusiv firul de contact de ti- 
 pul TTb 100, va fi susţinut de un nu- 
 măr de 197 de stâlpi din beton centri- 

 fugat de tipul SF 8-11. 

Durata de implementare – estimativă 2017-2020 

Buget – estimativ 4.000.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Hală spălare mijloace de transport 

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la construirea  

 pus unei Hale de spălare a mijloacelor de  

  transport public, autobuze şi troleibu-  

  ze, dotată cu instalaţii moderne de  

  alimentare apă cu jet sub presiune,  

  perii rotative de spălare, instalaţie  

  electrică şi de canalizare.  
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Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv principal ca 
 odată cu asigurarea numărului optim 
 de mijloace de transport pentru trans- 
 portul publicului călător, acesta să be- 
 neficieze de condiţii de confort ridicat 
 şi siguranţă în circulaţie, cu mijloace 

 auto curate şi igienizate la timp. 
Obiective specifice Realizarea acestui obiectiv principal 

 pentru asigurarea în condiţii civilizate 
 de confort ridicat şi siguranţă în circu- 
 laţie, cu mijloace auto curate şi igieni- 
 zate, constă în realizarea unei hale 
 moderne de spălare şi va conduce 
 imediat şi la creşterea eficienţei activi- 
 tăţii de spălare manuală existentă în 
 prezent şi totodată la reducerea vo- 
 lumului de apă utilizat şi încadrarea în 

 normele de protecţie a mediului. 
Descriere detaliată Hala va fi proiectată şi executată din 

 profile extrem de rezistente din oţel 
 galvanizat cu o structură relativ 
 uşoară, ceea ce reduce semnificativ 
 dimensiunile fundaţiilor. 
 Amplasarea halei se va face în incinta 
 societăţii pe platformă  betonată, în 
 condiţiile în care poate fi asigurat şi 
 accesul troleibuzelor, direct din reţea- 
 ua electrică de contact, cu posibilitatea 
 deconectării automate de la reţea în 
 momentul intrării în funcţiune a instala- 

 ţiilor de spălare. 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 400.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare/modernizare bază de pro- 

  ducţie  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la moderniza-  

 pus rea/ reabilitarea obiectivului BAZA DE  
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 PRODUCŢIE, a cărui proiectare şi 
 execuţie datează din perioada 1885- 
 1989. Baza de producţie are în com- 
 ponenţă următoarele spaţii: hala re- 
 paraţii autobuze/ microbuze/ troleibu- 
 ze; hala reparaţii electrice; hala repa- 
 raţii electronice; hala reparaţii autotu- 
 risme; birou maistru; hala reparaţii 
 pompe injecţie; depozite marfă; hala 
 prelucrări prin aşchiere; vestiare; se- 

 diu administrativ 
Obiectiv general Obiectivul general al proiectului este 

 îmbunătăţirea calităţii operaţiunilor de 
 întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de 

 transport în comun 
Obiective specifice Prin dotări specifice cu scule, dispozi- 

 tive, verificatoare, standuri de probă – 
 concordante cu mijloacele de trans- 
 port din dotare şi care urmează a fi 
 achiziţionate, precum şi reparaţii de 
 reabilitare a lucrărilor de construcţii se 
 doreşte ajungerea şi în acest dome- 

 niu la standarde corespunzătoare. 
Descriere detaliată Construcţiile existente, realizate în 

 anii 1986-1989, nu mai corespund 
 standardelor actuale, în special în 
 ceea ce priveşte climatizarea, ilumi- 
 narea, izolarea şi dotare specifică. 
 Halele de reparaţii au dotări rudimen- 
 tare, care nu permit verificări ulterioa- 
 re ale reparaţiilor efectuate. Montări/ 
 demontări/ echilibrări de anvelope se 
 fac la terţi. Idem lucrări de tinichigerie. 
 Inspecţia tehnică periodică se face fie 
 la sediul RAR Sibiu, fie în staţii închi- 
 riate de la terţi. Toate acestea duc la 
 costuri suplimentare şi nu întotdeau- 
 na calitatea lucrărilor este corespun- 
 zătoare. Prin proiectul sus-amintit se 
 doreşte înlăturarea aspectelor de mai 

 sus. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2017 

Buget – estimativ 1.500.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Modificare reţea electrică de contact 

  troleibuze Market Kaufland   

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental    

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la punerea în  

 pus funcţiune a reţelei electrice de contact  

  troleibuze existente pe Şos. Sibiului  

  către Supermarket Kaufland.   

 Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv extinderea  

  transportului public local de persoane  

  cu troleibuze către zona Izvor şi   

  Supermarket Kaufland şi înlocuirea  

  programelor de transport pentru tra-  

  seului T2 efectuate cu autobuze, oda-  

  tă cu realizarea sensului giratoriu pro-  

  iectat.     

 Obiective specifice Necesitatea introducerii transportului  

  public electric de persoane într-o zo-  

  nă de interes public ca urmare a dez-  

  voltării zonei rezidenţiale şi comercia-  

  le, simultan cu reducerea noxelor de  

  poluare.    

 Descriere detaliată Realizarea modificării configuraţiei re-  

  ţelei electrice de contact troleibuze în  

  zona Market Kaufland se face prin  

  secţionarea reţelei electrice de con-  

  tact existente care are punctul de în-  

  toarcere în zona Izvor.   

  În acest sens, se va include un ma-  

  caz electric care va permite accesul  

  troleibuzelor în sensul giratoriu şi   

  (sau) continuarea traseului pe reţea-  

  ua existentă în cazul în care se vor  

  crea condiţii de întoarcere la cap de  

  linie – zona Izvor.    

  Această reconfigurare a reţelei elec-  

  trice de contact troleibuze va fi reali-  
  zată în baza unui proiect care va ţine  

  cont de dimensiunile şi amplasamen-  

  tul sensului giratoriu şi va avea în  

  atenţie şi amplasarea unei alveole  

  pentru publicul călător din zonă şi în  

  special pentru debarcarea şi îmbarca-  

  rea publicului –   client al  

  Supermarketului Kaufland.   

 Durata de implementare – estimativă 2016     
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 Buget – estimativ 300.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Eliberare amplasament Şos. Sibiului 

  (subtraversare reţea electrică de 20  

  kV)  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la lucrările de  

 pus subtraversare a Şos. Sibiului în zona  

  Izvor, care va permite punerea sub  

  tensiune a reţelei electrice de contact  

  troleibuze existente pe Şos. Sibiului,  

  cu cap de linie în zona Izvor.  

 Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv extinderea  

  transportului public local de persoane  

  cu troleibuze către zona Izvor, cap de  

  linie şi înlocuirea programelor traseu-  

  lui T2 efectuate cu autobuze, odată  

  cu realizarea sensului giratoriu pro-  

  iectat, pentru întoarcere şi intrarea în  

  Municipiul Mediaş.  

 Obiective specifice Necesitatea introducerii transportului  

  public electric de persoane într-o zo-  

  nă de interes public ca urmare a dez-  

  voltării zonei rezidenţiale şi comercia-  

  le, simultan cu reducerea noxelor de  

  poluare.  

 Descriere detaliată Realizarea acestui obiectiv include  

  demontarea LEA 20 kV existentă pe  

  direcţia Teba între stâlpii nr. 49 şi 50.  

  Stâlpul nr. 49 va fi echipat cu un se-  

  parator vertical de 24 kV tip STEPn  

  200A, iar cablul de tipul A2XS(FL)2Y  

  3X1X150/25mm, în lungime de cca.  

  50 m, va face legătura subterană în-  

  tre cei doi stâlpi menţionaţi mai sus.  

  În cazul în care subtraversarea se va  

  face prin săpături, nu prin forare, se  

  va monta un tub de protecţie Ø 110  

  mm, pentru protejarea cablului de  

  alimentare.  
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Durata de implementare – estimativă 2016 

Buget – estimativ 150.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Modificare reţea electrică de contact 

  troleibuze sens giratoriu Str. C-tin  

  Brâncoveanu – Str. Honterius – Str. I.  

  Moraru – Str. N. Titulescu.  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect se referă la refacerea  

 pus configuraţiei reţelei electrice de con-  

  tact troleibuze în zona intersecţiei ce-  

  lor trei străzi menţionate.  

 Obiectiv general Proiectul are ca obiectiv extinderea  

  transportului public local de persoane  

  cu troleibuze în zona sensului giratoriu  
  executat de către municipalitate, în  

  scopul măririi siguranţei de circulaţie şi  

  a fluidizării traficului rutier în zonă.  

 Obiective specifice Necesitatea introducerii transportului  

  public electric de persoane într-o zo-  

  nă de interes public ca urmare a dez-  

  voltării zonei rezidenţiale şi comercia-  

  le, simultan cu reducerea noxelor de  

  poluare.   

 Descriere detaliată Realizarea modificării configuraţiei re-  

  ţelei electrice de contact troleibuze în  

  zona sensului giratoriu Str. C-tin  

  Brâncoveanu – Str. Honterius – Str. I.  

  Moraru – Str. N. Titulescu se realizea-  

  ză prin refacerea simultană a legături-  

  lor între reţelele electrice de pe Str.  

  Carpaţi cu Str. C-tin Brâncoveanu,  

  respectiv Str. Carpaţi cu sensul girato-  
  riu existent la Podul Târnava Mare.  

  În acest sens, se vor monta două  

  macaze, unul electric care va permite  

  accesul troleibuzelor de pe Str. C-tin  

  Brâncoveanu în sensul giratoriu şi  

  unul mecanic, care face posibilă con-  
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 tinuarea traseului pe reţeaua existen- 
 tă la intrarea în sensul giratoriu func- 

 ţional în zona Podului Târnava Mare. 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 300.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reparaţie capitală – modernizare 

  Staţie redresare în C.C.  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect reprezintă realizarea lu-  

 pus crărilor de R.K. şi de modernizare a  

  Staţiei de Redresare, inclusiv a cablu-  

  rilor de medie tensiune de alimentare  

  celule de medie tensiune 20 kV c.a. şi  

  joasă tensiune 600 Vc.c., din cadrul  

  staţiei.  

 Obiectiv general Obiectivul general este de moderni-  

  zare a Staţiei de Redresare de refa-  

  cere a întregului sistem de acţionare  

  şi protecţie a echipamentului din do-  

  tare, atât a celulelor de medie tensiu-  

  ne de c.a. cât şi a celulelor de joasă  

  tensiune în c.c.  

 Obiective specifice Mărirea siguranţei în exploatarea şi  

  funcţionarea echipamentelor electri-  

  ce, prin înlocuirea celor necorespun-  

  zătoare şi refacerea reglajelor protec-  

  ţiilor în funcţie de normativele din  

  domeniu.  

  Creşterea eficienţei funcţionării echi-  

  pamentelor şi încadrarea în timpii  

  prevăzuţi pentru acţionarea dispoziti-  

  velor de protecţie la deranjamente de  

  scurtcircuit în reţeaua electrică de  

  contact din cadrul celor 5 injecţii  

 Descriere detaliată Se va interveni asupra echipamente-  

  lor atât în celulele de medie tensiune  

  de 20 kV , în limita prevăzută de con-  

  venţia în exploatare încheiată cu  
 

 

221 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 Electrica S.A. Sibiu şi asupra celulelor 
 de joasa tensiune în curent continuu 
 reprezentate de cele cinci celule de 
 injecţie – bara pozitivă şi respectiv ce- 
 le trei celule de injecţie – bara negati- 
 vă. 
 De asemenea, se va interveni asupra 
 echipamentelor din celulele celor do- 
 uă transformatoare de putere TTU - 
 1500kVA (20/0,450 Vc.a.) şi respectiv 
 asupra redresoarelor de putere şi a 

 transformatorului de servicii interne. 

Durata de implementare – estimativă 2014 

Buget – estimativ 125.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Joncţiune reţea contact troleibuze Str. 

  Iacob Pisso – Şos. Sibiului  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest proiect reprezintă realizarea lu-  

 pus crărilor de modificare a reţelei electri-  

  ce de contact troleibuze, la intersecţia  

  Str. Iacob Pisso cu Şos. Sibiului, care  

  vor permite încadrarea troleibuzelor la  

  ieşirea de pe Str. Iacob Pisso pe di-  

  recţia de mers către Sibiu şi respectiv  

  încadrarea în reţeaua existentă de pe  

  Şos. Sibiului, pentru intrarea în incin-  

  ta S.C. Meditur S.A.  

 Obiectiv general Obiectivul general este de a modifica  

  configuraţia reţelei existente prin exe-  

  cuţia unei joncţiuni de reţea nouă, ca-  

  re să permită încadrarea troleibuzelor  

  la ieşirea de pe Str. Iacob Pisso, pe  

  direcţia de mers către Sibiu şi respec-  

  tiv încadrarea în reţeaua existentă de  

  pe Şos. Sibiului, pentru intrarea în in-  

  cinta S.C. Meditur S.A.  

 Obiective specifice Mărirea siguranţei în trafic în zona de  

  intersecţie şi reducerea timpilor de în-  
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  toarcere în incinta societăţii a trolei-  

  buzelor la finalul programului de  

  transport sau în cazuri de deranja-  

  mente în reţea sau defecţiuni în sis-  

  temul de tracţiune al troleibuzelor.  

  În acest fel se elimină şi ridicarea  

  manuală a captatorilor de c.c., prin  

  desprinderea de firul de contact a  

  ştăngilor purtătoare.  

 Descriere detaliată Acest proiect reprezintă realizarea lu-  

  crărilor de modificare a reţelei electrice  
  de contact troleibuze, la intersecţia  

  Str. Iacob Pisso cu Şos. Sibiului, care  

  va permite încadrarea troleibuzelor la  

  ieşirea de pe Str. Iacob Pisso pe direc-  
  ţia de mers către Sibiu şi respectiv în-  

  cadrare în reţeaua existentă, pentru  

  intrarea în incinta S.C. Meditur SA,  

  prin montarea unui macaz electric ca-  

  re va fi cu comanda pe partea stângă.  

  Efectuarea programelor în direcţia că-  

  tre centrul oraşului, respectiv direcţia  

  Cartier G. Câmpului pentru linia T2 şi  

  direcţia Automecanica pentru linia T3  

  se va face fără nicio intervenţie asupra  
  echipamentului de comandă a maca-  

  zului.  

 Durata de implementare – estimativă 2014  

 Buget – estimativ 160.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Dotări independente cu mijloace de 

  transport  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Mijloace de transport public local  

 pus   

 Obiectiv general Modernizarea şi dezvoltarea parcului  

  auto din dotare  

 Obiective specifice Asigurarea unui transport civilizat în  

  condiţii de confort sporit şi siguranţă  

  pentru publicul călător.  
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 Descriere detaliată Achiziţia mijloacelor de transport pu-  

  blic local, respectiv de troleibuze şi  

  autobuze conform cu programul obi-  

  ectivelor de investiţii aprobat de către  

  Consiliul Local al Municipiului Mediaş  

  şi în baza O.G. 34/2006, privind achi-  

  ziţiile publice.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 5.000.000 lei / an  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Studii şi proiecte – Dezvoltarea şi 
  modernizarea transportului public lo-  

  cal în Municipiul Mediaş  

 Responsabil Meditur S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Dezvoltarea şi modernizarea trans-  

 pus portului public local în Municipiul Me-  

  diaş  

 Obiectiv general Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor  

  de transport cu troleibuze pe arterele  

  principale ale municipiului şi cu mi-  

  crobuze şi autobuze pe străzile adia-  

  cente, precum şi a bazei de reparaţie  

  mijloace de transport  

 Obiective specifice Asigurarea unui transport civilizat în  

  condiţii de confort sporit şi siguranţă  

  pentru publicul căl ător.  

 Descriere detaliată Baza de reparaţii şi reţeaua de con-  

  tact troleibuze a Meditur SA are la  

  bază proiecte întocmite în anii 1986-  

  1988, în condiţiile constructive impu-  

  se în perioada respectivă. După 30  

  ani acestea necesită modernizări –  

  reabilitări bazate pe studii şi proiecte  

  de actualitate.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 50.000 lei / an  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Obiectivul specific 6: Investiţia verde pentru un oraş de viitor 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 6.1. – Reorganizarea, modernizarea şi înfiinţarea de noi parcuri şi 

spaţii verzi 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Proiectul va urmări atingerea mai multor axe simultan: 
 

- reorganizarea şi reamenajarea parcurilor existente la nivelul oraşului, 

prin plantarea de vegetaţie de tip arbori şi arbuşti precum şi altele simila-

re, funcţie de decizia inginerilor peisagişti, plante cu creştere rapidă şi 

care să se încadreze şi în profilul zonei; 
 

- plantarea de arbori şi de arbuşti în întregul oraş, în zonele verzi dintre 

blocuri, pe traseele stradale; 

- gazonarea întregii zone verzi a oraşului şi delimitarea perimetrală a 

acesteia pentru protejarea plantărilor; 

- realizarea de noi zone de parcuri, indiferent de mărime, oriunde terenul 

din cadrul oraşului permite, pentru a obţine în final o zonă verde şi un 

oraş verde în care oamenii să îşi dorească să locuiască; 
 

Beneficii estimate: 
 

Principalele beneficii vor fi: 
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- reorganizarea şi reamenajarea parcurilor existente la nivelul oraşului; 
 

- plantarea de arbori şi de arbuşti în întregul oraş, în zonele verzi dintre 

blocuri, pe traseele stradale; 

- gazonarea întregii zone verzi a oraşului şi delimitarea perimetrală a 

acesteia pentru protejarea plantărilor; 

- realizarea de noi zone de parcuri oriunde terenul din cadrul oraşului 

permite pentru a obţine în final o zonă verde şi un oraş verde în care 

oamenii să îşi dorească să locuiască; 
 

Proiectul va conduce implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Amenajarea unei zone de agrement 

  pe malul râului Târnava Mare.  

 Responsabil Compartimentul Situaţii de Urgenţă,  

  Securitatea Muncii şi Protecţia Mediu-  

  lui   

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental   

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest tip de spaţiu va asigură micro-  

 pus climatul urban necesar desfăşurării  

  activităţii umane, pentru agrement, ci-  

  clism şi recreere.   

 Obiectiv general Crearea, reabilitarea şi extinderea in-  

  frastructurii de agrement din Mediaş  

 Obiective specifice - Crearea pentru comunitatea locală  

  comunităţii locale a unui spaţiu  

  de recreere şi petrecere a timpului li-  

  ber într-un cadru natural –  

  Beneficiind de un cadru natural deo-  

  sebit prin aşezarea sa geografică,  

  amenajarea zonelor situate în apropi-  

  erea râului Târnava Mare poate con-  

  tribui la îmbogăţirea ofertei turistice,  

  contribuind în acelaşi timp la asigura-  

  rea condiţiilor de recreere şi confort a  

  cetăţenilor.   

 Descriere detaliată Realizarea pe malul drept al râului  

  Târnava Mare între Str. Baznei şi str.  

  Titus Andronic a unei alei pietonale şi  

  a unei piste de biciclete precum şi a  

  unor zone de repaus cu bănci, apara-  
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 te de joacă, arbori decorativi etc. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2017 

Buget – estimativ 300.000.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Amenajare livezi 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajare teren, plantare pomi fructi-  

 pus feri   

 Obiectiv general Obţinerea de fructe din producţie  

  proprie.  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza amenajare livezi  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.600.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Amenajare sere legume 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajare teren, sere, instalaţii de  

 pus apă şi căldură  

 Obiectiv general Obţinerea de legume din producţie  

  proprie  

 Obiective specifice -  Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  
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  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza amenajare sere legume  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.800.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Amenajare curte interioară sediu 

 Responsabil S.C. Piaţa Prim COM S.A. Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitare canalizare, pavaj, borduri  

 pus    

 Obiectiv general Acces prescontainer, depozite, lanţ  

  chioşcuri  

 Obiective specifice - Realizarea studiilor;  

  -  Contractarea finanţărilor;  

  -  Contractarea lucrărilor;  

  -  Realizarea lucrărilor specifice;  

  -  Recepţia lucrărilor.  

 Descriere detaliată Prin intermediul proiectului prezent  

  vom realiza amenajare curte interioa-  

  ră sediu  

 Durata de implementare – estimativă 2014   

 Buget – estimativ 200.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea de spaţii publice urbane în 

  mun. Mediaş, prin construirea unei  

  parcări supraetajate în zona Pieţei  

  agroalimentare – mag. Billa (pe tere-  

  nul sediului Gospodăriei Comunale),  

  modernizarea şi amenajarea urbanis-  

  tică a intrărilor şi ieşirilor pe străzile  

  adiacente: str. V. Madgearu, str. Car-  

  paţi, str. C. Brâncoveanu  
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 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Construcţia unei parcări supraetajate  

 pus de 300 maşini, pe terenul ocupat de  

  Gospodăria Comunală SA. Moderni-  

  zarea intrării de pe str. V. Madgearu  

  şi ieşire prin parcarea Billa, reconfigu-  

  rată pentru asigurarea legăturii de ie-  

  şire pe str. Carpaţi şi intersecţia str.  

  M. Eminescu cu C. Brâncoveanu.  

  Modernizarea zonelor comerciale şi  

  descongestionarea traficului pe inelul  

  central zona nord, creşterea capacită-  

  ţii de parcare în zona comercială.  

 Obiectiv general Creşterea calităţ ii vieţei  

 Obiective specifice -  creşterea numărului de locuri  

  de parcare;  

  -  creşterea numărului de parcuri  

  şi locuri de joacă;  

  -  creşterea suprafeţei verzi;  

 Descriere detaliată Construcţia unei parcări supraetajate  

  de 300 maşini, pe terenul ocupat de  

  Gospodăria Comunală SA. Moderni-  

  zarea intrării de pe str. V. Madgearu  

  şi ieşire prin parcarea Billa, reconfigu-  

  rată pentru asigurarea legăturii de ie-  

  şire pe str. Carpaţi şi intersecţia str.  

  M. Eminescu cu C. Brâncoveanu.  

  Modernizarea zonelor comerciale şi  

  descongestionarea traficului pe inelul  

  central zona nord, creşterea capacită-  

  ţii de parcare în zona comercială.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 3.000.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Îmbunătăţirea condiţiilor urbane în 

  zonele rezidenţiale din municipiu  

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  
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Descrierea succintă a proiectului pro- Se vor amenaja locuri de joacă, zone 
pus verzi, parcări, locuri de garare auto- 

 vehicule 
Obiectiv general Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în 

 cartiere rezidenţiale 
Obiective specifice Identificarea şi amenajarea domeniu- 

 lui public, în vederea ridicării confortu- 

 lui de viaţă 
Descriere detaliată Inventarierea domeniului public, reali- 

 zarea de garaje colective, pieţe, zone 
 verzi, spaţii de parcare, locuri de joa- 

 că 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare şi extindere spaţii verzi 

  urbane  

 Responsabil Direcţia Patrimoniu  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Amenajarea, reabilitarea şi extinde-  

 pus rea spaţiilor verzi publice din cadrul  

  municipalităţ ii.  

 Obiectiv general Dezvoltarea comunităţilor locale prin  

  amenajarea spaţiilor verzi comunitare  

  împreună cu activităţile de educaţie  

  ecologică, înfrumuseţarea spaţiului  

  înconjurător, precum şi încurajarea  

  de proiecte comune între diferitele in-  

  stituţii şi comunitate.  

 Obiective specifice - amenajarea, reabilitarea şi extinde-  

  rea spaţiilor verzi publice  

  - amenajarea de curţi interioare ale  

  imobilelor de locatari,  

  - activitatea de educaţie ecologică în  

  rândul comunităţii,  

  - reducerea poluării mediului,  

  - amenajarea de parcări ecologice,  

  - asanarea spaţiilor ocupate de con-  

  strucţii parazitare (magazii, copertine),  
 

 

230 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 - extinderea zonelor verzi, prin con- 
 struirea de parcări etajate menite să 
 restrângă suprafeţelor ocupate de ga- 

 raje şi copertine. 
Descriere detaliată - înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului 

 verde prin gazonare, plantări de flori, 
 arbuşti şi arbori autohtone; 
 - amenajarea sau reabilitarea curţilor 
 interioare a imobilelor de locatari; 
 - activităţi de educaţie ecologică non- 
 formală destinate comunităţilor locale; 
 - reabilitarea cu materiale naturale 
 sau mediu-protective a diferitelor 
 elemente din spaţii publice, cum ar fi: 
 terenuri de joaca, bănci, mese, echi- 
 pamente de sport, suporturi de bici- 
 clete, stabilimente pentru odihnă; 
 - curăţirea spaţiilor publice de 
 recreere (parcuri, spaţii verzi); 
 - montarea şi vopsirea coşurilor de 
 gunoi; 
 - înfiinţarea colectoarelor selective de 
 deşeuri (având în vedere că în locali- 
 tate exista servicii de colectare selec- 
 tivă a deşeurilor), acolo unde se im- 
 pune, 
 - construirea de parcări etajate meni- 
 te să restrângă suprafeţele ocupate 
 de construcţii provizorii (garaje şi co- 
 pertine) în favoarea extinderii zonelor 
 verzi, 
 - asanarea spaţiilor ocupate de con- 
 strucţii parazitare şi amenajarea de 

 parcări ecologice. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Amenajarea unui parc de promenadă 

  şi activităţi sportive în zona platoului  

  şi pădurii Gloria.  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  
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Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii, 
 mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental  

Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul presupune realizarea unui 
pus drum de acces auto de pe str. Bu- 

 cegi până pe platoul Gloria, pentru a 
 facilita accesul în zonă (de la intrarea 
 în platou accesul auto va fi interzis). 
 De pe platou se realizează alei prin 
 pădure, circa 3 km, până deasupra 
 Lacului Ighis (coada lacului), cu co- 
 borâri de legătură către Lacul Ighis şi 
 către zona Moşnei Oraca. Aleile pot 
 fi amenajate cu piste de biciclete sau 
 role şi pietonal. Lungimea aleilor cu 
 cele 2 coborâri poate însuma circa 7 
 km. Pe traseu se pot amenaja locuri 
 de popas dotate cu bănci, barbeque, 
 umbrare, chioşcuri. Parţial se poate 
 asigura iluminatul, iar pe întregul tra- 
 seu se vor monta puncte de colectare 
 a gunoiului. Zona este superbă, iar 
 de pe platou până deasupra lacului 

 este un traseu perfect plan.  

Obiectiv general Amenajarea unui parc de promenadă 
 şi activităţi sportive în zona platoului 

 şi pădurii Gloria.  

Obiective specifice - Realizarea parcului;  

 - Zone de parcare;  

 -  Spaţii verzi;  

 - Design peisagistic adecvat 
Descriere detaliată Proiectul presupune realizarea unui 

 drum de acces auto de pe str.  Bu- 
 cegi până pe platoul Gloria, pentru a 
 facilita accesul în zonă (de la intrarea 
 în platou accesul auto va fi interzis). 
 De pe platou se realizează alei prin 
 pădure, circa 3 km, până deasupra 
 Lacului Ighis (coada lacului), cu co- 
 borâri de legătură către Lacul Ighis şi 
 către zona Moşnei Oraca. Aleile pot 
 fi amenajate cu piste de biciclete sau 
 role şi pietonal.  Lungimea aleilor cu 
 cele 2 coborâri poate însuma circa 7 
 km. Pe traseu se pot amenaja locuri 
 de popas dotate cu bănci, barbeque, 
 umbrare, chioşcuri. Parţial se poate 
 asigura iluminatul, iar pe întregul tra- 
 seu se vor monta puncte de colectare 

 a gunoiului.  
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Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 1.500.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 6.2. – Reorganizarea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Prin intermediul acestui proiect ne dorim să realizăm amenajarea tuturor 

parcurilor de joacă din cadrul oraşului, prin următoarele: 

- delimitarea perimetrală astfel încât părinţii să îşi poată lăsa copiii să se 

joace în siguranţă, fără riscul de a ieşi în afara zonelor respective decât 

cu acordul unui adult; 
 

- amplasarea de zone de nisip în cadrul parcurilor, delimitate de restul 

parcului, unde copiii să poată să se joace pornind de la specificul acestor 

zone; 
 

- amplasarea de sisteme de joacă gen tobogan etc., realizate din materia-

le eco şi care să fie construite conform normativelor internaţionale care 

previn lovirea şi vătămarea copiilor pe durata jocurilor, fără muchii ascuţi-

te şi cu zone protective acolo unde este cazul. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va realiza pentru comunitate următoarele beneficii: 
 

- modernizarea locurilor de joacă pentru copii; 
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- creşterea siguranţei copiilor în zonele de joacă prin montarea de echi-

pamente realizate conform normativelor, astfel încât să reducă riscul de 

vătămare corporală; 
 

- creşterea siguranţei copiilor prin limitarea perimetrală, astfel încât aceştia 
 

sa nu poată ieşi în străzi, zona putând fi uşor supravegheată de un adult. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Îmbunătăţirea condiţiilor urbane în 

  zonele rezidenţiale din municipiu  

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Se vor amenaja locuri de joacă, zone  

 pus verzi, parcări, locuri de garare auto-  

  vehicule  

 Obiectiv general Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în  

  cartiere rezidenţiale  

 Obiective specifice Identificarea şi amenajarea domeniu-  

  lui public, în vederea ridicării confortu-  

  lui de viaţă  

 Descriere detaliată Inventarierea domeniului public, reali-  

  zarea de garaje colective, pieţe, zone  

  verzi, spaţii de parcare, locuri de joa-  

  că  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea de spaţii publice urbane în mun. 

  Mediaş, prin construirea unei parcări su-  

  praetajate în zona Pieţei agroalimentare  

  – mag. Billa (pe terenul sediului Gospo-  

  dăriei Comunale), modernizarea şi ame-  

  najarea urbanistică a intrărilor şi ieşirilor  
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 pe străzile adiacente: str. V. Madgearu, 

 str. Carpaţi, str. C. Brâncoveanu 

Responsabil Primăria Municipiului Mediaş 
Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţenii, 

 mediul de afaceri, sectorul ne- 

 guvernamental 
Descrierea succintă a proiectului Construcţia unei parcări supraetajate de 
propus 300 maşini, pe terenul ocupat de Gos- 

 podăria Comunală SA. Modernizarea in- 
 trării de pe str. V. Madgearu şi ieşire prin 
 parcarea Billa, reconfigurată pentru asi- 
 gurarea legăturii de ieşire pe str. Carpaţi 
 şi intersecţia str. M. Eminescu cu C. 
 Brâncoveanu. 
 Modernizarea zonelor comerciale şi des- 
 congestionarea traficului pe inelul central 
 zona nord, creşterea capacităţii de par- 

 care în zona comercială. 

Obiectiv general Creşterea calităţ ii vieţii 
Obiective specifice -  creşterea numărului de locuri de 

 parcare; 
 -  creşterea numărului de parcuri şi 
 locuri de joacă; 

 -  creşterea suprafeţei verzi; 
Descriere detaliată Construcţia unei parcări supraetajate de 

 300 maşini, pe terenul ocupat de Gos- 
 podăria Comunală SA. Modernizarea in- 
 trării de pe str. V. Madgearu şi ieşire prin 
 parcarea Billa, reconfigurată pentru asi- 
 gurarea legăturii de ieşire pe str. Carpaţi 
 şi intersecţia str. M. Eminescu cu C. 
 Brâncoveanu. 
 Modernizarea zonelor comerciale şi des- 
 congestionarea traficului pe inelul central 
 zona nord, creşterea capacităţii de par- 

 care în zona comercială. 
Durata de implementare – estima- 2014-2020 

tivă  

Buget – estimativ 3.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de imple- 

 mentare naţionale sau europene 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reamenajarea urbanistică a unui teren 

  în zona centrală a mun. Mediaş  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Modificarea destinaţiei terenului pe care  

 propus funcţionează Clubul Sportiv Şcolar din  

  mun. Mediaş.  

  Amenajarea în zonă a unei parcări pen-  

  tru zona centrala de SE, a unui heliport  

  pentru Spitalul Municipal. Prin moderni-  

  zarea gradenelor existente, parcarea  

  poate fi folosită ocazional pentru spec-  

  tacole, adunări populare etc.  

  Actuala clădire unde funcţionează Clu-  

  bul Sportiv Şcolar poate fi reabilitată,  

  urmând a se amenaja un Centru Cultu-  

  ral.  

  De pe platforma de deasupra  

  gradenelor se poate realiza un pasaj pi-  

  etonal peste CF către str. Mărăşeşti.  

 Obiectiv general Reamenajarea urbanistică a unui teren  

  în zona centrală a mun. Mediaş  

 Descriere detaliată Modificarea destinaţiei terenului pe care  

  funcţionează Clubul Sportiv Şcolar din  

  mun. Mediaş. Amenajarea în zonă a  

  unei parcări pentru zona centrala de  

  SE, a unui heliport pentru Spitalul Muni-  

  cipal. Prin modernizarea gradenelor  

  existente, parcarea poate fi folosită  

  ocazional pentru spectacole, adunări  

  populare etc.  

  Actuala clădire unde funcţionează Clu-  

  bul Sportiv Şcolar poate fi reabilitată,  

  urmând a se amenaja un Centru Cultu-  

  ral.  

  De pe platforma de deasupra  

  gradenelor se poate realiza un pasaj pi-  

  etonal peste CF către str. Mărăşeşti.  

 Durata de implementare – estimati- 2014-2020  

 vă   

 Buget – estimativ 3.000.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de imple-  

  mentare naţionale sau europene  
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Proiectul 6.3. – Dezvoltarea de baze sportive polivalente la nivelul 

unităţilor şcolare din raza oraşului 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Dezvoltarea activităţii sportive prin 

  crearea de baze sportive la nivelul tu-  

  turor unităţilor şcolare din municipiul  

  Mediaş  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Proiectul urmăreşte crearea sau mo-  

 pus dernizarea sălilor de sport aferente  

  tuturor unităţilor şcolare.  

 Obiectiv general Proiectul urmăreşte crearea sau mo-  

  dernizarea sălilor de sport aferente  

  tuturor unităţilor şcolare.  

 Obiective specifice -  creşterea nivelului de sănătate  

  al populaţiei tinere  

  -  prevenirea bolilor cardiovascu-  

  lare  

  -  creşterea nivelului general de  

  trai  

 Descriere detaliată Se vor realiza studii de specialitate  

  pentru fiecare unitate şcolară în par-  

  te, acolo unde există facilităţi vor fi  

  modernizate, iar unde nu există vor fi  

  construite  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Va fi stabilit prin studii de specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Obiectivul specific 7: Investiţii durabile pentru cultură şi sănătate 
 

– (corelare cu Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru perioada 2014-2020) 

 

Proiectul 7.1. – Sala de spectacole a oraşului Mediaş 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

În prezent sala de spectacole din cadrul Căminului cultural este una depăşi-

tă moral atât din punct de vedere al echipamentelor necesare realizării de specta-

cole, din punct de vedere al instalaţiilor de ventilaţie, sonorizare, încălzire, precum 

şi din punct de vedere al locurilor destinate spectatorilor. 

Proiectul va permite realizarea unei săli de spectacole moderne, dotată cu 

echipamente de ultimă generaţie, cu scaune ergonomice pentru spectatori, pre-

cum şi cu mecanisme multifuncţionale pentru scenă, putând astfel realiza o gamă 

cât mai variată de spectacole. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite realizarea unei săli de spectacole moderne, dotată cu 

echipamente de ultimă generaţie, cu scaune ergonomice pentru spectatori, pre-

cum şi cu mecanisme multifuncţionale pentru scenă, putând astfel realiza o gamă 

cât mai variată de spectacole. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Sala de spectacole a oraşului Mediaş 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte realizarea unei Săli de spec-  

  tacole a oraşului Mediaş  

 Obiectiv general Crearea unui Săli de spectacole a  

  oraşului Mediaş  

 Obiective specifice -  identificarea locaţiei;  

  -  identificarea personalului respon-  

  sabil;  

  -  realizarea proiectului de arhitectu-  

  ră;  

  -  realizarea proiectului de finanţare  

  şi găsirea fondurilor necesare in-  

  vestiţiei;  

  -  dotarea cu echipamente specifice  

  şi finanţarea funcţionării sălii de  

  spectacole.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

Proiectul 7.2. – Modernizare Spital Mediaş 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013 – 2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013 – 2020 
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Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Spitalul municipal este de o importanţă vitală atât pentru locuitorii din Medi-

aş cât şi pentru locuitorii din zonele limitrofe sau învecinate la distanţe mediii de 

acces către serviciile oferite de către acesta. 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor: 
 

- reabilitarea în întregime a spitalului existent în conformitate cu cerinţele 

şi cu standardele impuse în prezent de către practicarea unor astfel de 

servicii de sănătate la nivel de Uniune Europeană; 
 

- dotarea cu echipamente de analize şi de investigaţii medicale de ultimă 

generaţie, astfel încât un pacient să poată fi diagnosticat local şi cel mai 

probabil operat sau tratat în cadrul spitalului; 
 

- realizarea de blocuri operatorii cu destinaţii precise pentru realizarea mai 

multor tipologii de intervenţii chirurgicale; 

- dotarea unităţii de primire urgenţe şi de primire pacienţi cu echipamente-

le şi cu facilităţile absolut necesare; 

- realizarea şi dotarea rezervelor la standarde moderne conform normati-

velor din domeniu medical la nivel naţional şi la nivel european. 
 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect vom atinge următoarele beneficii pentru 

comunitate: 

- reabilitarea în întregime a spitalului existent în conformitate cu cerinţele 
 

şi cu standardele impuse în prezent de către practicarea unor astfel de 

servicii de sănătate la nivel de Uniune Europeană; 

- dotarea cu echipamente de analize şi de investigaţii medicale de ultimă 

generaţie, astfel încât un pacient să poată fi diagnosticat local şi cel mai 

probabil operat sau tratat în cadrul spitalului; 
 

- realizarea de blocuri operatorii cu destinaţii precise pentru realizarea mai 

multor tipologii de intervenţii chirurgicale; 

- dotarea unităţii de primire urgenţe şi de primire pacienţi cu echipamente-

le şi cu facilităţile absolut necesare; 

- realizarea şi dotarea rezervelor la standarde moderne conform normati-

velor din domeniu medical la nivel naţional şi la nivel european. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Achiziţie aparatură medicală 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus va realiza dotarea cu echipamente  

  medicale de ultimă generaţie a spita-  

  lului municipal  

 Obiectiv general Achiziţie aparatură medicală  

 Obiective specifice -  identificarea necesarului de  

  echipamente funcţie de specia-  

  lităţile spitalului, de zona de  

  ambulator şi rezerve, zona de  

  analize şi de bloc operator.  

  -  Realizarea proiectelor de fi-  

  nanţare pentru dotarea cu  

  echipamente şi implementarea  

  acestora.  

  -  Realizarea recepţiei de echi-  

  pamente şi punerea în funcţiu-  

  ne.  

 Descriere detaliată Achiziţia de echipamente se va reali-  

  za funcţie de necesarul de dotare ca-  

  re se va stabili cu fiecare secţie şi  

  compartiment medical în parte.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 1.650.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Modernizare bucătărie Spital Mediaş 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modernizare bucătărie Spital Mediaş  

 pus   

 Obiectiv general Se va realiza utilarea şi dotarea cu  

  echipamente a bucătăriei în conformi-  

  tate cu standardele medicale actuale  

  pentru alimentaţia bolnavului precum  
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 şi cu normativele în vigoare 
Obiective specifice -  realizarea unui plan de dotare 

 şi de amplasare pentru realiza- 
 rea fluxurilor necesare avizării; 
 -  realizarea achiziţiilor de echi- 
 pamente; 
 -  recepţia şi darea în folosinţă a 

 acestora. 
Descriere detaliată Achiziţia efectivă se va realiza funcţie 

 de proiectul de dotare. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 493.000 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

  cu aparatură medicală a Spitalului  

  Municipal Mediaş  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitarea şi modernizarea saloa-  

 pus nelor, a grupurilor sanitare şi instala-  

  ţiilor, cabinetelor medicale şi a sălilor  

  de operaţie şi tratament. Dotări cu  

  aparatură medicală, mobilier, echi-  

  pamente de întreţinere. Saloane spe-  

  cializate pentru copii. Dotarea cu as-  

  censor a clădirii vechi. Accesul per-  

  soanelor cu dizabilităţi.  

 Obiectiv general Reabilitarea, modernizarea şi dotarea  

  cu aparatură medicală a Spitalului  

  Municipal Mediaş  

 Obiective specifice -  Reabilitare şi modernizare sa-  

  loane,  

  -  Reabilitare, modernizare spaţii  

  medicale şi cabinete medicale,  

  -  Dotarea cu echipamente medi-  

  cale de ultimă generaţ ie  

 Descriere detaliată Reabilitarea şi modernizarea saloa-  

  nelor, a grupurilor sanitare şi instala-  

  ţiilor, cabinetelor medicale şi a sălilor  

  de operaţie şi tratament. Dotări cu  
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  aparatură medicală, mobilier, echi-  

  pamente de întreţinere. Saloane spe-  

  cializate pentru copii. Dotarea cu as-  

  censor a clădirii vechi. Accesul per-  

  soanelor cu dizabilităţi.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ 2.000.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

  cu aparatură medicală şi mobilier a  

  Policlinicii Municipale Mediaş, inclusiv  

  modernizarea şi dotarea cu echipa-  

  mente de laborator a Laboratorului de  

  Analize Medicale  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Reabilitarea şi modernizarea cabine-  

 pus telor medicale şi a sălilor de trata-  

  ment, a grupurilor sanitare şi a insta-  

  laţiilor sanitare şi termice. În această  

  Policlinică să fie comasate Cabinetele  

  de Medicină de Familie, cu o plată a  

  unei chirii modice care să asigure pla-  

  ta întreţinerii şi a utilităţilor. Actual-  

  mente multe Cabinete de Medicină  

  de Familie funcţionează în spaţii im-  

  proprii. Laboratorul modernizat de  

  analize medicale ar putea veni în  

  sprijinul populaţiei municipiului pentru  

  realizarea analizelor medicale la pre-  

  ţuri modice, sub preţul laboratoarelor  

  private. (Aici se poate construi o  

  schemă de subvenţionare)  

 Obiectiv general Reabilitarea, modernizarea şi dotarea  

  cu aparatură medicală şi mobilier a  

  Policlinicii Municipale Mediaş, inclusiv  

  modernizarea şi dotarea cu echipa-  

  mente de laborator a Laboratorului de  

  Analize Medicale  

 Obiective specifice -  reabilitarea spaţiilor cu destina-  

 Descriere detaliată ţie medicală;  
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 -  dotarea cu echipamente de 
 analiză şi de control; 
 -  dotarea cu echipamente medi- 
 cale de specialitate pentru toa- 

 te compartimentele; 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 2.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reamenajarea urbanistică a unui te- 

  ren în zona centrală a mun. Mediaş  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Modificarea destinaţiei terenului pe  

 pus care funcţionează Clubul Sportiv Şco-  

  lar din mun. Mediaş.  

  Amenajarea în zonă a unei parcări  

  pentru zona centrala de SE, a unui  

  heliport pentru Spitalul Municipal. Prin  

  modernizarea gradenelor existente,  

  parcarea poate fi folosită ocazional  

  pentru spectacole, adunări populare  

  etc.  

  Actuala clădire unde funcţionează  

  Clubul Sportiv Şcolar poate fi reabili-  

  tată, urmând a se amenaja un Centru  

  Cultural.  

  De pe platforma de deasupra  

  gradenelor se poate realiza un pasaj  

  pietonal peste CF către str. Mără-  

  şeşti.  

 Obiectiv general Reamenajarea urbanistică a unui te-  

  ren în zona centrală a mun. Mediaş  

 Descriere detaliată Modificarea destinaţiei terenului pe  

  care funcţionează Clubul Sportiv Şco-  

  lar din mun. Mediaş. Amenajarea în  

  zonă a unei parcări pentru zona cen-  

  trala de SE, a unui heliport pentru  

  Spitalul Municipal. Prin modernizarea  

  gradenelor existente, parcarea poate  

  fi folosită ocazional pentru spectaco-  
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 le, adunări populare etc. 
 Actuala clădire unde funcţionează 
 Clubul Sportiv Şcolar poate fi reabili- 
 tată, urmând a se amenaja un Centru 
 Cultural. 
 De pe platforma de deasupra 
 gradenelor se poate realiza un pasaj 
 pietonal peste CF către str. Mără- 

 şeşti. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 3.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 7.3. – Baza de agrement în oraşul Mediaş 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Baza de agrement pentru oraşul nostru este o investiţie de amploare care 

are ca principal obiectiv creşterea nivelului de trai al populaţiei şi creşterea atracti-

vităţii oraşului. 

Se va realiza în zona periferică a oraşului şi va avea acces la toate facilităţi-

le specifice unei zone de agrement care să permită populaţiei care în general locu-

ieşte în blocuri să aibă acces la servicii dedicate petrecerii timpului liber. 

Zona de agrement va fi dotată cu spaţii de recreere, cu grătare, bănci, zonă 

acoperită, echipamente de petrecere a timpului liber, conform proiectului de dez-

voltare. 
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Beneficii estimate: 
 

Se va realiza în zona periferică a oraşului şi va avea acces la toate facilităţi-

le specifice unei zone de agrement care să permită populaţiei care în general locu-

ieşte în blocuri să aibă acces la servicii dedicate petrecerii timpului liber. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Amenajarea unei zone de agrement 

  pe malul râului Târnava Mare.  

 Responsabil Compartimentul Situaţii de Urgenţă,  

  Securitatea Muncii şi Protecţia Mediu-  

  lui  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Acest tip de spaţiu va asigură micro-  

 pus climatul urban necesar desfăşurării  

  activităţii umane, pentru agrement, ci-  

  clism şi recreere.  

 Obiectiv general Crearea, reabilitarea şi extinderea in-  

  frastructurii de agrement din Mediaş  

 Obiective specifice - Crearea pentru comunitatea locală  

  comunităţii locale a unui spaţiu de  

  recreere şi petrecere a timpului liber  

  într-un cadru natural.  

  Beneficiind de un cadru natural deo-  

  sebit prin aşezarea sa geografică,  

  amenajarea zonelor situate în apropi-  

  erea râului Târnava Mare poate con-  

  tribui la îmbogăţirea ofertei turistice,  

  contribuind în acelaşi timp la asigura-  

  rea condiţiilor de recreere şi confort a  

  cetăţenilor.  

 Descriere detaliată Realizarea pe malul drept al râului  

  Târnava Mare între Str. Baznei şi str.  

  Titus Andronic a unei alei pietonale şi  

  a unei piste de biciclete precum şi a  

  unor zone de repaus cu bănci, apara-  

  te de joacă, arbori decorativi, etc.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2017  

 Buget – estimativ 300.000.000 lei  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 7.4. – Dezvoltarea de baze sportive polivalente la nivelul 

unităţilor şcolare din raza oraşului 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Se doreşte realizarea unor săli de sport polivalente acoperite la majoritatea 

liceelor sau a unităţilor de învăţământ din oraş, cu amploare şi cu complexitate de 

dotări diferite, funcţie de numărul de elevi şi de amploarea şi de complexitatea ac-

tivităţilor sportive derulate, care să ofere toate condiţiile pentru desfăşurarea spor-

turilor de interior. 
 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim, pentru fiecare unitate de 

învăţământ, funcţie de complexitatea activităţii sportive (ceea ce se va detalia prin 

studii de fezabilitate), realizarea următoarelor: 

- o sală de sport polivalentă realizată la standardele actuale care să poată 

permite găzduirea de competiţii sportive, realizarea de antrenamente 

precum şi realizarea unor acţiuni de divertisment; 
 

- o sală modernă, cu o suprafaţă de joc specifică pentru acest tip de activi-

tate; 

- realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

moderne, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fie-

care echipă în parte; 
 

- tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice. 
 

Beneficii estimate: 
 

Realizarea unor săli de sport polivalente la nivelul comunităţii noastre. 
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Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor 

beneficii pentru comunitate, pentru fiecare unitate de învăţământ în parte: 

- o sală de sport polivalentă realizată la standardele actuale care să poată 

permite găzduirea de competiţii sportive, realizarea de antrenamente 

precum şi realizarea unor acţiuni de divertisment; 
 

- o sală modernă, cu o suprafaţă de joc specifică pentru acest tip de activi-

tate; 

- realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

moderne, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fie-

care echipă în parte; 
 

- tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Dezvoltarea activităţii sportive prin 

  crearea unei Academii Sportive de  

  Excelenţă (gimnaziu – liceu), cu spe-  

  cialităţi: fotbal, baschet, handbal, atle-  

  tism, tenis de câmp, gimnastică  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Noua şcoală ar trebui să preia actua-  

 pus lul Club Sportiv Şcolar. Şcoala pro-  

  priu-zisă poate fi construită într-una  

  din clădirile de la fosta unitate militară  

  de aviaţie (inclusiv internat şi canti-  

  nă). Terenurile şi sala de sport pot fi  

  construite pe acelaşi amplasament,  

  care ar trebui alocate în acest scop.  

 Obiectiv general Crearea unei Academii Sportive şi a  

  unei baze sportive polivalente  

 Obiective specifice Crearea unei baze sportive polivalen-  

  te cu specialităţile:  

  fotbal, baschet, handbal, atletism, te-  

  nis de câmp, gimnastică  

 Descriere detaliată Academia Sportivă de Excelenţă  

  (gimnaziu – liceu), cu specialităţi:  

  fotbal, baschet, handbal, atletism, te-  

  nis de câmp, gimnastică  
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Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 4.000.000 euro 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 7.5. – Reabilitarea patrimoniului cultural cu punerea în valoare a 

zonei emblematice a oraşului – turnurile cetăţii şi zona centrală 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Se doreşte realizarea reabilitării patrimoniului cultural al comunităţii şi pune-

rea în valoare a zonei emblematice a oraşului: turnurile cetăţii şi zona centrală. 

Turnurile sunt parte a vechiului sistem de fortificaţii al cetăţii, jucând un rol 

deosebit nu numai în dezvoltarea economică, dar şi în convieţuirea socială şi re-

sponsabilizarea cetăţenilor prin sarcini şi îndatoriri concrete pe care aceştia le 

aveau faţă de comunitate. 

Zona centrală este beneficiara unei structuri arhitecturale precum şi a unui 

plan de urbanism superb pentru perioada în care a fost definitivat, care conferă şi 

azi un plus de valoare şi de unicitate, fiind un loc de promenada şi de relaxare atât 

pentru locuitorii oraşului dar şi pentru turişti. 
 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor 

beneficii pentru comunitate: 

- Creşterea atractivităţii turistice; 
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- Creşterea nivelul afacerilor locale din sectorul turismului precum şi a ce-

lor din ramuri economice adiacente; 
 

- Reabilitarea patrimoniului cultural; 
 

- Crearea unui oraş superb, unde tradiţia şi cultura se întrepătrund cu mo- 
 

dernul. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Restaurarea şi punerea în valoare a 

  Centrului Istoric al mun. Mediaş, P-ţa  

  Regele Ferdinand  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Restaurarea şi punerea în valoare a  

 pus Centrului Istoric al mun. Mediaş, P-  

  ţa Regele Ferdinand, prin amenajări  

  urbanistice şi peisagistice, amenajări  

  ale circulaţiei pietonale şi carosabile,  

  infrastructura şi iluminatul public, in-  

  clusiv al străzilor din interiorul Cetăţii  

  Medievale (Iohannes Honterius, Tur-  

  nului, P-ţa G. Enescu, Petru Rareş,  

  Gh. Doja, Bisericii, Episcop Ioan  

  Suciu, Cardinal Iuliu Hossu, dr. Vic-  

  tor Babeş, Simion Bărnuţiu, I. G. Du-  

  ca, M. Kogălniceanu, Nicolae Iorga,  

  Şt. L. Roth, Gheţii)  

 Obiectiv general Restaurarea şi punerea în valoare a  

  Centrului Istoric al mun. Mediaş, P-  

  ţa Regele Ferdinand  

 Obiective specifice -  amenajări urbanistice şi peisa-  

  gistice,  

  -  amenajări ale circulaţiei pieto-  

  nale şi carosabile,  

  -  infrastructura şi iluminatul pu-  

  blic, inclusiv al străzilor din in-  

  teriorul Cetăţii Medievale  

 Descriere detaliată Restaurarea şi punerea în valoare a  

  Centrului Istoric al mun. Mediaş, P-  

  ţa Regele Ferdinand, prin amenajări  

  urbanistice şi peisagistice, amenajări  

  ale circulaţiei pietonale şi carosabile,  
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 infrastructura şi iluminatul public, in- 
 clusiv al străzilor din interiorul Cetăţii 
 Medievale (Iohannes Honterius, Tur- 
 nului, P-ţa G. Enescu, Petru Rareş, 
 Gh. Doja, Bisericii, Episcop Ioan 
 Suciu, Cardinal Iuliu Hossu, dr. Vic- 
 tor Babeş, Simion Bărnuţiu, I. G. Du- 
 ca, M. Kogălniceanu, Nicolae Iorga, 

 Şt. L. Roth, Gheţii)   

Durata de implementare – estimativă 2014-2020   

Buget – estimativ 15.000.000 euro   

Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 
 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare turnuri şi ziduri de fortifica- 

  ţie medievală Mediaş  

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

  Compartiment Proiecte  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Creşterea atractivităţii turistice prin  

 pus reabilitarea turnurilor şi zidurilor de  

  fortificaţie medievală.  

 Obiectiv general Creşterea atractivităţii turistice  

 Obiective specifice Consolidarea, reabilitarea şi punerea  

  în valoare a obiectivului de patrimo-  

  niu, monument istoric nominalizat pe  

  lista monumentelor istorice, aprobată  

  de Ministerul Culturii, în vederea creş-  

  terii atractivităţii turistice, şi conserva-  

  rea monumentului în vederea valorifi-  

  cării durabile a acestuia  

 Descriere detaliată Prin proiect se doreşte rezolvarea  

  problemelor legate de infrastructura  

  de acces la obiectivele turistice (tur-  

  nurile şi zidurile de fortificaţie medie-  

  vală), învechită şi insuficientă, lipsa  

  spaţiilor de parcare dotate cu puncte  

  de informare şi promovare a obiecti-  

  vului turistic, lipsa iluminatului arhitec-  

  tural care să pună în valoare obiecti-  

  vul.  

  Desfăşurarea lucrărilor de construcţii:  
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 - Arhitectură/restaurare 
 - Consolidări 
 -Iluminat şi instalaţii electrice 
 - Drumuri 
 Instalarea mobilierului urban şi ame- 

 najări exterioare 

Durata de implementare – estimativă 2014-2018 

Buget – estimativ 26.025.559,58 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare şi amenajare zona centra- 

  lă a mun. Mediaş  

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Se va amenaja domeniul public din  

 pus zona centrală pieţei zonei verzi, spaţii  

  publicitare, parcări  

 Obiectiv general Atractivitate turistică şi urbană  

 Obiective specifice Reabilitare centru istoric cu păstrarea  

  specificului local, îmbunătăţire aspect  

  urban  

 Descriere detaliată Lucrări  de  pavaje,  iluminat,  zone  

  verzi, fântâni, mobilier urban.  

  Etapa I – Piaţa R. Ferdinand + P-ţa  

  G. Enescu + str. Turnului – 2019  

  Etapa II – Str. Şt. L. Roth, P. Sandor,  

  M. Kogălniceanu, N. Iorga, Gheţii,  
  I.G. Duca,  S.  Bărnuţiu,  Card.  I.  
  Hossu, Bisericii, P. Rareş, Gh. Doja,  

  M. Viteazu – 2025  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitare Casa Armurierilor din mun. 

Mediaş    

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Cladirea este monument istoric de 
categoria a II-a, nominalizata in lista 
monumentelor istorice, 
Cladire se  afla intr-o stare tehnica de 
degradare avansata.  
Se vor realiza lucrari de reparatii 
interioare si exterioare, refacerea 
acoperisului, modificari interioare, 
amenajari exterioare si branzamente 
utilitati. 
 

 

 pus  

   

 Obiectiv general Atractivitate turistică şi urbană  

 Obiective specifice Reabilitare cladire Casa Armurierilor, 
situata in apropierea zonei centrale a 
municipiului Medias, avand calitatea 
de monument istoric 

 

 

   

   

 Descriere detaliată Se vor realiza lucrari de reparatii 
interioare si exterioare, refacerea 
acoperisului, modificari interioare, 
amenajari exterioare si branzamente 
utilitati. 
 

 

   

   

   

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  
 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Îmbunătăţirea aspectului estetic ur- 

  ban în mun. Mediaş prin dezafectarea  

  reţelelor aeriene  

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Demontarea reţelelor aeriene de  

 pus energie electrică, TV cablu, telefonie  

  şi introducerea în canalizare subtera-  

  nă  

 Obiectiv general Atractivitate turistică şi urbană  

 Obiective specifice Atractivitate urbană, îmbunătăţirea  

  calităţii mediului arhitectural  

 Descriere detaliată Demontarea  reţelelor  aeriene  de  

  energie electrică, TV cablu, telefonie  

  şi introducerea în canalizare subtera-  

  nă. Se vor înierba sau dala zonele  

  nou create.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de  

  specialitate  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

Proiectul 7.6. – Ţinutul cavalerilor 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
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Se doreşte realizarea unui concept nou atât pentru România cât şi la nivel 

de Uniune Europeană. 

Astfel, prin intermediul prezentului proiect ne dorim realizarea unui parc de 

distracţii tematic – teme medievale, care să cuprindă elemente specifice unei aşe-

zări medievale dar care să ofere posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

Conceptul va face obiectul unui concurs de idei, unde vom urmări să reali-

zăm ca investiţii finale: 

- un areal complet medieval sub aspect arhitectonic; 
 

- spaţii de cazare tip medieval – han; 
 

- spaţii de alimentaţie publică cu iz medieval; 
 

- locuri de joacă pentru copii; 
 

- ateliere de creaţie; 
 

- alte facilităţi de petrecere a timpului liber. 
 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor 
 

beneficii pentru comunitate: 
 

- Creşterea atractivităţii turistice; 
 

- Creşterea nivelul afacerilor locale din sectorul turismului precum şi a ce-

lor din ramuri economice adiacente; 
 

- Punerea în valoare a tradiţiilor istorice şi implicit a patrimoniului cultural 
 

vechi prin intermediul unei abordări moderne a unui concept integrat de 

afaceri. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Ţara Cavalerilor 

 Responsabil Direcţia Arhitect Şef  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Realizarea unui parc de distracţii te-  

 pus matic – teme medievale – Ţara Cava-  

  lerilor  

 Obiectiv general Atractivitate turistică şi agrement  
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Obiective specifice Amenajarea unor obiective specific 

 de agrement şi distracţie 
Descriere detaliată Se vor construi locuri de sport şi 

 agrement, spaţii comerciale, alimen- 

 taţie publică şi cazare 

 Conceptul „Ţinutul Cavalerilor”: 
 - un areal complet medieval 
  sub aspect arhitectonic; 
 -   spaţii de cazare tip medieval 
  – han; 
 -   spaţii de alimentaţie publică 
  cu iz medieval; 
 -   locuri de joacă pentru copii; 
 -   ateliere de creaţie; 
 - alte facilităţi de petrecere a 

  timpului liber. 

 Beneficii: 
Creşterea atractivităţii turis-  - 

  tice; 
 -   Creşterea nivelul afacerilor 
  locale din sectorul turismului 
  precum şi a celor din ramuri 
  economice adiacente; 
 -   Punerea în valoare a tradiţii- 
  lor istorice şi implicit a pa- 
  trimoniului cultural vechi prin 
  intermediul  unei  abordări 
  moderne a unui concept in- 

  tegrat de afaceri. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 

Proiectul 7.7. – Infiintarea unui centru multifunctional educational 
 
Detalierea proiectului propus 

 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2014-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 
 
Perioada de implementare: 2014-2020 

 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 

Se doreşte realizarea unui concept nou atât pentru România cât şi la nivel 

de Uniune Europeană. 

Astfel, prin intermediul prezentului proiect se doreste iinfiintarea unui centru 

multifunctional educational prin reabilitarea cladirii abandonate, amplasata pe 

aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 23. Astfel prin acest proiect se va moderniza 

cea mai mare și cea mai elegantă clădire a ansamblului fostei Școli militare de 

maiștri de aviație, clădirea care face obiectul proiectului fiind una din cele mai 

degradate clădiri ale ansamblului, necesitând intervenții de consolidare și 

reabilitare. Prin implementarea proiectului se vor crea spații și se vor achizitiona 

dotări necesare pentru organizații și instituții care desfășoară activități 

educaționale in municipiul Mediaș: trupe de teatru, dans, canto, Clubul 

Pensionarilor, Clubul Elevilor, ateliere meșteșugărești, spații expoziționale, Muzeul 

Aviației etc. 

 

 
Beneficii estimate: 

 
Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor 

 

beneficii pentru comunitate: 
 

- îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale şi recreative in 

cadrul municipiului Medias 

- Deschiderea activităților educaționale și către grupurile sociale 

defavorizate, în special către tinerii din aceste grupuri sociale. 

- Oferirea unor posibilităţi de petrecere a unui timp liber de calitate, de 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru grupurile vulnerabile 

- Punerea în valoare a patrimoniului cultural 

- Beneficii educationale si culturale 

- Creşterea standardelor de viaţă în cadrul municipiului Medias 

- Imbunătăţirea calităţii şi a aspectului infastructurii publice urbane 

- Creşterea atractivităţii turistice; 

 
Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Centru Multifunctional educational 

 Responsabil Direcţia tehnica  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Infiintarea unui centru multifunctional 
educational  
 

 

 pus  

   

 
Obiectiv general 

Infiintarea unui centru multifunctional 
educational   

Obiective specifice Reabilitarea cladirii abandonate si 
aflate intr-o stare avansata de 
degradare amplasata pe aleea 
Comandor Dimitrie Moraru, nr. 23 ( 
fosta Școli militare de maiștri de 
aviație). 

 
  
Descriere detaliată Prin implementarea proiiectului se vor 

crea spații și se vor achizitiona dotări 
necesare pentru organizații și instituții 
care desfășoară activități educaționale 
in municipiul Mediaș: trupe de teatru, 
dans, canto, Clubul Pensionarilor, 
Clubul Elevilor, ateliere meșteșugărești, 
spații expoziționale, Muzeul Aviației 
etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul va fi definitivat prin studii de 

 specialitate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 8: Campanie integrată de promovare a oraşului şi atrage-

re de investiţii străine 

– (corelare cu Axa prioritară 5. Dezvoltarea turismului, din cadrul Strategiei 

de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 8.1. – Crearea unui brand – turistic şi economic axat pe istoria lo-

calităţii şi pe tradiţia inter-culturală a zonei 

 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Se impune crearea unei identităţi a comunităţii noastre, pornind de la istoria 

existentă şi urmărind ce anume dorim să obţinem ca imagine a comunităţii pe ter-

men mediu şi lung. 

Identitatea va cuprinde un manual complex de identitate realizat în confor-

mitate cu reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată pe 

de creşterea atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine. 

Se vor identifica toate punctele forte sau atuurile zonei, astfel încât acestea 

să poată fi puse în valoare în cel mai bun mod posibil, precum şi cele mai bune 

canale de promovare în vederea atragerii investiţiilor străine la nivelul comunităţii. 

În cadrul acestui proiect generic vom dezvolta un concept amplu şi anume 

un „Ţinut al Cavalerilor Medievali” care va fi un element de unicitate la nivel na-

ţional şi chiar european prin amploarea conceptului precum şi prin modul de dez- 
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voltare al acestuia, concept care va fi analizat şi detaliat prin studii de specialitate. 
 

Beneficii estimate: 
 

Se va realiza în final un manual complex de identitate realizat în conformita-

te cu reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată pe de 

creşterea atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui brand – turistic şi eco- 

  nomic axat pe istoria localităţii şi pe  

  tradiţia inter-culturală a zonei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se  

 propus doreşte crearea unui brand – turistic şi  

  economic axat pe istoria localităţii şi pe  

  tradiţia inter-culturală a zonei astfel în-  

  cât să oferim o identitate concretă care  

  va fi folosită ulterior pentru promovarea  

  conceptului proiectului Ţinutul cavaleri-  

  lor  

 Obiectiv general Crearea unui brand – turistic şi eco-  

  nomic axat pe istoria localităţii şi pe  

  tradiţia inter-culturală a zonei  

 Obiective specifice -  Crearea unei echipe inter-  

  disciplinare care să aibă compe-  

  tenţele şi abilităţile necesare;  

  -  Realizarea unui studiu de funda-  

  mentare istorică şi inter-disciplinară  

  a zonei pentru stabilirea unei identi-  
  tăţi locale precum şi a factorilor ca-  

  re au capacitatea de a o pune în  

  valoare;  

  -  Stabilirea elementelor care pot fi  

  folosite pentru crearea conceptului;  

  -  Definirea şi realizarea conceptului  

  de promovare şi corelarea acestuia  

  cu diferite campanii de promovare;  

  -  Realizarea de campanii de promo-  

  vare integrate pe baza brandului  

  dezvoltat  

 Durata de implementare estimativă 2014-2020  
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Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de spe- 

 cialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de imple- 

 mentare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 8.2. – Ghid turistic şi de investiţii în zona promovând istoria şi 

tra-diţia locală 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv fi-

nal îl reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străine 

în comunitate pe de altă parte. 

Ghidul va cuprinde principalele obiective turistice din zonă, va promova is-

toria zonei şi va identifica punctele de interes pentru potenţialii turişti, astfel încât 

un posibil tur al mănăstirilor, al Bucovinei şi al zonei de nord est a României să in-

clude ca destinaţie turistică şi oraşul nostru. 

În ceea ce priveşte partea de investiţii străine, se vor analiza toate oportuni-

tăţile de investiţii precum şi potenţialul investiţional şi de dezvoltare al zonei pe 

termen mediu şi lung, astfel încât să fie atractiv şi explicit pentru potenţialii investi-

tori. 

Ghidul va fi realizat în întregime în limba engleză şi formatul electronic al 

acestuia va fi afişat pe paginile de internet ale Primăriei. 
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Beneficii estimate: 
 

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv fi-

nal îl reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străine 

în comunitate, pe de altă parte. Ghidul va fi realizat în întregime în limba engleză 

şi formatul electronic al acestuia va fi afişat pe paginile de internet ale Primăriei. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Ghid turistic şi de investiţii în zona 

  promovând istoria şi tradiţia locală  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte crearea unui ghid turistic şi  

  de investiţii în zonă, o combinaţia ca-  

  re are ca principal scop promovarea  

  zonei sub două aspecte fundamenta-  

  le: istoric pentru atragerea de turişti şi  

  economic ca şi potenţial de investiţii  

  pentru atragerea de investitori cu sco-  

  pul de a dezvolta zona.  

 Obiectiv general Ghid turistic şi de investiţii în zona  

  promovând istoria şi tradiţia locală  

 Obiective specifice -  Crearea unei echipe inter-  

  disciplinare care să aibă compe-  

  tenţele şi abilităţile necesare;  

  -  Realizarea unui studiu de funda-  

  mentare istorică şi inter-  

  disciplinară a zonei pentru stabili-  

  rea unei identităţi locale precum  

  şi a factorilor care au capacitatea  

  de a o pune în valoare;  

  -  Stabilirea elementelor care pot fi  

  folosite ca fundament pentru rea-  

  lizarea ghidului;  

  -  Folosirea conceptului de brand  

  definit anterior în cadrul prezentu-  

  lui studiu;  

  -  Identificare obiectivelor economi-  

  ce de interes strategic pentru  

  dezvoltarea comunităţii care ar  

  putea fi incluse în prezentul ghid;  
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 -  Realizarea de campanii de pro- 
 movare integrate pe baza brandu- 

 lui dezvoltat 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 8.3. – Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi 

interna-ţionale 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Implicarea Primăriei în dezvoltarea locală se poate realiza numai printr-o 

acţiune concertată care să includă, pe diverse paliere de interes: 

- reprezentanţii societăţii civile; 
 

- mediul de afaceri; 
 

- sectorul ne-guvernamental (ONG). 
 

Prin intermediul coordonării cu aceste trei structuri vom putea crea o imagi-

ne amplă asupra intereselor reale ale comunităţii noastre şi implicit vom putea 

dezvolta pârghiile necesare pentru interesarea potenţialilor investitori străini. 

Promovarea acestora se vor realiza prin realizarea proiectelor dedicate de 

promovare, precum şi prin intermediul portalurilor de promovare şi de atragere a 

investiţiilor străine la nivelul comunităţii. 
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Beneficii estimate: 
 

Promovarea oraşului şi atragerea investiţiilor străine. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Promovarea cooperării locale, regio- 

  nale, naţ ionale şi internaţionale  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte promovarea cooperării locale,  

  regionale, naţionale şi internaţionale  

  în scopul dezvoltării economice dura-  

  bile a zonei  

 Obiectiv general Promovarea cooperării locale, regio-  

  nale, naţionale şi internaţionale  

 Obiective specifice -  parteneriate şi protocoale de  

  colaborare;  

  -  centre de consultanţă de şi de  

  promovare inter-disciplinare şi  

  inter-instituţionale;  

  -  realizarea de forumuri şi sim-  

  pozioane pe diferite teme de  

  interes care au ca principal  

  obiectiv cunoaşterea dintre  

  personalul diverselor instituţii şi  

  inter-relaţionarea  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 8.4. – Crearea unui sistem centralizat de publicitate imobiliară 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Realizarea unui sistem centralizat de publicitate imobiliară la nivelul oraşu-

lui este imperativă, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să vândă fie tere-

nuri, fie imobile, pe de o parte; pe de altă parte, vine în sprijinul agenţilor econo-

mici interesaţi să investească în zonă, oferind posibilitatea unei oferte transparen-

te şi a unei pieţe echilibrate, evitând speculaţiile şi oferind posibilitatea unor preţuri 

corecte şi reale. 
 

În acest fel creşte transparenţa zonei, ceea ce va conduce pe termen me-

diu şi lung şi la creşterea gradului de interes al investitorilor străini. 

Dezvoltarea acestui sistem de publicitate imobiliară vine direct în sprijinul 

cetăţenilor, oferindu-li-se efectiv gratuit serviciile unei agenţii imobiliare. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei, ceea ce va conduce pe termen mediu 

şi lung şi la creşterea gradului de interes al investitorilor străini. 

Realizarea portalului vine direct în sprijinul cetăţenilor, oferindu-li-se efectiv 

gratuit serviciile unei agenţii imobiliare. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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   Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Crearea unui sistem centralizat de 

  publicitate imobiliară  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte crearea unui sistem centrali-  

  zat de publicitate imobiliară  

 Obiectiv general Crearea unui sistem centralizat de  

  publicitate imobiliar ă  

 Obiective specifice -  Dezvoltarea unui soft informa-  

   tic capabil să gestioneze o ba-  

   za de date de acest tip;  

  -  Crearea site-ului de publicitate  

   imobiliară;  

  -  Creşterea transparenţei zonei;  

  - Atragerea de investitori;  

 Descrierea detaliată Site-ul va permite tuturor cetăţenilor  

  care vor să cumpere sau să vândă  

  proprietăţi imobiliare să îşi prezinte  

  oferta pe un portal gestionat de pri-  

  mărie, în mod gratuit, dar cu respec-  

  tarea unor obligaţii:  

  - transparenţă totală;  

  -  prezentarea tuturor informaţii-  

   lor despre imobil;  

  -  descrierea tuturor notărilor sau  

   sarcinilor existente;  

  -  prezentarea preţului solicitat  

   sau ofertat.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 8.5. – Portal Mediaş business 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui site internet 

dedicat mediului de afaceri local, unde producătorii şi prestatorii de servicii din zo-

nă să aibă posibilitatea, gratuit, să îşi prezinte produsele şi serviciile specifice, în 

acest fel obţinându-se o mai bună promovare atât a afacerilor acestora, pe de o 

parte, dar şi a zonei în totalitatea sa, pe de altă parte. 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

afaceri, ceea ce va conduce pe termen mediu şi lung şi la creşterea gradului de in-

teres al investitorilor străini. 

Portalul vine în sprijinul firmelor locale, în special al producătorilor locali şi 

ai prestatorilor de servicii, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi produse-

lor realizate, funcţionând ca o bursă locală de mărfuri şi de produse. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

afaceri, ceea ce va conduce pe termen mediu şi lung şi la creşterea gradului de in-

teres al investitorilor străini. 

Portalul vine în sprijinul firmelor locale, în special al producătorilor locali şi 

ai prestatorilor de servicii, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi produse-

lor realizate, funcţionând ca o bursă locală de mărfuri şi de produse. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Portal Mediaş business 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte crearea unui Portal Mediaş  

  business  

 Obiectiv general Portal Mediaş business  

 Obiective specifice -  Dezvoltarea unui soft informa-  

  tic capabil să gestioneze o ba-  

  za de date de acest tip;  

  -  Crearea site-ului de dezvoltare  

  de afaceri;  

  -  Prezentarea tuturor oportunită-  

  ţilor de afaceri sau a proiecte-  

  lor de investiţii;  

  -  Creşterea transparenţei zonei;  

  -  Atragerea de investitori;  

 Descrierea detaliată Site-ul va permite promovarea gratui-  

  tă a afacerilor producătorilor sau  

  prestatorilor de servicii locali.  

  Prin intermediul portalului vom promo-  

  va şi oportunităţile de afaceri către ex-  

  tern, pentru atragerea de investitori  

  străini pentru proiectele de anvergură;  

  Va fi gestionat de compartimentul de  

  consultanţă al primăriei;  

  Va oferi informaţii gratuite despre  

  cum să iniţiezi o afacere sau cum să  

  dezvolţi o afacere;  

  Va găzdui comunicările din cadrul  

  Consorţiului de dezvoltare economică  

  locală public – privat format din re-  

  prezentanţii mediului de afaceri şi cei  

  ai administraţiei publice locale.  

  Va oferi informaţii despre surse de fi-  

  nanţare disponibile.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 8.6. – Portal Mediaş ONG 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui site internet 

dedicat sectorului ne-guvernamental (ONG) unde asociaţiile şi fundaţiile din zonă 

să aibă posibilitatea, gratuit, să îşi prezinte serviciile specifice, în acest fel 

obţinându-se o mai bună promovare atât a intereselor acestora pe de o parte, dar 

şi a zonei în totalitatea sa, pe de altă parte. 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

proiecte sociale şi de formare profesională, ceea ce va conduce pe termen mediu 

şi lung şi la creşterea gradului de interes al altor asociaţii de a dezvolta proiecte în 

zonă. 

Portalul vine în sprijinul organizaţiilor ne-guvernamentale locale, în special 

al asociaţiilor şi al fundaţiilor, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi a pro-

iectelor realizate. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

proiecte sociale şi de formare profesională, ceea ce va conduce pe termen mediu 

şi lung şi la creşterea gradului de interes al altor asociaţii de a dezvolta proiecte în 

zonă. 

Portalul vine în sprijinul organizaţiilor ne-guvernamentale locale, în special 

al asociaţiilor şi al fundaţiilor, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi a pro-

iectelor realizate. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Portal Mediaş ONG 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se  

 propus doreşte crearea unui Portal Mediaş  

  ONG  

 Obiectiv general Portal Mediaş ONG  

 Obiective specifice -  Dezvoltarea unui soft informatic  

  capabil să gestioneze o baza de  

  date de acest tip;  

  -  Crearea site-ului de dezvoltare  

  pentru sprijinirea sectorului ONG;  

  -  Prezentarea tuturor oportunităţilor  

  de cooperare;  

  -  Creşterea transparenţei zonei;  

 Descrierea detaliată Site-ul va permite promovarea gratuită a  

  parteneriatelor şi cooperărilor dintre  

  ONG-uri şi administraţie.  

  Va fi gestionat de compartimentul de  

  consultanţă al primăriei;  

  Va oferi informaţii gratuite despre cum  

  să iniţiezi un ONG sau cum să îl dezvolţi  

  şi unde să găseşti fonduri pentru finan-  

  ţarea activităţii;  

  Va găzdui comunicările din cadrul Con-  

  sorţiului de dezvoltare socială locală pu-  

  blic – privat format din reprezentanţii  

  sectorului ONG şi cei ai administraţiei  

  publice locale.  

  Va oferi informaţii despre surse de fi-  

  nanţare disponibile.  

 Durata de implementare – estima- 2014-2020  

 tivă   

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de spe-  

  cialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de imple-  

  mentare naţionale sau europene  
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Proiectul 8.7. – Organizare spectacole şi evenimente publice 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Zilele comunităţii reprezintă evenimentul central cel mai important pe care îl 

putem organiza la nivelul fiecărui an, prin realizarea unui spectacol de divertisment 

public, pentru întreaga comunitate. 

Dincolo de acest eveniment major, ne propunem să mai organizăm şi alte 

evenimente publice dedicate, precum Zilele Crăciunului sau Sărbătorile de Paşte, 

evenimente publice de amploare care să permită atât socializarea, cât şi petrece-

rea timpului într-un cadru cât mai atractiv. 
 

În cadrul acestor evenimente vor fi invitate şi formaţii şi solişti consacraţi la 

nivel regional sau naţional, dar vom insera şi formaţii şi artişti locali, pentru lansa-

rea sau popularizarea acestora. 
 

Beneficii estimate: 
 

Zilele comunităţii vor fi elementul central de sărbătoare, dar, dincolo de 

acesta, ne propunem să mai organizăm şi alte evenimente publice dedicate, pre-

cum Zilele Crăciunului sau Sărbătorile de Paşte, evenimente publice de amploare 

care să permită atât socializarea cât şi petrecerea timpului într-un cadru cât mai 

atractiv. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reamenajarea urbanistică a unui teren 

  în zona centrală a mun. Mediaş  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Modificarea destinaţiei terenului pe care  

 propus funcţionează Clubul Sportiv Şcolar din  

  mun. Mediaş.  

  Amenajarea în zonă a unei parcări pen-  

  tru zona centrala de SE, a unui heliport  

  pentru Spitalul Municipal. Prin moderni-  

  zarea gradenelor existente, parcarea  

  poate fi folosită ocazional pentru specta-  

  cole, adunări populare.  

  Actuala clădire unde funcţionează Clubul  
  Sportiv Şcolar poate fi reabilitată, ur-  

  mând a se amenaja un Centru Cultural.  

  De pe platforma de deasupra gradenelor  
  se poate realiza un pasaj pietonal peste  

  CF către str. Mărăşeşti.  

 Obiectiv general Reamenajarea urbanistică a unui teren  

  în zona centrală a mun. Mediaş  

 Descriere detaliată Modificarea destinaţiei terenului pe care  

  funcţionează Clubul Sportiv Şcolar din  

  mun. Mediaş. Amenajarea în zonă a  

  unei parcări pentru zona centrala de SE,  

  a unui heliport pentru Spitalul Municipal.  

  Prin modernizarea gradenelor existente,  

  parcarea poate fi folosită ocazional pen-  

  tru spectacole, adunări populare etc.  

  Actuala clădire unde funcţionează Clu-  

  bul Sportiv Şcolar poate fi reabilitată,  

  urmând a se amenaja un Centru Cultu-  

  ral.  

  De pe platforma de deasupra gradene-  

  lor se poate realiza un pasaj pietonal  

  peste CF către str. Mărăşeşti.  

 Durata de implementare – estimati- 2014-2020  

 vă   

 Buget – estimativ 3.000.000 euro  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de imple-  

  mentare naţionale sau europene  
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Organizare spectacole şi evenimente pu- 

  blice  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se do-  

 propus reşte uniformizarea procesului de organi-  

  zare spectacole şi evenimente publice  

 Obiectiv general Organizare spectacole şi evenimente pu-  

  blice  

 Obiective specifice -  Creşterea nivelului de trai al cetă-  

  ţenilor;  

  -  Deschiderea către artă şi cultură;  

  -  Creşterea atractivităţii zonei;  

 Descrierea detaliată Spectacolele vor fi organizate în diverse  

  locaţii publice până la momentul definiti-  

  vării construirii sălii de spectacole a mu-  

  nicipiului Mediaş.  

  Spectacolele şi evenimentele vor fi orga-  

  nizate cu o mai mare periodicitate şi frec-  

  venţă pentru a fi mai bine percepute de  

  către locuitori şi pentru a creşte gradul de  

  inter-relaţionare socială dintre aceştia.  

 Durata de implementare – esti- 2014-2020  

 mativă   

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de specia-  

  litate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de imple-  

  mentare naţionale sau europene  
 
 
 
 

Proiectul 8.8. – Formaţiile culturale locale 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
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Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

În cadrul evenimentelor realizate precum Zilele comunităţii, Zilele Crăciunu-

lui sau Sărbătorile de Paşte vor fi invitate şi formaţii şi artişti locali, pentru lansarea 

sau popularizarea acestora. 

Dincolo de aceste, pentru formaţiile şi pentru artiştii locali, se va reabilita 

Casa de cultură, unde aceştia vor putea repeta şi unde vor putea susţine periodic 

anumite spectacole dedicate, prin sprijinul direct al Primăriei. 

Prin intermediul acestui proiect dorim să dăm o şansă tuturor celor talentaţi 

din zonă, să îşi cultive talentul, pe de o parte, şi să se promoveze fără un efort fi-

nanciar propriu, pe de altă parte. 
 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect dorim să dăm o şansă tuturor celor talentaţi 

din zonă, să îşi cultive talentul, pe de o parte, şi să se promoveze fără un efort fi-

nanciar propriu, pe de altă parte. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Formaţiile culturale locale 

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se do-  

 propus reşte promovarea formaţiilor culturale lo-  

  cale  

 Obiectiv general Formaţiile culturale locale  

 Obiective specifice -  Sprijinirea direct a artelor şi culturii;  

  -  Creşterea nivelului de trai al cetă-  

  ţenilor;  

  -  Deschiderea către artă şi cultură;  

  -  Creşterea atractivităţii zonei;  

 Descrierea detaliată Formaţiile locale vor fi invitate să participe  

  la evenimentele locale care se vor organi-  
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 za. 
 Vom organiza şi evenimente dedicate ex- 

 clusive promovării formaţiilor locale. 
Durata de implementare – esti- 2014-2020 

mativă  

Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de specia- 

 litate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de imple- 

 mentare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 9: Creşterea numărului de tineri care termină şcoala şi 

creşterea nivelului academic al acestora 

– (corelare cu Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea in-

cluziunii sociale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru 

perioada 2014-2020) 

 
 

Proiectul 9.1. – Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2014-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2014-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Obiectivul proiectului este cresterea gradului de participare la nivelul 

educatiei din municipiul Medias, prin îmbunatatirea infrastructurii serviciilor de 

educatie, ca urmare a ameliorarii conditiilor de desfasurare a procesului 

educational datorat realizarii unor lucrari de modernizare a structurii educationale 

în cadrul institutiilor educationale din municipiul Medias. 

 Beneficii estimate: 
 

- Cresterea numarului de unitati de învatamânt modernizate; 

-Cresterea numarului de elevi înscrisi în unitati de învatamânt modernizate; 

-Imbunatatirea accesului grupurilor de populatie dezavantajate si 

vulnerabile; 

- Cresterea nivelului de trai al absolventilor ce beneficiaza de un proces 

educational la standarde europene. 

- Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 

învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire 

timpurie a sistemului 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reabilitarea si modernizarea Scoala 

gimnaziala (Sc. Gimnaziala nr. 4)    

   

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii 
municipiului Medias inclusiv populatia 
din grupurile dezavantajate si 
vulnerabile 

 

   

   

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se 
doreşte imbunatatirea serviciilor 
educationale  in vederea cresterii 
gradului de participare la nivelul 
educatiei timpurii si învatamântului 
obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de parasire timpurie a 
sistemului  

 

 propus  

   

   

   

 Obiectiv general Cresterea gradului de participare la 
nivelul educatiei din municipiul Medias, 
prin îmbunatatirea infrastructurii 
serviciilor de educatie 

 

   

   

 Obiective specifice Cresterea participarii populatiei scolare 
la procesul educational datorita 
imbunatatirii conditiilor de desfasurare 
a procesului educational în cadrul scolii 
gimnaziale nr. 4; 
Reducerea abandonului şcolar; 
Imbunatatirea calitatii infrastructurii de 
educatie primara si gimnaziala; 
Imbunatatirea accesului grupurilor de 
populatie dezavantajate si vulnerabile 
Cresterea nivelului de trai al 
absolventilor ce beneficiaza de un 
proces educational la standarde 
europene; 
Cresterea numarului de elevi înscrisi în 
unitaþi de învaþamânt modernizate 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 
specialitate. 

 

  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 
structurale prin organismele de im- 
plementare naţionale sau europene 
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Proiectul 9.2. – Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – centru resur-

se şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul primăriei, direct dar şi în diverse parteneriate, vom accesa fondu-

rile europene pentru resurse umane, pentru a putea oferi tinerilor din cadrul comu-

nităţii noastre şi din cadrul comunităţilor învecinate posibilitatea de a se specializa 

şi pregăti în meserii căutate pe piaţă şi care, în viitor, să le asigure beneficii şi lo-

curi de muncă. 

Centrul de resurse pentru instruirea tinerilor va fi realizat la nivelul Primăriei, 

prin personalul specializat al acesteia, sau vom instrui personal din cadrul Primări-

ei prin intermediul proiectelor pe care le vom accesa. Centrul va fi înfiinţat ca 

structură prin decizia Primăriei şi va fi finanţat prin intermediul proiectelor pe care 

le vom accesa în acest scop. 

Principalele meserii în care vor putea fi instruiţi tinerii pornesc de la tradiţii şi 

meşteşuguri, asistenţi maternali, agenţi de pază, secretariat-birotică precum şi alte 
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meserii care vor fi solicitate de către piaţă pe durata perioadei de implementare a 

strategiei. 
 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul Centrului de resurse creat la nivelul Primăriei, direct dar şi 

în diverse parteneriate, vom accesa fondurile europene pentru resurse umane, 

pentru a putea oferi tinerilor din cadrul comunităţii noastre şi din cadrul comunităţi-

lor învecinate posibilitatea de a se specializa şi pregăti în meserii căutate pe piaţă 

şi care, în viitor, să le asigure beneficii şi locuri de muncă. Proiectul va permite im-

plicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Instruirea tinerilor în meserii căutate 

  pe piaţă – centru resurse şi instruire  

  în cadrul primăriei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte Instruirea tinerilor în meserii  

  căutate pe piaţă – centru resurse şi  

  instruire în cadrul primăriei  

 Obiectiv general Instruirea tinerilor în meserii căutate  

  pe piaţă – centru resurse şi instruire  

  în cadrul primăriei  

 Obiective specifice -  Calificarea tinerilor care termi-  

  nă studii medii şi care nu au  

  nici un fel de abilităţi sau com-  

  petenţe de muncă;  

  -  Sprijinirea directă în căutarea  

  unui loc de muncă după califi-  

  care;  

  -  Identificarea meseriilor căutate  

  pe piaţă şi instruirea tinerilor  

  către acele meserii;  

  -  Creşterea gradului de cointe-  

  resare socială;  

  -  Oprirea migrării tinerilor;  

 Descrierea detaliată Centrul va fi parte a unui proiect  

  complex de integrarea socială a tine-  

  rilor care termină studii medii şi care  

  nu au o calificare.  
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 Centrul va avea un spaţiu pus la dis- 
 poziţie de către primărie unde vom 
 realiza un proiect de finanţare în sco- 
 pul dotării acestuia cu zone de studio 
 dar şi cu ateliere de producţie practi- 

 că. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 

Proiectul 9.3. – Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru 

resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 2013-2020 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Abandonul şcolar reprezintă una din principalele probleme cu care ne con-

fruntăm atât noi ca şi comunitate, dar şi comunităţile limitrofe. Cauzele abandonu-

lui şcolar sunt diverse, în principal fiind lipsa de resurse materiale, dar şi interesul 

tot mai scăzut al copiilor, dar şi al tinerilor, de a finaliza o formă de învăţământ, 

concomitent cu interesul scăzut al părinţilor. 

Pentru a contracara acest fenomen ne propunem dezvoltarea unui comitet 

de iniţiativă local, coordonat de către Primărie şi de către directorii de şcoli, pentru 

a identifica principalele căi de comunicare cu părinţii, pe de o parte, dar şi cu prin-

cipalii factori care trebuie cointeresaţi, respectiv copiii, pe de altă parte. 
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Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de 

către sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a 

identifica pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de 

soluţionare a acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de că-

tre sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor, unde li se 

vor prezenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot 

veni să vorbească în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 
 

Beneficii estimate: 
 

Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numă-

rului de absolvenţi de şcoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului 

şcolar pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Programe în şcoli de reducere a 

  abandonului şcolar – centru resurse şi  

  instruire în cadrul Primăriei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului Prin intermediul prezentului proiect se  

 propus doreşte crearea Programe în şcoli de  

  reducere a abandonului şcolar – cen-  

  tru resurse şi instruire în cadrul Primă-  

  riei  

 Obiectiv general Programe în şcoli de reducere a  

  abandonului şcolar – centru resurse şi  

  instruire în cadrul Primăriei  

 Obiective specifice -  Reducerea abandonului şcolar;  

  -  Educarea părinţilor pentru spri-  

  jinirea copiilor şi a tinerilor să  

  termine o formă de şcolarizare;  

  -  Mediatizarea rolului şcolarizării  

  şi a impactului şcolii în viaţa in-  

  dividului.  

 Descrierea detaliată Programul va urmări două direcţii dis-  

  tincte:  

  -  educarea tinerilor şi a copiilor  
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 în scopul înţelegerii rolului şco- 
 lii în dezvoltarea individului; 
 -  educarea părinţilor în scopul 
 înţelegerii rolului şcolii în dez- 

 voltarea individului; 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

Proiectul 9.4. – Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abando-

nului şcolar” – Centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Prin intermediul centrului creat la nivelul primăriei vom aplica pentru finan-

ţări astfel încât să dezvoltăm în timp un centru unde copiii cu astfel de probleme 

să aibă acces la after-school pe de o parte, la consiliere psihologică pe de altă 

parte şi unde să îşi poată petrece după-amiaza. Totodată, în cadrul unui astfel de 

centru vom asigura şi o masă de prânz şi cina pentru copiii care se confruntă cu 

problema abandonului şcolar datorită lipsei resurselor din familie. 

Pentru a contracara acest fenomen ne propunem dezvoltarea unui comitet 

de iniţiativă local, coordonat de către Primărie şi de către directorii de şcoli, pentru 

a identifica principalele căi de comunicare cu părinţii pe de o parte, dar şi cu prin-

cipalii factori care trebuie cointeresaţi, respectiv copiii, pe de altă parte. 
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Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de 

către sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a 

identifica pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de 

soluţionare a acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de că-

tre sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor unde li se 

vor prezenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot 

veni să vorbească în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 
 

Beneficii estimate: 
 

Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numă-

rului de absolvenţi de scoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului 

şcolar pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Program social „Părinţii şi şcoala pen- 

  tru reducerea abandonului şcolar” –  

  Centru resurse şi instruire în cadrul  

  Primăriei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte crearea unui Program social  

  „Părinţii şi şcoala pentru reducerea  

  abandonului şcolar” – Centru resurse  

  şi instruire în cadrul Primăriei  

 Obiectiv general Program social „Părinţii şi şcoala pen-  

  tru reducerea abandonului şcolar” –  

  Centru resurse şi instruire în cadrul  

  Prim ăriei  

 Obiective specifice -  Crearea unui centru care să  

  ofere consiliere psihologică şi  

  unde părinţii şi / sau copiii pot  

  găsi ajutor;  

  -  Reducerea abandonului şcolar;  

  -  Educarea părinţilor pentru spri-  

  jinirea copiilor şi a tinerilor să  

  termine o formă de şcolarizare;  
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 -  Mediatizarea rolului şcolarizării 
 şi a impactului şcolii în viaţa 

 individului. 
Descrierea detaliată Programul va urmări trei direcţii dis- 

 tincte: 
 -  crearea unui centru care să 
 ofere consiliere psihologică şi 
 unde părinţii şi / sau copiii pot 
 găsi ajutor; 
 -  educarea tinerilor şi a copiilor 
 în scopul înţelegerii rolului şco- 
 lii în dezvoltarea individului; 
 -  educarea părinţilor în scopul 
 înţelegerii rolului şcolii în dez- 

 voltarea individului; 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de 

 specialitate. 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 10: Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale 
 

– (corelare cu Axa prioritară 6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea in-

cluziunii sociale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru 

perioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 10.1. – Reconversia populaţiei cu vârsta de 50-60 ani – Centru re-

surse şi instruire în cadrul Primăriei 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

La nivelul comunităţii noastre, populaţia cu vârste cuprinse între 50-60 de 

ani se confruntă cu o problemă serioasă datorită reconversiei sectorului economic 

din ultimii ani şi a crizei economice care a condus la închiderea mai multor afaceri 

mici şi mijlocii din zona noastră, generând şomaj în special la nivelul acestui sector 

al populaţiei. Tinerii care au lucrat în cadrul acestor firme care s-au închis fie au 

plecat din cadrul comunităţii către oraşe mari, fie au găsit de lucru în alte sectoare, 

fiind mult mai flexibili. 

Pentru populaţia cu vârste cuprinse între 50-60 de ani însă situaţia este una 

mai dificilă şi pentru aceştia dorim să realizăm un program social de reconversie 

profesională şi de instruire în noi meserii, cerute în prezent de către piaţă. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va contribui la reconversia populaţiei cu vârste cuprinse între 50-

60 de ani, la creşterea gradului de ocupare şi implicit la reducerea şomajului. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Reconversia populaţiei cu vârsta de 

  50-60 ani – Centru resurse şi instruire  

  în cadrul Primăriei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte Reconversia populaţiei cu  

  vârsta de 50-60 ani – Centru resurse  

  şi instruire în cadrul Primăriei  

 Obiectiv general Reconversia populaţiei cu vârsta de  

  50-60 ani – Centru resurse şi instruire  

  în cadrul Primăriei  

 Obiective specifice -  Crearea unui centru care să  

  ofere servicii de reconversie  

  profesională;  

  -  Crearea unui centru care să  

  ofere instruire în vederea re-  

  conversiei profesionale în me-  

  serii cerute de către piaţă;  

  -  Crearea unui centru care să  

  ofere consiliere psihologică  

  persoanele din categoria ţintă;  

  -  Creşterea gradului de re-  

  inserţie socială;  

 Descrierea detaliată Programul va urmări trei direcţii dis-  

  tincte:  

  -  crearea unui centru care să  

  ofere reconversie profesională;  

  -  crearea unui centru care să  

  ofere consiliere psihologică;  

  -  re-inserţia socială a persoane-  

  lor vizate.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
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Proiectul 10.2. – Proiecte de incluziune socială pentru rromi 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Populaţia de etnie rromă este bine reprezentată la nivelul comunităţii noas-

tre, suferind, din păcate, de un fenomen de marginalizare şi de excluziune socială 

generat în principal de prejudecăţile oamenilor. 

Cei mai expuşi acestor forme de discriminare sunt însă copiii care încearcă 

să urmeze formele de învăţământ şi unde sunt expuşi direct contactului cu alţi co-

pii. Vom realiza programe dedicate şcolilor cu psihologi specializaţi pe psihologia 

copilului pentru a putea transmite mesaje corecte şi pentru a putea realiza incluzi-

unea socială a copilului rrom. 
 

Pentru populaţia adultă vom realiza proiecte cu campanii de integrare care 

să includă târguri de meşteşuguri şi de tradiţii pentru rromi, precum şi includerea 

formaţiilor acestora de dansuri şi de cântece tradiţionale în cadrul tuturor eveni-

mentelor organizate de către Primărie la nivel de comunitate. 
 

Beneficii estimate: 
 

Incluziunea socială a populaţiei de etnie rromă, atât la nivel de adult cât şi 

la nivel de copil. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Proiecte de incluziune socială pentru 

  rromi  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte sprijinirea realizării de proiec-  

  te de incluziune socială pentru rromi  

 Obiectiv general Proiecte de incluziune socială pentru  

  rromi  

 Obiective specifice -  Creşterea gradului de incluziu-  

  ne socială pentru persoanele  

  din categoria ţ intă;  

 Descrierea detaliată Programul va urmări trei direcţii dis-  

  tincte:  

  -  Realizarea de proiecte dedica-  

  te incluziunii sociale;  

  -  Crearea unui centru care să  

  ofere consiliere psihologică;  

  -  Creşterea gradului de incluziu-  

  ne socială pentru persoanele  

  din categoria ţintă.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 
 
 

Proiectul 10.3. – Sprijinirea întreprinderilor sociale – pentru reducerea 

nive-lului de sărăcie 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
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Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Întreprinderea socială reprezintă un concept nou pentru România, fiind însă 

extrem de promovat şi de uzitat la nivel european. Vorbim de responsabilitate so-

cială şi de companii care sunt stimulate prin diverse facilităţi pentru angajarea de 

personal. 

Primăria îşi propune pentru astfel de afaceri să acorde anumite scutiri sau 

reduceri de taxe şi de impozite locale pentru ca agenţii economici să fie tentaţi de 

angajarea de personal. Personalul potenţial va fi instruit la nivelul centrelor de 

formare profesională din cadrul Primăriei, gratuit, funcţie de necesităţile reale de 

instruire şi de calificare dorite de aceste firme. 

Mai mult, firmele sociale vor beneficia de asistenţă şi de consultanţă gratuită, 

pe toată perioada în care derulează astfel de proiecte sociale, asistenţă şi consul-

tanţă care se va acorda prin intermediul centrului de consultanţă în iniţierea şi dez-

voltarea de afaceri care va fi realizat în cadrul Primăriei, tot în perioada 2013-2020. 
 

Beneficii estimate: 
 

Creşterea numărului de firme care se implică în activitatea socială şi care 

angajează persoane din categorii defavorizate sau din categorii de risc. 

Reducerea şomajului la nivelul comunităţii şi creşterea numărului de anga-

jaţi şi implicit a veniturilor acestor categorii de angajaţi, ceea ce va conduce impli-

cit la creşterea nivelului de trai al acestora şi al familiilor lor. 

Creşterea gardului de accesare a fondurilor europene de către agenţii eco-

nomici, aceştia beneficiind de consultanţă gratuită acordată de către Primărie pen-

tru accesarea de astfel de fonduri. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Sprijinirea întreprinderilor sociale – 

  pentru reducerea nivelului de sărăcie  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte Sprijinirea întreprinderilor so-  

  ciale – pentru reducerea nivelului de  

  sărăcie  

 Obiectiv general Sprijinirea întreprinderilor sociale –  

  pentru reducerea nivelului de sărăcie  

 Obiective specifice Reducerea nivelului de s ărăcie.  

 Descrierea detaliată Programul va urmări trei direcţii dis-  

  tincte:  

  -  Sprijinirea creării de întreprin-  

  deri sociale;  

  -  Reducerea nivelului de sără-  

  cie;  

  -  Creşterea gradului de incluziu-  

  ne socială pentru persoanele  

  din categoria ţintă.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  
 
 
 
 

Proiectul 10.4. – Proiecte de incluziune socială pentru populaţia 

marginaliza-tă datorită sărăciei 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora-

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
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Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Zona noastră se confruntă cu un grad ridicat de sărăcie, atât la nivelul co-

munităţii efective cât şi la nivelul comunităţilor limitrofe, ceea ce conduce implicit la 

accentuarea stării generale. 

Prin intermediul prezentei strategii ne propunem să acţionăm în vederea 

eradicării sărăciei printr-un mixt de proiecte economice şi sociale. Aşa cum am 

arătat, cele economice urmăresc în mod direct sprijinirea întreprinderilor dispuse 

să angajeze persoane din cadrul categoriilor defavorizate şi care se confruntă cu 

diverse probleme. Mai mult, proiectele sociale de incluziune a rromilor şi a altor 

naţionalităţi vizează inclusiv latura economică, dincolo de cea socială, şi anume 

atragerea comunităţilor către munca activă. 

Incluziunea socială a populaţiei marginalizate datorită sărăciei reprezintă o 

problemă majoră şi la nivelul Uniunii Europene. Pentru a combate efectiv şi con-

cret fenomenul, dincolo de măsurile colaterale de tipul dezvoltare economică şi 

socială, vom depune proiecte pentru realizarea unui centru de zi şi de noapte pen-

tru sprijinirea populaţiei vârstnice pe de o parte şi a celor care se confruntă cu 

marginalizarea socială datorită sărăciei pe de altă parte. În cadrul centrului, vor 

exista spaţii de zi, pentru toate aceste categorii de persoane, dotate cu zone de 

recreere, cu televiziune şi cu filme, cu zone de socializare tip jocuri de societate. 

Vom avea o cantină unde vor putea servi 3 mese pe zi, de la mic dejun, prânz şi 

cină, incluse în programul de socializare. Vom încerca în partea de cazare să asi-

guram camere pentru cei care fie au o situaţie foarte grea tot timpul sau se con-

fruntă temporar cu anumite probleme – cum ar fi încălzirea iarna pentru bătrâni. 

Totodată vom asigura o zonă de acces la grupuri sanitare, duşuri şi saună pentru 

toate persoanele şi nu numai pentru cei cărora le putem asigura cazare. Spaţiul va 

avea o zonă comună, unde, în cazuri extreme precum ierni grele sau anumite si-

tuaţii tip calamităţi să se poată amenaja provizoriu o zonă de dormit temporară. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va reduce parţial fenomenul de excluziune socială a persoanelor 

marginalizate. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   
  Denumire proiect propus Proiecte de incluziune socială pentru 

  populaţia marginalizată datorită sără-  

  ciei  

 Responsabil Primăria Municipiului Mediaş  

 Beneficiari Administraţia publică locală, cetăţenii,  

  mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Prin intermediul prezentului proiect se  

 pus doreşte sprijinirea realizării de Proiec-  

  te de incluziune socială pentru popu-  

  laţia marginalizată datorită săr ăciei  

 Obiectiv general Proiecte de incluziune socială pentru  

  populaţia marginalizată datorită sără-  

  ciei  

 Obiective specifice -  Creşterea gradului de incluziu-  

  ne socială pentru persoanele  

  din categoria ţ intă;  

 Descrierea detaliată Programul va urmări trei direcţii dis-  

  tincte:  

  -  Realizarea de proiecte dedica-  

  te incluziunii sociale;  

  -  Crearea unui centru care să  

  ofere consiliere psihologică;  

  -  Creşterea gradului de incluziu-  

  ne socială pentru persoanele  

  din categoria ţintă.  

 Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

 Buget – estimativ Bugetul se va stabili prin studii de  

  specialitate.  

 Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri  

  structurale prin organismele de im-  

  plementare naţionale sau europene  

 

Proiectul 10.5. – Proiecte dedicate soluţionării problemelor complexe sociale 

ale comunităţii locale 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
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Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

Zona noastră se confruntă cu numeroase probleme sociale datorate unui 

grad ridicat de sărăcie, atât la nivelul comunităţii efective cât şi la nivelul comunită-

ţilor limitrofe, ceea ce conduce implicit la accentuarea stării generale. 

Prin intermediul prezentei strategii ne propunem să acţionăm în vederea 

reducerii acestor probleme sociale printr-un mixt de proiecte economice şi sociale. 

Aşa cum am arătat, cele economice urmăresc în mod direct sprijinirea întreprinde-

rilor dispuse să angajeze persoane din cadrul categoriilor defavorizate şi care se 

confruntă cu diverse probleme. Mai mult, proiectele sociale de incluziune a 

rromilor şi a altor naţionalităţi vizează inclusiv latura economică, dincolo de cea 

socială, şi anume atragerea comunităţilor către munca activă. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va soluţiona parţial problemele sociale ale comunităţii. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
 

 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Ateliere protejate 

 Responsabil Direcţia de Asistenţă Socială  

 Beneficiari Administraţia Publică Locală, cetăţe-  

  nii, mediul de afaceri, sectorul ne-  

  guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Realizarea de ateliere protejate pen-  

 pus tru reinserţia socială a persoanelor  

  din cadrul grupurilor vulnerabile  

 Obiectiv general Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoane-  

  lor cu handicap şi integrarea acestora  

  pe piaţa muncii  

 Obiective specifice -  orientarea profesională, însuşi-  

  rea deprinderilor aferente unei  

  meserii pentru integrare în  

  câmpul muncii  

  -  activităţi de mediere pentru  

  susţinerea încadrării în muncă  

  a persoanelor cu handicap  
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  -  antrenarea comunităţii de afa- 
   ceri locale în vederea încadră- 
   rii în muncă a persoanelor cu 
   handicap 
  -  angajarea de personal cu han- 

   dicap 
Descriere detaliată Lipsa oportunităţilor integrării pe piaţa 

 muncii reprezintă factori care deter- 
 mină apariţia dependenţei de strategii 
 pasive de suport care au ca efect ul- 
 terior creşterea rapidă a riscului de 
 sărăcie a acestei categorii de per- 
 soane aflate în dificultate având ca 
 rezultat ulterior excluziunea socială. 
  Activităţi preconizate: 
  - arta culinară  

 - atelier pictură 
 - croitorie 
 - grădinărit şi horticultură 
 - confecţionare lumânări 
 - tâmplărie 
  -    confecţionare obiecte artizana- 
   le 

 alte activităţi lucrative 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020  

Buget – estimativ 2.674.392 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, fonduri 

 europene, surse private atrase prin 

 parteneriate, credite private 
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  Denumire proiect propus Centru de tip respiro 

 Responsabil Direcţia de Asistenţă Socială  

 Beneficiari cetăţenii, sectorul ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Înfiinţarea unui Centru de Tip Respiro  

 pus şi Ergoterapie la nivelul comunităţii  

  destinat persoanelor cu dizabilităţi şi  

  acordarea de asistenţă de specialita-  

  te pentru această categorie de per-  

  soane şi de asemenea posibilitatea  

  de a oferi membrilor familiilor persoa-  

  nelor cu dizabilităţi oportunitatea de a  

  se elibera temporar de stresul pe ca-  

  re îl resimt atunci când asistă în per-  

  manenţă/oferă sprijin persoanelor  

  aflate într-o astfel de situaţie. Aceste  
 

 

289 



Strategia MEDIAŞ 2020  
 

 

 servicii pot preveni abuzul şi neglija- 
 rea persoanei cu handicap şi contri- 

 buie la unitatea familiei. 
Obiectiv general Crearea unui Centru de Tip Respiro 

 cu o capacitate de 10 locuri 
Obiective specifice - să acorde servicii specializate de 

 îngrijire şi asistenţă, îndrumare, sprijin 
 şi consiliere, evaluări, educaţie pentru 

 sănătate 
Descriere detaliată În funcţie de nevoile generale şi indi- 

 viduale ale beneficiarilor dar şi de re- 
 sursele materiale şi umane existente, 
 activitatea de recuperare poate fi: 
 - psihoterapie; 
 - consiliere psihologică (evaluare, re- 
 evaluare), consiliere individuală şi de 
 grup; 
 - terapii de expresie şi ocupaţionale, 
 meloterapie prin muncă, ergoterapie, 
 terapia tulburărilor de limbaj; 
 - formarea, dezvoltarea şi consolida- 
 rea deprinderilor de viaţă indepen- 
 dent; 
 - igienă personală, autoservire şi au- 

 togospodărire 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 
Buget – estimativ Va fi determinat prin studii de specia- 

 litate 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
 
 
 
 

  Strategia Europa 2020 Mediaş 

   

  Denumire proiect propus Cămin pentru persoane vârstnice 

 Responsabil Direcţia de Asistenţă Socială  

 Beneficiari Cetăţenii, sectorul ne-guvernamental  

 Descrierea succintă a proiectului pro- Căminul oferă servicii de tip reziden-  

 pus ţial, asigurând condiţii corespunzătoa-  

  re de găzduire şi de hrană, îngrijiri  

  medicale, recuperare şi readaptare,  

  activităţi de ergoterapie şi de petrece-  

  re a timpului liber, asistenţă socială şi  

  psihologic ă.  

 Obiectiv general Creşterea calităţii vieţii persoanelor  

  vârstnice  

 Obiective specifice - să asigure persoanelor vârstnice în-  
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 grijite maximum posibil de autonomie 
 şi siguranţă; 
 - să ofere condiţii de îngrijire care să 
 respecte identitatea, integritatea şi 
 demnitatea persoanei vârstnice; 
 - să permită menţinerea sau amelio- 
 rarea capacitaţilor fizice şi intelectuale 
 ale persoanelor vârstnice; 
 - să stimuleze participarea persoane- 
 lor vârstnice la viaţa socială; 
 - să faciliteze şi să încurajeze legătu- 
 rile interumane, inclusiv cu familiile 
 persoanelor vârstnice; 
 - să asigure supravegherea şi îngriji- 
 rea medicală necesară, potrivit re- 
 glementarilor privind asigurările socia- 
 le de sănătate; 
 - să prevină şi să trateze consecinţele 

 legate de procesul de îmbătrânire. 
Descriere detaliată Căminul oferă servicii de tip reziden- 

 ţial, asigurând condiţii corespunzătoa- 
 re de găzduire şi de hrană, îngrijiri 
 medicale, recuperare şi readaptare, 
 activităţi de ergoterapie şi de petrece- 
 re a timpului liber, asistenţă socială şi 
 psihologică. 
 Asistenţa socială se acordă la cere- 
 rea persoanei vârstnice interesate, a 
 reprezentantului legal al acesteia, a 
 instanţei judecătoreşti, a personalului 
 de specialitate din cadrul Consiliului 
 Local, a Politiei, a organizaţiei pensi- 
 onarilor, a unităţilor de cult recunos- 
 cute în România sau a organizaţiilor 
 neguvernamentale care au ca obiect 
 de activitate asistenţa socială a per- 

 soanelor vârstnice. 

Durata de implementare – estimativă 2014-2020 

Buget – estimativ 4400132,5 lei 
Surse de finanţare Bugetul local, bugetul central, Fonduri 

 structurale prin organismele de im- 

 plementare naţionale sau europene 
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Obiectivul specific 11: Creşterea nivelului cercetării în ştiinţele sociale şi 

economice, precum şi la nivel de industrie 

– (corelare cu Axa prioritară 2. Creşterea competitivităţii economice, stimula-

rea inovării, din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru pe-

rioada 2014-2020) 

 
 

 

Proiectul 11.1. – Dezvoltarea sectorului social şi economic prin pârghii con-

crete de influenţă a îmbunătăţirii vieţii 

 
 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul Pri-

măriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur-

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

În cadrul Centrului de consultanţă deschis în cadrul Primăriei vom asigura 

realizarea de campanii de informare lunare pentru agenţii economici care doresc 

să realizeze proiecte pe fonduri europene în domeniul lor de activitate, prezentând 

toate programele şi proiectele care se pot depune, linii de finanţare active precum 

şi modele de proiecte de succes în domeniul economic şi social. 

Acelaşi sistem de informare şi de instruire va fi adoptat şi pentru sectorul 

ne-guvernamental, unde vom avea întruniri distincte şi unde vor fi invitaţi repre-

zentanţi ai altor organizaţii, din zonă sau din alte oraşe, care să îşi prezinte mode-

lul lor de succes, proiecte realizate precum şi dificultăţile cu care s-au confruntat în 

realizarea şi implementarea acestora. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va conduce la creşterea gradului de interes şi de absorbţie al fon- 
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durilor europene pe de o parte şi implicit la dezvoltarea sectorului economic şi so-

cial pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 

 

Proiectul 11.2 – Sprijinirea firmelor pentru realizarea de investiţii în cercetare 

– dezvoltare 

 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului ora- 
 

şului Mediaş, Consiliului Local şi aparatului de specialitate din cadrul Primăriei. 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene nerambur- 
 

sabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiectivului 

enunţat: 
 

În cadrul Centrului de consultanţă deschis în cadrul Primăriei vom asigura 

realizarea de campanii de informare lunare pentru agenţii economici care doresc 

să realizeze proiecte pe fonduri europene şi în special pentru cei care sunt intere-

saţi de inovare în domeniul lor de activitate, prezentând toate programele şi pro-

iectele care se pot depune, linii de finanţare active, precum şi modele de proiecte 

de succes în domeniul economic şi social. 
 

Vom invita companii care au accesat fonduri în domeniul dezvoltării şi al 

cercetării pentru a prezenta povestea lor de succes, dar şi pentru a răspunde în-

trebărilor concrete. Totodată, experţii din cadrul centrului vor acorda consultanţă 

firmelor din zonă care doresc să depună proiecte pe aceste linii de finanţare. 

Vom organiza seminarii unde vom invita reprezentanţii universităţilor tehni-

ce din Iaşi pentru realizarea de parteneriate între industria din zonă şi instituţiile de 

învăţământ din domeniu. 
 

Beneficii estimate: 
 

Creşterea numărului de proiecte depuse de către firme în sectorul cercetare 
 

– dezvoltare şi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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