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1. CONTEXT 
În contextul urbanizării accelerate, orașele se află într-o competiție 

acerbă pentru a-și consolida pozițiile ca poli de dezvoltare. Marile 

aglomerări urbane se dezvoltă într-un ritm tot mai alert, dar 

provocările nu lipsesc. Este necesară o dezvoltare sustenabilă, pe 

termen lung, care să răspundă adecvat necesităților reale ale 

cetățenilor. 

Contextul este unul extrem de dinamic. Limitele între urban, 

periurban și rural sunt redefinite, iar un oraș are astăzi provocarea să 

abordeze integrat dezvoltarea întregii comunități. 

 Teritoriul S.I.D.U. 

Documentul strategic propune o abordare integrată a întreg teritoriului Municipiului Reghin ce 

cuprinde un număr estimativ de locuitori de 36.706 locuitori1.  

Din punct de vedere administrativ, teritoriul se întinde pe o suprațată de 7282 ha, format din : 

- zona centrală  

- zona Iernuțeni  

 
 

 

1 Populația după domiciliul la 1 ianuarie 2022 pe grupe de varsta si varste, sexe, judete si localitati 



  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Orizont 2030  
   
 

13   | 

- zona Apalina  

- și zonele extravilane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipiul Reghin. Atunci și acum. 

Prima atestare documentară a Reghinului datează din anul 1228, când localitatea este 

menționată sub numele de Regun în legătură cu o donație de terenuri, într-o diplomă emisă 

de Regele Andrei al II-lea al Ungariei.  

Reghinul, unic prin frumusețea și istoria sa, este supranumit „Orașul viorilor”, marile săli de 

concerte din lumea întreagă răsunând de acordurile viorilor create aici. Născuţi cu darul de a 

modela cel mai nobil instrument muzical, vioara, lutierii reghineni, fie ei români, maghiari sau 

saşi, au devenit celebri datorită artei şi sensibilităţii cu care practică acest meşteşug. 

Reghinul, în sine, este un oraş ce merită vizitat, dar poate constitui şi un punct de plecare 

pentru diverse drumeții în munții Călimani și Gurghiu și pentru vizitarea atracțiilor turistice din 

zonă: precum peșterile de mulaj din munții Călimani, zona Andreneasa sau vârful Scaunul 

Domnului, unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice ale defileului Mureș. Reghinul se 

află la doar 5 km în aval de zona balneară Ideciul de Jos și la o distanță de 25 km de Băile 

Sărate Sângeorgiu de Mureș. 

Reghinul poate, de asemenea, reprezenta un punct de pornire spre cele patru castele din 

zonă: castelul Kendy-Kemény, în stil Renascentist, din Brâncovenești, castelul Teleki, în stil 
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baroc transilvănean, de la Gornești, castelul de vânătoare de la Lăpușna, castelul Ráckóczi 

Bornemisza, de la Gurghiu. 

Din punct de vedere urbanistic, centrul nu se dezvoltă în jurul bisericii evanghelice, ci pe locul 

de târg unde se aflau și tarabele comercianților. 

Un eveniment cu un impact major asupra urbei a fost Revoluția de la 1848-1849 în timpul 

căreia a fost incendiat. Refacerea s-a realizat în primul rând în urma eforturilor populației 

locale, dar și cu sprijinul comunităților din orașele mari săsești și al Curții Imperiale, căreia 

orașul i-a fost fidel în timpul Revoluției. 

Refăcut în urma dezastrelor din perioada revoluționară, Reghinul devine din nou un centru 

important, fiind ridicat la rangul de oraș liber regesc, în 1863, cu dreptul de a trimite deputați 

în Dieta Transilvaniei.  

În 1853, la Reghin s-a înființat o societate de plutărit, cu legături pe Mureș și Gurghiu, apoi 

apar primele fabrici de cherestea cu acțiune mecanică. Societatea de plutărit a fost, în ceea 

ce privește amploarea ei, cea mai importantă afacere din Reghinul Săsesc al acelei perioade, 

fiind cea mai puternică societate de plutărit din Austro-Ungaria până la 1908. 

A fost ridicat la rangul de municipiu în 1994 și este al doilea oraș ca mărime din județul 

Mureș. Reghinul își păstrează atmosfera unui burg transilvănean. În jurul pieței centrale se 

desfășoară clădiri baroce, neo-clasice, secesioniste și eclectice, o parte din acestea 

adăpostind în vremile trecute personalități, asociații culturale și instituții care dau un farmec 

aparte centrului istoric. 

Vizitatorii pot descoperi de la cel mai vechi monument al orașului, Biserica Evanghelică, 

parohia unde a slujit Petru Maior și anume bisericuța de lemn din fosta localitate Reghin-Sat, 

oaza de tradiție oferită de satul în miniatură al Muzeului Etnografic „Anton Badea” și 

meșteșugul viorilor, lutieritul, arta care a adus renume mondial orașului. 

Reghinul reprezintă un bun model de conviețuire interetnică generată de coabitarea vreme de 

secole a cel puțin patru etnii: germani, maghiari, români și evrei. Diversitatea de etnii și 

multilingvismul a generat tradiție și a creat moșteniri culturale și spirituale specifice. 

Diversele evenimente din agenda culturală a municipiului Reghin reflectă în mod evident 

multiculturalismul cu care se mândrește urbea de pe valea Mureșului Superior. Această 

diversitate culturală și etnică a generat o zestre comună care este orașul. 

Prigoria (Merops apiaster) este una dintre cele mai frumoase păsări migratoare ce 

tranzitează România. Prigoria, pasăre protejată prin lege, este de mărimea unei mierle cu cioc 

subțire lung și încovoiat, aripi lungi, picioare scurte și un penaj viu colorat, având o coadă 

lungă. Își face cuibul în pereții abrupți, înalți, în maluri lutoase și însorite, în care sapă cu 
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ajutorul ciocului galerii adânci de 1,5 - 2 metri. În Reghin le găsim la Pădurea Rotundă, în zona 

gropilor de lut de lângă releu și pe malul Mureșului. 

Situat la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, Reghinul este un punct de plecare pentru a 

explora frumusețile naturale precum: Rezervația de Stejari Seculari din Pădurea Mociar, cu 

arbori cu vârsta cuprinsă între 650-720 ani, Parcul Dendrologic situat lângă castelul Rákóczi-

Bornemisza, din Gurghiu, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, arie protejată de interes 

național, Peșterile de mulaj de la Andreneasa cu aspect fabulos, vechi de peste 5 milioane de 

ani, Rezervația Naturală Scaunul Domnului, Everestul mureșenilor cu Vf. Scaunul Domnului, 

cu o înălțime de 1381m. 

Valea Mureșului este considerată o „Valea Loarei” datorită numărului mare de conace și 

castele ce se regăsesc de-a lungul acesteia. În jurul Reghinului, pe Valea Mureșului Superior, 

în drum spre Toplița, este Castelul Kendi-Kemény de la Brâncovenești, pe Valea Gurghiului: 

Castelul Rákóczi-Bornemisza și Castelul Regal de Vânătoare de la Lăpușna, tot pe Valea 

Mureșului, spre Târgu-Mureș, Castelul Teleki de la Gornești. 

Municipiul Reghin se regăsește la intersecția dintre două axe de veche și intensă circulație, 

una pe Valea Mureșului (Târgu Mureș-Reghin-Deda-Toplița), iar cealaltă pe Valea Gurghiului 

spre Câmpia Transilvaniei (Lăpușna-Gurghiu-Reghin-Crăiești), fiind străbătut de drumurile 

E15 Târgu Mureș-Toplița, E15/A Reghin-Bistrița, DN16 Reghin-Cluj-Napoca și de drumurile 

județene modernizate Reghin-Lăpușna și Reghin-Sovata. Circulația feroviară este asigurată 

de calea ferată 405 Târgu Mureș-Deda.2 

 Dezvoltarea Urbană Integrată3 

Potrivit Comisiei Europene, orașele reprezintă motoarele economiei europene, asigurând 

locuri de muncă și servicii și deținând rolul de catalizatoare ale creativității și inovării la nivelul 

întregii Uniuni Europene. Aproximativ 70% din populația UE locuiește într-o zonă urbană, 

iar aceste zone generează peste două treimi din PIB-ul Uniunii Europene. Cu toate acestea, 

orașele se confruntă cu o serie de probleme acute, de tip social, economic sau de mediu, iar 

 
 

 

2 Primăria Municipiului Reghin 

3 Comisia Europeană 
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un nivel ridicat de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări 

integrate, care să urmărească toate dimensiunile sustenabilității urbane, precum şi noile 

tendințe în domeniu.  

La nivel european, numeroase documente strategice pun în discuție conceptul de dezvoltare 

urbană durabilă: Carta de la Leipzig (2007), Declarația de la Toledo privind dezvoltarea urbană 

(2010), Agenda Teritorială a Uniunii Europene (2011), Strategia Europa 2020 etc.  

Dezvoltarea conceptului de dezvoltare urbană integrată la nivel european a luat amploare 

prin Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile, adoptată cu ocazia reuniunii 

ministeriale informale privind dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială de la Leipzig (mai 

2007). Conform documentului, dezvoltarea urbană integrată trebuie să devină un principiu 

comun pentru politica de planificare urbană, atât la nivel european, cât și în fiecare stat 

membru.  

Ulterior, prin Declarația de la Toledo (iunie 2010), adoptată la finalul Reuniunii informale a 

miniștrilor din Uniunea Europeană responsabili cu dezvoltarea urbană, s-a subliniat 

necesitatea unei dezvoltări urbane inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere social, 

care poate fi realizată numai printr-o viziune globală şi comprehensivă asupra problemelor 

orașului.  

 

 

 Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile4 

„Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile” reprezintă un document al Statelor 

Membre, care a fost întocmit cu o largă şi transparentă participare din partea tuturor statelor 

europene. Cunoscând provocările şi oportunităţile precum şi diversele parcursuri istorice, 

economice, sociale şi de mediu ale oraşelor europene, miniştrii Statelor Membre responsabili 

 
 

 

4 Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile 

Aprobată cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor europeni responsabili cu dezvoltarea 

urbană și coeziunea teritorială de la Leipzig 24-25 mai 2007. 
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cu Dezvoltarea Urbană au convenit asupra unor principii şi strategii comune pentru politica 

de dezvoltare urbană. 

Pentru a atinge obiectivul politicii integrate de dezvoltare urbană, Carta de la Leipzig 

promovează următoarele recomandări: 

A. FOLOSIREA MAI FRECVENTĂ A ABORDĂRILOR INTEGRATE ÎN 

DEZVOLTAREA URBANĂ 

Politica de dezvoltare urbană integrată implică și factori din afara administrației și permite 

cetățenilor să joace un rol activ în modelarea mediului lor de viață. Instrumentele de planificare 

orientate spre implementare trebuie să îndeplinească următoarele roluri: 

▪ să descrie calitățile și defectele orașelor, bazându-se pe o analiză a situației existente; 

▪ să definească obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană și să dezvolte o 

viziune coerentă asupra orașului; 

▪ să coordoneze planuri și politici tehnice și sectoriale legate de diversele zone ale 

orașului și să se asigure că investițiile planificate vor ajuta la promovarea unei 

dezvoltări echilibrate a orașului și a ariei din jurul acestuia; 

▪ să coordoneze și să concentreze din punct de vedere al spațiului folosirea fondurilor 

de către actorii urbani din sectorul public și privat și coordonarea lor la nivel local și 

regional; 

▪ să implice cetățenii și alți parteneri care pot contribui substanțial la modelarea calitativă 

a viitorului economic, social, cultural și ecologic al fiecărei zone. 

B. CREAREA ȘI ASIGURAREA UNOR SPAȚII PUBLICE DE BUNĂ CALITATE 

Calitatea spațiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura și dezvoltarea urbană, joacă 

un rol important în condițiile de viață ale cetățenilor orașelor. Aceste caracteristici locale sunt 

importante atât pentru a atrage afaceri din domeniul industriei cunoașterii, cât și pentru 

formarea unei forțe de muncă creative și calificate, dar și pentru turism. Crearea și păstrarea 

în siguranță a unor spații urbane, infrastructuri și servicii funcționale și bine proiectate, 

reprezintă o cerință ce trebuie abordată în comun de autorități locale, regionale și naționale 

precum și de către cetățeni și companii. 

C. MODERNIZAREA REȚELELOR DE INFRASTRUCTURĂ ȘI CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE 
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O contribuție esențială pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, a calității mediului și pentru 

crearea de factori favorabili locațiilor comerciale, poate fi asigurată printr-un transport urban 

durabil, accesibil și la preț rezonabil, cu legături coordonate către rețelele de transport urban 

și regional. O atenție deosebită trebuie acordată gestionării traficului și interconectării 

modurilor de transport, inclusiv infrastructurii pentru cicliști și pietoni. Infrastructura tehnică, în 

special alimentarea cu apă, rețeaua de canalizare și alte rețele urbane, trebuie să fie 

îmbunătățite și adaptate unor nevoi în schimbare, pentru a putea întâmpina cerințele viitoare 

și a asigura o locuire urbană de calitate. Orașele noastre trebuie să fie capabile să se adapteze 

amenințării reprezentate de schimbările climatice. O dezvoltare urbană bine proiectată și 

planificată corespunzător poate îmbunătăți calitatea mediului și poate reduce emisiile de 

carbon. 

D. INOVAȚIE PROACTIVĂ ȘI POLITICI EDUCAȚIONALE 

Orașele sunt locuri unde se creează și se împărtășește cunoașterea. Exploatarea la maximum 

a potențialului de cunoaștere într-un oraș depinde de calitatea educației preșcolare și școlare, 

de transferul de oportunități oferite de sistemele de educație și formare, precum și de rețelele 

sociale și culturale, de oportunitățile pentru pregătirea pe tot parcursul vieții, de caracterul de 

excelență a învățământului universitar și a institutelor de cercetare, precum și de rețeaua de 

transfer existentă între industrie, sectorul de afaceri și comunitatea științifică. 

E. ACORDAREA UNEI ATENȚII DEOSEBITE PENTRU ZONELE DEFAVORIZATE 

ÎN CONTEXTUL ORAȘULUI CA UN TOT UNITAR 

În cadrul unui oraș pot exista diferențe considerabile din punct de vedere al oportunităților 

economice și sociale, dar și în termeni de calitate a mediului între diversele zone de dezvoltare. 

În plus, inegalitățile sociale și diferențele între nivelurile de dezvoltare economică ale zonelor 

continuă să crească, ceea ce contribuie la accentuarea dezechilibrelor. O politică de integrare 

socială care contribuie la reducerea inegalităților și prevenirea excluziunii sociale va fi cea mai 

bună garanție pentru menținerea siguranței în orașe. Sunt cruciale următoarele acțiuni, incluse 

într-o politică de dezvoltare urbană integrată, pentru zonele urbane defavorizate: 

▪ Urmărirea unor strategii de dezvoltare a cadrului fizic; 

▪ Consolidarea economiei locale și a politicii locale legată de piața forței de muncă; 

▪ Politici de educație proactivă și pregătire pentru copii și tineri; 

▪ Promovarea unui transport urban eficient și ieftin. 

Orașele au nevoie de acțiuni de suficientă amploare pentru a răspunde cerințelor locale într-o 

manieră responsabilă și cu o bază financiară solidă, care să aducă stabilitate pe termen lung. 
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Din acest motiv este important ca statele membre să aibă oportunitatea de a folosi fondurile 

structurale europene pentru programe importante de dezvoltare urbană integrată. Folosirea 

acestor fonduri ar trebui sa fie concentrată pe dificultățile specifice și potențialul specific 

fiecărui oraș și trebuie să fie luate în considerare oportunitățile, dificultățile și elementele 

specifice fiecărui stat membru. 

Autoritățile locale trebuie să dezvolte abilitățile și eficiența necesare pentru a implementa 

politici de dezvoltare urbană integrată, pentru atingerea unor standarde de calitate și pentru 

durabilitatea mediului construit. 

 Politica de coeziune și dezvoltare regională 

în noua perioadă de programare 2021-20275 

Politica de coeziune constituie principala sursă de finanțare a dezvoltării regionale și 

reprezintă baza alocărilor geografice și tematice la nivelul regiunilor și statelor membre. 

În Uniunea Europeană, politica de coeziune reprezintă o componentă semnificativă în cadrul 

cheltuielilor totale publice și în contextul finanțării dezvoltării economiilor statelor membre. De 

politica regională și de coeziune beneficiază toate regiunile UE, pe baza criteriilor stabilite la 

nivel comunitar, iar principiile aplicabile fondurilor structurale și de coeziune sunt similare de 

la o perioadă de programare la alta (parteneriat, promovarea egalității între femei și bărbați, 

nediscriminare, dezvoltare durabilă, respectarea legislației UE și naționale). Actuala perioadă 

de programare a promovat, alături de cele clasice, un principiu nou, și anume guvernanța pe 

mai multe niveluri. 

În actuala perioadă de programare, politica regională a mers în paralel cu Strategia Europa 

2020, ale cărei priorități interconectate sunt:  

▪ creșterea inteligentă prin consolidarea cunoașterii și inovării;  

 
 

 

5 ACADEMIA ROMÂNĂ - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Politica de coeziune și dezvoltare regională în noua perioadă de programare 2021-2027 

Daniela Antonescu 



    
 
 

 

|   20 

▪ creșterea sustenabilă (realizarea economiei bazate pe o utilizare eficientă, sustenabilă 

și competitivă a resurselor existente);  

▪ creșterea pe baza susținerii incluziunii sociale (dezvoltarea competențelor);  

▪ ocuparea deplină a forței de muncă și combaterea sărăciei. 

Politica regională se implementează cu ajutorul fondurilor structurale, susținute prin contribuția 

anuală a statelor membre la bugetul comunitar, contribuție care ajunge până la 70% din 

veniturile bugetului total al Uniunii Europene. În actuala perioadă de programare 2014-2020 

valoarea totală a suportului financiar al Uniunii Europene prin fondurile structurale și de 

coeziune este de 351,8 miliarde euro, reprezentând circa 33% din bugetul comunitar. 

 Estimarea impactului actualei politici de 

coeziune și dezvoltare regională. 2014-2020 

Aflându-se încă în plin proces de implementare, nu se poate discuta de un impact global al 

politicii de coeziune și dezvoltare regională. Totuși se pot prezenta anumite rezultate obținute 

la nivelul obiectivelor tematice propuse pentru această perioadă. Astfel, potrivit unui raport 

elaborat de Comisia Europeană pe baza evaluărilor intermediare primite de la statele membre, 

la sfârșitul anului 2017, peste 1,7 milioane de proiecte erau selectate spre a fi finanțate din 

fondurile structurale și de coeziune, acestea având o valoare de aproximativ 338 miliarde euro 

(53% din totalul planificat). În anul 2017, valoarea acestor proiecte a fost de 158 milioane euro. 

Alte raportări și mai recente indică un progres și mai puternic în ceea ce privește selecția 

proiectelor. Astfel, după 20 septembrie 2018, cu o alocare de 67% din fondurile planificate și 

o finanțare de 66 milioane euro, s-a reușit o creștere a investițiilor cu peste 400 milioane euro. 

De asemenea, la sfârșitul anului 2017, circa 16% din totalul fondurilor disponibile pentru 

actuala perioadă erau plătite din bugetul UE statelor membre (23% în luna octombrie 2018) 

Performanțele generale în implementarea actualei politici regionale raportate la sfârșitul 

anului 2017 sunt următoarele:  

▪ 1 milion de afaceri și-au îmbunătățit productivitatea și creșterea sau și-au crescut 

numărul de angajați. 

▪ 15,3 milioane de persoane au fost susținute în căutarea unui loc de muncă ori au 

fost incluse în programe de educație sau au beneficiat de măsuri de incluziune 

socială. 
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▪ 15% din zonele agricole au fost acoperite de acțiuni privind îmbunătățirea 

biodiversității, managementul schimbărilor climatice, apei și solului. 

Imaginea de ansamblu a implementării și rezultatelor politicii de coeziune prezintă variații de 

la o regiune la alta, dar și între statele membre. Perspectivele sunt optimiste, în sensul creșterii 

în continuare a absorbției fondurilor structurale prin politica de coeziune și dezvoltare 

regională. Există și riscul declarat ca unele programe specifice să piardă finanțarea UE. O 

imagine și mai completă a efectelor politicii regionale va fi cel mai probabil la sfârșitul anului 

2019, când statele membre vor avea raportări cu privire la aspectele financiare și etapele fizice 

de implementare a proiectelor. 

 Premisele politicii de coeziune și dezvoltare 

regională post-2020 

La începutul anului 2018, au început discuțiile cu privire la o viitoare politică regională, 

pornind de la premisa că UE trebuie să joace un rol important la nivel global și că ar fi necesar 

să se implice în asigurarea unei stabilități într-o societate în continuă mișcare și transformare. 

Premisele fac referire atât la aspectele tradiționale, cât și la elementele de noutate care, 

împreună, pot conduce la o mai bună înțelegere a modului în care se alocă și se utilizează 

fondurile comunitare.  

 

 

ACESTE PREMISE SUNT URMĂTOARELE:  

▪ identificarea unor priorități strategice de investiții, susținute de procese inovative, 

tehnologii digitale și modernizarea industriei, de o tranziție rapidă spre o economie cu 

emisii reduse de carbon și de lupta împotriva schimbărilor climatic etc.; 

▪ o mai bună adaptare la nevoile regionale: regiunile din sudul și estul Europei vor fi 

beneficiarii cei mai importanți ai politicii de coeziune, alături de alte categorii de regiuni 

grupate pe aceleași tipare ca și în perioada actuală de programare (regiuni mai puțin 

dezvoltate, regiuni de tranziție și regiuni dezvoltate) 

Fondul de coeziune (FC) – VNB/cap de locuitor < 90% din media UE-27 >13% 

Finanțare prin FEDR în regiunile mai puțin dezvoltate 62% 
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Finanțare prin FEDR în regiunile de tranziție 14% 

Finanțare prin FEDR în regiunile dezvoltate 11% 

TOTAL 100% 

SURSA: Comisia Europeană 

Prin noua politică de coeziune se solicită o mai bună conlucrare între autoritățile locale, 

regionale și centrale, aceasta fiind considerată unul dintre punctele-cheie ale succesului și 

creșterii impactului teritorial.  

Acest aspect vine la pachet cu majorarea ratelor de cofinanțare, care se presupune că va 

conduce la o creștere a răspunderii celor care doresc să acceseze fonduri pentru proiectele 

urbane, regionale etc.;  

▪ stabilirea unor norme mai clare, mai puține, mai concise și a unui cadru mai flexibil de 

accesare a fondurilor comunitare. Se va continua procesul de reducere a complexității 

normelor și a birocrației inițiat în actuala perioadă de programare, de asemenea, 

crearea unui cadru unic de reglementare pentru toate fondurile comunitare. Statele 

membre pot alege să transfere o parte din resursele politicii de coeziune către 

programul InvestEU. Noul cadru de programare combină stabilitatea necesară 

investițiilor cu flexibilitatea necesară pentru a face față evenimentelor neprevăzute. Se 

propune o evaluare la jumătatea perioadei de programare, pentru o reevaluare a 

politicii regionale și pentru a se propune o serie de modificări adecvate și adaptate 

noilor situații. Noul buget propus pentru reducerea diferențelor între regiunile bogate și 

sărace este de 373 mld. Euro. 

Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual stabilește o sumă de 330 de 

miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2021-2027. 

PACHETELE FINANCIARE ALE FEDR, FC ȘI FSE+ PENTRU 2021-2027, ÎN 

MILIOANE 

Total politica de coeziune 330 624 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 200 629 

Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică  

190 752 

Cooperare teritorială europeană  8 430 
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Regiuni ultraperiferice și zone cu densitate redusă a populației  1 447 

Fondul de coeziune (FC) 41 349 

Fondul social european+ (1) 88 646 

(1) Această sumă nu include suma pentru sănătate, ocuparea forței de muncă și inovare socială 

(1 042 de milioane EUR). 

Acestea sunt cele mai mari rubrici financiare acoperite de RDC. Propunerea Comisiei privind 

finanțarea din FEADR, FAMI, IMFV și FSI va fi inclusă în reglementările specifice ale fondurilor 

pentru fiecare fond. 

Bugetul propus pentru susținerea obiectivelor noii politici regionale va fi de 1.135 miliarde de 

euro, echivalentul a 1,11% din venitul național brut al UE-27. Nivelul angajamentelor se ridică 

la 1.105 miliarde euro în credite de plată. Acesta include integrarea în bugetul UE a Fondului 

european de dezvoltare, un nou instrument financiar care vizează finanțarea cooperării între 

statele membre și țări dezvoltate din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Viitorul buget este 

comparabil cu cel al actualei perioade de programare.  

În ceea ce privește susținerea regională, finanțarea provenită din Fondul european de 

dezvoltare regională (FEDR) și din Fondul de coeziune (FC) vor fi direcționate către primele 

două priorități. Ținând cont de venitul național brut pe locuitor, statele membre ar trebui să 

investească între 65% și 85% din alocările primite de la cele două fonduri în primele două 

priorități: inovare și mediu. Zonele urbane vor dispune de 6% din FEDR și vor investi cu 

precădere în dezvoltarea durabilă.  

În contextul financiar 2021-2027, se va crea inițiativa urbană europeană, un nou instrument de 

cooperare-inovare și consolidare a capacității orașelor europene, care vizează integrarea 

migranților, locuințe mai bune, o calitate a aerului mai ridicată, reducerea sărăciei, tranziția 

energetică etc.  

Alocările se vor face tot ținând seama de PIB pe locuitor, dar vor apărea și noi criterii, astfel: 

șomajul în rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație, schimbările climatice, primirea și 

integrarea migranților. Repartizarea fondurilor pe state membre a ținut seama de nivelul PIB 

per locuitor, dar și de nivelul inegalităților teritoriale. Astfel, țări care se confruntă cu diferențe 

mari între diferite părți din teritoriu, precum Italia, Spania, România, vor beneficia de fonduri 

mai importante comparativ cu celelalte state membre UE.  

Un clasament al fondurilor alocate arată că Polonia va primi 64,4 miliarde euro, ea fiind urmată 

de Italia cu 38,6 miliarde euro, Spania cu 34 miliarde euro și România cu 27,2 miliarde euro. 
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Cele mai puține fonduri vor primi Luxemburg, Malta, Danemarca, Cipru, toate finanțările fiind 

de sub 1% din valoarea alocărilor.  

ALOCĂRILE FINANCIARE PENTRU PERIOADA 2021-2027, AFERENTE 

FIECĂRUI STAT MEMBRU, MLD EURO. 

  

SURSA: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/  

ALTE PROPUNERI PRIVIND IMPLEMENTAREA POLITICII REGIONALE ÎN 

PERIOADA VIITOARE DE PROGRAMARE:  

▪ majorarea cotelor de finanțare pentru investițiile în cercetare-inovare, în economia 

digitală, în gestionarea frontierelor, securitate și apărare;  

▪ creșterea bugetului alocat programului Erasmus+ și pentru cel al Fondului european 

de solidaritate (acesta va fi dublat); 
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▪ reducerea bugetului politicii de coeziune cu aproximativ 5% (lucru care reflectă 

ieșirea Marii Britanii din UE);  

▪ un rol crescut al politicii de coeziune în sprijinirea reformelor structurale;  

▪ un rol crescut în integrarea pe termen lung a migranților; 

▪ un buget mai clar și mai adaptat priorităților Uniunii, prin reducerea numărului de 

programe de la 58 la 37; 

▪ crearea unei „rezerve a Uniunii” care să permită gestionarea unor evenimente 

neprevăzute și să răspundă unor situații de urgență în domenii cum ar fi securitatea și 

migrația;  

▪ respectarea statului de drept – aceasta va fi o condiție prealabilă esențială pentru 

buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din Fondurile structurale. 

Astfel, se va putea suspenda, reduce sau restricționa accesul la finanțarea din partea 

UE, în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care 

afectează statul de drept.  

Toate aceste propuneri vor contribui la simplificarea într-o și mai mare măsură a mecanismului 

de implementare a politicii de coeziune la nivel regional, astfel încât impactul acesteia să fie 

resimțit în toate regiunile și zonele aflate în dificultate.  

 Rezumatul conținutului regulamentului  

pachetului legislativ privind politica de 

coeziune (PC) 2021-20276 

Abrevieri: 

FC:  Fondul de coeziune 

FEPAM: Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

FEDR:  Fondul european de dezvoltare regională 

 
 

 

6 Comisia Europeană 
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FSE+:  Fondul social european plus7 

FAMI:  Fondul pentru azil și migrație8 

IMFV:  Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize9 

FSI:  Fondul pentru securitate internă 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ARHITECTURII ȘI DISPOZIȚIILOR 

PROPUNERII DE RDC SUNT: 

1. Reducerea în mod substanțial a sarcinii administrative inutile impuse beneficiarilor și 

organismele de management, menținând, în același timp, un nivel ridicat de garantare a 

legalității și regularității. Acesta este principiul director esențial al reformei, el incluzând un 

mare număr de simplificări și de alinieri la nivelul tuturor regulamentelor, dar mai ales în ceea 

ce privește: 

i. reînnoirea sistemelor de gestiune și control (și a altor măsuri care facilitează 

lansarea programului). Utilizarea într-o mai mare măsură a unor „modalități 

proporționate”, prin care programele cu risc mai scăzut se pot baza într-o mai mare 

măsură pe sistemele naționale; 

ii. utilizarea unor opțiuni simplificate în materie de costuri și a unor plăți bazate pe 

condiții; 

iii. instrumentele financiare. 

2. Creșterea flexibilității pentru a adapta obiectivele și resursele programului în funcție de 

modificarea circumstanțelor și, de asemenea, în ceea ce privește contribuțiile voluntare la 

instrumentele gestionate direct de la nivelul UE. 

3. Mai buna aliniere a programelor cu prioritățile UE și sporirea eficacității acestora. 

Aceasta include: 

 
 

 

7 Cu excepția programului „Ocuparea forței de muncă și inovare socială” și a aspectelor legate 

de sănătate. 

8 Numai componentele de gestiune partajată. 

9 Fondul pentru managementul integrat al frontierelor este compus din Instrumentul pentru 

managementul frontierelor și vize și Instrumentul pentru echipamentele de control vamal. 
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i. Alinierea logicii de intervenție și a raportării cu rubricile CFM și întărirea 

cerințelor privind concentrarea tematică asupra domeniilor prioritare. 

ii. Crearea unei legături mai strânse cu procesul semestrului european. 

iii. Stabilirea unor condiții favorizante mai semnificative care trebuie să fie 

menținute pe parcursul întregii perioade de implementare. 

OBIECTIVE ȘI SPRIJIN GENERAL 

RDC reunește șapte fonduri europene puse în practică prin gestiune partajată. Obiectivul este 

crearea unui set comun de norme simplificate și consolidate, reducând astfel sarcina 

administrativă impusă autorităților responsabile de programe și beneficiarilor acestora. 

Se pun bazele unei politici cu un puternic accent pe gestiunea partajată și pe parteneriat, care 

se regăsește în toate reglementările. Articolul 5 asigură temeiul juridic al gestiunii partajate, iar 

articolul 6 pe cel al parteneriatului cu autoritățile regionale și locale, cu autoritățile publice și 

urbane, cu partenerii economici și sociali, cu societatea civilă și cu organismele care 

promovează incluziunea socială, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea 

și drepturile persoanelor cu handicap. 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027 a stabilit un obiectiv mai 

ambițios pentru integrarea aspectelor climatice la nivelul tuturor programelor UE, cu o țintă 

globală de 25 % din cheltuielile UE care să contribuie la atingerea obiectivelor climatice. 

Contribuția acestor programe la atingerea acestei ținte globale va fi urmărită printr-un sistem 

de markeri climatici al UE, la un nivel de defalcare corespunzător, inclusiv prin utilizarea unor 

metodologii mai precise atunci când sunt disponibile. Comisia va continua să prezinte anual 

informațiile referitoare la creditele de angajament, în contextul proiectului de buget anual.  

Pentru a sprijini utilizarea deplină a potențialului programului de a contribui la atingerea 

obiectivelor climatice, Comisia vă căuta să identifice acțiuni relevante pe tot parcursul 

proceselor de pregătire, implementare, revizuire și evaluare a programelor. 

ABORDARE STRATEGICĂ 

S-a procedat la o simplificare, în urma căreia unsprezece obiective tematice utilizate în 

perioada 2014-2020 au devenit cinci obiective de politică clare în prezentul regulament: 

 

EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ  

prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 
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EUROPĂ MAI VERDE 

fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

 

EUROPĂ CONECTATĂ 

cu rețele strategice de transport și digitale 

 

EUROPĂ MAI SOCIALĂ 

pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 

EUROPĂ MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENII SĂI 

prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 

dezvoltării urbane durabile în UE. 

Pe lângă acestea, în regulamentele specifice ale fondurilor au fost stabilite obiective de politică 

pentru FAMI, IMFV și FSI. 

Această simplificare permite crearea de sinergii și flexibilitate între diferitele linii de acțiune din 

cadrul unui obiectiv dat, eliminând distincțiile artificiale dintre diferitele politici care contribuie 

la același obiectiv. Ea pune, de asemenea, bazele unei concentrări tematice a FEDR și a FSE. 

„Condiționalitățile ex ante” din perioada 2014-2020 sunt înlocuite cu „condiții favorizante”. 

Acestea sunt mai puțin numeroase și mai concentrate asupra obiectivelor fondului vizat și, 

spre deosebire de perioada 2014-2020, ele sunt monitorizate și aplicate pe parcursul întregii 

perioade. Principiul va fi consolidat: statele membre nu vor putea să declare cheltuieli legate 

de obiective specifice până când nu este îndeplinită condiția favorizantă. Acest lucru va 

garanta că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate cadrului de politică al UE. 

Pentru a clădi pe bazele bunei practici a orientării către performanță, se propune menținerea 

cadrului de performanță într-o formă simplificată, mai clară. Condiționalitatea legată de 

semestrul european este și ea menținută, însă simplificată. În particular, recomandările 

specifice fiecărei țări vor fi luate în considerare cel puțin de două ori în contextul programării: 

la începutul perioadei de programare și în cursul evaluării intermediare. 

Măsurile menite să promoveze buna guvernanță economică sunt menținute. Cu toate acestea, 

suspendările vor fi legate doar de angajamente, nu și de plăți, pentru a se evita agravarea 

crizelor economice. 
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RDC creează flexibilitate pentru FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. Inițial vor fi programați 

doar primii 5 ani. Alocările pentru ultimii 2 ani se vor face pe baza unei evaluări intermediare 

substanțiale și aprofundate, care va conduce la o reprogramare corespunzătoare în 2025. 

Evaluarea va reexamina prioritățile și obiectivele inițiale ale programelor, luând în considerare: 

progresele înregistrate în atingerea obiectivelor până la finele anului 2024; schimbările la 

nivelul situației socio-economice; noile provocări identificate în recomandările specifice fiecărei 

țări. Această abordare se bazează pe conceptul cadrului de performanță și al rezervei de 

performanță și consolidează pe mai departe componenta de performanță a politicii, printre 

altele prin reprogramare. Cu toate acestea, rezerva de performanță este eliminată. 

Sinergiile dintre diferitele instrumente ale UE vor fi încurajate prin procesul de planificare 

strategică, care va identifica obiective comune și domenii comune pentru activitățile diferitelor 

programe, de exemplu cu politica agricolă comună (PAC); Orizont Europa; Mecanismul pentru 

Interconectarea Europei (MIE); programul Europa digitală (PED); programul Erasmus+; fondul 

InvestEU; LIFE; Erasmus+ și Instrumentul extern. 

PROGRAMARE 

Conținutul programelor va fi mai simplu și mai strategic. Pentru a armoniza și a accelera 

procesul de programare și implementarea la începutul perioadei, prezentului regulament i se 

anexează un model de program comun pentru programele aferente FEDR, Fondului de 

coeziune, FSE+ și FEPAM și unul separat pentru programele aferente FAMI, IMFV și FSI. 

Pentru ca programarea să devină mai flexibilă, va exista un prag de 5 % la nivelul priorităților, 

sub care va fi posibil să se ajusteze alocările din cadrul programului, fără necesitatea unei 

modificări formale a acestuia. 

Pentru a aborda provocările specifice de la nivel subregional și local, RDC introduce o 

abordare simplificată în ceea ce privește dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității (inclusiv posibilitatea numirii unui fond principal, reducând sarcina administrativă 

impusă beneficiarilor). RDC armonizează, de asemenea, abordarea altor instrumente 

teritoriale, inclusiv a investițiilor teritoriale integrate existente. 

RDC include totodată dispoziții care fac posibil transferul voluntar de resurse înspre cele cinci 

oportunități de politică ale instrumentelor InvestEU, pentru a beneficia de un mecanism de 

garanție bugetară la nivelul UE. În plus, statele membre ar putea solicita transferul a până la 

5 % din alocările financiare ale programului, de la oricare fond către oricare alt fond cu gestiune 

partajată sau către orice instrument cu gestiune directă sau indirectă. Acest lucru ar trebui să 

faciliteze, pe parcursul implementării programelor, atingerea obiectivelor stabilite pentru 

acestea.  



    
 
 

 

|   30 

Abordarea asistenței tehnice acordate statelor membre a fost simplificată. Se introduce un 

mecanism forfetar care face posibilă completarea fiecărei plăți intermediare cu o sumă 

cuprinsă între 2,5 % și 6 %, în funcție de fond, și care stabilește, prin urmare, o legătură între 

plata asistenței tehnice, efectuată de UE, și progresul la nivelul implementării. Pe lângă 

aceasta, acțiunile de consolidare a capacității administrative pot continua sub forma unor plăți 

bazate pe condiții.  

MONITORIZARE, EVALUARE, INFORMARE ȘI COMUNICARE 

Datele electronice permit combinația dintre simplificare și transparență. În perioada 2014-

2020, cu excepția predecesorilor FAMI, IMFV și FSI, era obligatorie instituirea unui sistem de 

schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile de management, precum și între 

diferitele autorități responsabile cu sistemul de gestiune și control. Prezentul regulament 

pornește de la această cerință și dezvoltă pe mai departe anumite aspecte ale colectării de 

date. Toate datele necesare pentru monitorizarea progreselor înregistrate la nivelul 

implementării, inclusiv rezultatele și performanța programelor, vor fi acum transmise pe cale 

electronică, la fiecare două luni, ceea ce înseamnă că platforma de date deschise va fi 

actualizată aproape în timp real. 

Se propune acordarea unui rol mai proeminent comitetelor de monitorizare în supravegherea 

performanțelor programelor și a tuturor factorilor care influențează aceste performanțe. Din 

rațiuni de transparență, documentele prezentate comitetelor de monitorizare vor trebui să fie 

puse la dispoziția publicului. 

Pentru toate fondurile, evaluarea performanțelor anuale va fi o ocazie pentru un dialog în 

materie de politici, purtat pe marginea unor aspecte-cheie ale implementării și ale 

performanțelor programelor. Transmiterea frecventă a datelor permite o simplificare a 

procesului de evaluare a performanțelor. Pentru fondurile politicii de coeziune, acest lucru 

permite eliminarea documentului de raport anual; reuniunea anuală de evaluare va porni de la 

cele mai recente rezultate și de la un set limitat de informații calitative prezentate.  

Responsabilitățile privind vizibilitatea și comunicarea, care revin atât autorităților responsabile 

de programe, cât și beneficiarilor acestora, au fost întărite. Cerințele comune în materie de 

comunicare, transparență și vizibilitate asigură acțiuni de comunicare mai coerente, mai 

eficace și mai eficiente. 
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Evaluările vor fi efectuate în conformitate cu punctele 22 și 23 ale Acordului interinstituțional 

din 13 aprilie 201610, unde cele trei instituții au confirmat faptul că evaluările legislației și ale 

politicilor existente ar trebui să stea la baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele 

acțiuni. Evaluările vor examina efectele programului pe teren, pe baza indicatorilor și a țintelor 

programului, precum și a unei analize detaliate a măsurii în care programul este relevant, 

eficace, eficient, oferă valoare adăugată la nivelul UE și este coerent cu alte politici ale UE. 

Evaluările vor include lecțiile învățate, problemele și posibilitățile de îmbunătățire în continuare 

a acțiunilor și a impacturilor acestora. 

SPRIJIN FINANCIAR 

Pentru a reduce sarcina administrativă, RDC sistematizează și sporește utilizarea opțiunilor 

simplificate în materie de costuri, adică rambursarea forfetară, baremurile standard pentru 

costurile unitare sau pentru sumele forfetare etc. Pentru ca aceste opțiuni să fie mai ușor de 

aplicat, RDC simplifică normele și metodele de calcul, oferind mai multe opțiuni standard pe 

baza propunerii Omnibus a Comisiei11. 

Opțiunea privind plățile bazate pe condiții va contribui, de asemenea, la orientarea către 

performanță, permițând efectuarea de plăți bazate pe performanțe obținute și verificate.  

Instrumentele financiare vor fi un mecanism-cheie pentru punerea în practică a investițiilor 

generatoare de venituri sau de economii de costuri din perioada 2021-2027; dispozițiile privind 

utilizarea lor au fost simplificate și actualizate pentru a se asigura o implementare mai bună și 

mai ușoară, precum și o instituire mai rapidă a acestora: 

▪ Instrumentele financiare vor fi mai bine integrate în procesul de programare și de 

implementare încă de la început, iar evaluarea ex ante va fi în consecință simplificată;  

▪ Autoritățile de management vor dispune de aceleași opțiuni flexibile de bază în ceea 

ce privește implementarea – gestiune sub responsabilitatea autorității de management 

 
 

 

10 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia 

Europeană privind o mai bună legiferare, 13 aprilie 2016 (JO L 123, 12.5.2016, p. 1). 

11 https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM6Ly8=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZX

U=/resource.html?uri=cellar:a59b6beb-7a4f-11e6-b076-

01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF 
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sau gestiune directă efectuată de autoritatea de management – însă condițiile conexe 

au fost simplificate; 

▪ Combinarea resurselor UE se va putea realiza conform unui set unic de norme; nu va 

mai exista o multiplicare a unor norme diverse, aplicate unor situații similare;  

▪ Pentru combinarea granturilor cu instrumente financiare este propusă flexibilitatea;  

▪ Normele privind eligibilitatea au fost clarificate, iar normele privind costurile și 

comisioanele de gestiune au fost simplificate, dar ele continuă să se bazeze pe 

performanțe, pentru a încuraja o gestiune eficientă; 

▪ Normele privind plățile au fost simplificate considerabil, menținându-se, în același timp, 

legătura deosebit de importantă dintre plățile către instrumente financiare și 

vărsămintele corespunzătoare către destinatarii finali; 

▪ Restituirile și reciclarea fondurilor au fost codificate în mod simplu, pentru a face 

posibilă o trecere mai ușoară de la o perioadă la alta.  

▪ Nu va mai exista nicio altă raportare separată suplimentară referitoare la instrumentele 

financiare, întrucât acestea sunt incluse în cadrul aceluiași sistem de raportare ca toate 

celelalte forme de finanțare. 

ALTE SIMPLIFICĂRI INCLUD: 

▪ Combinarea diferitelor fonduri, precum și a instrumentelor financiare și a granturilor, 

este codificată în norme simple; 

▪ Nu vor mai exista norme specifice pentru investițiile generatoare de venituri; 

▪ Nu va mai exista o procedură pentru proiectele majore (în schimb, proiectele strategice 

vor fi urmărite de comitetul de monitorizare). 

▪ Finanțarea va fi simplificată, de exemplu prin abordarea de tipul mărcii de excelență. 

Pentru a se evita concurența inutilă în materie de subvenții, dispozițiile privind relocarea 

întreprinderilor au fost consolidate. 

GESTIUNE ȘI CONTROL 

Sarcinile și responsabilitățile diferitelor organisme din cadrul sistemului de gestiune și control 

sunt stabilite într-un mod mai clar. Nu există nicio cerință privind recurgerea la procesul de 

desemnare; dispozițiile promovează reînnoirea sistemelor existente și norme mai simple 

pentru identificarea de noi organisme. 
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Cerințele de eligibilitate vor contribui la asigurarea faptului că numai operațiunile de calitate, 

care aduc cea mai mare contribuție la obiectivele convenite și au cel mai bun raport costuri-

beneficii, sunt acceptate pentru a beneficia de sprijin. Se propune, de asemenea, să se verifice 

în mod sistematic dacă operațiunea este financiar sustenabilă și dacă analiza sa de mediu s-

a bazat pe cele mai recente cerințe.  

Numărul controalelor și al auditurilor se va reduce în mod semnificativ, reducându-se, astfel, 

sarcina administrativă impusă autorităților responsabile de programe și beneficiarilor acestora. 

Pe lângă dispozițiile titlurilor anterioare, care reduc sarcina de audit, prezentul titlu reduce și 

mai mult această sarcină, prin: 

▪ extinderea principiului auditului unic; 

▪ mai puține controale; 

▪ pentru programele cu o rată de eroare scăzută, o abordare proporționată consolidată, 

bazată pe sisteme naționale în bună stare de funcționare, cu modalități de audit minime 

în scop de asigurare. 

Propunerile de proiecte care au primit o „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont 

Europa nu vor trebui să treacă printr-un alt proces de prezentare a candidaturii și de selecție, 

dacă ele sunt în concordanță cu strategia de specializare inteligentă a programului. Acest lucru 

reduce atât sarcina impusă administratorilor, cât și sarcina impusă beneficiarilor. De 

asemenea, această abordare ar putea fi extinsă la alte instrumente ale UE, precum LIFE+ sau 

Erasmus+. 

GESTIUNE FINANCIARĂ, PREZENTAREA ȘI EXAMINAREA CONTURILOR ȘI 

CORECȚII FINANCIARE 

Sistemul de conturi anuale este menținut, inclusiv reținerea de 10% din sumele declarate în 

plățile intermediare. Prezentarea cererilor de plată se va desfășura conform unui program 

regulat și va avea loc de patru ori pe an. Conturile cu sold zero (zero accounts) nu vor necesita 

o procedură corespunzătoare. 

Această secțiune include, de asemenea, norme privind dezangajarea. Întrucât simplificarea va 

însemna că programele vor putea reduce întârzierile cu mai multă ușurință și pentru a promova 

buna gestiune financiară și implementarea în timp util, RDC include o regulă „n + 2”. Din 

același motiv, nivelul prefinanțării a fost redus la o plată anuală de 0,5%, bazată pe valoarea 

totală a sprijinului din partea fondurilor. În acest context, ar putea fi necesară o revizuire a 

modalităților de prefinanțare anuală din perioada 2014-2020 aplicabile FEDR, FSE+, Fondului 

de coeziune și FEPAM, pentru a se asigura resursele necesare. 
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CADRU FINANCIAR 

Acesta stabilește alocările financiare și cofinanțarea bazată pe categorii de regiuni și se aplică 

FEDR, FSE+ și Fondului de coeziune. 

RDC readuce, de asemenea, ratele de cofinanțare aplicabile acestor trei fonduri la niveluri 

anterioare crizei financiare. Ratele de cofinanțare ale UE, aplicabile acestor trei fonduri, au 

crescut în perioada 2007-2013. Acesta a fost un răspuns la criza financiară, destinat să 

mențină investițiile esențiale într-o perioadă de rigoare bugetară. Ratele ridicate de cofinanțare 

ale UE nu mai sunt necesare, iar existența unor rate mai scăzute promovează asumarea 

responsabilității. Reducerea ratelor de cofinanțare ale UE implică, de asemenea, o creștere a 

bugetului total al politicii de coeziune, ținând seama de contribuțiile naționale. Acest lucru 

sporește flexibilitatea financiară de care dispun statele membre, întrucât ratele de cofinanțare 

de la nivelul programului și al priorităților pot fi stabilite în mod flexibil. 

DELEGARE DE COMPETENȚE, PUNERE ÎN APLICARE, DISPOZIȚII 

TRANZITORII ȘI FINALE 

Pentru a asigura o demarare timpurie a implementării în următoarea perioadă, toate dispozițiile 

legislative necesare vor fi incluse în pachetul legislativ (fie în RDC, fie în regulamentele 

specifice ale fondurilor).  

Se remarcă în special faptul că numărul împuternicirilor este redus în mod substanțial și 

menținut la un nivel minim. Acest lucru va permite evitarea eventualelor întârzieri în elaborarea 

și adoptarea legislației secundare. Se asigură astfel și coerența internă a dispozițiilor 

legislative, precum și previzibilitatea pentru părțile interesate, deoarece toate normele 

aplicabile ale UE se vor regăsi într-un singur loc. 

Se introduc condiții referitoare la operațiunile care fac obiectul unei implementări etapizate, 

pentru a se oferi claritate și securitate juridică cu privire la împrejurările în care este acceptată 

etapizarea.  
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 Strategia de dezvoltare teritorială a 

României12 

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, adoptată de executiv în octombrie 2016, 

intitulată „România policentrică 2035 Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare 

și șanse egale pentru oameni” are drept viziune „România, o țară cu un teritoriu funcțional, 

administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire pentru cetățenii săi, cu un 

rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei” și vizează următoarele obiective la 

nivel local: 

• Îmbunătățirea infrastructurii care conectează orașele și zonele înconjurătoare 

acestora, în vederea extinderii masei lor economice; 

• Asigurarea unor instituții publice performante în domeniile educație, sănătate, 

infrastructura de bază pentru serviciile publice, pentru a contribui la creșterea 

standardului de viață; 

• Promovarea investițiilor în calitatea vieții în zonele cu potențial ridicat de creștere, 

pentru a spori capacitatea de a atrage și păstra capitalul uman necesar; 

• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și 

minoritare, în vederea susținerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părți 

active ale economiei. 

OBIECTIVELE SDTR RELEVANTE PENTRU INTEGRARE DE CĂTRE SIDU: 

Obiectiv 1  Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații 

urbane de calitate, atractive și inclusive; 

Obiectiv 2 Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin 

sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale 

urbane; 

 
 

 

12 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 
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Obiectiv 3 Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea 

elementelor de identitate teritorială. 

 Tendinţe internaţionale privind dezvoltarea 

urbană 

Odată cu accelerarea procesului de urbanizare, orașele își consolidează poziția de poli 

principali de dezvoltare teritorială. Concomitent cu evoluția marilor aglomerări urbane, însă, 

apar multiple provocări privind dezvoltarea sustenabilă, necesitățile de mobilitate, coeziunea 

socială și protejarea mediului înconjurător. 

În consecință, Noua Agendă Urbană a Uniunii Europene vine cu o nouă abordare. Limitele 

între urban, periurban și rural trebuie redefinite, iar provocările de astăzi ale comunităților 

urbane trebuie identificate și abordate în acest context dinamic. Se impune necesitatea să 

creăm noi oportunități, să facilităm participarea cetățenilor la viața publică și implicarea tuturor 

factorilor implicați în viața urbană, iar astfel să asigurăm echitate socială. 

Este, așadar, necesară o abordare integrată în ce privește planificarea urbană, ca factor 

determinant al procesului de dezvoltare urbană durabilă. Această abordare a fost adusă în 

discuție și promovată, la nivel european, începând încă din anii 2000, regăsindu-se clar 

formulate în documentele aferente planului de dezvoltare urbană: Principiile directoare privind 

dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european - Hanovra, 2002, Schema de 

dezvoltare a spaţiului comunitar – 1999, Carta de la Leipzig – 2007, Declaraţia de la Toledo – 

2010, Strategia de la Lisabona – 2000, revizuită în 2005, Strategia Europa 2020 - 2010. 

REGULAMENTUL PRIVIND FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ – ARTICOLUL 7 

Abordarea Uniunii Europene privind dezvoltarea urbană durabilă este detaliată, fiind prevăzută 

necesitatea de a elabora strategii integrate de dezvoltare urbană, în Articolul 7 al 

Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și la dispoziţiile specifice care se aplică 

obiectivului aferent investiţiilor pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă, cu 

abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006.  

ASTFEL, SUNT FORMULATE URMĂTOARELE: 
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“(1) În cadrul programelor operaţionale, FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin 

strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, 

climatice, demografice și de mediu care afectează zonele urbane, ţinând seama de 

nevoia de a promova legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.”  

Prin urmare, Articolul 7 pune la dispoziție coordonatele privind conţinutul cadru ce trebuie 

elaborat și provocările ce necesită să fie abordate în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

a Municipiului Reghin. Mai mult decât atât, în Articolul 7 și în ghidul privind implementarea 

acestuia, este enunțată responsabilitatea autorităților urbane (a municipalităților) de a defini 

lista de proiecte prioritare și de a funcționa ca Organisme Intermediare la nivel local, cu scopul 

de a implementa această listă de proiecte și de a transpune în teritoriu viziunea din Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană. 

În calitate de stat membru al UE, în cadrul Acordului de Parteneriat, România și-a asumat 

identificarea zonelor urbane în care urmează să fie implementate programe integrate pentru 

dezvoltarea urbană durabilă. În acest Acord este prevăzut atât modul de alocare, cât și 

valoarea aproximativă a alocării, din Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru 

implementarea acestor programe, la nivel naţional. 

ACORDUL DE PARTENERIAT 

Acest model de abordare a dezvoltării urbane durabile, prevăzut în Articolul 7 din 

Regulamentul Fondului European de Dezvoltare Regională, este implementat la nivel național 

prin intermediul Axei prioritare 4 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

Aceasta include priorităţile de investiţii relevante și obiectivele tematice, în conformitate cu 

punctul (c) din primul paragraf al articolului 96, alineatul (1), din Regulamentul UE nr. 

1303/2013. 

Acordul de Parteneriat subliniază importanţa pe care o au orașele românești, ca nuclee în jurul 

cărora se concentrează cercetarea, dezvoltarea tehnologică și implicit inovarea, precum și 

dezvoltarea economică. De asemeni, în acest Acord sunt menționate și provocările ce 

complică dezvoltarea orașelor din România și care trebuie abordate spre soluționare: locuri de 

muncă insuficiente, locuințe cu un confort locativ foarte slab, problema segregării socio-

spaţiale, poluarea în creștere, aglomerarea și spaţiile publice în degradare. 

Dat fiind rolul pe care îl exercită fiecare oraș pe harta aglomerărilor urbane din țară, în funcție 

de categoria de orașe în care este încadrat, se impune alocarea diferențiată de fonduri, în 

funcție de necesitățile reale din teritoriu. De aceea, potrivit Programului Operaţional Regional 

2014- 2020, Axele prioritare 3 și 4, municipiile reședinţă de judeţ, polii de creștere și orașele 

medii și mici au acces diferenţiat la finanţare. 
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II. ANALIZA SITUAȚIEI  
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2. ANALIZA SITUAȚIEI 

ACTUALE 

 Dezvoltare urbană 

Componenta de dezvoltare urbană are în vedere evoluția către un 

oraș modern, un oraș de care toți cetățenii să fie mândri și în care să 

locuiască în cele mai bune condiții posibile. Astfel, întrucât calitatea 

vieții este strâns legată nu doar de habitatul personal, ci și de cel 

public, se impune modernizarea spațiului urban prin îmbunătățirea 

condițiilor existente și crearea de noi beneficii pentru locuitori.  

INDICATOR 
TÂRGU 
MUREȘ 

REGHIN SIGHIȘOARA TÂRNĂVENI 

Populația stabilă (iulie 2019) 147.305 37.698 33.375 25.693 

Densitatea populației - 2018 
(loc/km2) 

2.987,93 672,09 4.687,50 425,45 

Fondul locativ (locuințe-2018) 
total 

60.677 13.992 12981 10084 

Suprafața locuibilă existentă – 
2018 

2.898.052 
m² 

729.597 
m² 

608.325 m² 427.146 m² 

Suprafața medie a unei 
locuințe – 2018 

47,76 m² 51,14 m² 46,86 m² 42,35 m² 
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Suprafața locuibilă ce revine 
unui locuitor 

19,67 m² 19,35 m² 18,22 m² 16,62 m² 

SURSA DATELOR: INSE, anul 2019; Calcule Konschaft. 

DISTANȚELE RUTIERE DINTRE MUNICIPIUL REGHIN ȘI PRINCIPALELE ORAȘE 

DIN ZONA TRANSILVANIEI ȘI DIN ȚARĂ, RESPECTIV DRUMURILE DE ACCES 

SUNT PREZENTATE MAI JOS  

▪ TÂRGU MUREȘ - 32 Km, prin 

DN15; 

▪ BISTRIȚA - 61 Km, prin E578; 

▪ HARGHITA - 153 Km, prin E578; 

▪ COVASNA - 219 Km, prin DN13A; 

▪ BRAȘOV - 204 Km, prin DN13/ 

E60; 

▪ SIBIU - 147 Km, prin DN14; 

▪ HUNEDOARA - 226 Km, prin 

DN1/E81; 

▪ IAȘI - 289 Km, prin DN15; 

▪ GALAȚI - 405 Km, prin DN2D; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ALBA IULIA - 151 Km, prin 

DN15/E60 și DN1/E81; 

▪ CLUJ - 106 Km, prin DN16; 

▪ TIMIȘOARA - 373 Km; 

▪ ORADEA - 258 Km, prin DN16 și 

DN1/E60; 

▪ CONSTANȚA - 597 Km, prin 

DN13/E60 și Autostrada 

Soarelui/A2/E81; 

▪ BUCUREȘTI - 385 Km, prin 

DN13/E60 și DN1/E60; 

SURSA: Google Maps
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 Demografie 

Municipiul Reghin este locuit de o comunitate multiculturală, diversitatea reprezentând atât 

un atu competitiv, cât și o provocare în ce privește asigurarea echității sociale. Un oraș 

armonios dezvoltat trebuie să faciliteze participarea tuturor cetățenilor la viața publică, să 

creeze oportunități de dezvoltare pentru aceștia și să elimine riscul segregării sociale.  

Din punct de vedere demografic, muncipiul Reghin este clasat în categoria orașelor de nivel 

3, adică având o populație sub 40.000 de locuitori cu o populație totală raportată de Institutul 

Național de Statistică pentru anul 2019 de 37.698 locuitori.  

În ultimii 20 de ani, populația Municipiului Reghin s-a redus de la peste 40.000 de locuitori în 

anul 1992 la  37.698 în anul 2019, scăderea fiind considerabil mai mare față de cea a județului, 

de 5.6%.  

La nivelul Județului Mureș, în anul 1992, media de vârstă era de 35 de ani, având o populație 

de 617.350 de locuitori, iar la nivelul anului 2019, media de vârstă înregistrată este de 41.7 

ani, cu o populație de 590.824 de locuitori, având o scădere a populației cu 4.30%.  

O situaţie demografică deosebită, cu implicaţii importante pe termen mediu şi lung, este dată 

de ponderea scăzută a populaţiei tinere. Peste aproximativ 15-20 de ani, se vor înregistra atât 

o accentuare a îmbătrânirii demografice, dar şi un deficit de forţă de muncă.  

62% din populația stabilă actuală are vârsta între 25 și 65 de ani. Procentul segmentului sub 

24 de ani, reprezentând 38%, sugerează o tendință clară spre îmbătrânire a populației. 

Din punct de vedere al densității demografice, muncipiul Reghin are o densitate demografică 

de circa 680 locuitori/km², fiind o concentrare medie de populație, similară altor municipii, 

precum Turda, Mediaș, Zalău. 

Speranța medie de viață a populației județului Mureș este de 73-75 ani, foarte apropiată cu 

media națioanală de 75-85 ani. Sporul natural este negativ -2.4, mai mic decât media națională 

de -3.4. Rata sporului natural a populației este un indicator care măsoară diferența algebrică 

între rata natalității și rata mortalității generale a populației. 

Numărul căsătoriilor este în descreștere, anul 2015 a înregistrat 255 de căsătorii, față de 179 

în 2018, iar vârsta soților este mai înaintată față de anii 90 sau 2000. 

Divorțurile în rândul populației Municipiului Reghin au un număr stabil în perioada analizată, 

50 în 1990, 56 în 2014 și 52 în 2018. 
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Conform datelor oficiale aferente anului 2019, coeficientul de dependență a persoanelor 

vârstnice este de 22.71 față de 18,17 conform datelor anului 2014. Coeficientul de 

dependență a persoanelor vârstnice reprezintă raportul dintre numărul persoanelor vârstnice 

(peste 65 ani) și numărul persoanelor în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de 

persoane. Astfel, în anul 2019 valoarea coeficientului era de 22.71, ceea ce înseamnă că erau  

22.71 persoane vârstnice la 100 de persoane cu vârstă de muncă. 

2.1.1.1.  Evoluția numărului de locuitori  

Municipiul Reghin cunoaște la rândul său efectele scăderii sporului demografic înregistrând 

o diminuare a populației cu aproximativ 2% în decurs de 6 ani, de la 38.465 la 37.698. La nivel 

de județ, Municipiul Reghin este pe locul 2 din punct de vedere al numărului de locuitori, acesta 

reprezentând aproximativ 6% din populația Județului Mureș. 

 

LOCALITĂȚI 

ANUL 

2013 

ANUL 

2014 

ANUL 

2015 

ANUL 

2016 

ANUL 

2017 

ANUL 

2018 

ANUL 

2019 

JUDEȚUL 

MUREȘ 
599.368 597.849 596.949 595.842 594.680 593.607 590.824 

MUNICIPIUL 

TÂRGU 

MUREȘ 

151.977 151.327 150.780 149.851 149.046 148.315 147.305 

MUNICIPIUL 

REGHIN 
38.465 38.406 38.316 38.213 38.079 37.959 37.698 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 

În mod real, scăderilor prezentate mai sus li se adaugă şi persoanele plecate la muncă în 

străinătate, legal sau nu, definitiv sau temporar. Numărul acestora este, practic, imposibil de 

stabilit, iar datele oficiale nu fac referire la acest aspect. De aceea, situaţia reliefată de 

indicatorii demografici sau cei derivaţi din aceştia este, în realitate, afectată de fenomenul 

plecărilor la muncă în străinătate. 

De asemenea, o altă cauză poate fi reprezentată de tinerii care pleacă în vederea efectuării 

studiilor în marile orașe universitare și se stabilesc definitiv acolo. 
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EVOLUȚIA POPULAȚIEI MUNICIPIUL REGHIN 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 

2.1.1.2. Distribuția populației pe sexe, 2019 

În ceea ce privește distribuția pe sexe a populației stabile, în 2019, populația de sex feminin 

reprezintă 52% din totalul locuitorilor Municipiului Reghin, iar cea de sex masculin 48%. Ușorul 

dezechilibru este evidențiat şi prin calcularea raportului de masculinitate, în 2019 la 100 

persoane de sex feminin revenind 89,47 persoane de sex masculin. 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 
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2.1.1.3. Evoluția vârstei populației Municipiului Reghin 

O situaţie demografică deosebită, cu implicaţii importante pe termen mediu şi lung, este dată 

de ponderea scăzută a populaţiei tinere. Drept urmare, peste aproximativ 15-20 de ani, se vor 

înregistra atât o accentuare a îmbătrânirii demografice dar şi un deficit de forţă de muncă.  

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 
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2.1.1.4. Piramida vârstelor – Municipiul Reghin 

Piramida vârstelor arată existența unei populații adulte mai numeroase decât populația tânără 

și o populație vârstnică de sex masculin ce reprezintă aproape jumătate, comparativ cu 

populația feminină a Municipiului Reghin.  

Forma piramidei demografice dă indicații clare asupra gravității fenomenului de îmbătrânire 

demografică ce afectează şi urmează să afecteze din ce în ce mai puternic zona funcțională a 

Reghinului. Contingentele populației tinere sunt drastic reduse în volum față de cele ale 

populației în vârste adulte. Se observă o scădere a numărului de persoane din grupele de 

vârstă 4-29 de ani față de cea a populației adulte, ca urmare a fenomenului de scădere a 

natalităţii care a început în anul 1990.  

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 
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2.1.1.5. Etnii în rândul populației din Reghin, conform recensământul 

populație din 2011 

  

Din punctul de vedere al etniilor, în anul 2011 populația municipiului era împărțită astfel: 63% 

din total erau de etnie română, 25% erau de etnie maghiară, 6% erau de etnie romă, iar pentru 

restul de 6% nu se cunoștea etnia. 

Prin prisma religiei, în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor ce a avut loc în anul 

2011, 61% dintre cetățenii Reghinului s-au declarat ortodocși, 18% dintre ei au spus că sunt 

reformați, 8% sunt romano-catolici, 5% sunt greco-catolici, 2% sunt adventiști de ziua a șaptea, 

iar pentru 6% dintre ei nu se cunoștea religia. 

2.1.1.6. Natalitate  

Rata natalității este în ușoară scădere în ultimii ani, în comparație cu anul 1990, aproape s-a 

înjumătățit. Dacă în anul 1990 natalitatea anuală înregistra un număr de peste 600 de nașteri, 

în 2018 valoarea este puțin peste jumătate, totalizând puțin peste 350 de nou născuți. 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2019; Calcule Konschaft. 
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2.1.1.7. Mortalitate 

 

 Organizarea teritoriului 

O dezvoltare sustenabilă echilibrată ține cont de necesitățile actuale ale comunității, dar ia în 

calcul și provocările viitorului. De aceea, planificarea urbană trebuie să vizeze evoluția 

întregului teritoriu, atât a celui locuit, cât și a celui ce urmează să fie locuit odată cu 

dezvoltarea comunității.  

 

O bună organizare este primul pas spre crearea unor condiții mai bune de trai pe întreg 

teritoriul administrativ. Cetățenii trebuie să se bucure de un oraș care oferă o infrastructură 

prietenoasă cu toți locuitorii săi. 

SUPRAFEȚE AGRICOLE:  

▪ Arabil 2530 ha 

▪ Pășuni 390 ha 

▪ Fânețe 492 ha 

▪ Vii 38 ha 

▪ Livezi de pomi și arbuști fructiferi 867 ha 

SUPRAFAȚA TERENURILOR  AFLATE ÎN FONDUL FORESTIER 545 ha 

TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN 2055 ha 

TERENURI SITUATE ÎN EXTRAVILAN 3534 ha 

SUPRAFAȚĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 1.198,65 ha 

SUPRAFAȚĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES PUBLIC 46,45 ha 

SUPRAFAȚA PARCURILOR ȘI ZONELOR VERZI 115,17 ha 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin  
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În prezent există exploatații agricole specializate în culturi de câmp, ferme viticole, pomicole și 

mixte. Principalele societăți cu profil agricol din Municipiul Reghin sunt: S.C. HELIANTUS 

PROD S.R.L., S.C. ESAB SRL, S.C. SUCMEROM SRL, S.C. GLIGA COMPANIES S.A. , S.C. 

PRODPLANT S.R.L, S.C. BUCIN AGRO SRL, S.C. AMBISCO S.R.L., SC ROMCIA S.R.L. De 

asemenea sunt înregistrați în RegistruL Agricol 20 de crescători de albine, persoane fizice, cu 

un efectiv de  650 de familii de albine. 

TABEL ZONE FUNCȚIONALE 

ZONE FUNCŢIONALE 
EXISTENT 

ha % 

Locuinţe si funcţiuni complementare 1088,07 50,42 

Locuinţe colective si funcţiuni complementar 28,67 1,33 

Instituții și servicii de interes public 55,83 2,59 

Unități industriale și depozite 200,00 9,27 

Unități agro-zootehnice 53,62 2,48 

Spații verzi, sport, agrement, scuaruri, protecție 115,17 5,34 

Zonă mixtă pentru servicii și locuinţe 11,59 0,54 

Zone monumente istorice 5,98 0,28 

Căi de comunicaţie și transport, din care 108,09 5,01 

▪ Rutier 94,84 4,39 

▪ Feroviar 13,25 0,61 

Construcții tehnico-edilitare 12,40 0,57 

Gospodărie comunală, cimitire 15,74 0,73 

Terenuri cu destinaţie specială ( administrare MAI) 1,10 0,05 

Terenuri agricole 328,60 15,23 

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 133,16 6,17 

TOTAL 2158,02 100,00 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin  

 Fondul locativ 

În contextul dinamic al transformărilor pe care le întâmpină un oraș pe parcursul evoluției 

demografice, fondul locativ al municipiului reprezintă o componentă esențială în planificarea 

urbană: de la dezvoltarea fondului locativ și îmbunătățirea condițiilor locative, la prevenirea 

segregării socio-spațiale. 
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Conform Institutului Național de Statistică fondul locativ al Municipiului Reghin totalizează un 

număr de 13.992 de locuințe, cu o suprafață totală de 729.597 metri pătrați. Trendul privind 

dimensiunea spațiilor locative este în ușoară creștere, atât a locuințelor cât și a spațiului care 

revine unei persoane. 

Zonele cu locuinţe colective se află în zona centrală sau adiacent zonei centrale şi constau în 

blocuri cu regim de înălţime P+4. În Municipiul Reghin, sunt următoarele cartiere de blocuri de 

locuinţe: Cartierul Unirii, Cartierul Rodnei, Cartierul Mihai Viteazul, Cartierul Iernuţeni, Cartierul 

Libertăţii, Cartierul Făgăraşului, Cartierul Gării şi Cartierul Salcâmilor. În cartierele identificate 

densitatea de populaţie este cuprinsă între 8.000 şi 20.000 locuitori/km2. Majoritatea 

locuinţelor colective au fost realizate în a doua parte a secolului XX. 

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUINȚE, REGHIN 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; Calcule Konschaft. 

Trendul evoluției numărului de locuințe este unul ascendent, de la 13.834 în anul 2014 la 

13.992 în anul 2018, reprezentând o creștere cu 1.011%. În anul 2019 au fost emise un număr 

de 35 de autorizații de construcții pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) 

cu un total de 5434 metri pătrați. 

Evoluția suprafeței ce revine unui locuitor 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; Calcule Konschaft. 
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Municipiul Reghin se situează sub limita națională de 20,07 metri pătrați suprafață locuibilă 

care se adresează unui singur locuitor dar, trendul din ultimii ani este unul ascendent, urcând 

de la 19,01 în 2014, la 19,35 în anul 2018. 

Trendul de extindere a zonelor de locuințe a Municipiului Reghin cuprinde str. Dedradului, str. 

Kemeny Janos, str. Mihai Eminescu, zona străzii Mihai Viteazu, zona străzii Pandurilor. În ceea 

ce privește extinderea rețelelor de utilități, aceastea sunt realizate în proporție de 80%.  

 Spații verzi 

Reghinul este un oraş verde, iar spaţiile verzi sunt bine amenajate şi întreţinute, o prioritate 

a instituției fiind crearea de mici zone verzi de promenadă sau de şedere de scurtă durată atât 

în zonele mai circulate ale oraşului cât şi în cartierele municipiului.    

Parcul Central este amplasat în Piaţa Petru Maior, fiind încadrat de  clădiri vechi cu o 

arhitectură de o valoare inestimabilă,  în care funcţionează din cele mai vechi timpuri mai multe 

edificii publice, între care Judecătoria, Poşta, Administrația Finanțelor Publice şi Primăria. 

Parcul reprezintă o oază de verdeaţă, conferind locului un farmec aparte.   

Canalul Morii,  se constituie într-un  spațiu modern, deschis, plăcut și relaxant de care se 

bucură acum comunitatea locală.  

Parcului Tineretului,   dispune  de alei pavate, spații verzi  și  locuri de joacă pentru copii.  

Prin cei 5.500 mp de alei, asfalt și pavaje noi, care pot fi folosite și de bicicliști și de cei care 

folosesc rolele, parcul a căpătat un aer proaspăt. 

Municipiul Reghin deține o Seră de flori în suprafață de 1764 mp, în cadrul căreia  se cultivă 

anual peste 100.000 de plante.   

Municipiul Reghin deține o pepinieră în suprafață de 1500 mp, în cadrul căreia există un număr 

de aproximativ 10.000 de arbori,  din care se extrag anual 500-1500 de bucăți, care sunt 

plantate în perimetrul municipiului Reghin sau sunt livrate, gratuit, locuitorilor municipiului 

Reghin. Dintre speciile de arbori și arbuști cultivate, amintim: Picea Abies, Abies Alba, Robinia 

Pseudocacia, Acer, Betula Pendula, Buscus, Cotoneaster, Tuya Chamacyparis, Rosa 

Forsythia.   

Pe parcursul unui an calendaristic se execută o plantație de vară cu flori anuale, în perioada 

mai-iunie, și o altă plantație cu flori bienale de toamnă-primăvară.  

În anul 2019, lucrările de amenajare și întreținere a spațiilor verzi au vizat Parcul Central, 

Parcul Tineretului, Canalul Morii, Piațeta din zona Libertății, sensurile giratorii și scuarurile din 

cadrul intersecțiilor. 
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În plus, municipalitatea s-a îngrijit să reamenajeze spațiile de joacă pentru copii și să schimbe 

mobilierul urban, băncile, stâlpii și coșurile de gunoi. 

În anul 2019, au mai fost montate, în plus față de cele existente, un număr de 24 bănci simple, 

s-au dotat cu aparate de joacă noi cartierele Libertății și Rodnei, s-a montatat pavaj de cauciuc 

pe o suprafață de 200mp în cartierul Unirii și cartierul Făgăraș, s-au amplasat mese de ping-

pong în cartierele Rodnei și Făgăraș și s-a suplimentat cu 22 numărul jardinierelor.  

Municipiul Reghin este dotat cu 742 de coșuri de gunoi din care 160 au fost achiziționate și 

schimbate în anul 2019. 

În municipiul Reghin există un număr de 30 terenuri de joacă din care 20 terenuri se află în 

cartiere iar 10 sunt amplasate în incinta grădinițelor. 

În anul 2019,  în parcuri și jardiniere au fost plantate 28.500 flori bienale și 52.800 fire de plante 

anuale.  S-au plantat 577 de arbori, 4.030 arbuști, 500 tufe de trandafiri și 3.000 bulbi de lalele.  

Aceste amenajări au fost necesare pentru îmbunătățirea funcționalității parcurilor, a zonelor 

verzi aferente ansamblurilor de locuințe, regândirea lor în vederea creării unui mediu plăcut 

pentru odihna și relaxarea cetățenilor. Asociațiile de proprietari au primit, în baza unei solicitări, 

gard viu și răsaduri de flori în mod gratuit.  

Un alt obiectiv a fost realizarea importantelor categorii de lucrări de specialitate (întreținerea 

zonei verzi) la parametri care să corespundă menținerii și dezvoltării funcțiilor de protecție a 

spațiilor verzi, menținerii peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și 

asigurării calității vieții. 

Angajații secției Sere și Zone Verzi au efectuat toaletarea arborilor din toate cartierele și 

străzile orașului și pavoazarea orașului cu ocazia sărbătorilor de iarnă (iluminatul festiv).  

SUPRAFAȚA SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL REGHIN 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018. Primăria Municipiului Reghin 
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Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate ce revin unui locuitor din mediul urban al Municipiului este 

de 22,28 m², număr care se aproprie subtil de standardul stabilit la nivelul Uniunii Europene, 

de 26m² pentru fiecare locuitor. 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Procent relativ constant al tinerilor și 

copiilor începând cu 2014, în 

contextul scăderii numărului total al 

populaţiei; 

▪ Număr relativ redus al emigranţilor 

definitivi; 

▪ Poziționarea geografică la confluența 

Râului Mureș cu Râul Gurghiu; 

▪ Amplasarea la intersecția a două axe 

vechi de intensă circulație, pe văile 

Mureș și Gurghiu; 

▪ Apropierea de Aeroportul 

Transilvania, situat la aproximativ 45 

km distanță; 

▪ Existența drumurilor județene 

modernizate și a circulației feroviare; 

▪ Încadrarea orașului în zona de gradul 

6 de seismicitate (cel mai scăzut grad 

de seismicitate); 

▪ Pol comercial pentru comunele 

limitrofe; 

▪ Recunoaștere la nivel național și 

internațional - Orașul viorilor; 

▪ Existența unui centrului istoric. 

 

▪ Lipsa unui PUG actualizat și 

aprobat la momentul elaborării 

SIDU. Conform datelor oficiale 

furnizate de Primăria Reghin, 

PUG-ul este în lucru; 

▪ Insuficiența spațiilor de joacă 

pentru copii (Ex: Gării, Reghin Sat, 

Rodnei, Mihai Viteazu, Piața Mare, 

Iernuțeni Sat, Apalina); 

▪ Lipsa zonelor de agrement 

amenajate; 

▪ Existența unei zone cu risc 

infracțional ridicat (Apalina); 

▪ Nivelul scăzut al siguranței 

cetățeanului în anumite zone ale 

municipiului (Ex: Piața Mare, Mihai 

Viteazu); 

▪ Lipsa unui centru comercial 

modern de tip mall; 

▪ Suprafața scăzută a spațiilor verzi 

amenajate (Ex: Gării, Reghin Sat, 

Piața Mare, Iernuțeni Sat, Apalina); 

▪ Neamenajarea centrului istoric; 

▪ Lipsa/ gradul scăzut de 

modernizare a aleilor și trotuarelor 

din anumite zone ale municipiului 

(Ex: Iernuțeni Sat, Apalina, Gării); 

▪ Starea avansată de degradare a 

teatrului de vară; 
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▪ Starea de degradare a 

cinematografului „Patria”; 

▪ Scăderea numărului populaţiei cu 

aproximativ 2% în ultimii 5 ani. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programele operaţionale pentru 

umătoarea perioadă de finanțare în 

vederea dezvoltării urbane. 

 

▪ Diferenţe mari între procentele de 

populaţie de la limitele categoriilor 

de vârstă – în special între 55-59, 

60-64 și 65-69 ani (limita între 

categoria persoanelor mature și a 

celor vârstnice) și între 15-19 ani, 

20-24 ani și 25-29 ani (limita între 

categoria persoanelor tinere și a 

celor mature) va genera, în lipsa 

atragerii de populaţie tânără (aptă 

de muncă) și foarte tânără, niște 

șocuri în structura demografică, 

afectând negativ procentul 

populaţiei apte de muncă și 

raportul de dependenţă 

demografică în următorii 5-10 ani. 
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 Infrastructură 

Infrastructura este o facilitate fără de care viața modernă nu își 

poate urma cursul firesc. O rețea de transport perfect funcțională și 

un sistem de utilități bine pus la punct asigură buna desfășurare a 

activităților economice și a celor de zi cu zi. Fie că vorbim despre 

facilitarea activităților de comerț sau despre mobilitatea urbană, 

toate necesită management eficient de resurse și servicii. În acest 

mod, se asigură beneficiarilor - cetățeni sau companii - condiții 

optime, care să corespundă nevoilor sociale și economice ale 

acestora.  

Infrastructura Municipiul Reghin este reprezentată uniform de conducte de gaz metan, rețele 

de apă și canalizare, rețele electrice, stație de epurare a apei, instalații de iluminat public 

stradal, rețele de telefonie fixă și telefonie mobilă, rețele de internet  prin cablu și  echipamente 

wireless.   

 Infrastructură rutieră 

Municipiul Reghin se desfășoară pe aproximativ 7.5 km pe direcția nord-sud și aproximtiv 

4.5 km pe direcția est-vest, fiind poziționat pe malurile râului Mureș. 

Principalele drumuri care străbat Muncipiul Reghin sunt: DJ 154, DN 15, E578 dinspre 

Toplița și continuă către Bistrița, DJ 154A, DN 16, DN 15 către Cluj Napoca sau Târgu Mureș. 

Rețeaua stradală este fomată din 154 de străzi, din care 61% de categoria a IV-a, 15% de 

categoria a III-a, 8% de categoria a II-a și 16% de categoria I. Din totalul străzilor din Municipiul 

Reghin, peste 81% sunt asfaltate, 17% sunt pietruite și doar 2% sunt de pământ. 

În zonele de resedință sunt amenajate locuri de parcare dar, sunt insuficiente. De asemenea, 

în zonele aglomerate din oraș sunt amenajate un număr de peste 650 de locuri de parcare cu 

plată, care se poate face prin SMS. 

Circulația vehiculelor de marfă este strict interzisă în centrul orașului, iar cele care tranzitează 

Municipiului au un traseu bine stabilit. Problematica tranzitării orașului se poate rezolva prin 
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construcția unei șosele de centură, care să ocolească orașul. Astfel, aglomerația pe anumite 

artere de circulație ar putea fi evitată. 

În Municipiul Reghin, converg artere majore de circulaţie care au un aport important de 

vehicule în tranzit, dar şi de vehicule grele de marfă. Fiind amplasat pe malul Mureşului, 

reţeaua stradală din Municipiul Reghin este de tip radial-concentrică, fapt care a concentrat 

fluxul de vehicule către zona centrală. Arterele radiale importante sunt str. Mihai Viteazul, str. 

Pandurilor, str. Iernuţeni, str. Dedradului şi str. Sării-Gării-Axente Sever. 

Dezvoltându-se între două bariere naturale concretizate în râul Mureş, în zona Sud-Estică şi 

zona de dealuri (Pădurea Rotundă), din zona de Nord-Vest, structura concentrică a reţelei de 

străzi este dezvoltată numai pe latura Sud-Estică formând două semicercuri: str. Foişor-str. 

Pomilor-str. Râului-bd. Unirii şi str. Bujorului-str. Apalinei-str. Călăraşilor-str. Republicii. 

Pentru evitarea pe cât posibil, ţinând seama de constrângerile date de reţeaua stradală 

existentă, s-au definit o serie de trasee pentru traficul greu de marfă, care se desfăşoară în 

principal pe această structură.  

Reglementarea circulaţiei în Municipiul Reghin se realizează în principal prin indicatoare 

rutiere ce stabilesc prioritatea de trecere prin intersecţie, dar şi prin sensuri giratorii sau  

intersecţii semaforizate. În Municipiul Reghin, pe arterele majore de circulaţie sunt amenajate 

un număr de 8 sensuri giratorii, 3 intersecţii semaforizate şi 12 treceri de pietoni semaforizate. 

REȚEAUA STRADALĂ DIN MUNICIPIUL REGHIN   
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LUNGIMEA STRĂZILOR

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 

Față de anul 2014, Municipiul Reghin are o creștere cu aproximativ 13% a rețelelor stradale, 

de la 93 la 107km. 

Lungimea totală a străzilor din Municipiul Reghin exprimă lungimea străzilor amenajate în 

cuprinsul localității care asigură circulația între diverse părți ale acesteia, indiferent dacă au 

sau nu îmbrăcăminte. Sunt incluse și căile carosabile din ansamblurile noi de locuit, dacă au 

denumire. 

LUNGIMEA STRĂZILOR ORĂȘENEȘTI MODERNIZATE 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 

Lungimea străzilor modernizate (km) se referă la lungimea străzilor cu îmbrăcăminte din piatră 

fasonată, asfalt sau beton. Porțiunile pavate cu piatră fasonată cuprind îmbrăcămintele de 

piatră cubică sau de alte forme regulate. 
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 Infrastructura de apă și canalizare 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă a municipiului Reghin s-a dezvoltat etapizat, 

începând cu anii 1961-1963. În prima fază, alimentarea cu apă era asigurată din captarea de 

apă subterană la nord de localitatea Voivodeni (14 puţuri) capacitatea acestora diminuându-

se treptat, de la 23 l/sec până la 13 l/sec în anii 1985-1988, când sursa a rămas funcţională 

doar pentru alimentarea cu apă a localităţilor Voivodeni şi Glodeni. 

În prezent, sistemul de alimentare cu apă se bazează pe o captare cu baraj şi prize stăvilar de 

mal, amenajate pe râul Gurghiu. Captarea şi desnisipatoarele la priză au capacitatea 

proiectată de 490 l/sec (exploatată 1201/sec) faţă de debitele minime cu asigurare normală 

pentru Municipiul Reghin, de 95%, reprezentând 435 l/sec. Uzina de apă cuprinzând staţia de 

tratare, pompare şi înmagazinare (două rezervoare de 2500 mc), este amplasată la 400 m de 

captare, în partea de nord-est a zonei industriale, pe teritoriul administrativ al comunei 

Solovăstru. 

Reţeaua de distribuţie a municipiului este împărţită în două zone de presiune şi anume: 

▪ Zona I de presiune cuprinde cca 85% din suprafaţa municipiului între cotele 

357,00 şi 395,00 (Lunca Mureşului, şi versanţii până la marginea terasei a 

râului). Reţeaua zonei I este în sistem contrarezervor, cu cota 425,00 MN, 

amplasată la nord-vest de centrul municipiului, cu două rezervoare de 2.500 

mc. Reţeaua zonei I este inelară, bine structurată cu artere şi conducte 

principale cu Dn 600 şi Dn 300; 

▪ Zona II de presiune, cuprinde partea înaltă a terasei I a Mureşului, cât şi 

versanţii şi dealurile din partea nordică şi vestică a municipiului (inclusiv 80% 

din centrul istoric) situate deasupra cotei de 397,00 MN. Reţeaua zonei II este 

alimentată prin staţia de repompare, amplasată lângă centrala termică a 

cartierului Eminescu. 

Reţeaua de distribuţie existentă acoperă aproape în totalitate suprafaţa municipiului. Există 

străzi secundare care nu au reţea de distribuţie sau zonele construite recent precum: str. 

Cerbului (capăt), Salcâmilor (capăt), Oltului, Castanilor, Apalinei, Graiului, Mioriţei, Castelului, 

Arenei, Gheţarului. 

În Reghin, lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile era în anul 1990 de 69,9 km, aceasta 

având o creştere continuă, ajungând în anul 2013 la 88,9 km. Consumul de apă potabilă pentru 
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uz casnic a fost de 1906 mii m3 în anul 2000, însă a fost într-o continuă scădere până în anul 

2013, când a ajuns la 997 mii m3.13 

CANALIZARE MENAJERĂ 

Municipiul Reghin are un sistem centralizat de canalizare, conceput pentru zonele construite 

existente. Apele uzate menajere şi industriale se colectează la o singură staţie de epurare 

municipală, amplasată pe malul drept al râului Mureş, în aval de municipiu. 

Reţeaua menajeră s-a organizat în mod corespunzător condiţiilor de teren, pe două bazine 

principale, având câte un colector principal cu Dn 800, amplasate pe cele două maluri ale 

râului Mureş. Reţeaua de pe malul stâng al râului Mureş se racordează la reţeaua de pe malul 

drept cu ajutorul unei staţii de pompare amplasate în zona str.Sării. 

Colectorul principal mal drept, are trei colectoare secundare mai importante amplasate pe 

străzile Iernuţeni (Dn 500) spre centrul istoric şi partea de nord-vest a municipiului, spre strada 

Apalina şi pe malul Mureşului paralel cu digul de apărare, cu Dn 600 şi în continuare pe strada 

Gării Dn 500 pentru partea de nord. Colectorul principal mal stâng, din zona industrială, 

subtraversează râul Mureş în amonte de staţia de epurare. Acesta are o ramură principală, 

ovoid 50/75 şi Dn500 până la platforma întreprinderilor de prelucrare a lemnului şi o ramură 

secundară Dn 500 - Dn 300, spre întreprinderile de industrie alimentară din zona sud-estică a 

municipiului. 

Staţia de epurare este una mecanico-biologică, având o capacitate proiectată de 330l/s şi 

operând acum la o capacitate de 100l/s. 

CANALIZAREA PLUVIALĂ 

Aceasta s-a format treptat, pe bazine relativ mici, cu evacuări la cel mai apropiat curs natural. 

În prezent există următoarele sisteme pe bazine:  

Pe malul drept al râului Mureş: 

▪ în pârâul Temniţei, se evacuează două tronsoane scurte din str. M Viteazu şi str. 

Călăraşilor Dn 500 cu trei vărsări; 

▪ în pârâul Trandafirilor, se evacuează sistemul mare şi bine format al zonei centrului 

istoric al municipiului, inclusiv cartierul M.Viteazu şi o parte a cartierului Eminescu cu 
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colector ovoid 60/90 şi evacuare în str.Sării. Acest sistem mai cuprinde şi canale vechi, 

de dinainte de 1965 unitare. Cu toate că, odată cu realizarea reţelelor de canale 

menajere din zonă, s-a încercat depistarea şi racordarea tuturor branşamentelor de 

canalizare menajeră, inclusiv desfiinţarea foselor septice şi decantoarelor mici pentru 

epurări locale, acest sistem mai evacuează ape uzate în sistemul de colectare a apelor 

pluviale, în special în pârâul Trandafirilor. Tot în pârâul Trandafirilor se evacuează la 

podul de pe str.Pandurilor din zona poştei Dn 500 şi str.Dedradului ovoid de 60/90 şi 

sistemul din cartierul M.Eminescu; 

▪ în canalul Morii (aval de microhidrocentrală), se evacuează sistemul pluvial al 

cartierului Sării etapele MV, colector Nbucov 1200, cartierul Sării-Unirii, str.Duzilor 

canal vechi Dn 500 transformat în canal pluvial, cartierul Iernuţeni - vechi colector 

Bucov 800, pozat insuficient de adânc pentru a canaliza şi subsolurile blocurilor de 

locuit din zonă, ca şi canalul din incinta R.A.G.C.L. TUP Dn 500; 

▪ în râul Mureş, cartierul Iernuţeni II, cu un colector clopot 120/76, respectiv un tronson 

scurt din str.Gării de lângă pod; 

Pe malul stâng al râului Mureş: 

▪ în râul Mureş, se evacuează sistemul din zona Gării clopot 140/89 - Dn 50 - în canalul 

Gurghiu, se evacuează incinta uzinei de apă, colectorul incintei SC METALURGICA 

SBUCOV 1400, două evacuări din Str. Ierbuş, Dn 800 şi Dn 500, platforma 

întreprinderilor de prelucrare a lemnului Dn 500; 

▪ în pârâul Mociar regularizat, din partea de sud-est a zonei industriale, se evacuează 

sistemul străzilor Gurghiu, CFR, Salcâmilor, inclusiv pe platforma industriilor 

alimentare, clopot 200/127 pluvială. 

Zone întinse din municipiu au un caracter rural, având rigole de evacuare a apelor de ploaie. 

Se semnalează zone cu stagnări de apă sau scurgeri neorganizate, cu transport de aluviuni şi 

inundări de terenuri joase. 
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LUNGIMEA TOTALĂ A REȚELEI SIMPLE DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 

În ultimii 5 ani situația privind lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile a rămas 

neschimbată, totalizând aproape 90 de kilometri. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor și 

conductelor instalate pe teritoriul localității, pentru transportul apei potabile de la conductele 

de aducțiune sau de la stațiile de pompare, până la punctele de branșare a consumatorilor.  

CANTITATEA DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR MUNICIPIULUI 

REGHIN 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 
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CANTITATEA DE APĂ POTABILĂ UTILIZATĂ/ CAPITA (M³) 

 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018, calcule Konschaft. 

În Municipiul Reghin consumul de apă potabilă este pe trend ascendent, de la 24.76m³/ locuitor 

în 2014 la 25.50m³/ locuitor în 2018, având o creștere foarte mare în anul 2016, când a ajuns 

chiar la 27.71m³/ locuitor. 

Conform Institutului Național de Statistică, capacitatea de producție este de 42336m³/zi. 

Apa potabilă distribuită consumatorilor exprimă cantitatea totală de apă potabilă livrată efectiv 

tuturor consumatorilor casnici, prin rețele de distribuție sau direct prin conductele de aducțiune. 

LUNGIMEA TOTALĂ SIMPLĂ A CONDUCTELOR DE CANALIZARE 

 

Rețeaua de canalizare din Municipiul Reghin este în creștere, de la 87 de kilometri în anul 

2015, la 95 kilometri în anul 2018, reprezentând o creștere cu 8%. 
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Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare reprezintă lungimea canalelor prin care se 

colectează și se evacuează apele reziduale, fie menajere sau industriale, și a celor provenite 

din precipitații de pe teritoriul Municipiului Reghin, începând de la căminele de racordare a 

clădirilor cu instalații de canalizare și până la punctul de deversare a apelor reziduale într-un 

emisar natural. Se includ atât rețelele de canalizare cât și canalele colectoare principale și 

secundare.  

 Infrastructura de gaze naturale 

În ceea ce privește reţeaua de gaze naturale, lungimea conductelor de distribuţie a cunoscut 

o creștere semnificativă de la începutul anilor 90, când rețeaua de gaz a Municipiului Reghin 

însemna 31.4km, la 104.9 pentru anul 2019. În ultimii 5 ani, lungimea rețelei a crescut cu 

aproape 10km, de la 96 la 104,9, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. 

Așadar, o creștere de 8.48%.  

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor se referă la totalitatea conductelor prin 

care se distribuie gaze la consumatorii din municipiu, începând de la stațiile de reglare a 

presiunii și predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branșare a consumatorilor. 

Nu se include lungimea branșamentelor și lungimea conductelor magistrale de transport. 

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Reghin, se realizează printr-o conductă de medie 

presiune Dn 500, de la staţia de uscare şi pompare din comuna Emei, la staţia de reglare 

măsurare şi control, amplasată pe str. Gurghiului, în zona de vest a municipiului. 

Alimentarea consumatorilor cu gaze naturale nu prezintă probleme deosebite, reţelele şi 

staţiile de reglare sunt în măsură să satisfacă atât cererile actuale cât şi cele de perspectivă, 

prin apariţia de noi consumatori, în zonele mobilate cu construcţii. Zonele cu construcţii recente 

nu sunt echipate cu reţele de gaze naturale, fiind necesare extinderi. 

Distribuitorul de gaz în municipiul Reghin este E-on Gaz. 

LUNGIMEA REȚELEI DE GAZE NATURALE 
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Conform INSSE, cantitatea de gaze naturale distribuită populației a cunoscut o scădere 

continuă față de anul 2000, când au început măsurătorile. Începând cu anul 2000, când 

înregistra 21567mii/mc, până în anul 2018, când înregistra un consum total de 9954mii/mc, 

scădere așadar de 53,84%. Minimul istoric a fost în anul 2014 cu o valoarea de 7666mii/mc. 

Această scădere a consumului de gaz poate fi datorată termoizolării clădirilor, utilizării de noi 

surse de energie sau înnoirea centralelor termice cu unele eficiente energetic.  

CONSUMUL CASNIC DE GAZE NATURALE 2001-2018 
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SURSA DATELOR: INS 
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Creșterea consumului de gaze naturale din ultimii 5 ani este strâns legată și de prelungirea 

rețelei de distribuție de la nivelul Municipiului Reghin, ținând cont de trendul descendent avut 

până în anul 2014, când a ajuns la valoarea de 7666mii/mc. 

Consumul mediu de gaz metan/ locuitor al Municipiului Reghin pentru anul 2018 este de 

264mc/an. 

 Energie electrică 

Teritoriul administrativ al municipiului este traversat de magistralele electrice de înaltă tensiune 

(220kV, HOkV), respectiv de reţele de medie şi de joasă tensiune. Totodată, în Reghin există 

o staţie de transformare de 110/20kV, pe strada Gurghiului, încadrată în interiorul unei zone 

de locuinţe. Majoritatea clădirilor sunt racordate la surse de energie electrică, prin branşament 

la reţelele de distribuţie de 0,4kV, de tip aerian, situate de-a lungul străzilor din municipiu. 

Sistemul de iluminat public este asigurat prin intermediul aceleiaşi reţele de stâlpi şi asigură 

aproape integral reţeaua de iluminat public.14 

Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu reprezentanții instituțiilor și ONG-urilor care 

activează în zona de mediu și dezvoltare urbană. Au participat la întâlnire reprezentanți ai 

instituțiilor publice și private care gestionează servicii publice în zona de mediu și protecția 

mediului, reprezentanți ai compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului. 

Principalele subiecte dezbătute au fost: a fost subliniată importanța racordării persoanelor 

fizice la canalizare și oprirea astfel în mod definitiv a deversării ilegale în cursurile de apă care 

traversează Reghinul; învechirea și depășirea termenului maxim de utilizare a conductelor de 

apă din Municipiul Reghin a fost o altă problemă identificată, pe zona de infrastructură a apei; 

necesitatea trecerii la cablare subterană și renunțarea treptată la forma actuală; utilitatea 

utilizării ilumintului cu led și adaptarea, în măsura posibilităților, iluminatului public pe baza de 

energie solară. 

  

 
 

 

14 UAT Primăria Reghin 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența drumurilor europene, a 

drumurilor naționale și a căilor ferate. 

De asemenea, Aeroportul 

Transilvania este la o distanță redusă 

față de Municipiul Reghin; 

▪ Drumuri întreținute; 

▪ Existența rețelelor edilitare; 

▪ Accesul facil la căile ferate; 

▪ Drumurile locale sunt asfaltate în 

proporție de 80 %; 

▪ Existența unei secție de drumuri; 

▪ Existența în Municipiul Reghin a unei 

stații de asfaltare; 

▪ Accesibilitate rutieră facilă (E15, 

E15/A, DN16); 

▪ Accesibilitate feroviară - calea ferată 

405 Târgu Mureș-Deda-Gheorgheni; 

▪ Apropierea avantajoasă de municipiul 

Târgu Mureș; 

▪ Străzi, alei și trotuare bune și foarte 

bune în zonele: Centru, Rodnei, 

Libertății-Făgăraș, Unirii. 

▪ Lipsa unei șosele de centură, 

drumurile europene și naționale 

trec prin Municipiu generând 

aglomerarea traficului; 

▪ Aglomerația la orele de vârf pe 

principalele artere rutiere; 

▪ Parcările în Municipiul Reghin sunt 

insuficiente, atât în zona centrală 

cât și parcările în cele rezidențiale; 

▪ Lipsa pistelor pentru bicicliști. 

▪ Fiind un oraș istoric, unele străzi 

au lățime redusă pentru volumul 

de trafic actual iar lărgirea lor este 

imposibilă; 

▪ Disfuncționalități pe extremele 

orașului; 

▪ Grad scăzut de racordare la 

canalizare de-a lungul Pârâului 

Trandafirilor; 

▪ Existența unei singure surse de 

apă potabilă pentru populația 

municipiului; 

▪ Durata depășită de viață a rețelei 

de apă-canal (peste 50 ani 

vechime); 

▪ Numărul insuficient de locuri de 

parcare în zonele: Salcâmilor, 

Mihai Viteazu, Piața Mare, 

Iernuțeni Sat, Apalina, Rodnei, 

Unirii; 
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▪ Gradul de uzură a străzilor, aleilor 

și trotuarelor din unele zone din  

municipiu (Iernuțeni Sat, Apalina); 

▪ Starea de degradare a gării. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programele operaţionale pentru 

umătoarea perioadă de finanțare în 

vederea dezvoltării infrastructurii 

municipiului. 

 

▪ Creșterea numărului de 

autovehicule care pot genera 

aglomerări, ambuteiaje din cauza 

străzilor înguste; 

▪ Distrugerea și uzura rapidă a 

drumurilor; 

▪ Dezoltarea rezidențială haotică; 

▪ Lipsa rețelelor edilitare în zonele 

nedezvoltate sau în curs de 

dezvoltare. 
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 Economie 

Economia este motorul unei societăți. De la cei care produc la cei 

care cumpără, fiecare factor participant în schimbul economic este 

unul important. De aceea, pentru ca o comunitate să prospere, avem 

nevoie de echilibru economic. Avem nevoie de capacitate de 

producție dar și de putere de cumpărare. Crearea de locuri de muncă 

suficiente este, așadar, cheia care pornește motorul și ne oferă 

posibilitatea să avansăm ca societate. 

La nivelul anului 2019 număr agenților economici însuma 3.836 de companii, reprezentând 

7,80% din totalul agenților economici din Județul Mureș, având o cifră de afaceri de peste 2.3 

miliarde de lei (527,6 milioane euro), reprezentând 7,69% din cifra totală de afaceri la nivel 

de județ, cu un profit net înregistrat de 147.7 milioane de lei (33,6 milioane euro), 

reprezentând 5,96% din profitul net realizat în Județul Mureș. Aceste rezultate au fost generate 

de 9.054 angajați, reprezentând 10,18% din totalul de angajați din Județul Mureș. 

Un oraș prietenos cu turiștii este un oraș care știe să își primească bucuros oaspeții. De aceea, 

pentru că ne mândrim cu ospitalitatea comunității noastre, Municipiul Reghin vine în 

întâmpinarea turiștilor care ne trec pragul și îi îndrumă prin intermediul aplicației Reghin City 

App. 
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 Top firme Municipiul Reghin 

Topul companiilor din Municipiul Reghin este condus ca și acum 5 ani de Kastamonu 

România, Irum și Maviprod, cumulând un număr de 1712 angajați și o cifră de afaceri de 

peste  200 de milioane de euro. Cele 3 companii însumează aproximativ 40% din cifra de 

afaceri la nivelul Municipiului Reghin, restul de 3.833 rezultând restul de 60%. 

TOP FIRME DIN MUNICIPIUL REGHIN, DUPĂ CIFRA DE AFACERI15: 

NC COMPANIE CIFRA DE AFACERI 

1 KASTAMONU ROMANIA SA 705,2 milioane lei (160,3 milioane euro) 

2 IRUM SA 121,3 milioane lei (27,6 milioane euro) 

3 LARIX MOBILA SRL 67,1 milioane lei (15,3 milioane euro) 

4 EXCELO MILK SRL 55,7 milioane lei (12,7 milioane euro) 

5 ECO EURO DOORS SRL 52,5 milioane lei (11,9 milioane euro) 

 Top domenii de activitate. Clasificare pe coduri CAEN 

Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri din Municipiul Reghin: 

1. CAEN: 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului,  

Cifră de afaceri: 717,1 milioane lei (163 milioane euro) 

2. CAEN: 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 

Cifră de afaceri: 179,7 milioane lei (40,8 milioane euro) 

3. CAEN: 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere 

Cifră de afaceri: 121,3 milioane lei (27,6 milioane euro) 

4. CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun 

Cifră de afaceri: 113,1 milioane lei (25,7 milioane euro) 

 
 

 

15 Ministerul Finanțelor 
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5. CAEN: 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 

Cifră de afaceri: 95,4 milioane lei (21,7 milioane euro) 

 Număr de angajați 

Domeniile cu cei mai mulți angajați din Municipiul Reghin. 

1. CAEN: 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.: 1.259 angajați 

2. CAEN: 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului: 960 angajați 

3. CAEN: 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale: 528 angajați 

4. CAEN: 2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere: 

446 angajați 

5. CAEN: 1520 - Fabricarea încălțămintei: 382 angajați 

 Rata șomajului 

Rata șomajului în Municipiul Reghin este din anul 2014 pe trend descendent, ajugând de la 

855 de persoane la 210 în luna aprilie 2019, o situație similară se regăsește și la nivelul 

Județului Mureș. Conform Institutului Național de Statistică rata șomajului în Județul Mureș 

pentru anul 2018 este de 3%, iar media națională este de 3.3%. 

 

SURSA DATELOR: INS 
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PONDEREA ȘOMERILOR ÎNREGISTRAȚI LA SFÂRȘITUL LUNII ÎN TOTALUL 

RESURSELOR DE MUNCĂ 

 

SURSA DATELOR: INS 

 

În data de 31.12.2019, șomerii indemnizați din municipiul Reghin erau în număr de 182, dintre 

care 131 femei și 51 bărbați. 

Din punct de vedere al nivelului de pregătire, situația celor 182, se prezintă astfel:  

▪ 22 - absolvenți ai școlilor primare și gimnaziale: 14 femei și 8 bărbați ; 

▪ 68 - absolvenți ai școlilor profesionale: 48 femei și 20 bărbați ; 

▪ 68 - absolvenții ai liceelor: 49 femei și 19 bărbați ; 

▪ 4 - absolvenți ai școlilor postliceale - 4 femei ; 

▪ 16 - absolvenți ai universităților - 14 femei și 2 bărbați ; 

▪ 4 - studii postuniversitare - 2 femei și 2 bărbați . 

Total angajărilor întregistrate de Oficiul Forțelor de muncă, la 31.12.2019, era de 318, dintre 

care 173 femei și 145 bărbați.  
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Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu mediul de afaceri. Au participat la întâlnire 

reprezentanții conducerii societăților comerciale cu cele mai mari cifre de afaceri din Municipiul 

Reghin, alături de reprezentanți ai compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 

Primarului. Principalele subiecte dezbătute au fost: birocrația excesivă și timpul extrem de lung 

în care se obțin diferite acte administrative (autorizații, certificate, avize etc) de către investitori, 

propundându-se ca posibilă soluție crearea unui birou unic unde investitorul se adresează 

pentru obținerea tuturor avizelor; nevoia de a finaliza Planul urbanistic general al Municipiului 

Reghin; nevoia constantă de a se investi în infrastructura municipiului, și că o eventuală 

centură ocolitoare ar aduce multiple beneficii industriei reghinene; toate sectoarele de 

activitate sunt afectate în măsură semnificativă de migrația forței de muncă, iar migrația forței 

de muncă poate fi stopată, printre altele, prin asigurarea siguranței cetățeanului (lipsa 

siguranței fiind considerată una dintre principalele motive pentru care se pleacă din Reghin) și 

prin asigurarea unor posibile moduri de petrecere a timpului liber (crearea de noi parcuri și 

spații verzi sau transformarea celor deja existente în unele mai interesante). 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Poziționarea geografică favorabilă; 

▪ Tradiția industrială; 

▪ Economie bazată pe un sector 

industrial bine dezvoltat ce susţine 

stabilitatea locurilor de muncă datorită 

marilor angajatori, cu o situaţie stabilă 

în perioada analizată; 

▪ Loc fruntaș la nivel regional din punct 

de vedere al angrenării resurselor de 

muncă (procentul populaţiei ocupate 

din total populaţie rezidentă); 

▪ Investiţii importante ale firmelor cu 

capital străin și românesc în 

municipiul Reghin, inclusiv cofinanţate 

din fonduri europene, cu impact 

pozitiv asupra dezvoltării locale; 

▪ Atitudine proactivă a administraţiei 

publice locale în ceea ce privește 

sprijinirea mediului de afaceri și 

parteneriatele public-privat; 

▪ Creșterea ratei de ocupare a forţei de 

muncă în intervalul analizat. Implicit, 

numărul șomerilor din totalul 

populaţiei stabile a scăzut între 2014 

și 2019; 

▪ Resursele existente materiale și 

umane; 

▪ Diversitatea economiei locale; 

▪ Migrația forței de muncă 

specializată în alte zone urbane și 

în străinătate; 

▪ Scăderea calitativă a pregătirii 

resursei umane; 

▪ Interacțiunea agenților economici 

locali cu administrația publică este 

sub așteptările agenților 

economici; 

▪ Promovarea insuficientă a 

oportunităților de afaceri; 

▪ Promovarea insuficientă a zonei; 

▪ Exploatare turistică scăzută a 

Municipiului Reghin și zonele din 

împrejurimi. 

▪ Lipsa reconversiei terenurilor 

agricole. 
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▪ Existența unei tradiții solide în ceea ce 

privește fabricarea instrumentelor 

muzicale; 

▪ Existența unei tradiții solide cu privire 

la exploatarea și prelucrarea lemnului 

și fabricarea mobilierului; 

▪ Disponibilitate atât din partea mediului 

de afaceri cât și din partea instituțiilor 

de învățământ, în vederea formării 

forței de muncă pe domenii cerute pe 

piața locală a muncii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Promovarea produselor locale 

tradiționale și încurajarea 

producătorilor să se organizeze în 

asociații de producători de produse 

agricole și non-agricole; 

▪ Identificarea unor noi ramuri de 

producție bazate pe exploatarea 

resuselor existente în zonă; 

▪ Programele operaţionale pentru 

umătoarea perioadă de finanțare 

oferă resurse pentru: 

o sprijinirea cercetării și inovării, a 

transferului tehnologic și a 

dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, constituind astfel (direct 

sau indirect) oportunităţi importante 

pentru creșterea competitivităţii 

economiei reghinene; 

o dezvoltarea capitalului uman și a 

infrastructurii urbane, contribuind la 

creșterea nivelului de trai și la 

creșterea competitivităţii și 

productivităţii forţei de muncă. 

▪ Terenuri insuficiente și dispersate; 

▪ Limitări și schimbările legislative; 

▪ Evoluția economică negativă pe 

plan internațional; 

▪ Diminuarea forței de muncă și a 

personalului calificat; 

▪ Îmbătrânirea populației; 

▪ Tergiversarea proiectelor naţionale 

de infrastructură, cu impact negativ 

asupra accesibilităţii și atractivităţii 

orașului din punct de vedere al 

potenţialilor investitori; 

▪ Competiţia puternică la nivel 

internaţional în industriile – cheie 

pentru dezvoltarea municipiului 

Reghin, raportată la capacitatea 

limitată de investiţii la nivel local 

poate conduce la re-orientarea 

investitorilor către alte locaţii. 

▪ Competiţia la nivel regional și 

naţional între centrele industriale; 
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▪ Proximitatea faţă de doi poli de 

creștere de nivel naţional, cu 

potenţial de polarizare a populaţiei, 

în special a studenţilor și a forţei 

de muncă de înaltă calificare. 
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 Sănătate & Social 

O infrastructură sanitară modernă, însoțită de personal medical 

specializat și suficient, reprezintă prima condiție pentru o societate 

sănătoasa în sens deplin. Accesul populației la servicii medicale de 

bună calitate trebuie să primeze în proiectul dezvoltării durabile, 

astfel încât să susțină creșterea calității vieții. Astfel, pentru a 

contribui la o societate sănătoasă pe plan economic, o comunitate 

trebuie să fie în primul rând sănătoasă din punct de vedere medical. 

Conform Institutului Național de Statistică, pentru anul 2018 în Municipiul Reghin este 1 singur 

spital care deservește populației orașului și localităților din împrejurimi, însă regăsim 91 de 

cabinete medicale de specialitate care pot suplini activitatea unității spitalicești. 

Cabinete medicale de familie 1795.14 persoane/ cabinet 

Cabinete medicale de specialitate 856.77 persoane/ cabinet 

Cabinete stomatologice 856.77 persoane/ cabinet 

Farmacii 3141.50 persoane/ farmacie 

Medici 299.19 persoane/ medic 

Farmaciști 1077.09 persoane/ farmacist 

Personal sanitar mediu 141.19 persoane/ personal sanitar mediu 

 Spitalul Municipal Reghin  

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în anul 2019 cu un număr de 

264 paturi: Secţia Boli Infecţioase cu 26 paturi, Secţia Chirurgie Generală cu 35 paturi, din 

care Compartiment Urologie cu 5 paturi şi Compartiment Ortopedie 5 paturi, Compartiment 

Dermato-venerologie cu 8 paturi, Secţia Medicină Internă cu 62 paturi, din care 

Compartiment Cardiologie 12 paturi şi Compartiment Cronici cu 10 paturi, Secţia Obstetrică-

Ginecologie 48 paturi, Secţia Nou-născuţi 25 paturi, din care Compartiment Prematuri 5 

paturi, Compartiment ORL 10 paturi, Secţia Pediatrie 40 paturi, ATI 10 paturi.  

Structura organizatorică cuprinde şi: Compartiment Primiri Urgenţe, Farmacie, Sterilizare, 

Unitate de transfuzie sangvină, Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică 

medicală, Serviciu de anatomie patologică, Compartiment CPIAAM.  
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Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: Boli infecțioase, 

Chirurgie Generală, Urologie, Ortopedie-Traumatologie, Dermatologie, Medicină Internă, 

Cardiologie, Obstetrică-Ginecologie, ORL, Pediatrie, Diabetologie, Neurologie, Reumatologie, 

Pneumologie, Psihiatrie, Laboratoare paraclinice: Laborator analize medicale, Laborator 

radiologie şi imagistică medicală. De asemenea, funcţionează un Dispensar TBC şi un Cabinet 

de planificare familială. 

La 31 decembrie 2019, structura de personal a fost reprezentată de 358 de angajați, din care: 

52 medici, 2 farmaciști, 2 biologi, 1 psiholog, 180 asistente medicale, 4 registratori medicali, 

70 infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri, 17 personal TESA (împreună cu Comitetul Director și 

Manager) și 30 muncitori. 

Din analiza pentru anul 2019 a Indicatorilor de volum şi intensitate ai spitalului rezultă 

următoarele: 

▪ Număr cazuri externate validate din spitalizare continuă (acuţi şi cronici) – 8372,  

44.40% din cazuri fiind externate din secţiile medicină internă şi obstetrică ginecologie 

▪ Durata medie de spitalizare – 5.73 

▪ Utilizarea paturilor – 50.26% 

▪ ICM realizat-; 0,9709 

▪ Internări de zi:  

                       - 299 secții 

                       - 26178 CPU,  

                       - 35064 consultaţii ambulatorii 

Din analiza pentru anul 2019 a Indicatorilor de calitate rezultă: 

▪ Rata mortalităţii generale de 1.02% 

▪ Rata infecţiilor nozocomiale 0.11% 

▪ Indice de concordanţă internare de 69.97% 

În anul 2019, au beneficiat de Programul de Screening pentru depistarea precoce a cancerului 

de col uterin, un număr de 676 femei din zona Reghinului şi Municipiul Reghin. 
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 Unități sanitare pe categorii și forme de proprietate 

CATEGORII DE UNITĂȚI 
SANITARE 

FORME DE 
PROPRIETATE 

ANUL 
2014 

ANUL 
2015 

ANUL 
2016 

ANUL 
2017 

ANUL 
2018 

Spitale Proprietate publică 1 1 1 1 1 

Ambulatorii integrate 
spitalului 

Proprietate publică 1 1 1 1 1 

Policlinici 
 

Proprietate publică 0 0 0 0 0 

Proprietate privată 2 1 1 1 1 

Dispensare medicale Proprietate publică 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale de 
medicină generală 

Proprietate privată 0 0 0 0 0 

Cabinete medicale 
școlare 

Proprietate publică 7 7 7 8 8 

Cabinete medicale de 
familie 

Proprietate publică 0 0 0 0 0 

Proprietate privată 21 21 21 21 21 

Cabinete stomatologice Proprietate publică 0 0 0 0 0 

Proprietate privată 22 38 36 42 44 

Cabinete medicale de 
specialitate 

Proprietate publică 0 0 0 0 0 

Proprietate privată 23 39 36 44 43 

Farmacii Proprietate publică 1 1 1 1 1 

Proprietate privată 16 10 16 11 11 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 0 0 0 0 0 

Laboratoare medicale Proprietate publică 6 6 6 6 6 

Proprietate privată 2 2 2 2 3 

Laboratoare de tehnică 
dentară 

Proprietate privată 6 6 6 6 6 

Alte tipuri de cabinete 
medicale 

Proprietate privată 2 2 2 3 3 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 

Din anii 90, numărul de paturi din Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” este în descreștere, 

de la 496  de paturi în anul 1990, 355 în anul 2000, la 264 în anul 2010, număr de paturi care 

s-a menținut până în prezent la care se adaugă 16 paturi pentru spitalizare de zi și 10 paturi 

pentru însoțitori. 

Numărul paturilor de spital se referă la paturile pentru care există decizii de funcționare utilizate 

pentru a spitaliza pacienți în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului sau pentru 

acordarea serviciilor de maternitate și neonatologie. În numărul paturilor din spitale sunt 
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incluse și paturile pentru nou-nascuți din spitale sau secții de obstetrică-ginecologie, însă nu 

sunt incluse paturile pentru însoțitori. 

 Serviciile sociale existente la nivel local 

Dinamica populației constituie factorul care influențează societatea pe toate nivelurile de 

vârstă și în toate domeniile de activitate. O rată scăzută a natalității, îmbătrânirea populației 

sau migrarea forței de muncă către alte state ale Uniunii Europene pot genera probleme 

sociale și dezechilibre economice. Cunoașterea detaliată a demografiei actuale a populației 

permite anticiparea unor variații demografice viitoare și oferă suportul informațional necesar 

pentru  a găsi soluții de îmbunătățire a nivelului de trai și de sprijinire a categoriilor sociale 

afectate. 

NC DENUMIREA SERVICIULUI SOCIAL CAPACITATE 
GRAD 
OCUPARE 

1 CENTRUL CREȘA nr.1 
90 copii cu vârsta 
antepreșcolară 

100% 

2 
CENTRUL CRESA UNIVERSUL 
PRICHINDEILOR  

25 copii cu vârsta 
anteprescolara 

100% 

Buget estimat al programului de subvenționare este de: 1.705.000 lei 

 Obiective generale şi acțiuni privind Direcția de 

Asistență Socială Reghin16 

NC OBICETIV 
STRATEGIC 

ACȚIUNI/MĂSURI NECESARE 
PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVULUI 

TERMENE REZULTATE 
AȘTEPTATE  

1 Finalizarea  
organizării Direcției  
de Asistență 
Socială Reghin. 

Aprobarea  Organigramei DAS, 
prin înființarea de noi  
compartimente, conform 
prevederilor HG nr.797/2017; 

Angajarea de personal de 
specialitate. 

2020-2025 Eficientizarea 
activității DAS 
Reghin. 

2 Program de 
informatizare a 
Direcției Asistență 

Implementarea programului 
informatizat  pentru ajutor social, 

2020-2025 Eficientizarea 
activității DAS 
Reghin. 

 
 

 

16 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Reghin 
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Socială  pentru 
beneficiile sociale. 

alocația de susținere a familiei și 
a tichetelor de grădiniță. 

3. Monitorizarea 
compartimentului 
”Cabinete medicale 
școlare” și 
înființarea unora 
noi. 

Evaluarea din punct de vedere 
administrativ a personalului 
medical din cadrul cabinetelor 
medicale școlare; 

Angajarea de personal 
specializat; 

Dotarea cabinetelor medicale 
școlare cu aparatură medicală. 

permanent Desfășurarea 
activității în 
condiții optime și 
extinderea 
rețelei de 
cabinete  
medicale 
școlare. 

4. Dezvoltarea și 
implementarea 
parteneriatului, a 
proiectelor în 
colaborare  cu 
furnizorii de servicii 
sociale din 
Municipiul Reghin, 
prin încheierea de 
contracte de 
servicii. 

Identificarea potențialilor 
parteneri, înaintarea de propuneri 
de colaborare și încheierea de 
contracte de servicii. 

permanent Creșterea 
calității serviciilor 
sociale furnizate 
în Municipiul 
Reghin. 

5 Perfecționarea 
continuă a 
personalului 

Identificarea nevoilor de formare 
sau perfecționare profesională; 

Participarea la cursuri de 
formare/ perfecționare, schimburi 
de experiență și bune practici. 

permanent Plan anual  de 
formare 
profesională. 

6. Extinderea 
serviciului  de 
evaluare  și 
monitorizare a 
copiilor aflați în 
situație de  
dificultate, risc, 
abuz, neglijare, 
abandon, copii cu 
părinți plecați la 
muncă în 
străinătate, conform 
prevederilor Legii 
nr.272/2004 și a 
HG nr.691/2015. 

Monitorizarea și evaluarea  
copiilor aflați în situație de risc, 
abuz, neglijare, abandon, copii cu 
părinți plecați la muncă în 
străinătate. 

Permanent Servicii adaptate 
nevoilor tuturor 
grupurilor 
vulnerabile. 

7 Acordarea de 
beneficii de 
asistență socială, 
ajutor social,  
alocație pentru  
susținerea copilului 
și a familiei, ajutor 
de încălzire a 
locuinței. 

Întocmirea documentației 
conform legislației în vigoare și 
respectarea procedurii specifice 
privind acordarea ajutorului 
social, ajutorul de încălzire a 
locuinței, ajutoare de urgență; 

Verificarea îndeplinirii condițiilor 
legale de acordare a beneficiilor 
de asistență socială  conform 
procedurilor legale, a celor 
stabilite prin HCL; 

Prelucrarea, verificarea, 
răspunderea și transmiterea 
datelor la Agenția Județeană de 
Plăți și Inspecție Socială; 

Permanent/p
erioada 
sezonului 
rece 

Gestionarea 
tuturor dosarelor. 
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Acordarea prestațiilor financiare 
excepționale, în situația în care 
familia care îngrijește copilul se 
confruntă temporar cu probleme 
financiare determinate de o 
situație excepțională și care pune 
în pericol dezvoltarea armonioasă 
a acestuia; 

Implementarea prevederilor 
legale privind stimularea 
participării în învățământul 
preșcolar a copiilor provenind  din 
familii defavorizate prin procedura 
de acordare a tichetelor sociale 
pentru grădiniță. 

8 Dezvoltarea 
metodologiei pentru 
evaluarea și 
intervenția integrată 
în vederea 
încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad 
de handicap, a 
orientării școlare și 
profesionale a 
copiilor cu cerințe 
educaționale 
speciale precum și 
în vederea abilitării 
și reabilitării copiilor 
cu dizabilități și/sau 
cerințe 
educaționale 
speciale. 

Efectuarea și întocmirea anchetei 
sociale  necesare obținerii 
certificatelor de încadrare a 
copiilor în grad de handicap; 

Efectuarea anchetei sociale, 
după verificarea în teren, în 
vederea angajării asistentului 
personal ai minorilor cu 
dizabilități; 

Monitorizarea copilului cu 
dizabilități, asigurată de RCP din 
cadrul DAS Reghin pentru copiii 
din familie pentru care s-a 
aprobat un plan de abilitare-
reabilitare de către DGASPC 
Mureș; 

Reevaluarea periodică a 
situațiilor copiilor cu dizabilități în 
vederea urmăririi eficienței 
beneficiilor, a serviciilor și a 
măsurilor de intervenție. 

2020 Copiii cu 
dizabilități au 
acces la servicii 
de depistare 
precoce, 
evaluare și 
reabilitare, copiii 
cu cerințe 
educaționale au 
acces la 
educația 
incluzivă. 

9 Acțiuni de prevenire 
și combatere a 
cerșetoriei de pe 
raza municipiului 
Reghin 

Acțiuni de verificare împreună  cu 
Poliția Municipiului Reghin și cu 
Serviciul Poliția Locală. 

permanent Note de 
constatare. 

10 Intervenția de 
urgență în cazurile 
de violență 
domestică. 

Realizarea evaluării inițiale a 
gradului de risc din perspectiva 
acordării pe baza Fișei pentru 
evaluarea gradului de risc și 
stabilirea măsurilor de  siguranță 
necesare pentru victimele 
violenței domestice; 

Asigurarea măsurilor de protecție 
socială necesare pentru victime, 
minori, persoane cu dizabilități 
sau persoane cu nevoi speciale, 
cu ordin de protecție provizorie 
sau ordinul de protecție păstrând 
confidențialitatea asupra 
identității acestora; 

permanent Asigurarea  
intervenției la 
toate solicitările, 
consiliere a 
victimelor și 
agresorilor, 
întocmirea fișelor 
de evaluare a 
riscurilor și 
transmiterea 
acesteia la 
DGASPC. 
Cazarea 
victimelor într-o 
locație 
confidențială. 
Cazarea 



    
 
 

 

|   84 

Realizarea demersurilor necesare 
depășirii riscului imediat pentru 
victimă sau agresor; 

Intervenția în cazurile de violență 
domestică, la solicitarea 
organelor de poliție, atunci când 
prin ordinul de protecție 
provizoriu s-a dispus măsura 
evacuării temporare a agresorului 
din domiciliu, iar acesta din urmă 
a solicitat, potrivit legii, cazare 
într-un centru rezidențial. 

agresorilor, la 
solicitarea 
acestora în 
Adăpostul de 
Noapte.  

Informare și 
conștientizare 
asupra 
fenomenului 
violenței 
domestice. 

11 Dezvoltarea 
procedurilor 
operaționale   
pentru serviciile 
sociale furnizate. 

 

Finalizarea procedurilor 
operaționale. 

 

permanent Proceduri 
operaționale. 

12 Îmbunătățirea 
colaborării cu 
DGASPC Mureș 

Colaborarea cu DGASPC Mureș 
în domeniul protecției copilului. 

permanent Număr cât mai 
mic de copii 
separați 
temporar sau 
definitiv de 
familie. 

Colaborare cu 
DGASPC Mureș 
în vederea 
soluționării cu 
celeritate a 
problemelor care 
îi privesc pe 
copii. 

13 Asigurarea 
respectării, 
promovării și 
garantării 
drepturilor copilului 
în concordanță cu 
prevederile legale, 
urmărindu-se 
principiul interesului 
superior al 
acestuia, în 
vederea prevenirii 
separării de familia 
sa; 

Servicii de 
menținere a stării 
de sănătate 
individuale și 
colective, 
examinarea stării 
de sănătate a 
elevilor. 

Consiliere și informare a familiilor 
asupra drepturilor și obligațiilor 
acestora asupra serviciilor 
disponibile la nivel local; 

Monitorizarea copiilor și a familiei; 

Servicii de imunizări; 

Triaj epidemiologic: 

Evaluarea stării de sănătate. 

  

Permanent 
sau ori de 
câte ori este 
nevoie. 

Creșterea 
calității  
serviciilor sociale 
și de sănătate 
furnizate de 
cabinetele 
medicale din 
cadrul DAS. 

14 Asigurarea de 
servicii de îngrijire, 
supraveghere  și 

Asigurarea de servicii de îngrijire, 
supraveghere, educație a copiilor 
de vârstă antepreșcolară; 

permanent Desfășurarea de 
activități în 
condiții optime. 
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educație a copiilor 
de vârstă 
antepreșcolară; 

Dezvoltarea de 
programe de 
educație timpurie 
adecvate vârstei. 

Asigurarea supravegherii stării de 
sănătate și de igienă a copiilor și 
acordarea primului ajutor și 
îngrijire medicală necesară în caz 
de îmbolnăvire, până la preluarea 
copilului de către susținătorii 
legali sau până la intervenția 
echipajelor de la 112. 

15 Întocmirea de 
anchete sociale. 

Preluarea și verificarea cererilor 
și a actelor necesare; 

Efectuarea vizitei la adresa 
solicitantului; 

Întocmirea anchetelor sociale. 

permanent Întocmirea 
anchetelor 
sociale pentru 
solicitanți. 

16 Acordarea 
pachetelor cu 
produse de igienă 
și alimentare pentru 
persoanele 
defavorizate. 

Preluarea și verificarea cererilor 
și actelor necesare; 

Organizarea acțiunii de 
distribuire; 

Acordarea pachetelor cu produse 
de igienă și de  alimente 
categoriilor de beneficiari eligibili. 

Conform 
termenelor 
stabilite de 
lege 

Distribuirea 
tuturor 
pachetelor . 

17 Promovarea 
imaginii instituției în 
relația cu cetățenii. 

Informarea cetățenilor prin mass-
media locală, a publicării pe site-
ul instituției a informațiilor cu 
privire la acordarea beneficiilor și 
serviciilor sociale.  

permanent Conștientizarea 
și sensibilizarea 
comunității cu 
privire la riscul 
de excluziune 
socială, 
respectarea 
drepturilor și 
promovarea 
măsurilor de 
asistență 
socială.  
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 Servicii sociale propuse spre a fi realizate17 

DENUMIRE  
CAPACITATE 
NECESARĂ 

CAPACITATE MP JUSTIFICARE 

Cămin de îngrijire și 
asistență pentru persoane 
vârstnice 

20 locuri 600 mp Existența persoanelor 
fără aparținători, fără 
venituri, bolnave în 
Municipiul Reghin. 

Reabilitare termică și 
construcție teren de sport 
la Școala Gimnazială nr.4, 
Deschidere prin educație-
educație incluzică pentru 
copii și tineri în situații de 
risc 

300 de beneficiari 
elevi/ copii 

671 mp suprafață 
construită incintă 

1257 mp suprafață 
desfășurată incintă 

Există copii și tineri 
aflați în situații de risc 
privind educația sub 
formă de absenteism 
și abandon școlar. 

Centru de zi - Creșă 
”Spiridușii Veseli” 

40 locuri 1098,5 mp Lipsa locurilor la 
creșele existente în 
Municipiul Reghin. 

Proiect Creșă „Spiridușii 
Veseli” 

40 de copii 
beneficiari 

1730mp suprafață totală 

314mp construcție 
existentă 

328mp constructie 
desfășurată 

671mp construcție 
propusă 

1098mp constucție 
desfășurată propusă 

 

 

Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu reprezentanții mediului Sănătate și Social. 

Au participat la întâlnire reprezentanți ai instituțiilor publice și private – ONG-uri care 

gestionează servicii de sănătate și din domeniul social, reprezentanți ai compartimentelor de 

resort din aparatul de specialitate a Primarului. Principalele subiecte dezbătute au fost: lipsa 

unui cămin pentru vârstnici; lipsa unei cantine sociale; insuficiente creșe, grădinițe; lipsă 

strategie integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități (cu deficiente de auz și 

vorbire, cu dizabiltăți motrice sau cu diverse garde de handicap); necesitatea achiziționării unui 

aparat RMN pentru Spitalul Municipal; lipsa personalului specializat-însoțitori pentru copiii cu 

CES. 

 
 

 

17  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Reghin 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența unui centru de îngrijire 

paleativă; 

▪ Prevența unor cămine de bătrâni 

private; 

▪ Blocuri de locuințe sociale; 

▪ Centrul de primiri urgențe; 

▪ Cabinet medical dotat cu Computer 

Tomograf; 

▪ Posibilitatea de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice (și nu numai); 

▪ Existența unui număr suficient de 

farmacii;  

▪ Acreditarea DAS; 

▪ Existența programelor legale de 

ajutorare sociale; 

▪ Existența unor spații care pot fi 

reabilitate și transformate în obiective 

sociale; 

▪ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

persoanele aflate în risc de excluziune 

socială; 

▪ Acțiuni de promovare a sănătății 

reproducerii și a planificării familiale; 

▪ Activități medicale curative, la 

domiciliu, asistență medicală primară, 

secundară și terțiară; 

▪ Consiliere medicală și socială; 

▪ Inexistența unui centru de bătrâni 

al Municipiului Reghin; 

▪ Inexistența unui adăpost pentru 

oamenii străzii din Municipiul 

Reghin;  

▪ Inexistența unei cantine sociale a 

Municipiului Reghin; 

▪ Personal insuficient în cadrul DAS; 

▪ Singurul spital din zonă (aglomerat 

și slab dotat); 

▪ Nu există centru de transfuzii 

sanguine; 

▪ Lipsa unui teren aparținând 

domeniului public, pentru 

construirea unui spital nou; 

▪ Număr insuficient de personal 

pentru îngrijirea la domiciliu a 

persoanelor vârstnice sau 

incapabile de a se mișca; 

▪ Insuficiența capacității cantinei 

sociale; 

▪ Insuficiența personalului medical în 

cadrul spitalului; 

▪ Starea juridică incertă a uneia 

dintre clădirile în care își 

desfășoară activitatea Spitalul 

Municipal Reghin; 

▪ Insuficiența spațiului din Spitalul 

Municipal Reghin; 



    
 
 

 

|   88 

▪ Înființarea de noi creșe, asigurarea 

serviciilor de îngrijire, protecție, 

nutriție, stare de sănătate;   

▪ Instruirea asistenților personali o dată 

la doi ani; 

▪ Existența procedurilor operaționale 

care facilitează desfășurarea 

activității; 

▪ Asigurarea liberului acces la informații 

de interes public și transparența 

procesului administrativ pentru 

dezvoltarea comunitară; 

▪ Lipsa actorilor sociali capabili să 

presteze și să preia servicii 

sociale;  

▪ Fonduri reduse la nivel local pentru 

servicii sociale; 

▪ Număr mare de persoane cu 

handicap în municipiul Reghin; 

▪ Deficit de personal, asistenți sociali 

și psihologi; 

▪ Lipsa cabinetelor medicale școlare 

în toate instituțiile de învățământ; 

▪ Lipsa de personal calificat pentru a 

putea organiza cursuri cu asistenții 

personali; 

▪ În ceea ce priveşte creşele, 

autorităţile locale au semnalat 

faptul că, deşi acestea 

funcţionează la capacitate 

maximă, nu asigură necesarul 

municipal, fiind necesară 

extinderea şi modernizarea 

infrastructurii antepreşcolare și 

preșcolare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Posibilitatea ca infrastructura 

existentă să servească ca spații 

pentru furnizarea de servicii sociale 

după reabilitarea și modernizarea 

absolut necesară; 

▪ Existența politicilor sociale de 

susținere din partea UE; 

▪ Legislația permite angajarea 

asistenților personali; 

▪ Procesul de retrocedare a unei 

clădiri a spitalului; 

▪ Apropierea de Tg. Mureș și 

existența centrelor medicale mai 

bine dotate, atât private cât și de 

stat; 

▪ Modificarea frecventă a legislației 

în vigoare; 
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▪ Înființarea de noi cabinete medicale 

școlare; 

▪ Programele operaţionale pentru 

umătoarea perioadă de finanțare. 

 

▪ Neîndeplinirea unor standarde în 

domeniul asistenței sociale; 

▪ Interpretarea greșită a scopului 

serviciilor de asistență socială; 

▪ Slaba capacitate de absorbție a 

fondurilor existente la nivel de 

guvern sau a fondurilor UE datorită 

absenței specialiștilor și a 

consultanței în domeniu; 

▪ Insuficiența fondurilor locale pentru 

activitățile sociale; 

▪ Număr mare de copii născuți, de 

solicitări, raportat la capacitatea 

creșelor existente; 

▪ Lipsa de  participare a salariaților 

la programele de formare în 

domeniul serviciilor sociale. 
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 Mediu 

Protejarea mediului și valorificarea resurselor aferente în mod 

responsabil sunt primordiale pentru o dezvoltare durabilă. 

Problemele privind cadrul natural trebuie sa fie prioritare și însoțite 

de interes continuu pentru ingineriile de exploatare corectă și 

conservare a mediului în care locuim. Prin gestiunea deșeurilor în 

mod adecvat, păstrând curate solul, aerul și apa, protejăm nu doar 

natura, ci însăși comunitatea și viitorul acesteia. 

 

 

INDICATORI AI MEDIULUI  REGHIN 

Procent acoperit de păduri din suprafața totală a orașului 11.12% 

Suprafața totală a spațiilor verzi amenajate în intravilanul orașului 84 ha 

Suprafața medie de spațiu verde ce revine unui locuitor 22,28m2 
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 Date geografice 

Municipiul Reghin se regăsește în zona premontană, iar vatra veche a orașului este 

organizată pe Terasa Mureșului, de unde coboară în timp în mod deosebit cu activități 

economice, în zona de luncă. Alături de cimitire, o parte redusă dintre casele de locuit au 

ocupat versanții din partea de nord. Perimetrul administrativ al municipiului este delimitat 

dinspre nord si est de podișul vulcanic al munților Călimani, acesta fiind un platou 

suprastructural din conglomerate vulcanice cu altitudini de 1000-1200 metri pe platourile 

vulcanice, până la 400m în Lunca Mureșului, după ieșirea din defileu. Formele de relief care 

predomină sunt platformele, văile înguste și puternic adâncite la ieșirea spre dealurile 

subcarpatice alcătuite din blocuri rezistente de lavă. 

Văile pâraielor segmentează podișul inițial. Masivul care domină, formațiunea Scaunul 

Domnului, are o imagine frumoasă și o altitudine de 1381m. Teritoriul este delimitat dinspre 

est și sud-est de podișul vulcanic al munților Gurghiului, cu denivelări mari la altitudini între 

1000-1300m.  

Defileul Mureșului este o străpungere subțire a lanțului muntos Călimani-Gurghiu având peste 

35 km lungime între Deda și Toplița, fiind o zonă accesibilă și atractivă pentru turiști  în toate 

anotimpurile. 

Terasa Mureșului este situată la cota 395m, respectiv la 27-30m deasupra luncii, care se 

înscrie între cotele 362 și 368m. Terasa se racordează la luncă prin pante, acestea fiind uneori 

line (cca. 10%), alteori mai mari (20-25%), neconstruite, incluse în curți.  

În zona de Nord-Vest se desfășoară un șir de dealuri care ajung până la cota de 450m, cel 

mai important vârf fiind Pădurea Rotundă care are 477m. Dealurile și Terasa Mureșului sunt 

șănțuite de trei văi adânci, puternic erodate, cu caracter năvalnic, torențial, care se varsă în 

canalul Mureș. 

Cele trei pâraie sunt: Agricultorilor, Trandafirilor, Temniței. Râul Mureș este cel care domină 

rețeaua hidrografică, drenând orașul pe o lungime de cca. 4km. Afluentul principal al Mureșului 

este râul Gurghiu, pe stânga cursului, iar pe dreapta cursului sunt cele trei pâraie amintite mai 

sus. 

Sistemul de baraje de pe râurile Gurghiu și Mureș, alături de digurile realizate după 1970, 

formează un sistem hidrologic care are rolul de a menține nivelul apelor care străbat zonele 

construite sub nivelul de inundabilitate.  
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 Solul 

Geologia generală a regiunii prezintă o litologie distinctă atât ca vârstă, cât și din punctul de 

vedere al naturii. Sedimentele neogene care intră în compoziția Bazinului Transilvaniei, se 

caracterizează printr-o uniformitate și monotonie petrografică. Aceste sedimente aparțin 

Miocenului și Pliocenului. Sarmațianul este constituit din marne vinete-cenușii, cu intercalații 

de nisipuri, uneori slab cimentate, care depășesc 10 m grosime. 

Sarmațianul este acoperit cu formațiuni mai tinere. Din punct de vedere tectonic neogenul este 

cutat, straturile suferind dislocări însemnate, care le-au încrețit în anticlinale și sinclinale, cele 

dintâi fiind ușor bolțite și lățite, în timp ce sinclinalele sunt îngustate. 

Cutările neogene au dat naștere domurilor gazifere. Grosimea mare a depozitelor neogene, 

de peste 5000m, din care Sarmațianul ocupă un însemnat procentaj și aspectele lor de facies 

presupun, pentru întreaga perioadă a umplerii bazinului, o ușoară dar continuă mișcare de 

subsidență.  

Actuala înfățișare a reliefului, de podiș puternic fragmentat de văi, culoare cu interfluvii, 

alunecări de teren și o puternică eroziune torențială, este consecința evoluției relativ recente 

în argile și marne, cu unele intercalații  de gresii helvețiene.  

 Clima 

Clima municipiului Reghin este continental-moderată de dealuri și pădure. Varietatea 

morfologică a teritoriului impune câteva diferențieri climatice, influențate în majoritate de 

masele de aer care se deplasează prin Defileul Mureșului din direcții diferite, frecvente fiind 

cele din vest, nord-vest și nord-est. Drept urmare, acestei zone îi corespund verile relativ 

călduroase și iernile lungi și reci.  

Temperatura medie anuală oscilează între 5,5 0C și 7,5 0C, fiind mai mică decât în Târgu Mureș 

unde se înregistrează o medie de 8-90C. În general, iernile nu sunt foarte geroase, luna cea 

mai rece fiind ianuarie, cu media temperaturii între -30C și -50C. Verile au temperaturi cu o 

medie de +180 - +190C în lunile iulie și august. 

Regimul precipitațiilor se încadrează în limitele multianuale de 780-820 mm și are o repartiție 

relativ uniformă. Cantitățile cele mai mari de precipitații se înregistrează în perioada de tranziție 

primăvară - vară, iar cele mici se înregistrează iarna. 

Vântul cel mai frecvent este cel de vest și nord-vest, cu excepția unor perioade în care se 

manifestă câțiva factori topoclimatici, când vântul predominant este din est și nord-est, 

canalizat și intensificat dinamic pe vale.  
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Acest lucru se resimte preponderent iarna, când în condițiile unei circulații atmosferice din 

sector nord-estic, vântul de est produce, în cuprinsul defileului și la ieșire, scăderea puternică 

a temperaturii aerului, viscole și transport de zăpadă la sol. 

 Managementul deșeurilor 

Mediul înconjurător a devenit în zilele noastre o noțiune frecvent întrebuințată, față de care 

opinia publică este tot mai sensibilizată. Evenimentele climatice în continuă schimbare și 

mișcare ne trag un semnal de alarmă privind influența negativă a omului asupra naturii. 

Un rol important în realizarea și păstrarea unor condiții optime pentru protecția mediului îi 

revine administrației publice locale, care are obligația, conform legii, să înființeze, să 

organizeze și să finanțeze servicii comunitare de utilități publice, care au rolul de a îmbunătăți 

nivelul de trai al comunității, asigurarea igienei și sănătății populației și conservarea mediului 

natural. 

O problemă majoră cu care se confruntă lumea contemporană este producerea unei cantități 

din ce în ce mai mari de deșeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă-colectarea, 

tratarea, reciclarea și depozitarea acestora. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține administrației publice 

locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent 

economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, 

valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor. 

Deșeurile reprezintă o pierdere de materiale și energie prin aruncarea lor. Volumul de deșeuri 

poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficiență a utilizării resurselor într-o societate, 

deoarece generarea în exces a deșeurilor este legată de ineficiența proceselor de producție, 

durabilitate (adică ciclu de viață) scăzută a produselor puse pe piață și modele 

necorespunzătoare de consum. 

De-a lungul anilor, deșeurile au fost eliminate prin depozitare, fără a se lua măsuri adecvate 

pentru evitarea poluării factorilor de mediu.  

Pentru asigurarea unei bune protecții a factorilor de mediu este necesar ca deșeurile generate 

să fie colectate frecvent și să se elimine într-un mod care să nu prezinte pericol pentru 

sănătatea populației și pentru mediul înconjurător. 

Pentru succesul tehnicilor de reciclare, este important ca deșeurile colectate separat să fie cât 

mai curate. Pentru aceasta trebuie organizată sortarea la sursă și colectarea separată a 

deșeurilor, o sarcină dificilă, care depinde în anumită măsură de comportamentul factorilor  

implicați și de gradul de conștiință ecologică al consumatorilor. 
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Serviciul de salubrizare în Municipiul Reghin este efectuat de S.C. RAGCL S.A., în baza 

contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 17658 /22.10.2008, aprobat prin HCL 

Reghin nr. 65/ 29.09.2008. 

Până la sfârșitul lunii octombrie 2019, SC RAGCL SA  a fost operatorul Stației de sortare și 

transfer Reghin, stație care a fost construită din fonduri nerambursabile obținute de Consiliul 

Local Reghin în anul 2007. 

Deșeurile menajere colectate de pe raza UAT Reghin au fost transportate de operator la Stația 

de sortare și transfer, de unde erau transportate tot de către operatorul SC RAGCL la Depozitul 

de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul în vederea eliminării. Deșeurile reciclabile, colectate 

separat de cele menajere, erau sortate pe linia de sortare a stației, iar apoi valorificate. 

Având în vedere faptul că, în anul 2009, toate unităţile administrativ - teritoriale din judeţul 

Mureş s-au asociat în scopul implementării Proiectului de investiţii „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş” (SMIDS), proiect finanţat de Uniunea 

Europeană, precum și în conformitate cu prevederile legale în materie, prin Hotărârea nr. 

216/2019, Consiliul Local al Municipiului Reghin a transmis Județului Mureș imobilul compus 

din Stație de transfer și Hală de Sortare, în vederea integrării acesteia ca parte a SMIDS 

Mureș.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ” s-a constituit în anul 2008, 

în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării 

în comun a serviciilor de salubrizare a localităţilor de pe raza de competenţă a UAT-urilor 

membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes 

zonal sau regional.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Ecolect Mureş” realizează delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare - colectarea separată, transportul separat, transferul şi sortarea 

zonală, pe cele 7 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor speciale date în acest sens 

de membrii asociaţi. 

În data de 27.03.2019, a fost semnat între ADI Ecolect Mureș și Asocierea SC Sylevy 

Salubriserv SRL – SC Brai Cătă SRL contractul privind delegarea gestiunii activităţilor de 

colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, precum și operarea 

stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 

4 Reghin. 

Astflel, conform Ordinului de începere al activității emis de ADI Ecolect Mureș către noul 

operator al stației, SC Sylevy Salubriserv SRL – SC Brai Cătă SRL,  acesta a început 

activitatea din data de 1 noiembrie 2019. 
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Stația de transfer Reghin deservește zona 4 a județului, la care sunt arondate 23 de comune 

și Municipiul Reghin.  Aceasta funcționează ca stație de transfer, linia de sortare fiind trecută 

în conservare.  

Astfel, începând cu luna noiembrie 2019, SC RAGCL SA colectează și transportă deșeurile 

municipale de pe raza Municipiului Reghin doar până la Stația de transfer, de unde sunt 

preluate de operatorul SC Sylevy Salubriserv SRL – SC Brai Cătă SRL, care le transportă spre 

facilitățile ulterioare. 

În anul 2019, s-au eliminat la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Sânpaul 10.820 tone deșeuri 

menajere, alte 2.287 tone ajungând la Stația de tratare mecano-biologică . 

Au fost colectate selectiv 680 tone deșeuri, din care 19 tone sticlă, 119 tone plastic, 22 tone 

hârtie/carton, 77 tone deșeuri vegetale prin operatorul de salubrizare SC RAGCL SA și 443 

tone prin operatorii prevăzuți la art. 20 alin.(8) din Legea nr. 249/2015.  

S-au efectuat 3 campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, în 

care s-au colectat aprox. 10 tone de deșeuri. 

În cursul  anului 2019, prin Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Mediu s-au realizat următoarele:     

▪ s-au inițiat și coordonat acțiunile de salubrizare generală a municipiului în cadrul 

programelor „Curățenia de primăvară 2019” și „Curățenia de toamnă 2019”; 

▪ s-au inițiat și urmărit campaniile de colectare deșeuri de echipamente electrice și 

electronice; 

▪ s-au urmărit cantitățile de deșeuri colectate de pe raza municipiului; 

▪ s-a organizat la nivelul municipiului Ziua Națională de Curățenie, program inițiat de 

Asociația Let.s Do It, România!; 

▪ au fost rezolvate sesizările cetățenilor privind protecția mediului și sănătatea publică; 

▪ s-au întocmit raportările către APM Mureș; 

▪ s-au obținut acordurile și avizele de mediu pentru investițiile municipiului; 

▪ au fost luate măsuri pentru urmărirea calității apei izvoarelor publice și s-au luat măsuri 

pentru inscripționarea corespunzătoare a acestora; 

▪ s-au atenționat persoanele fizice și juridice cu privire la obligativitatea racordării la 

canalizarea menajeră; 

▪ s-au efectuat verificări în teren pentru depistarea depozitărilor necontrolate de deșeuri; 
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▪ s-au efectuat demersurile pentru efectuarea acțiunii de deratizare, dezinfecție și 

dezinsecție pe domeniul public al municipiului; 

▪ s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor impuse de reprezentanții Gărzii 

naționale de mediu-Comisariatul județean Mureș și Administrația Bazinală a Apelor 

Mureș, ca urmare a controalelor tematice; 

▪ s-au organizat activități de conștientizare a elevilor cu privire la importanța protecției 

mediului prin organizarea de campanii de colectare a deșeurilor. 

Asigurarea curăţeniei şi măturatul pe porţiunea stradală este asigurat de operatorul SC 

RAGCL SA, conform graficului zilnic privind măturatul stradal şi spălatul străzilor.  

În anul 2019, s-au efectuat ori de cate ori a fost nevoie, cu beneficiarii Legii nr.416-privind 

venitul minim garantat, lucrări de curăţenie în cartierele oraşului, în zonele verzi şi pe străzile 

neincluse în grafic cu operatorul RAGCL, în special pe pârâul Trandafirilor, pârâul Temniţei, 

canalul Morii. 

În zona blocurilor de locuit, au fost amenajate platforme pentru precolectarea deşeurilor 

menajere, dotate cu containere speciale, destinate colectării selective a deşeurilor de ambalaje 

din hârtie, sticlă, PET-uri. Se urmărește amenajarea acestor platforme, astfel încât să fie 

respectate cerinţele privind sănătatea publică, conform caietului de sarcini al serviciului de 

salubrizare al municipiului.18 

 Poluarea aerului 

Poluarea aerului se poate defini prin prezenţa în aerul atmosferic a unei substanţe străine de 

compoziţia sa normală sau variaţia importantă a proporţiilor componenţilor săi, care pot avea 

efecte nocive şi/sau pot induce direct sau indirect modificări ale sănătăţii populaţiei. 

Printre elementele care duc la poluarea atmosferică se numără particulele, ozonul, monoxidul 

de carbon, azotul, dioxidul de sulf, benzenul şi plumbul, iar printre surse se află autovehiculele, 

fabricile, şantierele în construcţii, drumurile nepavate sau instalaţiile de încălzire. Expunerea 

la unele dintre aceste elemente poate avea efecte fatale asupra omului. Monoxidul de carbon 

influenţează capacitatea organismului de a transporta oxigenul în sânge, fiind periculos în 

special pentru persoanele care au probleme cardiace, iar expunerea la concentraţii mari poate 

fi fatală. Plumbul poate afecta sistemul nervos, rinichii şi ficatul şi poate cauza anemii, 

 
 

 

18 Raportul primarului, 2019 
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hipertensiune arterială sau osteoporoză. Expunerea la cantităţi mari poate genera pierderi de 

memorie, convulsii sau chiar retard mintal. Benzenul afectează sistemul nervos central şi este 

cancerigen. 

Influenţa directă a poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei constă în modificările ce apar în 

organismul persoanelor expuse, ca urmare a contactului lor cu diferiţi poluanţi atmosferici. De 

cele mai multe ori, acţiunea directă a poluării aerului este rezultanta interacţiunii mai multor 

poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă şi numai arareori acţiunea unui singur poluant. 

Chiar dacă sursele de poluare a aerului pot fi atât naturale cât şi artificiale, asupra celor 

artificiale se poate interveni mai uşor, prin identificarea lor, monitorizarea şi luarea unor măsuri 

legislative, administrative şi sociale astfel încât să poată fi diminuat impactul negativ asupra 

sănătăţii populaţiei. 

În cazul poluanţilor atmosferici, primul afectat este sistemul respirator, iar populaţia cea mai 

vulnerabilă face parte din categoria populaţiei infantile şi apoi a grupei de vârstă mai mare de 

65 ani. (Sursa: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Mureş). În cursul anului 2018, din 

datele deţinute de APM, în judeţul Mureş nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor medii anuale 

la PMio, NO2, SO2 şi 63. 

 Eficienţa energetică și reducerea efectelor 

schimbărilor climatice 

În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, care a avut loc la Rio de 

Janeiro în 1992, a fost semnată Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite pentru Schimbări 

Climatice, unde și România este semnatară. Obiectivul principal este stabilizarea 

concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, astfel încât să se prevină orice dereglare 

antropogenică a sistemului climatic.  

Gazele cu efect de seră sunt: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC-uri), perfluorocarburi 

(PFC-uri), SF6 şi NF3; CO, NOx, Compuşi Organici Volatile Non-Metan (NMVOC) şi SO2; 

Dezvoltarea economică din ultimii ani înregistrează, pe lângă o serie de aspecte pozitive, şi 

un impact negativ asupra mediului înconjurător şi a calităţii sănătăţii populaţiei din cauza 

poluării aerului, apei, solului, etc. Creşterea gradului de poluare atmosferică este principalul 

factor ce determină schimbări în echilibrul climatic, atât la scară locală, cât şi globală.  

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activităţile umane, care 

determină schimbarea compoziţiei atmosferei globale şi care se adaugă la variabilitatea 

naturală a climei, pe o perioadă de timp comparabilă.  
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Principalele surse generatoare de gaze cu efect de seră din municipiul Reghin sunt: 

▪ producerea energiei termice în centralele termice aferente activităţilor comerciale; 

▪ industriale şi rezidenţiale; 

▪ producerea energiei termice în centralele industriale de ardere; 

▪ utilizarea solvenţilor; 

▪ transportul rutier; 

▪ transporturi şi surse mobile, altele decât transportul rutier; 

▪ agricultura. 

La nivel global, modificările în emisiile și absorbţiile gazelor cu efect de seră sunt cauza 

diferenţelor de temperatură din zonele urbane faţă de zonele rurale sau suburbane. 

Consecinţa modificării temperaturii în zonele urbane este perturbarea precipitaţiilor prin 

modificarea frecvenţei și intensităţii acestora. Efectul acestor fenomene sunt inundaţiile urbane 

care, în ultimii ani s-au intensificat și au produs pagube tot mai multe.  

Municipiul Reghin se încadrează în tendinţele identificate la nivel global, iar ca efect  

modificările temperaturilor au dus la schimbări în manifestarea precipitaţiilor, cu intensităţi 

foarte mari și dese în anumite perioade foarte ploioase, urmate de perioade lungi de secetă.  

Principala cauză a modificărilor condiţiilor climatice în a fost creșterea numărului de 

autovehicule care au emis cantităţi mari de CO2 în aer – creștere corelată cu expansiunea 

orașului și cu îmbunătăţirea generală a nivelului de trai, secondată de activitatea industrială. 

În vederea reducerii cauzelor schimbărilor climatice sunt necesare măsuri integrate, ce ţin 

de trecerea către o mobilitate urbană durabilă prin încurajarea utilizării mijloacelor de 

deplasare nemotorizate, înlocuirea mijloacelor de transport în comun motorizate cu soluţii 

ecologice, încurajarea utilizării mijloacelor de deplasare nemotorizate, adoptarea de tehnologii 

noi pentru eficientizarea utilizării energiei precum sisteme de iluminat public eficiente 

energetic, sisteme de monitorizare a consumului de energie, reducerea pierderilor de energie 

în clădirile publice și rezidenţiale, creșterea procentului de spaţii verzi – inclusiv spaţii verzi cu 

rol de protecţie, încurajarea utilizării surselor alternative de producţie a energiei, monitorizarea 

calităţii factorilor de mediu. 

Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu reprezentanții instituțiilor și ONG-urilor care 

activează în zona de mediu și dezvoltare urbană. Au participat la întâlnire reprezentanți ai 

instituțiilor publice și private care gestionează servicii publice în zona de mediu și protecția 

mediului, reprezentanți ai compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului. 

Principalele subiecte dezbătute au fost: multe dintre problemele specifice de poluare a 
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mediului au drept cauză comportamentul persoanelor fizice, iar acest tip de comportament 

poate fi schimbat exclusiv prin monitorizare, control și sancțiune constante, realizate de 

autoritățile de poliție, poliție locală și siguranță publică; în privința managementului deșeurilor 

s-a pus accentul pe nevoia creării unui spațiu de depozitare a deșeurilor neconforme, a 

derulării pe termen mediu chiar lung a unor companii de informare și educare a cetățenilor în 

sensul colectării selective a deșeurilor, utilitatea unei stații de compost a deșeurilor, automate 

de reciclare a PET-urilor; importanța identificării unor soluții de descongestionare a traficului, 

în special în zone de centru ale Municipiului Reghin, identificarea unor porțiuni de străzi unde 

ar putea fi amenajate piste de bicicliști și necesitatea finalizării centurii ocolitoare a Reghinului, 

pentru a scoate traficul greu în afara orașului; s-a apreciat ca necesară trecerea la autobuze 

electrice la nivelul municipiului, introducerea unor mijloace de transport în comun optime 

pentru străzile înguste și în pantă și astfel de a acoperi și aceste porțiuni ale orașului prin 

transportul în comun, implementare unor metode mai moderne de plată a taxei, cum ar fi POS-

uri instalate în autobuze sau carduri de abonament.  
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Disponibilitatea pentru dialog atât din 

partea APL, cât și din partea 

instituțiilor, organizațiilor 

neguvernamentale cu activități de 

protecție a mediului; 

▪ Prezența tuturor resurselor naturale 

esențiale, resprectiv a apelor, a 

izvoarelor, a zonelor verzi, a pădurilor; 

▪ Existența serviciului de salubrizare 

eficient care colectează deșeurile din 

toate zonele Municipiului; 

▪ Existența rețelei de canalizare; 

▪ Colectarea selectivă a deșeurilor; 

▪ Acțiuni de informare privind 

necesitatea protecției mediului la care 

sunt implicate diferite instituții (școli, 

licee)  

▪ Membru ADI ECOLECT MUREȘ 

 

▪ Poluarea Canalului Morii și a 

Pârâului Trandafirilor și blocarea 

proiectului de reabilitare; 

▪ Puncte pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor insuficient amenajate;  

▪ Inexistența zonelor amenajate 

pentru picnic și agrement; 

▪ Există zone în Municipiul Reghin 

unde populația nu este racordată 

la rețeaua de canalizare, dar în 

același timp nu există 

infrastructură pentru canalizare pe 

toate străzile municipiului, în 

special pentru zonele de case; 

▪ Desfășurarea unui număr mic de 

campanii de informare și educare 

a populației în privința colectării 

selective a deșeurilor și pentru 

protecția și conservarea mediului; 

▪ Neutilizarea pe scară largă a 

surselor regenerabile de energie, 

atât în sectoarele publice cât și 

private; 

▪ Infrastructura existentă este uzată 

moral; 

▪ Nu există amenajate piste pentru 

biciclete care să ofere posibilitatea 

populației să se deplaseze cu un 

mijloc de locomoție verde; 

▪ Poluarea aerului în localitate, din 

cauza gazelor de eșapament; 
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▪ Deteriorarea Parcului Tineretului; 

▪ Poluare sonoră în zona centrală a 

Municipiului. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

▪ Accesarea fondurilor europene 

nerambursabile pentru sectorul de 

mediu. Uniunea Europeană va pune 

accent prioritar pe protejarea mediului 

în următoarea perioadă de finanțare. 

▪ Lipsa educației unor categorii de 

cetățeni privind colectarea 

selectivă a deșeurilor, precum și 

privind protecția mediului; 

▪ Degradarea peisajului și poluarea 

mediului prin depozitări 

necontrolate a deșeurilor în 

anumite zone; 

▪ Nerealizarea unor soluții 

alternative pentru transportul greu 

datorat emisiilor de gaze și 

zgomotului; 

▪ Ritmul haotic al construcțiilor poate 

afecta potențialul natural și de 

mediu; 

▪ Schimbările climatice la nivel 

mondial vor avea repercursiuni și 

la nivel local, în mod special prin 

creșterea temperaturilor care 

generează perturbaţii în 

evenimentele ploioase; 

▪ Perturbaţiile climatice vor avea 

efecte negative și asupra 

vegetaţiei – uscarea acesteia în 

perioadele de secetă și diminuarea 

funcţiilor de producere a 

oxigenului. 
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 Educație & Cultură 

O societate educată este o societate care își poate valorifica 

autuurile în vederea unei evoluții armonioase pe toate planurile. De 

aceea, orice efort în sprijinul unui sistem educațional competent, 

care dispune de dotări corespunzatore activităților educative 

desfășurate și conectat la realitatea economică, este una dintre cele 

mai rentabile investiții într-o comunitate. Educația este, așadar, 

indispensabilă progresului. Deschide minți, oportunități și căi către 

succes. 
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 Unități & infrastructură școlară 

Investițiile în educație sunt determinante în buna dezvoltare, pe termen lung, a unei comunități. 

Un oraș care privește inclusiv spre viitor privește cu atenție spre necesitățile educaționale pe 

care le au tinerii și copiii. Unitățile școlare și infrastructura aferentă trebuie să aibă capacitatea 

de a pregăti tânăra generație pentru provocările viitorului.  

UNITĂȚILE ȘCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

În Municipiul Reghin, funcţionează un număr de 2 creșe, 12 grădiniţe, 6 şcoli gimnaziale, 1 

școală de muzică,  3 licee, 2  şcoli postliceale. 

Distribuția celor 7082 preșcolari și școlari se prezintă astfel: 

▪ Învăţământul preşcolar: 1150 copii ; 

▪ Învățământul primar și gimnazial 3512 elevi ; 

▪ Învățământ liceal 1775 elevi ; 

▪ Învățământ postliceal 93  elevi ; 

▪ Învățămînt profesional 486 elevi ; 

▪ Învățământ seral 66 elevi ; 

▪ Procesul instructiv-educativ este asigurat de un număr de 618 cadre didactice. 

Unitatea școlară reprezintă unitatea administrativă de învățământ cu personalitate juridică, 

înscrisă în Nomenclatorul Național SIRUES, în care funcționează unul sau mai multe niveluri 

educaționale, având o conducere unică.  

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOALAR 

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 Str. Republicii, Nr.16 

2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR.1 Str. Spitalului nr.22 

3. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VOINICEL” Str. Gării nr.20 

4. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 Str. George Coșbuc 24 

5. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 Str. Vânătorilor nr.1 

6. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 Str. Gării nr.4 

7. GRĂDINIȚA  CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 Str. Salcâmilor nr.1 

8. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 Str. Mihai Viteazu nr.85 

9. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 Str. Castelului nr.65 

10. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 Str. Mihai Viteazu nr.25 

11. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 Str. Iernuțeni nr.26 

12. 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
„EMANUEL” 

Str. Piața Mică, nr.3 
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SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL                    

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Școala Gimnazială „ALEXANDRU CEUȘIANU” Str. Petru Maior, nr. 11 

2. Liceul Tehnologic „Petru Maior” Str. Gării, nr. 20 

3. Școala Gimnazială „AUGUSTIN MAIOR” Str. Școlii, nr. 3 

4. Școal Gimnazială „FLOREA BOGDAN” Str. Pomilor, nr. 20 

5. Școala Gimnazială Nr.4 Apalina Str. Castelului, nr. 35 

6. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Str. Castelului, nr. 12 

7. Școala de Muzică și Arte Plastice Str. Gheorghe Doja, nr. 21 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Liceul Tehnologic „PETRU MAIOR” Str. Gării, nr. 20 

2. Liceul Tehnologic „LUCIAN BLAGA” Str. Vânătorilor, nr. 29-31 

3. Liceul Tehnologic „IOAN BOJOR” Str. Râului, nr. 16 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin 

ÎNVĂȚĂMÂNT POST-LICEAL 

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Școala postliceală „Eugen Nicoară” Str. Republicii, nr.12 

2. Școala postliceală „Mirona Reghin” Str.Pandurilor, nr.120 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin 
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SĂLI DE CLASĂ/ CABINETE ȘCOLARE/ AMFITEATRE PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

Sala de clasă reprezintă încăperea din cadrul unei unități de învățământ destinată procesului 

de educație și instruire școlară. Poate fi utilizată de două sau cel mult trei clase de elevi în mod 

succesiv, în decursul unei zile.  

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ 
anteprescolar 

4 4 4 5 5 

Învățământ prescolar 60 58 57 54 55 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
invățământul special) 

149 149 149 170 167 

Învățământ primar și 
gimnazial 

149 149 149 149 147 

Învățământ special 
primar și gimnazial 

: : : 21 20 

Învățământ liceal 138 139 139 115 115 

Învățământ postliceal 
și de maistri 

9 9 9 9 7 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018; 

 

LABORATOARE ȘCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

Laboratorul scolar reprezintă încăperea din cadrul unei unități de învătământ înzestrată cu 

instalații, aparatură, instrumente, substanțe, materiale didactice, în care se efectuează 

experiențe didactice și lucrări practice. 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
invățământul 
special) 

10 9 9 10 11 

Învățământ primar și 
gimnazial 

10 9 9 9 10 

Învățământ special 
primar și gimnazial 

: : : 1 1 

Învățământ liceal 23 22 21 18 19 

Învățământ 
postliceal și de 
maiștri 

3 3 3 3 3 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 
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SĂLI DE GIMNASTICĂ PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

Sala de gimnastică sau sala de sport este încăperea utilată cu aparate și materiale sportive, 

necesare desfășurării educației fizice de către elevi și studenți. 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
invățământul 
special) 

9 9 10 11 12 

Învățământ primar și 
gimnazial 

9 9 10 10 11 

Învățământ special 
primar și gimnazial 

: : : 1 1 

Învățământ liceal 7 7 7 5 5 

Învățământ 
postliceal și de 
maiștri 

2 2 3 2 : 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

ATELIERE SCOLARE PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

Atelierul scolar reprezintă încăperea înzestrată cu aparatură, instrumente, mașini și utilaje 

destinate experientelor și lucrărilor practice în cadrul unei școli. 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
învățământul 
special) 

1 1 1 6 6 

Învățământ primar și 
gimnazial 

1 1 1 1 1 

Învățământ special 
primar și gimnazial 

: : : 5 5 

Învățământ liceal 17 17 20 15 16 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

TERENURI DE SPORT PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
învățământul 
special) 

3 3 3 3 2 

Învățământ primar și 
gimnazial 

3 3 3 3 2 

Învățământ liceal 7 6 6 5 5 
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Învățământ 
postliceal și de 
maiștri 

1 1 1 : : 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

BAZINE DE INNOT PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 

Învățământ liceal 2 2 2 

Învățământ postliceal și de 
maiștri 

1 1 1 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

PC-URI PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 

Învățământ 
anteprescolar 

1 1 1 2 2 

Învățământ prescolar 17 16 19 20 21 

Învățământ primar și 
gimnazial (inclusiv 
învățămantul special) 

168 216 250 282 288 

Învățământ primar și 
gimnazial 

168 216 250 240 249 

Învățământ special 
primar și gimnazial 

: : : 42 39 

Învățământ liceal 337 353 354 253 253 

Învățământ postliceal 
și de maiștri 

59 59 59 43 24 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

 Populația școlară 

Tinerii și copiii sunt întotdeauna cei care vor scrie următorul capitol din povestea unei 

comunități. De la preșcolari, la elevi și studenți, toți trebuie să beneficieze de acces echitabil 

la educație, fără discriminare. Este un angajament care trebuie asumat de fiecare comunitate 

care își dorește o dezvoltare în beneficiul tuturor cetățenilor.  
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POPULAȚIA ȘCOLARĂ PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  
ANUL 
2014 

ANUL 
2015 

ANUL 
2016 

ANUL 
2017 

ANUL 
2018 

Copii înscriși în creșe 80 80 80 105 105 

Copii înscriși în grădinițe 1158 1141 1109 1107 1151 

Elevi înscriși în învățământul preuniversitar 6382 6246 6249 6141 6177 

Elevi înscriși în învățământul primar și 
gimnazial (inclusiv învățământul special) 

3764 3699 3738 3657 3597 

Elevi înscriși în învățământul primar 
(inclusiv învățământul special) 

2114 2013 1971 1971 1890 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 
(inclusiv învățământul special) 

1650 1686 1767 1686 1707 

Elevi înscriși în învățământul primar și 
gimnazial 

3640 3586 3623 3540 3442 

Elevi înscriși în învățământul primar 2039 1966 1914 1916 1835 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 1601 1620 1709 1624 1607 

Elevi înscriși în învățământul special primar 
și gimnazial 

124 113 115 117 155 

Elevi înscriși în învățământul special primar 75 47 57 55 55 

Elevi înscriși în învățământul special 
gimnazial 

49 66 58 62 100 

Elevi înscriși în învățământul liceal 2184 2005 1869 1811 1840 

Elevi înscriși în învățământul profesional 234 285 413 431 479 

Elevi înscriși în învățământul postliceal 
(inclusiv învățământul special) 

200 257 229 242 261 

SURSA DATELOR: INS, anul 2018 

Populația scolară - reprezintă totalitatea copiilor din grădinițe și creșe, a elevilor și studenților 

cuprinși în procesul de instruire și educare dintr-un an școlar/universitar din cadrul educației 

formale, indiferent de formele de invățământ pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvență 

redusă și la distanță), programul de studii și de vârstă. Nivelurile de instruire, în conformitate 

cu Clasificarea Internațională Standard a Educatiei ISCED 2011. 

ABSOLVENȚI PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 

Primar și gimnazial  384 362 395 398 

Gimnazial 382 351 383 385 

Gimnazial special 2 11 12 13 

Liceal 603 448 487 426 

Profesional 62 19 83 100 

Postliceal  64 79 104 59 

SURSA DATELOR: INS, anul 2017 
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 Instituții publice de cultură din Reghin 

O comunitate activă cultural este o comunitate cu adevărat vie, care se hrănește din 

moștenirea culturală și continuă să își dezvolte identitatea culturală. De la edificiile culturale 

de interes național, la muzee și celelalte instituții publice de cultură, toate trebuie să facă orașul 

să vibreze în spiritul frumos al diversității: multicultural, multiconfesional și multietnic.  

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
INSTITUȚIEI 

TIPUL INSTITUȚIEI* ADRESA 

1 
Muzeul Etnografic 
„Anton Badea” 

Muzeu Str. Vânătorilor, nr. 51 

2 
Biblioteca Municipală 
„Petru Maior” 

Bibliotecă Str. Republicii, nr. 2 

3 
Casa Municipalã de 
Culturã „Eugen 
Nicoarã” 

Casă de cultură Str. Spitalului nr. 11 

SURSA DATELOR: Primăria Municipiului Reghin 

 Personal didactic 

Personalul didactic îndeplinește un rol decisiv în evoluția armonioasă a unei comunități. 

Investind în oameni care să educe frumos viitoarele generații, se investește, de fapt, într-un 

viitor mai mai bun pentru întreaga comunitate.  

PERSONALUL DIDACTIC PE NIVELURI DE EDUCAȚIE 

  
ANUL 
2014 

ANUL 
2015 

ANUL 
2016 

ANUL 
2017 

ANUL 
2018 

Învățământ anteprescolar 2 2 1 4 4 

Învățământ prescolar 94 92 92 89 91 

Învățământ primar și gimnazial 
(inclusiv invățământul special) 

197 205 197 231 237 

Învățământ primar (inclusiv 
învățământul special) 

75 75 72 89 82 

Învățământ gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

122 130 125 142 155 

Învățământ primar și gimnazial 197 205 197 198 199 

Învățământ t primar 75 75 72 71 68 

Învățământ gimnazial 122 130 125 127 131 

Învățământ  special primar și 
gimnazial 

: : : 33 38 

Învățământ special primar : : : 18 14 
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Învățământ special gimnazial : : : 15 24 

Învățământ liceal 229 217 233 194 196 

Învățământ postliceal (inclusiv 
învățământul special) 

12 12 15 17 15 

TOTAL 534 528 538 535 543 

 Monumente istorice din Reghin 

Cultura este parte din identitatea unei comunități care înțelege și pretuiește valorea resurselor 

istorice, nu doar a celor naturale. Prin urmare, grija pentru monumentele istorice reprezintă un 

demers firesc în păstrarea unei identități vii și a unui spirit cultural puternic. Conservând și 

valorificând elemente ale identității sale culturale, o comunitate își întreține prezentul și își 

asigură viitorul.  

INDICATOR REGHIN MUREȘ URBAN 

Monumente istorice - grupa A 8 233 

Monumente istorice - grupa B 25 252 

Biblioteci – total 10 96 

Biblioteci publice 1 10 

SURSA: -MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010 -INSE ;UM:Nr 

Municipiul Reghin dispune de 10 biblioteci, dintre care doar 1 este publică, în comparație cu 

mediul urban din Mureș, unde sunt în total 96 biblioteci, dintre acestea 10 fiind publice. 

De asemenea, în Reghin sunt 8 monumente istorice clasate în grupa A (monumentele istorice 

de valoare națională și universală) și 25 monumente istorice clasate în grupa B (monumentele 

istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local).  

Mureșul urban are 233 monumente istorice clasate în grupa A și 252 monumente clasate în 

grupa B. 
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MONUMENTELE ISTORICE PE GRUPE, ÎN REGHIN ȘI MUREȘ URBAN 

 

Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu mediul cultural și de învățământ. Au 

participat la întâlnire reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul cultură și învățământ, ai 

organizațiilor private (asociații și fundații) din domeniul educațional și cultural, reprezentanți ai 

compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului. Principalele subiecte 

dezbătute au fost: insuficienta dezvoltare a parteneriatului public-privat în domeniul 

învățământului; învățământul dual; insuficiența alocației din bugetul local pentru cheltuielile 

majore pe care le impun anumite tipuri de investiții și necesitatea identificării în număr cât mai 

mare a unor soluții de finanțare, altele decât bugetul local, care să permită renovarea majoră 

și modernizarea instituțiilor de învățământ; interesul scăzut al tinerilor față de activitățile 

culturale clasice (concerte, piese de teatru, biblioteca tradițională), sens în care s-a propus 

crearea unui Centru cultural pentru tineret sau Hub cultural de tineret; necesitatea dezvoltării 

unui Parc de distracții, care să ofere posibilitatea petrecerii timpului în aer liber; lipsa unor baze 

sportive, dar și probleme generale precum lipsa locurilor de parcare. 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Multiculturalism/ Diversitate culturală; 

▪ Existența Muzeului Etnografic „Anton 

Badea” cu secție în aer liber; 

▪ Existența unui patrimoniu cultural 

divers de importanță națională; 

▪ Existența Orchestrei Casei Municipale 

de Cultură „Eugen Nicoară” și a 

Fanfarei Municipiului Reghin; 

▪ Reghin City App – calendar 

evenimente culturale; 

▪ Media vizitatorilor în biblioteci este 

peste media pe țară; 

▪ Existența ONG-urilor cu obiect de 

activitate în domeniul cultural; 

▪ Rezultatele notificabile ale elevilor la 

concursuri și olimpiade naționale și 

internaționale; 

▪ Existența a cinci niveluri de 

învățământ: creșă, grădiniță, școală 

primară, școală gimnazială, liceu; 

▪ Existența unui parteneriat între o 

instituție de învățământ și un agent 

economic privat; 

▪ Numărul mare de cadre didactice 

raportat la numărul de elevi, comparat 

cu mediul urban al județului Mureș; 

▪ Disponibilitate de colaborare atât din 

partea instituțiilor de învățământ, cât 

și din partea mediului de afaceri, în 

vederea instruirii forței de muncă, a 

▪ Lipsa unei strategii culturale 

comune a instituțiilor de cultură 

subordonate Primăriei; 

▪ Număr redus de facilități culturale 

și de petrecere a timpului liber 

(Cinematograf, parc de aventură, 

pistă de biciclete, terenuri pentru 

practicarea unor sporturi diverse, 

centru wellness, bazin de înot 

acoperit etc.) 

▪ Lipsa semnalizării monumentelor 

istorice; 

▪ Lipsa unei Galerii de Artă; 

▪ Număr mic de operatori culturali; 

▪ Neimplicarea mediului de afaceri 

în promovarea culturii; 

▪ Nevalorificarea creațiilor populare; 

▪ Promovarea insuficientă a 

turismului cultural; 

▪ Promovarea insuficientă a valorilor 

locale; 

▪ Biblioteca nu are spațiu propriu de 

funcționare; 

▪ Lipsa resurselor financiare sau 

finanțare redusă a educației și 

culturii; 

▪ Publicarea unui număr mic de 

antologii și cărți de specialitate; 
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calificării acesteia după necesitatea 

pieței locale a muncii; 

▪ Deschiderea Consiliului Local al 

Primăriei Municipiului Reghin în 

susținerea sistemului de învățământ, 

în special din punctul de vedere al 

infrastructurii; 

▪ Agendă culturală diversificată și 

număr mare de evenimente și 

activităţi socio – culturale, peste 100 

în 2020, percepute pozitiv de către 

populaţie. 

▪ Acordarea de către Primărie a 

burselor de merit și burse sociale 

elevilor cu rezultate bune la 

învățătură, peste 300.000 lei în total în 

anul 2019. 

▪ Spațiul insuficient al sălii de lectură 

din cadrul Bibliotecii Municipale; 

▪ Starea de degradare a 

Cinematografului „Patria” 

▪ Infrastructura școlară deteriorată 

(interior-exterior); 

▪ Număr insuficient de terenuri de 

sport în cadrul școlar 

(management școlar); 

▪ Învățământ dual redus; 

▪ Lipsa unui program afterschool; 

▪ Ateliere fără dotări tehnologice la 

standardele actuale și cerințele pe 

piața muncii; 

▪ Rată crescută de abandon școlar 

în rândul populației rome; 

▪ Existența unui număr mare de  

absolvenților care nu se pot adapta 

pieței muncii; 

▪ Trendul ușor descendent al 

populației școlare; 

▪ Insuficiența numărului de creșe 

(există 2 creșe, iar numărul de 

copii cu vârstă corespunzătoare 

acestui nivel de educație este 

mare); 

▪ Nevoia de dotare şi reabilitare a 

infrastructurii preuniversitare 

pentru a corespunde standardelor 

europene. 

▪ Lista ofertei   învăţământului 

universitar, absolvenții de liceu 

fiind nevoiți să migreze către 
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orașele mari în vederea continuării 

studiilor. 

▪ Oportunităţi limitate de petrecere a 

timpului liber, implicare civică și 

activităţi extra curriculare pentru 

copii și tineri. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Colaborarea cu atelierele de lutieri, 

fabricile de instrumente muzicale și 

asociații culturale pentru valorificarea 

artei lutieritului prin festivaluri, 

concursuri cu participare 

internațională; 

▪ Identificarea și accesare unor surse 

de finanțare alternative; 

▪ Dezvoltarea unor parteneriate cu 

mediul de afaceri și societăți de 

formare profesională, pentru 

implementarea unor programe de 

formare profesională, ucenicie și 

stagii, în vederea corelării ofertei de 

formare profesională cu cerințele 

pieței muncii; 

▪ Dezvoltarea învățământului dual în 

parteneriat cu marile companii din 

Reghin. 

▪ Interes scăzut al generațiilor tinere 

pentru cultură și tradiții; 

▪ Neglijarea monumentelor istorice 

de către proprietarii sau 

administratorii acestora; 

▪ Legislație oscilantă în domeniul 

educației; 

▪ Dezinteresul populației din zona 

Apalina pentru a-și trimite copiii la 

școală/ grădiniță, dezinteresul față 

de educație; 

▪ Fenomenul de îmbătrânire 

demografică. 
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 Turism 

Una dintre cele mai importante ramuri ale economiei, cu ramificații 

în sectoare diverse de activitate, este turismul. O resursa 

inepuizabilă care, valorificată inteligent și în armonie cu natura și cu 

spațiul urban, poate contribui decisiv la dezvoltarea economică a 

orașului. Pentru ca un oraș cu atracții turistice inedite, bine 

promovate, asigură locuitorilor bunăstare pe termen lung. 

Oraș al viorilor, atestat în 1228, Reghinul păstrează atmosfera unui burg transilvănean. 

Dezvoltat în jurul pieței centrale, azi Parcul Central, unde odinioară se desfășurau târgurile 

orașului, fiind loc de desfacere a produselor realizate de meșterii breslelor atestate încă din 

secolul al XV-lea. 

În jurul pieței centrale se desfășoară clădiri baroce, neo-clasice, secesioniste și eclectice, o 

parte din acestea adăpostind în vremurile trecute personalități, asociații culturale și instituții 

care dau un farmec aparte centrului istoric. 

Vizitatorii pot descoperi cel mai vechi monument al orașului, Biserica Evanghelică, parohia 

unde a slujit Petru Maior și anume bisericuța de lemn din fosta localitate Reghin-Sat, oaza de 

tradiție oferită de satul în miniatură al Muzeului Etnografic ‘Anton Badea’ și meșteșugul viorilor, 

lutieritul, arta care a adus renume mondial orașului. 

UN ORAŞ MULTICULTURAL 

Reghinul reprezintă un bun model de conviețuire interetnică generată de coabitarea vreme de 

secole a cel puțin patru etnii: germani, maghiari, români și evrei. Diversitatea de etnii și 

multilingvismul a generat tradiție și a creat moșteniri culturale și spirituale specifice. 

Diversele evenimente din agenda culturală a municipiului Reghin reflectă în mod evident 

multiculturalismul cu care se mândrește urbea de pe valea Mureșului Superior. Această 

diversitate culturală și etnică a generat o zestre comună care este orașul. 

FRUMUSEŢEA SPAŢIILOR VERZI 

Pentru a vă bucura de o promenadă în aer curat, puteți alege între Parcul Tineretului, Parcul 

Central sau puteți face o drumeție la Pădurea Rotundă. 

Parcul Tineretului a fost amenajat ca zonă de agrement începând cu a doua jumătate a 

secolului a 19 lea, astăzi parcul dispunând de alei de promenadă, locuri de joacă pentru copiii, 
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complex sportiv și un ștrand care dispune de bazine de înot pentru adulți și copiii oferind un 

mediu curat și îngrijit, astfel încât toată lumea să se bucure de soare și bună dispoziție. 

Pădurea Rotundă, cel mai înalt punct al orașului (455m) este una din cele mai frumoase zone 

ale Reghinului, fiind un loc cunoscut de localnici și destinat activităților de recreere, sport și 

turism. 

FRUMUSEŢILE NATURALE DIN JURUL REGHINULUI 

Situat la confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, Reghinul este un punct de plecare pentru a 

explora frumusețile naturale precum Rezervația de Stejari Seculari din Pădurea Mociar, cu 

arbori cu vârsta cuprinsă între 650-720 ani, Parcul Dendrologic situat lângă castelul Rakoczi - 

Bornemisza din Gurghiu, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior, arie protejată de interes 

național, Peșterile de mulaj de la Andreneasa cu aspect fabulos, vechi de peste 5 milioane de 

ani, Rezervația Naturală Scaunul Domnului, Everestul mureșenilor cu Vf. Scaunul Domnului, 

cu o înălțime de 1381 m. 

EXCELENȚĂ ÎN DANSUL SPORTIV 

În Reghin, avem singura școală cu program de dans sportiv din lume, Școala Gimnazială 

Mirona, care anual găzduiește Cupa Mirona, un concurs de referință în dansul sportiv 

românesc, care adună la start sute de concurenți talentați și specialiști ai domeniului. 

Renumele școlii de dans reghinene a depășit granițele țării, atât prin rezultatele spectaculoase, 

cât și prin seminariile și concursurile internaționale și naționale organizate de clubul sportiv 

Dansul Viorilor. De 15 ani, loturile naționale ale României la dans sportiv se pregătesc în cele 

cinci săli special amenajate în complexul de la Reghin, oraș devenit Centru Național de 

Excelență în dansul sportiv. 

Pe lângă faptul că Reghinul scrie în continuare istorie în dansul sportiv, odată cu alegerea în 

anul 2013 a reghineanului Gabriel Toncean ca președinte al Federației Române de Culturism 

și Fitness (FRCF), Reghinul a fost poziționat pe harta culturismului național și internațional. 

În perioada 1-3 mai 2015, Campionatele Balcanice la Culturism și Fitness s-au desfășurat în 

premieră la Reghin, România fiind gazda evenimentului organizat de Federația Română de 

Culturism și Fitness. 

De asemenea, Federația Română de Culturism și Fitness, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului 

Local Reghin, a organizat în perioada 15-17 septembrie 2017 evenimentul „Fitness Festival”, 

care a reunit la Reghin lotul național de culturism și fitness, pentru a intra în ultima etapă a 

pregătirilor dedicate participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness- Bistrița 2017, 

în perioada 10-13 noiembrie. 
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MICA CREMONĂ 

Reghinul este cunoscut în lume sub numele de Orașul Viorilor sau, mai nou, Noua Cremonă, 

denumiri pe care le-a primit datorită viorilor ce se fabrică aici. În Reghin, funcționează două 

fabrici de instrumente muzicale, dar și numeroase ateliere de lutieri, iar marile săli de concerte 

din lumea întreagă răsună de acordurile instrumentelor create aici, în "Orașul viorilor". 

Producerea instrumentelor muzicale în orașul Reghin a început în anul 1951, când la Reghin 

a ajuns lutierul Roman Boianciuc, cel care înființează în cadrul fabricii de prelucrare a lemnului 

din Reghin o secție de instrumente muzicale, fiind singura secție de acest fel din țară, devenită 

în prezent Fabrica de Instrumente Muzicale Hora, prima fabrică de instrumente muzicale din 

oraș. 

Venit din Bucovina, dar școlit la Praga, Roman Boianciuc este considerat cel mai dibace 

lutier român și fondatorul industriei lutiere din Reghin. În 1965, la Festivalul Internațional 

„George Enescu”, viorile maestrului Boianciuc au fost apreciate de reputatul David 

Fiodorovici Oistrah, cunoscut în lumea muzicală ca unul din cei mai mari violoniști ai 

secolului XX. În anul 1992, este înființată o altă fabrică de instrumente muzicale, Gliga 

Instrumente Muzicale S.A ce a dus renumele orașului Reghin peste hotare, iar ca o 

confirmare a valorii instrumentelor muzicale create aici, marele violonist Yehudi Menuhin a 

concertat și pe o vioară marca Gliga. 

În prezent, pe lângă cele două fabrici de viori din Reghin, numeroși lutieri, în ateliere lor duc 

mai departe tradiția fabricării viorilor, tradiție și artă care contribuie în continuare la renumele 

Reghinului de "orașul viorilor" sau "noua Cremonă".19 

  

 
 

 

19 https://reghincity.ro/ 

https://reghincity.ro/
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 Structuri de primire turistică  

UNITĂȚI DE CAZARE 

În ultimii 5 ani, numărul unităților de cazare de la nivelul Municipiului Reghin a rămas constant. 

Sunt înregistrate 3 unități de cazare la rang de hotel și 6 pensiuni. Pe lângă acestea, sunt 

licențiate și 3 BNB, de tip ”camere de închiriat”. 

 

LISTA UNITĂȚILOR DE CAZARE LICENȚIANTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI REGHIN 

LA 26 IUNIE 2020. 

TIP UNITATE NUME UNITATE CATEGORIE 
NUMĂR 
LOCURI 

NUMAR 
CERTIFICAT 
CLASIFICARE 

PENSIUNE TURISTICĂ ANKA 1 3 STELE 20 11341/7334 

PENSIUNE TURISTICĂ ANKA 2 3 STELE 25 13874 

HOTEL AYMA 3 STELE 42 16468 

PENSIUNE TURISTICĂ BLANCA 3 STELE 26 8809/7431A 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CASA EQUINOXE 3 STELE 10 20279 

PENSIUNE TURISTICĂ CASABLANCA 3 STELE 18 14932A 

PENSIUNE TURISTICĂ CENTRAL 3 FLORI 21 13281 

PENSIUNE TURISTICĂ IRIS 2 STELE 33 14196A 

HOTEL MARION 3 STELE 54 10016/6428 

CAMERE DE ÎNCHIRIAT MONTE CARLO 3 STELE 68 20531 

HOTEL VALEA REGILOR 3 STELE 42 11758/7696 

SURSA: Turism.gov.ro - Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate - actualizare 26.06.2020 

42

47 48 48
50 49

8 9 9 9 8 9

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019

MUNICIPIUL TARGU MURES MUNICIPIUL REGHIN

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/06/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-clasificate-actualizare-26.06.2020.xlsx
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STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCȚIUNI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

CLASIFICATE 

TIP STRUCTURĂ 
DENUMIREA 
UNITĂȚII 

CATEGORIA 
NR. 
LOCURI 

NR. 
CERTIFICAT 

RESTAURANT PENSIUNE ANKA 2 STELE 45 7473/1565 

BAR DE ZI ANKA 1 2 STELE 40 14356 

RESTAURANT CLASIC AYMA 3 STELE 310 11974 

RESTAURANT CLASIC CASABLANCA 2 STELE 350 10173 

RESTAURANT CLASIC CENTRAL 2 STELE 60 8385 

RESTAURANT PENSIUNE IRIS 2 STELE 49 9635A 

RESTAURANT CLASIC MARION 2 STELE 630 6953/2258A 

BAR DE ZI VALEA REGILOR 3 STELE 60 10174 

RESTAURANT CLASIC VALEA REGILOR 3 STELE 250 10175 

SURSA: Turism.gov.ro - Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica clasificate- actualizare 26.06.2020 

 Agenții de turism 

Conform datelor oficiale emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la 

nivelul Municipiului Reghin, în 19 iunie 2020, figurează o singură agenție de turism licențiată, 

Magic Travel Holidays. 

NUMAR 
LICENȚĂ 

OPERATOR 
ECONOMIC 

DENUMIREA 
AGENȚIEI 

ADRESA  TIP AGENȚIE 

2087 
MAGIC TRAVEL 
HOLIDAYS SRL 

MAGIC TRAVEL 
HOLIDAYS 

STR PETRU 
MAIOR, NR 50, SP 
COM I 

INTERMEDIARĂ 

SURSA: Turism.gov.ro - LISTA AGENTIILOR DE TURISM LICENȚIATE - actualizare 19.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/06/Structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-alimentatie-publica-clasificate-2.xlsx
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 Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de 

structuri de primire 

 

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ LUNARĂ ÎN FUNCȚIUNE PE TIPURI DE 

STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ 

 

2340

2606
2687 2691 2703 2694

261 303 296 296 261 261

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019

 MUNICIPIUL TARGU MURES  MUNICIPIUL REGHIN

 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Hoteluri 2976 3360 2976 3690 3813 3690 3813 3701 3550 3701 3480 3120

Pensiuni 3472 2632 3472 3360 3472 3420 3534 3472 3360 3472 3360 3472

2976

3360

2976

3690
3813

3690
3813

3701
3550

3701

3480

3120

3472

2632

3472
3360

3472 3420
3534 3472

3360
3472

3360
3472

Hoteluri Pensiuni
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 Sosiri & înnoptări 

Trendul sosirilor și înnoptărilor în Municipiului Reghin, conform datelor emise de Institutul 

Național de Statistică, este ascedent, aproape dublându-se în ultimii 5 ani, de la 4639 de sosiri 

în anul 2014, la 8791 pentru anul 2019. Se observă că pensiunile sunt la mai mare căutare, 

datorită și prețului mai mic/ cameră/ noapte practicat față de hoteluri. În ceea ce privește 

numărul înnoptărilor și acesta a crescut de la 7826 în 2014 la 13171 în anul 2019. 

SOSIRI ALE TURIȘTILOR ÎN STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ PE TIPURI DE 

STRUCTURI 

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019 

4639 5766 6858 7841 8402 8781 

 

 

 

ÎNNOPTĂRI ÎN STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ PE TIPURI DE STRUCTURI 

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 ANUL 2018 ANUL 2019 

7826 9122 10964 13231 12653 13171 
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 Atracții turistice 

2.7.5.1. Cultură și istorie 

BISERICA DE LEMN 

Potrivit legendei, această bisericuță, în prezent situată pe strada Măcieșului nr. 5 ar fi fost 

adusă din Moldova de un grup de negustori macedoneni, în jurul anului 1725, care dorind să 

sărbătorească Paștele nu au găsit aici nici o biserică ortodoxă. Este o mărturie a artei 

tradiționale țărănești, fiind construită din bârne de lemn nelăcuit, îmbinate la capăt în coadă de 

rândunică. Forma bisericii este în formă de cruce, rar întâlnită în Transilvania. Picturile de 

factură populară din altar poartă semnătura lui Toader Zugravul. Între anii 1785-1809, 

cărturarul Petru Maior a servit în această biserică, perioadă când i s-a adăugat pridvorul și 

turnul clopotniță. 

Nu se percepe taxă de vizitare, iar accesul se poate face zilnic, preotul  de la biserica Sfinții 

apostoli Petru și Pavel fiind și ghidul bisericii. 

BISERICA REFORMATĂ 

În anul 1890, este construită biserica reformată din Str. Mihai Viteazu nr. 51, după planurile 

arhitectului Alpár Ignác. În interiorul bisericii, există piese valoroase precum amvonul, 

baldachinul, mobilierul din altar și stranele proiectate de Debreczeni László, discipol al lui Kós 

Károly. Artistul plastic Molnár Dénes este cel care a realizat tavanul casetat, pe unele dintre 
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http://turismreghin.ro/item/biserica-reformata/
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casete fiind reprezentate biserici transilvănene amenințate de distrugere. Anual se 

organizează aici un festival de muzică corală. 

BISERICA REFORMATĂ IERNUȚENI 

Parohia reformată din Iernuțeni a fost ridicată în 1700. Iernuțeni a fost atestat ca localitate de 

sine stătătoare în 1332, devenind ulterior cartier și parte a orașului Reghin. 

Monumentul din curtea bisericii reformate este dedicat tuturor eroilor căzuți în bătălia de la 

Mociar, din 1944. Placa comemorativă este scrisă în trei limbi: română, maghiară și germană. 

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ 

Parohia romano-catolică din oraș se reînființează în 1736, dar construcția bisericii se termină  

abia în anul 1781, când, la 12 iunie, pe turn i s-a fixat globul cu cruce. Până la acea dată 

catolicii frecventau biserica de curte a baronului de Apalina. Forma bisericii este reprezentativă 

barocului târziu. Vechile ferestre au fost înlocuite cu alte 12 bucăţi de vitralii care înfăţişează 

personalităţi marcante ale poporului maghiar, regi şi sfinţi. 

Un an mai târziu, în 1782, se construiește școala de lângă biserica romano-catolică și se 

angajează primul învățător public, maghiar. 

În curtea bisericii, alături de statui cu reprezentări biblice sau ale unor figuri importante ale 

comunității locale, se găsesc statuile unor personalități de seamă ale istoriei și culturii 

maghiare. 

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ APALINA 

Atât Apalina, cât și Iernuțeni sunt atestate documentar în anul 1332 ca localități de sine 

stătătoare. Odată cu dezvoltarea orașului, ele au devenit cartiere ale acestuia. 

Biserica romano-catolică Apalina  (4 km de centrul Reghinului), a fost construită în sec. XIII, 

iar la ale sale slujbe participau și credincioșii din Reghin înainte de a-și ridica propriul lăcaș de 

cult. 

BISERICA SĂSEASCĂ 

Biserica Evanghelică este cea mai veche construcție din oraș, datând de la 1330, fapt atestat 

de cea mai veche inscripție în piatră în limba latină, cu majuscule din Transilvania Evului 

Mediu. Acest monument are numeroase elemente arhitecturale valoroase, cum ar fi 

ancadramentul unei ferestre gotice de la 1400, decorată cu figuri antropomorfe, console unice 

în Transilvania care povestesc despre o comoară ascunsă în biserică, prima stemă a orașului 

cu inscripția O.P.R. care atestă privilegiul Reghinului de a ține târguri. Turnul de 47 de metri 

cu cele patru turnulețe atestă dreptul de judecată al Reghinului. 

În fiecare an, muzica clasică răsună din orga bisericii datorită celor mai iluștrii organiști ai lumii, 

care onorează prin prezența lor la concertele anuale de orgă. 

http://turismreghin.ro/item/biserica-reformata-iernuteni/
http://turismreghin.ro/item/biserica-romano-catolica/
http://turismreghin.ro/item/biserica-romano-catolica-apalina/
http://turismreghin.ro/item/biserica-saseasca/
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CASTELUL DE LA LĂPUȘNA 

Castelul Regal de Vânătoare Lăpușna este situat la o altitudine de 815 m, în comuna Ibănești, 

sat Lăpușna, într-o zonă muntoasă deosebită. Castelul se află la 45 de km de Reghin, în Munții 

Gurghiului, pe valea cu același nume. Castelul a fost construit între anii 1925-1926, însă a fost 

finalizat și decorat abia în 1933. El a aparținut regilor României (Ferdinand, Carol al II-lea și 

Mihai I) până în anul 1949, când a fost naționalizat. În perioada în care Nicolae Ceaușescu s-

a aflat la conducerea statului, Castelul de la Lăpușna a devenit castel de vânătoare, iar la 

acesta au poposit nume mari ale politicii internaționale, cum ar fi Nikita Hrușciov, secretarul 

general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. 

Totul este construit din lemn masiv de molid, sculpturile perfect conservate de 90 de ani 

neavând nici o crăpătură. Vitraliile sunt originale, sobele de teracotă sunt unicate, comandate 

la Viena, iar geamurile duble sunt din sticlă făcută manual, dovadă stând bulele de aer care 

se văd prin ele. Candelabrele, feroneria, toate sunt făcute din fier forjat, lucrat manual, 

comandat la meșteri locali.  În sala de jocuri de la parterul castelului, o masă de șah a fost 

construită pentru a-i face pe plac lui Mihail Sadoveanu, apropiat al casei regale și împătimit al 

jocului minții. 

Castelul de vânătoare de la Lăpușna funcționează momentan ca spațiu de cazare pentru 

turiști. Acesta a fost renovat recent și dispune de 40 de locuri de cazare, 16 repartizate în 8 

camere cu regim de 3 stele și 24 de locuri în 13 camere cu regim de 2 stele. 

CASTELUL KENDI-KEMÉNY DIN BRÂNCOVENEȘTI 

La mică distanță de municipiul Reghin, în localitatea Brâncovenești se află castelul Kendi-

Kemény, o bijuterie în stil renascentist din Transilvania. Ansamblul arhitectonic a fost construit 

în secolul al XV-lea de familia Losonczi, iar în următorii ani proprietarii s-au schimbat de mai 

multe ori. 

În anul 1610, castelul se găsea în proprietatea lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei, 

mai târziu devine domeniul lui Gheorghe Rákóczi I, pe urmă a lui Gheorghe Rákóczi al II- lea 

care îl lasă moștenire împreună cu cele cinci sate din jur consilierului său Ioan Kemény, viitor 

principe al Transilvaniei. Din acel moment, timp de 300 de ani, castelul rămâne în proprietatea 

familiei Kemény. 

Castelul are un plan pătrat cu curte interioară și turnuri pe colț, dintre care două de dimensiuni 

mai mari și două mai mici. Clădirea a căpătat forma renascentistă în cadrul lucrărilor din anul 

1537, respectiv 1555. Ancadramentele ferestrelor actuale fac parte dintre elementele 

renascentiste rămase. Castelul este restaurat în anul 1816, iar lucrările sunt conduse de Möller 

István, atunci adăugându-se bastionul mare, iar deasupra intrării un balcon pe console de 

piatră. În parcul castelului se află Masa Helikon, o masă sculptată în anul 1935, în memoria lui 

Kuncz Aladar, membru al cenaclului literar Helikon. În jurul mesei din grădină, erau ținute în 

http://turismreghin.ro/item/castelul-kemeny-brancovenesti/
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fiecare vară evenimentele cercului Helikon. În anul 1948, castelul a fost naționalizat, iar până 

în anul 2014 a găzduit Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din 

Brâncovenești. 

La sfârșitul lunii septembrie 2014, castelul a ajuns în posesia familiei Kemény, iar de atunci 

este deschis pentru public. 

CASTELUL RÁKÓCZI-BORNEMISZA DE LA GURGHIU 

La 13 km de Reghin, în centrul localității Gurghiu, chiar la poalele Dealului Cetății, întâlnim 

ansamblul Castelului Rákóczi-Bornemisza. Începuturile castelului le regăsim în timpul 

principelui Gheorghe Rákóczi I (1593-1648), care a dorit să realizeze o reședință mai 

accesibilă în timpul partidelor de vânătoare la care adesea participa în Munții Gurghiului. 

Din 1717, este concesionat vicecancelarului Ioan Bornemisza și urmașilor acestuia pe o 

perioadă de 99 de ani. Familia Bornemisza învestește în domeniul pe care îl administra 

ridicând noi clădiri în jurul castelului: în anul 1740, se construiește capela cu plan elipsoidal, 

rar întâlnită în Transilvania. Între anii 1754-1756, se reconstruiește moara de hârtie ce a 

funcționat până în 1872, în plus se înființează o glăjărie și o manufactură de porțelan. 

Revoluția de la 1848 nu a ocolit nici Domeniul Gurghiului. Castelul este asediat de iobagi, 

multe bunuri fiind distruse. Familia reface clădirile, constrânsă fiind de faptul că trebuia 

înapoiat. La expirarea contractului de arendare, familia Bornemisza a refuzat să restituie 

domeniul, cerând plata tuturor investițiilor făcute, în consecință statul austriac intentează 

proces împotriva acestora. Procesul va dura 27 de ani, iar în 1869 cele două părți cad la 

învoială, familia Bornemisza obligându-se să înapoieze domeniul până la sfârșitul anului 1870. 

Începând cu 1880, domeniul este folosit direct de stat, castelul și anexele trecând printr-un 

proces de renovare pentru transformarea ansamblului într-un castel de vânătoare pentru 

prințul succesor Rudolf de Habsburg. După drama de la Mayerling, când prințul moștenitor se 

presupune că s-a sinucis în cabana de vânătoare, se schimbă destinația castelului, acesta 

devenind Școală de brigadieri silvici în anul 1893. Castelul Rákóczi-Bornemisza se află în 

custodia Muzeului Județean Mureș. În fiecare an, de „Ziua Porților Deschise”, se organizează 

ateliere de pedagogie muzeală prin care participanții au ocazia de a descoperi istoria 

castelului. 

CASTELUL TELEKI DE LA GORNEȘTI 

Istoria de peste șapte secole a comunei Gornești se împleteşte cu numele moşierilor ei. 

Actualul castel este o impunătoare clădire barocă de secol XVIII și a fost ridicat între anii 1771-

1778 pe locul unei foste cetăți medievale din ordinul noului proprietar Mihai Teleki, care și-a 

dorit un impunător castel pentru familia nobiliară. 

http://turismreghin.ro/item/castelul-teleki-de-la-gornesti/
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Castelul în stil baroc pur transilvănean a fost construit în stil Grassalkowich, după planurile 

arhitectului Mayerhoffer. Farmecul castelului stă în cele 52 de camere și 365 de ferestre ale 

sale, simbolizând zilele anului. Planul castelului este sub forma de U, cu cupola centrală înaltă 

deasupra sălii de recepție. Aripile palatului formează o curte de onoare amplă, orientată spre 

parc. Decorația fațadelor este simplă, singurul care primește mai multe ornamente fiind 

pavilionul central. Acesta este decorat pe fațada principală cu pilaștri dubli cu capiteluri ionice 

și ferestre în arc, decorate cu ornamente rococo, deasupra cărora se află câte o altă fereastră, 

de formă ovală. Bolta sălii de recepţie – încăperea centrală a castelului – este pictată cu motive 

florale specifice ultimei părţi a secolului al XIX-lea. Cea mai frumoasă parte a castelului o 

reprezintă salonul mare de la etaj, unde s-a păstrat tencuiala originală, cele două sobe de 

porțelan alb în stil rococo și trei candelabre. Blazonul familiei, la fel ca şi în cazul altor castele 

nobiliare maghiare, este încrustat deasupra ușilor de la intrare și a balconului. 

Parcul castelului era de inspiraţie franceză la început, pentru ca din secolul al XIX-lea să fie 

transformat în unul împrumutat din cultura englezească, profitându-se de atmosfera istoricistă 

dată de vechiul șanț de apărare alimentat cu apa din râul Mureș al castelului medieval. În 

parcul palatului au fost adăugate 11 statui ce se împart în două categorii: 7 sculpturi 

reprezentând zeități ale Antichității, iar 4 reprezintă tipuri umane satirizate din istoria Franței. 

9 dintre ele se mai păstrează astăzi în parcul palatului, însă într-o stare avansată de degradare. 

Cel mai cunoscut membru al familiei este însă contele Samuel Teleki (1739-1822), cancelar 

al Transilvaniei şi fondator al bibliotecii Teleki din Târgu-Mureş. 

În 1949 ansamblul a fost naționalizat iar în 1956, după o epidemie de tuberculoză, a fost 

transformat în preventoriu TBC pentru copii. Interiorul păstrează însă sobele, candelabrele, 

tâmplăria, structurile originale și câteva piese de mobilier și decorațiuni. Retrocedat în 2006, a 

intrat în posesia urmașilor familiei Teleki abia în 2011, pentru ca acum să fie restaurat treptat, 

după posibilități, și introdus în circuitul turistic. Ansamblul este vizitabil în orice zi a săptămânii, 

nu se percepe o taxă de intrare, iar doritorii pot dona pentru a contribui la restaurarea parcului 

și palatului. 

MUZEUL ETNOGRAFIC „ANTON BADEA” 

Muzeul Etnografic „Anton Badea” a fost înfiinţat la 1 ianuarie 1960, având la bază 64 de obiecte 

de uz casnic şi port popular adunate de Anton Badea. Astăzi, pe inventarul muzeului găsim 

mii de bunuri culturale, de la obiecte de uz casnic la mostre ale artei populare şi a măiestriei 

meşteşugarilor expuse în clădirea principală ce datează din 1892, monument istoric clasa A. 

Frumoasa grădină a muzeului, amenajată sub forma unui sat în miniatură, cuprinde case şi 

gospodării tradiţionale, o bisericuţă din lemn, instalaţii tehnice populare (moară, teasc, 

oloiniţă). 

Muzeul reghinean a devenit în timp un spaţiu viu, capabil să ofere publicului de toate vârstele 

şi categoriile socio-profesionalE cele mai diverse programe culturale, în cea mai strânsă relaţie 

http://turismreghin.ro/item/muzeul-etnografic/
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cu însăşi patrimoniul muzeului. Instituția culturală oferă o gamă largă de evenimente (expoziții 

temporare, târg viu de meșteri populari, Festivalul național de poezie populară „Poezii cu dor”, 

Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă) și programe educaționale (ateliere de creație, 

demonstrații, workshop-uri). 

2.7.5.2. Atracții naturale 

COLONIA DE PRIGORI 

La Reghin, au fost descoperite colonii de prigorii în zona releului, fosta groapă de lut de lângă 

Pădurea Rotundă și Pădurea Friciului. 

Sunt păsări migratoare, ajung în zonă prin Mai și stau până prin Septembrie-Octombrie, după 

care pleacă  pentru iernat în Africa. Cuibăresc în colonii, prin malurile de pământ ale șanțurilor 

sau râpelor. 

Specia este protejată la nivel european și crEează atractivitate deosebită zonei. 

LACUL FĂRĂGĂU 

Lacul Fărăgău este o arie protejată de interes național situată în localitatea Fărăgău. Lacul se 

afla în bazinul hidrografic al Mureșului și are o suprafață de 38 de hectare. Lacurile din zona 

de Câmpie a județului Mureș sunt artificiale, cu excepția lacului Fărăgău – sigurul lac natural-

rezervație din Câmpia Transilvaniei. Lacul s-a format prin bararea naturală a pârâului Sar cu 

propriile aluviuni. 

Rezervația, declarată din 1990, cuprinde lacul și terenul ce-l înconjoară. Vegetația este 

higrofilă specifică turbăriilor și lacurilor de câmpie. Este singurul lac din zona Mureșului cu 

zone întinse de stuf și papură, formându-se plauri plutitori. Fauna este reprezentată de peste 

180 specii de păsări care cuibăresc sau tranzitează zona. 

PARCUL DENDROLOGIC DE LA GURGHIU 

Parcul Dendrologic Gurghiu este printre cele mai bine păstrate parcuri istorice 

ale Transilvaniei, cu o vechime de aproape 300 de ani. 

În cadrul curții castelului feudal din Gurghiu se poate vizita parcul dendrologic, înființat prin 

anul 1740 de familia Bornemisza. În incinta parcului există peste 350 de specii rare, 

conservate. Dintre acestea peste 100 sunt arbori exotici și sunt aduși din alte țări precum 

Statele Unite ale Americii, Australia, Turcia sau Japonia, iar restul sunt arbori autohtoni. 

Parcul deține o rețea de apă, un lac populat cu păsări acvatice, o insulă, precum și o rețea de 

alei bine definită. Originalitatea parcului este dată și de alte construcții vechi: căsuța de pe 

malul lacului, câteva mici căbănuțe de lemn și un foișor. 

http://turismreghin.ro/item/colonia-de-prigorii/
http://turismreghin.ro/item/lacul-faragau/
http://turismreghin.ro/item/parcul-dendrologic-de-la-gurghiu/
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Parcul oferă vizitatorilor prilejul de a se relaxa într–o ambianță naturală, iar celor pasionați de 

botanică posibilitatea de a–și îmbunătăți cunoștințele. Intrarea în parc este gratuită. 

POIANA NARCISELOR GURGHIU 

Amplasată pe platforma râului Mureș, mărginită de dealuri submontane, se află renumita 

Poiană cu narcise de la Gurghiu. Poiana cu narcise Gurghiu este o arie protejată de interes 

național. 

Rezervație botanică, cu o suprafață de 3 ha, poiana abundă de fâneață preponderent mezo-

higrofilă. În ambianța celor 164 de specii de plante cuprinse, crește și se dezvoltă în condiții 

optime Narcissus stelaris-narcisa. Numărul de exemplare pe mp în această stațiune variază 

între 2 și 10. Poiana trebuie vizitată între lunile aprilie și mai, astfel încât florile să poată fi 

admirate în adevărata lor splendoare și pentru a putea simți mirosul lor îmbietor. În aceasta 

rezervație botanică mai pot fi observate și alte specii de flori, precum laleaua pestriță și irisul 

siberian. 

REZERVAȚIA DE STEJARI SECULARI MOCIAR 

Rezervația de stejari seculari Mociar este reprezentată de cea mai veche pădure din România, 

situată în apropierea orașului Reghin. 

Pădurea Mociar se întinde pe o suprafață de 569 ha, la altitudinea de 400 m și o veți întâlni cu 

siguranță dacă vă îndreptați spre stațiunea Sovata. Trecând prin satul Nadășa, veți ajunge 

într-o așezare pitorească, întinsă de-a lungul Văii Mociar, străjuită de dealuri acoperite cu 

pajiști. 

Pădurea Mociar cuprinde aprox. 300 de arbori cu vârsta cuprinsă între 650 – 720 ani. De aici 

izvorăște un afluent al râului Mureș, pârâul cu același nume. Fauna este specifică pădurilor de 

stejari din zonele colinare și cuprinde: animale de talie mică și medie: iepurele, căpriorul, 

mistrețul și specii de păsări răpitoare de zi și de noapte. 

Pădurea a fost declarată rezervație naturală forestieră în anul 1932, pentru protejarea stejarilor 

seculari (Quercus robur), cu înălțimea de 15-20 m, diametrul între 1,5-4 m și un coronament 

haotic cu ramuri noduroase, uscate spre vârf. 

Rezervația de stejari seculari Mociar - Reghin este unul dintre cele mai importante obiective 

turistice din Transilvania, obiectiv pe care nu ar trebui să-l ratați, dacă va aflați în apropiere. 

STEJARUL SECULAR PADUREA ROTUNDĂ 

Stejarul secular  mai este numit de reghineni stejarul singuratic și se află pe platoul de lângă 

Pădurea Rotundă,  străjuind parcă  singur şi stingher, de pe deal, asupra orașului. Imaginea 

lui a apărut în nenumărate ilustrate reprezentative pentru Reghin. În anul 2010, a intrat în 

http://turismreghin.ro/item/poiana-narciselor-gurghiu/
http://turismreghin.ro/item/rezervatia-de-stejari-seculari-mociar/
http://turismreghin.ro/item/stejarul-secular-padurea-rotunda/
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competiția Arborele anului și s-a clasat pe locul locul VI din 87 de arbori nominalizați la nivel 

de țară. 

Se pare că arborele a fost plantat în 1849, în onoarea victoriei împotriva tiraniei în Revoluţia 

din 1848. Se ştie că stejarul secular a suferit stricăciunii grave după ce a fost atins de un fulger. 

În prezent, copacul de 166 de ani are aproximativ 7 metri înălţime şi o scoarţă deteriorată, fiind 

destul de şubred. 

2.7.5.3. Agrement 

BĂILE SĂRATE DE LA IDECIU 

Situat la șapte kilometri de municipiul Reghin, Ideciul de Jos este cunoscut atât de localnici 

cât și de cei din împrejurimi pentru stațiunea balneoclimaterică de interes zonal foarte 

apreciată, stațiune cu apă sărată și nămol terapeutic. Cele două mari atuuri ale băilor sărate 

rămân apa sărată, care este indicată în diferite afecţiuni şi tratamente, şi nu în ultimul rând, 

nămolurile minerale existente aici, care deţin efecte terapeutice pentru diverse părţi ale 

corpului. 

Bazinul cu apă sărată, alimentat de câteva izvoare sărate concentrate (150 g sare la litru), este 

împărțit în trei părți; primul bazin, cel pentru adulți, are o adâncime de 1,60 m, următoarele 

două, au 1,40 și respectiv 1,20 m. 

Ștrandul dispune de o terasă unde se poate servi masa, cabine de dezbrăcare, dușuri cu apă 

rece, un spațiu pentru împachetări cu nămol, dotat cu un recipient pentru depozitarea 

nămolului. 

COMPLEXUL SPORTIV PARCUL TINERETULUI 

Complexul sportiv din Parcul Tineretului este compus din stadion, pistă de atletism, ștrand și 

sală de sport. 

Pe lângă aleile înconjurate de vegetație, Parcul Tineretului dispune de locuri de joacă pentru 

copii și un restaurant-terasă. 

PĂDUREA ROTUNDĂ 

Pădurea Rotundă, pădure de stejar declarată rezervație naturală, este una din cele mai 

frumoase zone ale orașului Reghin. 

Pădurea Rotunda este un loc cunoscut de localnici și destinat activităților de recreere, sport și 

turism. 

 

 

http://turismreghin.ro/item/baile-sarate-de-la-ideciu/
http://turismreghin.ro/item/complexul-sportiv-parcul-tineretului/
http://turismreghin.ro/item/padurea-rotunda/
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PARCUL CENTRAL 

În 1959 piatra cubică și de râu a fost scoasă de pe locul fostei piețe centrale, unde a fost 

amenajat parcul ce domină de atunci centrul orașului. 

Bustul lui Petru Maior, ca și cel al poetului Mihai Eminescu din parcul central al orașului sunt 

opere ale artistului plastic Ion Vlasiu. Celelalte busturi îi reprezintă pe Constantatin Romanu-

Vivu și Patriciu Barbu, alți doi fii ai orașului. 

Parcul are o serie de alei înconjurate de vegetație, o fântână arteziană și spații de joacă pentru 

copii. 

ȘTRANDUL MUNICIPAL 

Ştrandul Municipal este situat în Parcul Tineretului nr. 3. 

Tarifele practicate sunt: 3 lei pentru copiii cu vârste de peste 5 ani şi 5 lei pentru adulţi. În ceea 

ce priveşte programul de funcţionare, acesta e următorul: luni, între orele 14.00 – 20.00 şi de 

marţi până duminică, între orele 9.00 – 20.00. 

În fiecare zi de luni, între orele 9.00 – 14.00, ştrandul va fi închis pentru curăţenie şi igenizare. 

 Reghin City App 

 

http://turismreghin.ro/item/parcul-central/
http://turismreghin.ro/item/strandul-municipal/
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Reghin City App/ https://reghincity.ro/ 

Un oraș prietenos cu turiștii este un oraș care știe să își primească bucuros oaspeții. De aceea, 

pentru că ne mândrim cu ospitalitatea comunității noastre, Municipiul Reghin vine în 

întâmpinarea turiștilor care ne trec pragul și îi îndrumă prin intermediul aplicației Reghin City 

App. 

Disponibilă atât pentru utilizatorii iOS, cât și pentru cei care folosesc Android, aplicația este un 

veritabil ghid turistic digital. Aplicația oferă o diversitate de informații utile și recomandări de 

folos pentru vizitatori, care să-i ajute să descopere într-un mod cât mai plăcut Reghinul 

autentic. 

Aplicația oferă utilizatorilor acces la informații despre atracțiile turistice, recomandări pentru 

activități de agrement, opțiuni privind mâncarea locală, tips & tricks și multe alte informații 

menite să le facă șederea mai confortabilă și mai frumoasă. Bine aȚi venit în Reghin!  

Una dintre întâlnirile sectoriale organizate în procesul de consultare a principalilor stake-

holderi în strategia de dezvoltare urbană a fost cu reprezentanții industriei HORECA. Au 

participat la întâlnire reprezentanți ai industriei hoteliere și servicii alimentare din Municipiul 

Reghin, reprezentanți ai compartimentelor de resort din aparatul de specialitate a Primarului. 

Principalele subiecte dezbătute au fost: potențialul turistic al industriei lutierilor, propunându-

se în acest sens organizarea unui Târg internațional sau Festival internațional al viorii; 

oportunitatea oferirii de consultanță în domeniul proiectelor de finanțare europeană de către 

administrația publică locală; importanța deschiderii municipalității către eventuale evenimente 

de tip Street food; amenajarea unui spațiu pentru evenimente de mare anvergură (de tip 

festival sau târg); utilitatea creării unei Asociații specifice domeniului HORECA la nivelul 

Municipiului Reghin. 
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Poziționarea geografică facilă, în 

inima Transilvaniei; 

▪ Accesibilitate pe cale feroviară, rutieră 

și chiar aeriană, deoarece aeroportul 

din Târgu Mureș este la o distanță 

redusă față de Municipiul Reghin;                                                     

▪ Resurse naturale și antropice;                                                 

▪ Centru istoric;                                             

▪ Centru de informare turistică activ;                        

▪ Aplicație Reghin City App; 

▪ Constanța evenimentelor culturale de 

anvergura națională și internațională;                                                    

▪ Existența unor materiale de informare 

turistică disponibile celor interesați, 

oferite gratuit; 

▪ Multiculturalism; 

▪ Muzeu etnografic cu secțiune în aer 

liber; 

▪ Structuri de cazare diverse, hoteluri, 

pensiuni sau BNB-uri (camere de 

închiriat); 

▪ Creșterea constantă a numărului de 

turiști care au vizitat municipiul, 

precum și a numărului de înnoptări; 

▪ Posibilitatea amenajării de spații 

pentru plimbări, tracking, canotaj, 

mountain bike etc. 

 

▪ Degradarea centrului istoric; 

▪ Lipsa promăvării identității turistice 

la nivel național și internațional; 

▪ Lipsa marcajelor în centrul istoric; 

▪ Calitatea scăzută a petrecerii 

timpului liber/ facilități insuficiente; 

▪ Lipsa accesării de fonduri 

europene destinate dezvoltării 

turistice. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Organizarea de festivaluri, concursuri 

pentru valorificarea renumelui de 

orașul viorilor; 

▪ Accesarea de fonduri UE pentru 

dezvoltarea și promovarea turismului 

și a elementelor de identitate locală. 

▪ Orientarea turiștilor spre destinații 

mai atractive din apropierea 

Reghinului. 
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 Capacitate instituțională 

O societate care funcționează eficient, în beneficiul cetățenilor săi și 

în acord cu dorințele lor, se bazează inclusiv pe instituțiile sale și pe 

capacitatea acestora de administrare a orașului. De la decizii 

inspirate, la proiecte bine implementate, factorii politici și 

administrativi locali trebuie să contribuie la bunăstarea comunității 

din care fac parte: prin strânsă colaborare cu cetățenii, prin 

gestionarea corectă a bugetului local și prin îndeplinirea cu 

responsabilitate a tuturor atribuțiilor specifice. 

Administrația publică a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Reghin este formată din 

Consiliul Local ca autoritate deliberativă și Primarul municipiului ca autoritate executivă. 

Primăria este o instituție publică ce reprezintă structura funcțională cu activitate permanentă 

care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând 

problemele curente ale colectivității locale din municipiul Reghin. 

 Consiliul local 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a municipiului, are inițiativă și hotărăște, în 

condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege 

în competența altor autorități publice, locale sau centrale.  

Câteva dintre atribuțiile Consiliului Local privesc dezvoltarea socio-economică a 

municipiului: 

▪ avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze și programe de dezvoltare 

economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de 

amenajare a teritoriului și urbanism; 

▪ aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei 

bugetare; aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilește impozite și taxe 

locale, precum și taxe speciale, în condițiile legii; 
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▪ aprobă în limitele competențelor sale, documentațiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare în vederea realizării 

acestora; 

▪ contribuie la organizarea de activități știintifice, culturale, artistice, sportive și de 

agrement; 

▪ înființează și organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție, baze 

sportive și asigură buna funcționare a acestora. 

 Primarul. Primăria 

Primăria Municipiului Reghin reprezintă o structură funcțională cu activitate permanentă 

constituită din Primarul, Viceprimarul, Secretarul municipiului și din aparatul de specialitate al 

primarului.  

Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, ducând la îndeplinire hotărârile consiliului 

local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.  

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție. Primarul este stabilit prin 

vot public uninominal de căte locuitorii municipiului, pe o perioadă de patru ani. 

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean. 

În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu 

pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

▪ asigură conducerea și coordonarea întregii activități a Primăriei Municipiului Reghin; 

▪ asigură prin serviciile Primăriei întocmirea proiectului de buget anual de venituri și 

cheltuieli, al activităților autofinanțate și le supune spre aprobare consiliului local; 

▪ asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

▪ inițiază proiecte de hotărâri și le supune dezbaterii consiliului local, potrivit 

competențelor acestuia; 
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▪ asigură ordinea publică și liniștea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici și cu 

ajutorul jandarmeriei, poliției, pompierilor și apărării civile care au obligația să răspundă 

solicitărilor sale, în condițiile legii; 

▪ asigură și răspunde de execuția bugetară pentru toate activitățile și acțiunile finanțate 

din bugetul local, precum și pentru activitățile finanțate total sau parțial din surse 

extrabugetare. 

▪ asigură prin Direcția Economică stabilirea, urmărirea, încasarea impozitelor, a taxelor 

locale, a taxelor speciale și a altor venituri ale bugetului local și răspunde de cheltuirea 

sumelor alocate conform prevederilor bugetare; 

▪ asigură și răspunde în limita prevederilor bugetare, de realizarea investițiilor și lucrărilor 

publice; 

▪ răspunde și prezintă spre aprobare consiliului local contul anual de execuție a bugetului 

local; 

▪ emite autorizațiile în baza Legii nr. 300/2004, certificatele și autorizațiile de funcționare 

pentru exercitarea unor activități prestatoare de servicii sau comerciale; 

▪ dispune desființarea construcțiilor executate pe domeniul public fără autorizație de 

construire; 

▪ ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentațiilor sau a altor 

manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la 

ordinea și liniștea publică; 

▪ asigură prin Serviciul Tehnic emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 

construire conform documentațiilor de urbanism aprobate, cu respectarea prevederilor 

Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic de Detaliu; 

▪ asigură și răspunde de inventarierea anuală a bunurilor, de administrarea și 

valorificarea, conform legii, a bunurilor care aparțin municipiului Reghin, după caz; 

▪ reprezintă municipiul Reghin în raporturile juridice cu celelalte persoane fizice și juridice 

din țară și străinătate; 

▪ asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 

prevederilor Constituției și ale legilor țării , ale decretelor Președintelui României , ale 

hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației 

publice centrale, ale hotărârilor consiliului județean; 

▪ asigură realizarea unei strategii elaborate în sfera informatizării activităților din 

primărie; 
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▪ în calitate de șef al Inspectoratului Municipal de Protecție Civilă și în exercitarea 

drepturilor și obligațiilor ce-i revin, asigură măsurile pentru prevenirea și limitarea 

urmărilor calamităților, catastrofelor, incendiilor, inundațiilor, epidemiilor, epizootiilor, 

împreună cu organele de specialitate ale statului, precum și ca urmare a instituirii stării 

de necesitate sau de urgență, după caz; în acest scop poate mobiliza populația, agenții 

economici și instituțiile publice din municipiu, care sunt obligate să execute măsurile 

stabilite; 

▪ este președintele Comisiei municipale de stabilire a dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Reghin, calitate în care asigură și răspunde de aplicarea prevederilor 

Legii nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar și a Legii nr. 1/2000; 

▪ asigură și răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989; 

▪ asigură prin Ocolul Silvic administrarea, paza și gospodărirea pădurilor proprietate 

publică a municipiului Reghin; 

▪ asigură ca reprezentant al statului, prin Compartimentul stare civilă, exercitarea 

atribuțiilor de ofițer de stare civilă, iar prin Biroul administrație publică locală atribuțiile 

cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor; 

▪ propune și asigură consultarea populației prin referendum, cu privire la problemele 

locale de interes deosebit; 

▪ pe baza hotărârii Consiliului Local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în 

condițiile legii; 

▪ prezintă periodic sau la cererea Consiliului Local informări privind aducerea la 

îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local; 

▪ prezintă Consiliului Local, anual sau ori de câte ori este nevoie, informări privind starea 

economico-socială a municipiului Reghin pe baza datelor puse la dispoziție de serviciile 

Primăriei, precum și de instituțiile publice de pe raza municipiului și a organelor 

descentralizate ale ministerelor în teritoriu; 

▪ propune Consiliului Local din inițiativă proprie sau din inițiativa altor persoane fizice sau 

juridice, acordarea titlului de „Cetățean de onoare” al municipiului Reghin cu 

respectarea prevederilor din Statutul municipiului Reghin, aprobat de Consiliul Local; 

▪ numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciilor publice și al aparatului 

propriu al Consiliului Local al municipiului Reghin și stabilește drepturile salariale ale 

acestuia, în condițiile legii, pe baza documentațiilor întocmite de biroul de specialitate; 
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▪ asigură elaborarea Regulamentului local de urbanism și a documentațiilor de urbanism 

și amenajarea teritoriului și le supune aprobării consiliului local, cu respectarea 

prevederilor legii; 

▪ exercită funcția de ordonator principal de credite, potrivit Legii finanțelor publice locale; 

▪ controlează activitatea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul 

Primăriei municipiului Reghin și din serviciile acesteia, aplicând în acest sens celor care 

comit abateri disciplinare, după caz, sancțiunile prevăzute de lege, Statutul 

funcționarilor publici si Regulamentul de ordine interioară a Primăriei municipului 

Reghin, în baza propunerilor conducătorilor serviciilor și a documentațiilor întocmite de 

aceștia, precum și la propunerea comisiilor de disciplină ce se constituie în vederea 

cercetării abaterilor disciplinare ale funcționarilor publici; 

▪ stabilește în limita fondului de salarii aprobat și la propunerea conducătorilor serviciilor, 

funcționarii care beneficiază de premii și alte stimulente; 

▪ aprobă fișa postului pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

serviciilor; 

▪ aprobă fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale și salariul 

funcționarilor publici din aparatul propriu și a personalului contractual din serviciile 

Primăriei. 

Viceprimarul este subordonat primarului și este înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate 

delega atribuțiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, 

din rândul acestora.  

Secretarul municipiului este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, este 

apolitic și se bucură de stabilitate în funcție. 

Atribuțiile principale ale secretarului sunt: 

▪ participă în mod obligatoriu la ședințele Consiliului Local;  

▪ coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate 

tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului 

Local;  

▪ avizează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local, asumându-și răspunderea pentru 

legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;  

▪ avizează pentru legalitate dispozițiile primarului;  

▪ urmărește rezolvarea corespondenței în termenul legal;  
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▪ asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local și efectuarea 

lucrărilor de secretariat;  

▪ pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;  

▪ asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor 

emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu 

prevede altfel;  

▪ asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ;  

▪ eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor 

cu caracter secret, stabilit potrivit legii;  

▪ legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părți și confirmă autenticitatea 

copiilor cu actele originale, în condițiile legii. 

▪ Pe lângă aceste atribuții, secretarul poate primi atribuții și însărcinări date de către 

primar sau de către Consiliul Local. 

2.8.2.1. Structura organizatorică a Municipiului Reghin are în componența sa 

următoarele: 

PRIMAR 

▪ Cabinet Primar 

▪ Birou Resurse Umane, Salarizare, Administrativ; 

▪ Direcția Arhitect Șef; 

▪ Compartiment UAT; 

o Compartiment Administrarea Domeniului Public și Privat; 

o Compartiment protecția Mediului; 

o Compartimentul Administrare Parcări Publice; 

▪ Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie; 

▪ Serviciul Impozite Și Taxe; 

▪ Compartimentul Audit; 

▪ Compartimentul Protecție Civilă/PSI/SU/SSM; 

▪ Secția Drumuri; 
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▪ Secția Sere și Zone Verzi; 

o Igiena Publică; 

o Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân. 

VICEPRIMAR 

▪ Serviciul Poliția Locală; 

o Birou Ordine și liniște Publică, Pază Obiective; 

o Compartiment Circulația pe Drumuri Publice; 

o Compartiment Activitate Comercială și Protecția Mediului; 

o Compartiment Disciplină în Construcții și Evidența Populației; 

▪ Compartimentul Informatică; 

▪ Ștrand Municipal; 

▪ Zone Agrement; 

▪ Activitatea Pieței; 

▪ Compartiment Învățământ, Cultură, Sport; 

o Casa de Cultură; 

o Casa de Cultură a Tineretului; 

o Biblioteca; 

o Muzeu; 

o Baza de Sport Avântul; 

o Sala de Sport. 

SECRETAR 

▪ Compartiment de lucru Consiliul Local; 

▪ Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor; 

o Compartimentul Stare Civilă; 

o Compartimentul Evidența Persoanelor; 

▪ Birou Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul; 
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▪ Birou Cadastru, Registru Agricol; 

▪ Compartiment Juridic; 

▪ Compartiment CIC; 

▪ Serviciul Asistență Socială; 

o SMURD; 

o Creșă; 

o Compartimentul Cabinete Școlare; 

o Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară; 

o Asistenți Personali. 

 Dezvoltarea capacității administrative - Acțiuni 

Dezvoltarea capacității administrative reprezintă o premisă în dezvoltarea economică și 

socială a Municipiului Reghin, fiind necesare o serie de acțiuni specifice. 

2.8.3.1.  Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

• Reabilitare, lucrări de întreținere, modernizare și extindere a clădirilor Primăriilor;  

▪ Reabilitarea și modernizarea clădirilor instituțiilor ce asigură servicii publice;  

▪ Achiziția utilajelor pentru lucrări publice; 

▪ Achiziția de mijloace de transport pentru serviciul public de transport al elevilor, 

cetățenilor.  

2.8.3.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la 

nivelul Primăriei și instituțiilor descentralizate 

▪ Organizarea de cursuri în domeniul planificării strategice, cu accent pe corelarea 

politicilor publice cu managementul financiar;  

▪ Elaborarea și implementarea de mecanisme de implementare și monitorizare a 

politicilor publice printr-o abordare integrată: elaborare politică publică, instruire, 

îmbunătățire management resurse umane-mecanism de implementare și monitorizare.  
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2.8.3.3. Îmbunătățirea procesului consultativ al administrației publice locale 

▪ Dezvoltarea mecanismului de consultare și participare a părților interesate în procesul 

decizional;  

▪ Eficientizarea procesului de consultare prin crearea de instrumente și metodologii 

moderne;  

▪ Asigurarea transparenței procesului decizional în elaborarea politicilor publice inclusiv 

prin organizarea de campanii de conștientizare care să conducă la intensificarea 

implicării actorilor relevanți în procesul de luarea a deciziilor.  

2.8.3.4. Îmbunătățirea managementului resurselor umane 

▪ Analiza nevoilor de pregătire a resurselor umane în concordanță cu nevoile 

instituționale;  

▪ Dezvoltarea de instrumente suport în elaborarea și implementarea strategiilor proprii 

de resurse umane;  

▪ Dezvoltarea și implementarea de indicatori de măsură specifici managementului 

resurselor umane;  

▪ Instruirea personalului în domeniul planificării și managementul resurselor umane, 

procese și proceduri de muncă, formare și dezvoltare aptitudini etc. 

2.8.3.5. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite 

▪ Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru interne utilizate și simplificarea/ 

actualizarea acestora pentru reducerea timpilor de furnizare a serviciilor și creșterea 

eficienței acestora;  

▪ Dezvoltarea sistemelor interne și a mecanismelor de management al performanței, de 

monitorizare și evaluare a gestionării serviciilor publice;  

▪ Utilizarea instrumentelor TIC;  

▪ Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate de Primării; 

▪ Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și impozitelor;  

▪ Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană 

în scopul adoptării modelelor de bună practică.  
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2.8.3.6. Accelerarea capacității de răspuns la solicitările primite din partea 

cetățenilor/ beneficiarilor serviciilor publice 

▪ Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare și îmbunătățirea sistemelor 

interne și a procedurilor de lucru pentru eficientizarea prestării serviciilor publice;  

▪ Creșterea transparenței privind atât obligațiile și drepturile instituțiilor publice cât și 

drepturile și obligațiile beneficiarilor;  

▪ Dotarea instituțiilor publice cu echipamente IT și software specializat.  
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 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Existența unei experiențe în atragerea 

și implementarea cu succes a 

proiectelor finanțate din fondurilor 

europene nerambursabile; 

▪ Existența personalului calificat în 

administrația publică locală; 

▪ Deschiderea Administrației Publice 

Locale în vederea înființării unui birou 

specializat pe scrierea cererilor de 

finanțare nerambursabilă. 

▪ Populația are așteptări mai mari de 

la administrația publică; 

▪ Interacțiunea între administrația 

publică, mediul de afaceri și 

societatea civilă este sub nivelul 

așteptărilor acestora din urmă; 

▪ Existența personalului calificat în 

administrația publică locală în 

cadrul biroului de scriere de 

proiecte dar, insuficient pentru 

volumul mare de activități și 

oportunități de finanțare; 

▪ Slabă comunicare inter- și intra-

instituțională. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Fondurile nerambursabile care 

finanțează pregătirea și specializarea 

resursei umane din administrația 

publică; 

▪ Fonduri nerambursabile pentru 

devzoltarea capacității administrative; 

▪ Instabilitatea legislativă; 

▪ Necooperarea reprezentaților 

Consiliului Local în vederea 

aprobării unor proiecte/ decizii; 

▪ Nivel salarial relativ scăzut pentru 

anumite categorii de angajați din 

cadrul Administrației Publice 

Locale; 

▪ Resursele financiare limitate ale 

bugetului local; 
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III. STADIUL 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTELOR  

PROPUSE ÎN  

EXERCIȚIUL  

2015-2020 
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3. STADIUL IMPLEMENTĂRII 

PROIECTELOR PROPUSE ÎN 

EXERCIȚIUL 2015-2020 
Precedenta Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Reghin, 

elaborată în 2015 pentru perioada 2015-2020, se află astăzi în curs de 

finalizare a implementării proiectelor.  

În această scurtă perioadă, Municipiul Reghin a făcut pași importanți 

în dezvoltare, conform standardelor europene, dar mai ales, în 

armonie cu necesitățile locuitorilor. Următorul pas: asumarea de noi 

angajamente pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului. 

 

LEGENDĂ 

31 FINALIZAT 

12 ÎN DERULARE 

16 NEREALIZAT 
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NC  PROIECT PERIOADA 

DE 

REALIZARE 

VALOARE 

TOTALĂ (LEI 

FĂRĂ TVA) 

SURSA DE 

FINANȚARE 

STADIUL 

ACTUAL 

OBSERVAȚII 

1 Modernizare Str. 

Gurghiului 

Dec 2015 5.490.460,96 POR FINALIZAT  

2 Modernizare Str. 

Gării 

Dec 2015 POR FINALIZAT  

3 Modernizare Parc 

Central 

2019 - 

prezent 

 Buget local În derulare. 

Studiu de 

fezabilitate 

finalizat 

Inițiere PUZ 

4 Modernizare Str. 

Dedradului 

Dec 2015  POR FINALIZAT  

5 

 

 

Introducerea 

reţelelor aeriene de 

utilităţi în subteran 

   Nerealizat Pentru zona centrală se va realiza 

concomitent cu modernizarea 

parcului central, iar pentru restul 

zonelor se identifică surse de 

finanțare. 



  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Orizont 2030  
   
 

149   | 

6 Reabilitare Pod de 

beton armat peste 

Râul Mureş 

2015 499.260,01 PNDL FINALIZAT  

7 Bloc de locuinţe 

sociale 

12.2019 - 

prezent 

8.889.995,60  Buget local, 

MLPDA 

În derulare.  

8 Modernizare şi 

reabilitare străzi 

2015 - 

prezent 

 Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

▪ Execuție sens giratoriu Str. 

Iernuțeni  

▪ Modernizare Str. 

Muncitorilor  

▪ Reparații și întreținere Str. 

Mihai Viteazu și Str. 

Bujorului  

▪ Lucrări de întreținere și 

reparații Str. Rândunelelor  

9 Reabilitare Centru 

Istoric 

   Nerealizat S-a realizat reabilitarea fațadei 

sediului Primăriei, majoritatea 

caselor fiind proprietate privată 
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10 Extinderea 

canalizării şi 

alimentării cu apă 

potabilă 

2015 – 

prezent 

2.019,415,92 Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

▪ Str. Cerbului (extindere 

rețea apă)  5.056,49 + TVA 

▪ Str. Kemeny Janos 

(extindere rețea apă și 

canalizare) 21.821,10 + 

TVA 

▪ Str. Argeșului (extindere 

rețea apă) 8.323,97 + TVA 

▪ Str. Siretului (extindere 

rețea apă)  4.141,80 + TVA 

▪ Str. Kiss Zoltan, Str. 

Mioriței, str. Cerbului 

(extindere rețea canalizare 

și racorduri) 145.000+ TVA 

▪ Str. Viorilor (rețea de 

canalizare și racorduri) 98.500 

+ TVA 

▪ Str. Muncitorilor (extindere 

rețea de canalizare și 

racorduri) 92.430,65 + TVA 



  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Orizont 2030  
   
 

151   | 

▪ Extindere rețea apă potabilă 

Str. Koos Ferenc, Str. Simion 

Bărnuțiu 112.274,10 + TVA 

▪ Executare lucrări extindere 

canalizare menajeră Str. 

Salcâmilor 743.257,62 + TVA 

▪ Extindere rețea de apă și 

canalizare (branșamente și 

racorduri) Str. Kemeny Janos 

401.108,78 + TVA 

▪ Rețea de canalizare Str. 

Viorelelor (în curs de execuție) 

391.643,21 + TVA     

11 Modernizarea şi 

extinderea reţelei 

de alimentare cu 

apă în Municipiul 

Reghin 

2015-prezent 932.757,13 Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

▪ Str. Mihai Viteazu (înlocuire 

rețea apă și branșamente) 

87.115,11 + TVA 

▪ Proiectare și execuție 

relocare conductă de 

transport apă potabilă, str. 

Ierbuș 237.257 + TVA 
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▪ Înlocuire conductă de apă 

potabilă și branșamente, 

Str. Muncitorilor 184.098 + 

TVA 

▪ Reparații rețea de apă 

potabilă și branșamente, 

Str. Muncitorilor 51.844,16 

+ TVA 

▪ Reparație rețea de apă 

potabilă Str. Mihai Viteazu 

78.647,01 + TVA 

▪ Proiectare și execuție 

conductă apă potabilă și 

branșamente Str. 

Călărașilor 293.795,85 + 

TVA (în curs de execuție)  

12 Înființarea 

Centrului de 

Informare Turistică 

Reghin 

2015 180.038,90 POR FINALIZAT  
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13 Construirea unei 

noi creșe în 

municipiul Reghin 

2016-2017 397.564,11 Fonduri 

norvegiene, 

Buget local 

FINALIZAT  

14 Construire școală -

gimnazială 

   Nerealizat Nu poate fi respectat procentul de 

ocupare al terenului pentru 

instituții de învățământ 

15 Relansarea 

turismului cultural 

– Reghin, oraşul 

viorilor 

2015 - 

prezent 

 Buget local FINALIZAT ▪ Lansare aplicație Reghin 

CityApp – 2018 

▪ Harta Reghinului, hartă 

turistică 

▪ Broșuri turistice 2018 

▪ Lansare album “100 de ani 

de tradiții românești” 2018 

▪ Lansare album fotografic 

Reghin/ Saszregen/ 

Saschsisch-Regen 2020 

▪ Muzeu: înființare grup 

șezătoare Reghin 
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▪ Eveniment anual Noaptea 

Muzeelor, Noapte de 

Sânziene 

▪ Realizarea sit-ului 

muzeulreghin.ro 

▪ Promovarea paginii de 

Facebook 

▪ Desfășurare ateliere de 

creație și meșteșugărești 

▪ Elaborarea ghidului 

expozițiilor 

▪ Realizarea de expoziții 

permanente și temporare 

16 Reabilitarea 

Spitalului Municipal 

"Dr. Eugen 

Nicoară" 

   FINALIZAT ▪ Construire clădire 

demontabilă tip container 

pentru compartimentul de 

primiri urgențe a spitalului " 

Dr. Eugen Nicoară" Reghin 

– 1.012.865,60 lei 
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▪ Reparații curente la fațada 

clădiri principale - 

181,451.20 lei     

▪ Reparații capitale la 

instalația exterioară a 

instalației de alimentare cu 

apă potabilă și asigurarea 

rezervei de apă pentru 

spital - 497,292.94 lei    

▪ Montare covor PVC la 

secțiile spitalului -  

168,499.84 lei 

▪ Înlocuirea radiatoarelor 

vechi din fontă la secțiile 

Medicală și chirurgie - 

160,697.60 lei 

▪ Schimbarea de destinație a 

unei clădiri din garaje în 

spațiu de sterilizare 

centralizata - 161,840.00 lei 
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▪ Schimbare învelitoare la 

secția Dermatologie - 

39,350.77 lei    

▪ Schimbare învelitoare la 

sectia ORL - 68,274.94 lei    

▪ Amenajarea subsolului 

clădirii principale în vederea 

amplasarii instalațiilor de 

producere a apei calde 

pentru spital - 82,208.00 lei     

▪ Schimbare învelitoare la 

cladirea "Stomatologiei" - 

85,659.79 lei 

▪ Proiectare și execuție 

schimbare de destinație cu 

modificări constructive ale 

cladirii C16 din centrala 

termica în clădire cu 

funcțiune medicală în 

vederea amplasarii unui 

computer tomograf în 
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cadrul spitalului municipal 

"dr. Eugen nicoara" reghin - 

1,116,005.06 lei (în curs de 

execuție) 

17 Construire spital 

nou în Municipiul 

Reghin 

   În derulare. 

Realizat studiu 

de fezabilitate 

 

18 Reabilitarea Casei 

Municipale de 

Cultură „Eugen 

Nicoară” 

2016 544.926,32 PNDL FINALIZAT  

19 Reabilitare poduri 

şi podeţe 

2015- prezent  Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

Realizate parțial. 

Nu au existat linii de finanțare în 

acea perioadă 

20 Execuţie Șoseaua 

de centură a 

Reghinului Bistriţa-

Topliţa 

  Ministerul 

trasporturilor 

În derulare. 

Actualizare SF 

Proiectul apare pe lista de priorități 

a DRDP Brașov, Ministerul 

Transporturilor 
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21 Modernizarea 

producerii energiei 

termice la Spitalul 

Municipal Reghin 

2019 633,550.13 Buget local FINALIZAT Montarea de centrale termice 

individuale la secțiile spitalului 

 

22 Instalare de 

sisteme de 

încălzire care 

utilizează energie 

solară la grădiniţele 

cu program 

prelungit şi creşa 

din Municipiul 

Reghin 

2019  POR FINALIZAT  

23 Izolarea termică a 

blocurilor 

   Nerealizat În perioada 2014-2017 Municipiulu 

Reghin nu a fost eligibil. 

După 2017, când am devenit 

eligibili, nu au fost identificați 

posibili beneficiari ai proiectului. 

24 Crearea facilităţilor 

pentru practicarea 

 546.218,49 Buget local FINALIZAT Achiziție patinoar sintetic 
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sporturilor de 

iarnă, schi şi 

patinaj 

Nu a fost identificată sursa de 

finanțare pentru pârtia de schi  

25 Reabilitarea şi 

modernizarea 

Cinematografului 

„Patria” 

   În derulare. 

Trecut de CNI, 

ajuns la 

MLPDA în 

comisie. 

 

26 Modernizarea, 

reorganizarea și 

extinderea 

Grupului Școlar 

„Petru Maior” 

Reghin 

 5.985.065,00  POR În derulare. 

Aplicat 

proiect, trecut 

de faza de 

eligibilitate 

administrativă  

 

27 Reabilitarea 

infrastructurii 

rutiere din 

împrejurimile 

Centrului Școlar 

pentru Educație 

2017-2018 962.118,68 Buget local FINALIZAT ▪ Str. Cimitirului și Str. 

Margaretelor 

▪ Amenajare trotuare 

▪ Rigole 
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Incluzivă Nr. 3 SAM 

Reghin 

28 Modernizarea și 

reorganizarea  

Liceului tehnologic 

„Lucian Blaga” 

Reghin 

   Nerealizat  

29 Reabilitarea 

Grădiniței cu 

Program Prelungit 

Nr.2 Reghin 

   Nerealizat Proiect depus și respins – punctaj 

insuficient 

30 Reabilitare capitală 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 3 Reghin 

 4.154.815,62 POR În derulare. Proiect câștigat – finalizarea 

lucrărilor 2023 

31 Finalizarea 

lucrărilor de 

reabilitare/ 

modernizare la 

2019-prezent  Fonduri 

norvegiene 

În derulare. Proiect depus, trecut etapa de 

promovare 

Proiect în evaluare  
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Școala Gimnazială 

Nr. 4 Apalina 

32 Extinderea și 

modernizarea 

Școlii Gimnaziale 

„Alexandru 

Ceușianu” Reghin 

12.03.2020- 

2021 

2.103.585,00 PNDL În derulare. În curs de implementare 

Obținere avize 

33 Reabilitare Școala 

Gimnazială „Florea 

Bogdan” Reghin 

  POR În derulare. Proiect depus pe POR axa 13, 

înregistrat 

34 Reabilitarea 

Muzeului 

Etnografic Reghin 

   Nerealizat Proces retrocedare clădire 

35 Amenajare pârâuri 2019 - 

prezent 

 Ministerul 

Mediului 

În derulare. Cuprins în proiectul Amenajare 

complexă Canalul Morii și afluenți 

la Reghin (Pârâul Trandafirilor) – 

lucrări suspendate din lipsa 

finanțării 
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Pârâurile de mici dimensiuni din 

Municipiu sunt curățate și 

întreținute periodic în regie proprie 

36 Înființarea Parcului 

Industrial Reghin 

   Nerealizat Conform Ordonanța de Urgență 

nr.34 art. V alin (2) Pentru 

terenurile agricole situate în 

extravilanul unităților administrativ-

teritoriale, înregistrate ca pajiști 

permanente la data de 1 ianuarie 

2007 și carora li s-a schimbat 

categoria de folosință, dar nu a 

fost actualizată în registrul agricol, 

înainte de intrarea în vigoare a 

prezentei legi, se poate solicita 

schimbarea categoriei de folosință 

a acestora, cu respectarea 

obligației ca beneficiarul să 

recupereze din terenurile 

neproductive o suprafață egală cu 

cea solicitată a fi aprobată.  
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Nu există în proprietate  suficient 

teren 

37 Pregătire 

profesională în 

vederea 

eficientizării 

activităţii 

Administraţiei 

Publice Locale 

2015-prezent  Buget local, 

Proiecte cu 

finanțare 

nerambursab

ilă 

FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

Periodic din cadrul 

departamentelor s-au efectuat 

cursuri de specializare 

38 Extinderea și 

modernizarea 

spațiilor verzi și a 

spațiilor de joacă 

din municipiul 

Reghin 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

 

39 Amenajarea 

Parcului de 

agrement de la 

Pădurea Rotundă 

   Nerealizat Proiect demarat în 2010, 

suspendat în 2012 
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40 Reactualizare 

P.U.G. Municipiul 

Reghin 

2016-prezent 219.000,00 Buget local, 

Consiliu 

Județean 

FINALIZAT Faza finală. Etapa de avizare. 

41 Parcare subterană    Nerealizat  

42 Reabilitare 

canalizare zona 

Mihai Viteazu 

2014 20.441,14 Buget local FINALIZAT  

43 Extindere și 

modernizare Liceul 

Tehnologic „Ioan 

Bojor” Reghin 

2014-2015 540.270,48 PNDL FINALIZAT  

44 Modernizare Creșa 

Nr. 1 Reghin 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT  

45 Modernizare și 

extindere Grădinița 

cu Program 

Prelungit Nr. 4 

Reghin 

   Nerealizat  
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46 Modernizare 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 1 Reghin 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT  

47 Modernizare 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

Nr. 5 Reghin 

  Buget local FINALIZAT  

48 Reabilitarea și 

modernizarea 

Grădiniței cu 

Program Normal 

Nr. 3 Reghin 

2018-2019  Buget local FINALIZAT  

49 Reabilitarea și 

modernizarea 

Grădiniței cu 

Program Normal 

Nr. 2 Reghin 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT  

50 Reabilitarea și 

modernizarea 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT  
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Grădiniței cu 

Program Normal 

Nr. 1 Reghin 

51 Reabilitarea şi 

modernizarea 

infrastructurii 

publice: alei, 

parcări terestre, 

trotuare 

2015-prezent 358.980,98 Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

▪ Reparații trotuare Str. 

Iernuțeni 179.998 + TVA 

▪ Reparații suprafețe 

pietonale Ștrand Municipal 

Reghin 45.336,26 + TVA 

▪ Reparații trotuare Str. Mihai 

Viteazu 60.992 

▪ Reparații trotuare Str. Mihai 

Viteazu 72.654,72 

52 Modernizarea și 

reabilitarea Casei 

de Cultură a 

Tineretului „George 

Enescu” 

   Nerealizat În această clădire își desfășoară 

activitatea biblioteca municipală 

53 Extindere și 

modernizare 

Biblioteca 

2017  Buget local FINALIZAT Mutat sediul bibliotecii 
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Municipală „Petru 

Maior” Reghin 

54 Modernizarea și 

extinderea 

iluminatului public 

din municipiul 

Reghin 

2015-prezent  Buget local FINALIZAT 

Este o activitate 

continuă. 

Anual se cuprind sume în bugetul 

local pentru extindere și 

modernizare 

55 Înființarea unei 

cantine sociale 

   Nerealizat  

56 Modernizarea și 

extinderea 

transportului în 

comun din 

municipiul Reghin 

2020-2023 31.709.344,61 POR, 

Buget local 

În derulare.  

7 Înființarea unui 

cămin de bătrâni 

   Nerealizat  

58 Înființarea unui 

campus de 

aventură 

   Nerealizat Condiționat de realizarea 

proiectului Amenajare complexă 

Canalul Morii și afluenți la Reghin  
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59 Înființarea unei 

stațiuni 

balneoclimaterice 

   Nerealizat  
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4. Provocări identificate  

 PROVOCĂRI DEMOGRAFICE 

Fenomenul accentuat de îmbătrânire demografică, rata scăzută a natalității și respectiv cu reducerea 

numărului populației reprezintă principalele provocări demografice cu care se confruntă Municipiul 

Reghin, iar statisticile arată că aceste fenomene se vor accentua în orizontul 2030.   

Municipiul se încadrează în tendința europeană, națională și regională de scădere demografică 

constantă și de îmbătrânire a populației, fapt ce demonstrează că investițiile cu efect asupra calității 

vieții cetățenilor sunt vitale.  Pandemia de COVID-19 a schimbat Europa și lumea întreagă, într-o 

clipă. Ea va avea un impact de durată asupra modului în care trăim și muncim împreună și a survenit 

într-o perioadă în care Europa traversa deja o perioadă de schimbări demografice și societale 

profunde.  

Exodul tinerilor lucrători calificați are impact asupra îmbătrâniri, înnoirii generațiilor și dezvoltării 

economice din aceste zone. 

Potrivit Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România realizat de Banca Mondială, în Municipiul 

Reghin se identifică 3 zone zone marginalizate după cum urmează: 

• Cartierul Apalina (1000 locuitori) 

• Locuințe sociale (60 locuitori) 

• Zonă romi (87 locuitori) 

Așadar, 1,16% din populația municipiului de la nivelul anului 2011 se afla în zone dezavantajate pe 

locuire, 8,98% din populație în zone dezavantajate pe capital uman, 5,76% din populație în zone 

marginalizate, iar 0,01% din populație se afșă în zone cu instituții sub 50 de locuitori. 
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 PROVOCĂRI ECONOMICE 

Municipiul Reghin se confruntă cu o serie de provocări ale dezvoltării urbane generate de veniturile 

modeste la nivel local, fiind astfel posibilă o eficientizare a bugetului local și realizarea de proiecte 

cu impact crescut asupra comunității locale.     

Reghinul a avut o istorie economică bogată până în 1944 cu specializare în industria lemnului, 

a producţiei de cherestea, a prelucrării buştenilor din lemn de rezonanţă, a trăsurilor, a 

fabricării lăzilor, industria pielăriei, distilărie etc. Unele din aceste sectoare de activitate au fost 

amplificate în perioada comunistă, spre exemplu industria instrumentelor muzicale care a 

cunoscut o dezvoltare constantă şi după 1990.  

Putem afirma faptul că spiritul antreprenorial este dezvoltat. Economia locală gravitează în 

jurul unor companii locale  unele cu tradiție recunoscută național și internațiola: precum IRUM 

SA; Mobiladalin SRL, Larix Mobila SRL, 2Bgroup SRL, Alpina SA; Smart Soft Serv SRL, 

Maviprod, Hora SA  Gliga Intrumente Muzicale SA etc, care absorb o pondere importantă din 

forța de muncă și generează peste 50% din cifra de afaceri, iar produsele obținute sunt 

destinate atât consumului intern cât și consumului extern.  

În prezent economia municipiului contribuie emnificativ la economia județului Mureș, înglobând 

7,44% din totalul agenților economici ai județului și generează 6,69% din cifra de afaceri din 

județul Mureș.  

✓ Totuși, se identifică numeroase provocări / probleme cheie precum:  insuficiente start-

up-uri/ afaceri locale, care să creeze locuri de muncă și să inoveze 

✓ lipsa ofertei investiționale, respectiv a oportunităților și facilităților pentru investitori 

✓ lipsa unui parc industrial 

✓ migrarea forței de muncă către orașele mai mari 

✓ valorificarea insuficientă a potențialului turistic 

✓ economia socială insuficient dezvoltată și promovată 

✓ lipsa culturii privind economia circulară 

declinul demografic  ce va conduce în timp la modificări semnificative în structura consumului 

și a producțieiActivitatea de cercetare, dezvoltare și inovare nu este dezvoltată. Municipiul 

Reghin ar trebuie să contribuie la dezvoltarea sectoarelor de specializare inteligentă stabilite 

la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru și să-și dezvolte structuri de guvernanță multi-nivel 

aliniate la nivel strategic.  
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În următorii ani municipiul Reghin trebuie să își crească gradul de atractivitate pentru 

investitori, să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului local și să implementeze măsuri care să 

asigure creșterea calității locuirii în municipiu, valorificând competențele sale distinctive și 

resursele de care dispune: buna conectivitate teritorială (rutieră și feroviară),  existența unor 

ramuri economice cu tradiție care diferențiază municipiul de alte centre urbane din țară, 

existența unei infrastructuri socio-culturale de bază care poate fi dezvoltată și vitalizată pentru 

a corespunde în mod adecvat cerințelor comunității locale, din care poate fi atrasă forță de 

muncă și în care se pot dezvolta parteneriate pe diferite domenii de interes.  

 PROVOCĂRI SOCIALE 

Infrastructura socială și sanitară :  

Între principalele provocări ale orizontului 2030 privind infrastructura socială și sanitară se 

identifică: 

- amenajarea infrastructurilor de îngrijire a persoanelor vârstnice -  o principală 

provocare în contextul accentuării fenomenului de îmbătrânire demografică.   

- lipsa soluțiilor durabile pentru comunitățile marginalizate social 

- atractivitatea redusă a localităților urbane mici în atragerea specialiștilor în sanătate 

- participarea scăzută a cetățenilor în societate  

- municipiul se confruntă cu un deficit al numărului de creșe existente raportat la 

necesitate. 

Pe teritoriul municipiului  funcționează momentan 2 unități de tip creșă cu o capacitate de 115 

locuri, și un proiect în derulare pentru amenajarea și doatarea Creșei ”SPIRIDUȘII VESELI

” (schimbare destinație din școală în creșă, modernizare, extindere și dotare) prin care 

capacitatea totală se va extinde cu 40 de locuri.  

În acest sens sunt necesare proiecte de construire de noi creșe în municipiu care să asigure 

o mai bună deservire a populației, amplasate judicios, pe baza unui studiu care să determine 

care sunt zonele urbane în care acestea sunt necesare. Volumul ridicat al populației din zonele 

urbane marginalizate generează o presiune semnificativă pe serviciile de asistență socială.  

În ceea ce privește populația tânără provenită din familii vulnerabile sau zone defavorizate, 

este necesară implementarea de măsuri de diminuare a abandonului școlar prin proiecte 

dedicate 

 

Infrastructura educațională: 
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Una dintre provocările cu care se confruntă Municipiul Reghin este problema deficitului de 

educație și a creșterii abandonului școlar la grupurile dezavantajate social. Aici se adaugă și 

alte provocări precum: lista ofertei învăţământului universitar, absolvenții de liceu fiind nevoiți 

să migreze către orașele mari, dotarea precară a unor unități de învățămât (mobilier, 

laboratoare, infratructură TIC etc), programul afterschool, învățămât dual redus etc.  

Facilitățile sportive și de agrement sunt foarte limitate. Tinerii care doresc sa să diversifice 

oferta extra curricularăsunt foparte limitați din acesate privințe.  

Esențială pentru creșterea adaptabilității sistemului de educație la provocări precum cea 

generată de pandemia SARS-COV 2 este dotarea și pregătirea școlilor și a elevilor pentru a 

se adapta educației online și la distanță. 

 

 PROVOCĂRI DE MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Calitatea mediului este un factor fundamental pentru sănătatea, economia și bunăstarea 

cetățenilor. Cu toate acestea, Municipiul Reghin se confruntă cu mai multe provocări legate de 

schimbările climatice, consumul și producția nedurabile, gestiunea defectuoasă a deșeurilor, 

calitatea spațiilor verzi, eficiență energetică precară a clădirilor publice și private, utilizarea 

insuficientă a energiei provenite din resurse regenerabile. Consecințele multiple ale poluării au 

determinat, în ultimele decenii, ca protecția mediului să devină una dintre cele mai importante 

și mai serioase probleme ale umanității . 

Principalii factori ce contribuie la calitatea slabă a factorilor de mediu la nivelul orașului sunt: 

- transportul rutier - este una din principalele surse de poluare în așezările urbane 

datorită pe de o parte lipsei alternativelor de deplasare și a infrastructurii de transport 

inadecvate, a lipsei centurilor ocolitoare dar și a numărului mare de autovehicule 

care aglomerează punctele de intrare-ieșire și zonele centrale ale orașelor, 

concomitent cu  creșterea susținută a numărului de autovehicule personale  precum 

și a vechimii acestora 

- rata mică de utilizare a transportului public în comun 

- gradul redus al coletării selective / gestiunea defectuasă a deșeurilor 

- numărul redus al campaniilor de informare și conștientizare al populației cu privire 

la colectarea selectivă și a importanței factorilor de mediu 

- activitățile industiale 

Reghinul este un oraş verde, aflându-se aproape de normele minime de 26mp/locuitor, 

suprafața de spații verzi actuală ce revine unui locuitor fiind de cca 22,28mp. Provocarea 
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principală este însă strâns legată de calitatea acestora, majoritatea spațiilor verzi (cu excepția 

celor din zona centrală) nu sunt întreținute corespunzător și au un aspect neîngrijit datorită 

lipsei sistemelor de irigații, a depozitării necorespunzătoare a deșeurilor și a infrastrcuturii 

degradate.  

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului fără a le compromite pe cele ale 

generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental pentru municipiu. Deși Municipiul Reghin a 

realizat și are în curs de implementare o serie de investiții cu impact pozitiv asupra factorilor 

de mediu, totuși se contastă necesitatea realizării unor noi investiții care să contribuie 

semnificativ la îmbunătățirea calității mediului.   
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IV. 4. SINTEZĂ A  

STUDIULUI SOCIOLOGIC 

REALIZAT ÎN RÂNDUL 

POPULAȚIEI  

MUNICIPIULUI REGHIN 
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5. SINTEZĂ A STUDIULUI 

SOCIOLOGIC REALIZAT ÎN 

RÂNDUL POPULAȚIEI 

MUNICIPIULUI REGHIN 
 

Studiul sociologic a avut drept scop măsurarea satisfacției opiniei publice cu privire la 

investițiile și direcțiile de dezvoltare planificate, identificarea nevoilor sociale și edilitare din 

comunitate, precum și fundamentarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a Municipiului Reghin 

pentru următorii șapte ani. 

 METODOLOGIE 

NATURA CERCETĂRII  

Anchetă sociologică bazată pe sondarea opiniei publice prin aplicare de chestionar – interviuri 

telefonice, online prin intermediul platformei wwww.sidureghin.ro și directe, după metoda 

interviului fața-în-față, în spațiile publice special amenajate pentru colectarea chestionarelor. 

CALENDARUL CERCETĂRII  

22 iunie -10 iulie 2020  

METODOLOGIE APLICATĂ 

Metodă: ANCHETĂ SOCIOLOGICĂ 

Tehnică: SONDAREA OPINIEI PUBLICE 

Instrument: CHESTIONAR SOCIOLOGIC 
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COMPOZIȚIA EȘANTIONULUI ȘI SIGURANȚA STATISTICĂ A REZULTATELOR  

Eșantion reprezentativ la nivelul municipiului: 1136 subiecți - număr maxim de cazuri valide 

incluse în baza de date. (Eșantion calculat 1006 respondenți, la o populație de 37.593 

persoane la data de 1 ianuarie 2020, conform INSSE, universul are o valoare aproximativă de 

30.912 persoane – peste 18 ani).  

Nivel de încredere: 99%  

Eroarea statistică estimativă: ±4%  

Formă de raportare: Raport de cercetare 

STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A RESPONDENȚILOR 

Eșantionul studiului de față a fost compus din 37% persoane cu vârsta între 18-35 ani, 35% 

persoane cu vârsta între 36-50 ani, 18% persoane cu vârsta între 51-65, 10% persoane cu 

vârsta peste 65 de ani. În ceea ce privește genul respondenților, 51% dintre aceștia au fost 

femei, iar 49% dintre aceștia au fost bărbați.  

 

18-35 de ani
37%

36-50 de ani
35%

51-65 de ani
18%

peste 65 ani
10%
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 Prezentarea sintetică a rezultatelor 

În această secțiune, sunt prezentate sintetic cele mai importante și relevante rezultate ale 

studiului, în vederea identificării problemelor majore percepute în rândul populației din 

Municipiul Reghin, dar și a posibilelor direcții de dezvoltare în următoarea perioadă.  

 Gradul de mulțumire a cetățenilor din Reghin cu 

privire la anumite aspecte generale 

În ce privește sistemul de educație din Municipiul Reghin 55.7% dintre respondenții au 

declarat că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, în timp ce doar 16.6% sunt foarte nemulțumiți.   

În ceea ce privește situația sistemului de sănătate, aproximativ o treime (32.2%) dintre aceștia 

au declarat că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acesta, în timp ce  31.7% dintre ei sunt 

nemulțumiți și 15.3% sunt foarte nemulțumiți.  

Atitudini similare se regăsesc și în cazul percepției cu privire la situația economică a 

Municipiului Reghin. Astfel, mai bine de o treime dintre cei care au răspuns acestui chestionar 

(34.3%) au menționar că sunt mulțumiți, iar 1.7% că sunt chiar foarte mulțumiți de situația 

economică din municipiu.  

Întrebați de cât de mulțumiți sunt de aspectul orașului, 41.7% dintre respondenți s-au declarat 

foarte mulțumiți sau mulțumiți de aspectul general al orașului, și doar 12.1% sunt foarte 

nemulțumiți de aspect.  

O imagine și mai optimistă o regăsim în cazul cartierului în care locuiesc, peste jumătate 

(52.8%) din reghineni fiind mulțumiți (43%) sau foarte mulțumiți (9.8%) de cartierul lor. În tot 

acest timp, mai puțin de un sfert (24.7%) sunt foarte nemulțumiți (8.4%) sau nemulțumiți 

(16.3%) de cartierul în care locuiesc.  

În ceea ce privește percepția respondenților cu privire la administrația publică locală, 39% 

dintre respondenți s-au declarat mulțumiți, iar 7% chiar foarte mulțumiți. În același timp, 20.8% 

s-au declarat nemulțumiți de administrația publică locală de la momentul actual, iar 13.6% 

foarte nemulțumiți.  

Referitor la gradul de mulțumire vis-a-vis de locul de muncă, peste două treimi dintre 

respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți (69.3%), pe când doar 8% dintre ei au 

spus că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 
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Situația cea mai optimistă se regăsește în cazul atitudinii față de condițiile de locuit din 

locuința respondenților, unde peste 85% dintre respondenți au declarat că sunt mulțuimiți sau 

foarte mulțumiți, în timp ce doar 6.2% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 

În schimb, peste o treime din respondenți (40.7%) au declarat că sunt foarte nemulțumiți sau 

nemulțumiți de gradul de siguranță din Municipiul Reghin, în timp ce 28.5% sunt mulțumiți, 

iar un procent foarte mic, de doar 4.1%, sunt foarte mulțumiți. 

 

Gradul de mulțumire a cetățenilor din Reghin cu privire la anumite aspecte generale 
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 Cele mai importante probleme din Reghin, în 

percepția cetățenilor 

În această secțiune, sunt prezentate problemele menționate de respondenți, la nivel general, 

în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 probleme ale 

municipiului. Toate au fost cumulate rezultând un total de 2735 de astfel de probleme. Fiecare 

dintre acestea au fost organzitate pe categorii principale. De asemenea, există o categorie, 

denumită generic „altele”. În această categorie sunt cumulate problemele care au avut o 

frecvență redusă de menționări – mai puțin de 10. 

Astfel, când au fost rugați să spună care sunt principalele probleme din municipiu, la nivel 

general, cea mai importantă dintre ele fiind situația drumurilor și infrastructura din oraș – 

22%.  

Problema sistemului de sănătate din Muncipiul Reghin este următoare problemă ca 

importanță în rândul respondenților, cu un procent de 10% din totalul problemelor menționate. 

Mai concret, majoritatea celor care au menționat această problemă au subliniat infrastuctură 

învechită, clădiri vechi, spații neamenajate sau insuficiența personalului medical. Mai mult, o 

parte semnificativă au menționat de nevoia reabilitării Spitalului sau chiar amenajarea unui 

spital nou.  

A treia problemă ca importanță este cea legată de siguranța și ordinea publică. Astfel, 8% 

dintre respondenți au menționat că în Municipiul Reghin una din principalele probleme este 

cea legată de lipsa siguranței cetățenilor.  

Alte probleme majore menționate sunt cele legate de lipsa curățeniei – 7% dintre respondenți 

– atât în parcuri cât și pe străzi. Tot ei au menționat și că sunt zone în care încă se depozitează 

deșeuri necorespunzător, fapt ce duce la un aspect nu tocmai îngrijit al orașului.  

Lipsa locurilor de muncă și situația economică din prezent reprezintă o altă problemă 

identificată de respondenții studiului. 7% dintre respondenți au menționat că aceasta este o 

problemă pentru Municipiul Reghin și că este nevoie de o viziune strategică care să încerce 

să o estompeze. 

Un număr destul de mare de respondenți a menționat că una din problemele majore cu care 

se confruntă Reghinul este legată de lipsa unor zone de agrement amenajate, sau de 

petrecere a timpului liber, 5% dintre respondenți menționând acestă problemă ca fiind una 

dintre cele mai importante. Printre altele, o parte dintre respondenți au menționat de lipsa 

pistelor pentru bicicliști sau a pistelor de alergare special amenajate, sau pur și simplu a unor 

spații în aer liber, amenajate pentru petrecerea timpului liber. În plus, 3% dintre respondenți 

au menționat ca fiind o problemă și lipsa sau insuficiența parcurilor sau a spațiilor de joacă 

pentru copii. 
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Un alt aspect menționat este cel legat de sistemul de învățământ, și mai ales de situația 

infrastructurii fizice și a clădirilor, sau insuficiența grădinițelor și creșelor. Așadar, 4% dintre 

respondenți au menționat că acestea sunt o problemă importantă pentru Municipiul Reghin. 

Tot 4% dintre respondenți au menționat și că una dintre problemele cu care se confruntă orașul 

este lipsa unor măsuri eficiente de integrare a minorității rrome. Similar, tot 4% dintre 

respondenți au menționat ca probleme accesul la utilități, și mai exact au menționat că au 

probleme fie cu lipsa canalizării în anumite zone din oraș, fie și probleme cu calitatea apei 

potabile.  

Alte probleme amintite sunt cele legate de poluare (2%), traficul intens și lipsa de centuri 

ocolitoare (2%) a modului de administrare a orașului (2%), sau lipsa unui cinematograf 

sau problema activitățiilor și manifestărilor culturale insuficiente (2%).  

 

Cele mai importante probleme din Reghin, în percepția cetățenilor 
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 Principalele surse de poluare din orașul Reghin, în 

percepția cetățenilor 

În această secțiune, sunt prezentate cele mai importante surse de poluare, identificate de 

respondenți, în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 surse ale 

poluării. Toate răspunsurile au fost cumulate.  

Așadar, în accepțiunea respondenților, principalele trei surse de poluare din Reghin sunt: 

deșeurile, mașinile și fabrica Kastamonu. Mai precis, 24% din răspunsuri au menționat 

deșeurile depozitate în locuri nepermise sau necontrolat, sau deversate ilegal în apă ca fiind 

principala sursă de poluare în Reghin. În plus, 19% dintre răspunsuri menționează 

autoturismele sau traficul intens care trece prin oraș ca sursă principală de poluare a 

aerului. Nu în ultimul rând, fabricile și toată zona industrială sunt considerate de respondenți 

ca un real pericol pentru protecția mediului.  

 

Principalele surse de poluare din orașul Reghin, ÎN PERCEPȚIA CETĂȚENILOR 
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 Siguranța cetățenilor 

În privința percepției asupra siguranței în cartierul în care locuiesc, mai bine de jumătate 

(54.2%) dintre respondenți au menționat că se simt în siguranță sau chiar în foarte mare 

siguranță. În același timp, mai bine de un sfert dintre aceștia (27.9%) nu se simt deloc sau 

aproape deloc în siguranță când se plimbă în cartierul în care locuiesc. 

În ceea ce privește siguranța atunci când se plimbă prin parcuri, 44.7% dintre respondenți se 

simt în siguranță sau foarte mare siguranță, în timp ce aproape o treime dintre aceștia (31.7%) 

nu se prea simt sau nu se simt deloc în siguranță. 

Întrebați de percepția privind siguranța în zona Piațetei, 48.9% dintre respondenți au declarat 

că se simt în siguranță sau chiar în foarte mare siguranță. 23.6% dintre respondenți se declară 

deloc sau foarte puțin în siguranță atunci când se află în zona Piațetei. 

Jumătate (50.5%) dintre respondenți se simt în mare sau foarte mare siguranță atunci când 

staționează în zona spațiilor comerciale, în timp ce 23.8% nu se simt deloc sau aproape deloc 

în siguranță. 

Situația este diferită atunci când respondenții sunt chestionați despre siguranța lor pe timp de 

noapte. Astfel, un sfert (25.5%) dintre respondenți se simt în mare sau foarte mare siguranță 

atunci când se plimbă singuri, noaptea prin cartierul lor. La polul opus se află cei mai bine de 

jumătate (52.3%) care nu se simt deloc sau aproape deloc în siguranță. 

Similar, și atunci când respondenții se plimbă noaptea prin alte zone din Reghin în afară de 

cartierului lor, 64.1% dintre ei se simt deloc sau aproape deloc în siguranță. În același timp, 

doar 23.6% dintre respondenți se declară că sunt în mare sau foarte mare siguranță, atunci 

când se plimbă noaptea în alte zone din oraș, decât în cartierul în care locuiesc.  
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Siguranța cetățenilor 
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 Principalele probleme cu care se confruntă sistemul 

de sănătate 

Această secțiune prezintă cele mai importante probleme, din perspectiva respondenților, cu 

privire la sistemul de sănătate din Reghin. Astfel, din analiza răspunsurilor primite, se poate 

observa că principalele probleme cu care se confruntă spitalele din Reghin sunt legate de lipsa 

de aparatură medicală și dotări, lipsa personalului medical și calitatea actului medical. Așadar, 

o treime – 33% - dintre răspunsurile primite aminteau fie de dotările insuficiente, fie de 

aparatura medicală învechită existentă în spitale. În plus, 13% din aceste răspunsuri 

menționau de numărul mic de cadre medicale sau personal auxiliar existente în spital, fapt ce 

duce deseori la aglomerație și la ore multe de așteptare. Mai mult decât atât, tot 13% din 

răspunsuri menționează și calitatea actului medical sau atitudinea personalului medical 

ca fiind deficitare în Reghin.  
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 Gradul de satisfacție față de sistemul de educație 

 

În ceea ce privește percepția cu privire la situația generală a sistemului de educație din Reghin, 

mai mult de jumătate – 55% - dintre respondenți s-au declarat mulțumiți sau chiar foarte 

mulțumiți. Doar 14% au menționat că sunt nemulțumiți, iar 4% din respondenți s-au declarat 

foarte nemulțumiți de situația în care se află sistemul de educație din Reghin. 

 Spații publice pentru petrecerea timpului liber 

În ceea ce privește spațiile și zonele special amenajate pentru petrecerea timpului liber, se 

poate observa că percepția reghinenilor este una de relativă mulțumire. Astfel, în privința 

spațiilor verzi, 45% din reghineni sunt mai degrabă nemulțumiți cu situația spațiilor verzi din 

oraș, acordând note de 1 și 2, în timp ce aproape o treime din respondenți (29.5%) sunt 

mulțumiți și foarte mulțumiți de situația acestora. În același timp, mai bine de un sfert - 25.5% 

- dintre ei au acordat note de 4 și 5, fiind mulțumiți sau foarte mulțumiți cu situația locurilor de 

joacă.  

Pentru a avea o imagine cât mai clară a direcțiilor importante de investiții pentru amenajarea 

de spații sau locuri pentru petrecerea timpului liber, tabelul de mai jos prezintă punctajele cele 

mai mari cumulate pe fiecare din investiție – punctaje de la 1 la 4. Astfel, se poate observa că 

primele trei poziții în topul preferințelor respondenților sunt ocupate de amenajarea pistelor 

pentru bicicliști, reabilitarea cinematografului și amenajarea de locuri de joacă pentru 

copii. Cele trei investiții reprezintă ceea ce consideră reghinenii ca fiind cele mai importante 

investiții în vederea petrecerii timpului liber în Reghin.  
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Spații publice pentru petrecerea timpului liber 
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 Principalele domenii în care Primăria Reghin ar 

trebui să investească, în percepția cetățenilor 

În această secțiune sunt prezentate propunerile de investiții venite din partea respondenților, 

la nivel general, în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 direcții 

sau propuneri de investiții în perioada următoare pentru municipiu. Toate propunerile aduse 

de respondenți au fost cumulate, rezultând un total de 2900 de astfel de propuneri. Fiecare 

dintre acestea au fost organzitate în categorii principale. De asemenea, există o categorie, 

denumită generic „altele”. În această categorie sunt cumulate acele propuneri care au avut o 

frecvență redusă de menționări-mai puțin de 10. 

Cele mai multe propuneri din partea respondenților se referă la investiții în domeniul sănătății, 

19% din total. Astfel, aceștia își doresc ca investițiile viitoare să fie direcționate către 

amenajarea și dotarea spitalului existent, dar și îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin 

achiziționarea de aparatură nouă.  

Următoarea direcție principală de investiție este către sistemul de învățământ, cu 15%. 

Așadar, respondenții consideră oportună investiția în modernizarea școlilor, dar și în 

construirea de grădinițe și creșe noi pentru a răspunde cât mai bine cererii tot mai crescute. 

Investițiile în infrastructură reprezintă și ele un domeniu de interes, 12% dintre propuneri 

mergând în această direcție. Prin aceste investiții, respondenții se referă în gerenal la 

modernizarea infrastructurii, dar și la aspecte ce țin de sistemul de iluminat, amenajare de noi 

parcări, descongestionarea traficului prin realizarea unei centuri ocolitoare, dar și investiția în 

construcția de locuințe noi atât sociale cât și pentru tineri. O altă direcție foarte importantă de 

investiție este în asfaltarea de drumuri și străzi din oraș. 9% din propunerile de investiții în 

perioada următoare fiind propuse a merge în această direcție. 

Un alt aspect deosebit de important și care a fost menționat de multe ori de respondenți este 

necesitatea amenajării de spații și zone de agrement pentru petrecea timpului liber. 

Astfel, 7% din totalul de propuneri recomandă învestiția în astfel de zone, fie prin amenajarea 

de piste de biciclete, piste de alergare, sau pur și simplu zone special amenajate pentru 

petrecerea timpului liber. 
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Principalele domenii în care Primăria Reghin ar trebui să investească, în percepția 

cetățenilor 
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Similar și ca răspuns la problema identificată privind lipsa locurilor de muncă, o altă direcție 

principală de investiție ar putea fi în sectorul economic – 7% dintre propuneri au mers înspre 

acest sector. Respondenții propun ca prin atragerea de noi investitori, prin atragerea de fonduri 

europene, sau prin investiții concrete în agricultură și turism să se creeze locuri noi de muncă, 

dar și o dezvoltare economică a zonei. 

Reabilitarea fostului Cinematograf, alături de organizarea de evenimente culturale, dar și de 

artă, reprezintă o altă direcție de investiție considerată a fi importantă de către respondenți, 

3% dintre propuneri mergând în această direcție. Cu același procentaj sunt amintite investițiile 

în amenajarea de spații de joacă și parcuri, dar și în curățenia orașului și în creșterea gradului 

de siguranță și ordine publică. 

Pe ultimele locuri ca și propuneri principale de investiții pot fi menționate investițiile în aspectul 

orașului (2%), dar și în facilitarea accesului la rețelele de utilități (canalizare și apă). Mai 

precis, în ceea ce privește accesul la utilități, respondenții propun schimbarea conductelor de 

apă, pentru a crește calitatea apei potabile din municipiul Reghin. 

O altă direcție de investiție este și în creșterea capacității administrative (1%), inclusiv prin 

proiecte de digitalizare sau de pregătire a funcționarilor publici. În plus, sunt amintite și 

proiecte de amenajare de noi spații verzi (1%) sau de construirea de instituții sociale 

(1%) ce vin în sprijinul vârstinicilor, sau a persoanelor fără venit sau cu handicap.  

  



    

 
 

 

|   190 

V. ORIZONT 2030 
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6. ORIZONT 2030 

 Viziune 

Reghin - orașul sustenabil, pe care să-l numim cu toții, cu drag, ACASĂ. Aceasta 

este viziunea comunității noastre pentru municipiul nostru. 

Colaborând îndeaproape, administrația publică, reprezentanții mediului 

economic și cetățenii pot valorifica moștenirea istorică, industrială și 

culturală. Astfel, creștem calitatea vieții într-un mediu sustenabil și dezvoltăm 

comunitatea în spiritului frumos al diversității transilvănene și al civismului. 
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În vederea atingerii acestei viziuni, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană își propune să 

reconecteze centrul istoric, cartierele periferice și spaţiile verzi în circuitul urban, crescând 

astfel funcţionalitatea, competitivitatea și atractivitatea orașului.  

De asemenea, pentru consolidarea poziţiei de centru local, municipiul Reghin va investi în 

dezvoltarea și promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman și în modernizarea 

infrastructurii și serviciilor publice, utilizând tehnologii moderne și inteligente. 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030, obiectivul pentru anul 2030 este apropierea semnificativă a României de nivelul 

mediu din acel an al ţărilor membre ale UE din punct de vedere al indicatorilor dezvoltării 

durabile. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi lung, o creştere 

economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale 

dintre România şi celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se 

măsoară procesul de convergenţă reală, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la 

puterea de cumpărare standard (PCS), aplicarea Strategiei creează condiţiile ca PIB/loc 

exprimat în PCS să depăşească, în anul 2013, jumătate din media UE din acel moment, să se 

apropie de 80% din media UE în anul 2020 şi să fie uşor superior nivelului mediu european în 

anul 2030. Se asigură, astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene în conformitate cu Tratatul de aderare, precum şi implementarea 

efectivă a principiilor şi obiectivelor Strategiei Lisabona şi Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă 

reînnoite a UE (2006). 

În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi programele naţionale de 

dezvoltare, Strategia stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea 

principiilor dezvoltării durabile în perioada imediat următoare:  

▪ Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în 

profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului 

natural;  

▪ Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională şi de sănătate 

publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile şi de impactul acestora 

asupra pieţei muncii;  

▪ Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic şi 

ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional şi local 

şi stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea fermă a 

criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie sau servicii;  

▪ Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii de adaptare 

pe termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă inter-sectoriale, 
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cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criză generate de fenomene 

naturale sau antropice;  

▪ Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor comparative 

ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv a produselor organice; 

corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei agricole, în vederea 

asigurării hranei pentru oameni şi animale, cu cerinţele de majorare a producţiei de 

biocombustibili, fără a face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii 

solului, biodiversităţii şi protejării mediului;  

▪ Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, în special în 

domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, siguranţei alimentare, educaţiei, 

sănătăţii şi serviciilor sociale;  

▪ Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional; racordarea la 

normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie însoţită de revitalizarea, în 

modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special în zonele montane şi cele 

umede.  

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional şi regional, vizează 

menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei structurale şi 

capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca fundaţie pentru menţinerea şi sporirea 

capacităţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de 

impactul previzibil al schimbărilor climatice. Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltării 

durabile a României în perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced 

durata ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale. În paralel cu urmărirea aplicării 

prevederilor prezentei Strategii, mecanismele executive şi consultative vor începe, încă din 

anul 2009, un proces de re-evaluare complexă a documentelor programatice, strategiilor şi 

programelor naţionale, sectoriale şi regionale pentru a le pune de acord cu principiile şi 

practicile dezvoltării durabile şi cu evoluţia dinamică a reglementărilor UE în materie. Tot în 

acest cadru, se va elabora punctul de vedere al României şi contribuţia sa în cadrul procesului 

de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE.20 

 
 

 

20 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 
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  Obiectivele Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană actualizează și detaliază obiectivele Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Reghin 2015 – 2020, în funcţie de dimensiunile dezvoltării 

urbane durabile stabilite la nivel european și national. Astfel, pentru îndeplinirea viziunii sale 

de dezvotare urbană integrată, Municipiului Reghin va avea în vedere o serie de obiective 

specifice, corelate cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă. 

 OBIECTIV SPECIFIC 1 - Creșterea competitivității 

economice prin valorificarea resurselor locale și 

orientarea către domeniile cheie cu potențial de 

dezvoltare ale zonei  

▪ Valorificarea brandului Municipului Reghin – Oraș al Viorilor, prin organizarea de 

festivaluri de muzică cu participare națională și/sau internațională, organizarea de 

târguri și festivaluri în care să se pună accent pe arta lutieritului. Posibili parteneri în 

organizarea acestor evenimente sunt fabricile cu tradiție în arta lutieritului, precum 

Hora și Gliga. 

▪ Valorificarea mai bună a resurselor locale poate fi realizată prin stimularea creșterii 

lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente, la nivelul întregii zone funcționale 

urbane. Prin acest obiectiv se urmărește încurajarea structurilor parteneriale în ceea 

ce privește promovarea produselor locale și susținerea micilor producători prin crearea 

de infrastructură specifică de desfacere și depozitare.  

▪ Îmbunătățirea colaborării dintre mediul de afaceri și autoritățile publice locale.  

 OBIECTIV SPECIFIC 2 - Sporirea atractivității 

Municipiului Reghin 

▪ Valorificarea potențialului Municipiului Reghin prin dezvoltarea brandului local și 

promovarea continuă a acestuia, atât la nivel național cât și internațional. Brandul ajută 

la atragerea turiștilor care vor să viziteze Transilvania și împrejurimile, cât și pentru 

investitorii care pot vedea o oportunitate de dezvoltare sau de investiție. 
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▪ Revitalizarea unor obiective de atracție turistică (Zona centrală) și crearea unor noi 

zone de agrement (Pădurea Rotundă, Stejarii Seculari). 

 OBIECTIV SPECIFIC 3 - Sistem de învăţământ 

performant, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi ale 

angajatorilor 

▪ Pentru a stimula competitivitatea, este necesară orientarea către sectoare inovatoare, 

bazate pe cunoștințe avansate, sprijinirea inovării și investirea în educație și formare 

profesională specializată, sincronizată cu sectoarele economice ale Municipiului. 

Astfel, Administrația Publică se poate implica în dezvoltarea învățământului dual, care 

să pregătească tinerii pentru integrarea pe piața muncii conform cerințelor 

angajatorilor. 

 OBIECTIV SPECIFIC 4 - Sporirea nivelului de siguranță a 

populației în spațiile publice 

▪ Extinderea, și modernizarea, dacă este cazul, a sistemului de monitorizare video în tot 

Municipiul Reghin, până în 2027; 

▪ Reformă în cadrul poliției locale. În urma studiului sociologic, populația este 

nemulțumită de activitatea poliției locale.  

 OBIECTIV SPECIFIC 5 - Îmbunătățirea infrastructurii 

urbane și cea tehnico-edilitară 

▪ Modernizare, extinderea și reabilitarea infrastructurii rutiere locale, continuând astfel 

planul din Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020. 

▪ În ceea ce privește spațiile publice de parcare, acestea sunt insuficiente în zonele 

aglomerate ale orașului. În plus, nu există un management al spațiilor de parcare, 

majoritatea acestora fiind amenajate pe stradă, reducându-se astfel capacitatea de 

circulație, în special pe străzile înguste.  
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▪ Modernizare și extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă și implicit a 

conductelor de canalizare. De extinderea rețelelor este nevoie, în principal, în zonele 

rezidențiale nou dezvoltate ale Municipiului Reghin. 

▪ Modernizare și extinderea rețelelor de alimentare cu electricitate. 

 OBIECTIV SPECIFIC 6 – Dezvoltarea infrastructurii şi 

serviciilor publice, medicale și sociale  

▪ Construirea sau refuncționalizarea unor spații în azil de bătrâni, până în 2027; 

▪ Construirea sau refuncționalizarea a cel puțin unui nou centru de servicii publice 

sociale până în 2027; 

▪ Deși rețeaua medicală este relativ diversificată, există o serie de probleme ale unităților 

din domeniul public, cum ar fi starea avansată de degradare a clădirilor și lipsa 

aparaturii medicale moderne.  

▪ Reabilitarea și dotarea infrastructurii școlare și preșcolare; 

▪ Construcția sau refuncționalizarea unor spații având ca destinație creșă sau grădiniță, 

deoarece cererea este net superioară locurilor disponibile; 

▪ Construcția a cel puţin unui bloc nou de locuințe pentru tineri, până în 2027; 

 OBIECTIV SPECIFIC 7 - Eficientizarea fluxurilor 

principale de persoane şi marfă, prin modernizarea şi 

extinderea infrastructurii rutiere şi a reţelei majore 

de circulaţie 

▪ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, acolo unde este cazul, prin reabilitarea/ 

modernizarea/ extinderea drumurilor în proporție de 80%, până în anul 2027; 

▪ Proiectele propuse pentru atingerea acestui obiectiv au în vedere eliminarea blocajelor 

și fluidizarea traficului, prin îmbunătățirea circulației auto și pietonale pe anumite artere, 

dar și prin crearea a minimum cel puțin unei parcări pentru vehiculele de marfă.  

▪ În vederea descongestionării traficului din Municipiul Reghin, este necesară realizarea 

unei șosele de centură care să preia traficul greu care actualmente străbate zonele 

perifice ale Municipiului. 
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 OBIECTIV SPECIFIC 8 – Reducerea poluării şi creșterea 

calității factorilor de mediu în Municipiul Reghin 

▪ Încurajarea utilizării transportului public și a celui nemotorizat prin crearea/ 

modernizarea infrastructurii specifice și prin derularea de campanii de conștientizare și 

informare. 

▪ Măsuri de prevenire a riscurilor naturale și antropice pentru reducerea efectelor și 

pagubelor asupra populației, prin acțiuni specifice de regularizare a cursurilor de apă, 

împădurire, amenajare a zonelor de risc sau prin îmbunătățirea sistemului integrat 

pentru situații de urgență și prin acțiuni de conștientizare și informare. 

▪ Promovarea și susținerea sectorului public și privat, precum și a persoanelor fizice care 

doresc înnoirea automobilelor şi optează pentru o variantă hybrid sau electrică, în 

vederea diminuării cantității de gaze cu efect de seră degajate în atmosferă. 

▪ Înlocuirea parcului de autobuze cu unele electrice. 

 OBIECTIV SPECIFIC 9 – Creșterea eficienței energetice, 

atât în mediul public cât și cel privat 

▪ Creșterea eficienței energetice la nivelul Municipiului Reghin, prin măsuri integrate ce 

vizează reducerea consumului de energie și creșterea ponderii energiei provenite din 

surse regenerabile, până în 2027. 

 OBIECTIV SPECIFIC 10 - Dezvoltarea capacității 

administrative a Primăriei Municipiului Reghin 

 OBIECTIV SPECIFIC 11 - Creșterea calității vieții 

locuitorillor prin utilizarea tehnologiilor moderne 

disponibile și actuale 
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 CONCLUZII 

Cele 10 obiective specifice principale preiau provocarea ce rezultă din armonizarea 

elementelor care conferă identitate Municipiului Reghin și completarea lor cu idei noi. Temele 

propuse urmăresc capacitatea orașului de a integra și răspunde provocărilor care se întâlnesc 

atât pe plan local, judeţean, regional și naţional: 

▪ tendinţa de scădere a populaţiei, cu efecte directe în diminuarea volumului forţei de 

muncă pe termen mediu și lung; 

▪ diminuarea efectelor schimbărilor climatice și a consumului de energie; 

▪ creșterea concurenţei la nivel regional, naţional și internaţional cu privire la 

atractivitatea orașelor ca spaţii de locuit și spaţii economice, în special în condiţiile 

crizei economice și financiare; 

▪ nevoia de conectivitate; 

▪ disparităţile cu privire la nivelul de trai al populaţiei și nevoia regenerării zonelor 

marginalizate sau dezavantajate; 

▪ consolidarea rolului societăţii civile și a mediului de afaceri și nevoia acestora de a 

participa la dezvoltarea orașului. 
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7.  PORTOFOLIU DE PROIECTE  
 

OBIECTIV SPECIFIC 1 - Creșterea competitivității economice prin valorificarea resurselor locale și orientarea 

către domeniile cheie cu potențial de dezvoltare ale zonei 

TITLUL PROIECTULUI 
DEZVOLTAREA DE SERVICII PUBLICE CU SCOPUL DE A REDUCE SARCINA ADMINISTRATIVĂ PENTRU 
MEDIUL DE AFACERI 

Scopul proiectului Dezvoltarea economică prin reducerea birocrației pentru mediul de afaceri. 

Obiective specifice 
Creșterea competitivității economice prin valorificarea resurselor locale și orientarea către domeniile cheie cu 
potențial de dezvoltare ale zonei 

Problema identificată Proces administrativ încărcat și de durată pentru obținerea diferitelor autorizații și avize. 

Activități principale 
Dezvoltarea unei aplicații digitale special create pentru a veni în sprijinul actorilor economici; 

Organizarea unui birou unic pentru relaţia cu mediul de afaceri. 

Buget estimat 250.000 Euro 

Surse de finanțare 
Programul Operațional Tranziție Justă (Axa prioritară 1. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a 
reduce sarcina administrativă a  mediului de afaceri), POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și 
servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Furnizorii de utilități, Actori economici locali 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ ÎN ZONELE CU POTENȚIAL INVESTIȚIONAL 

Scopul proiectului Sprijinirea dezvoltării economice prin investiții în infrastructura tehnico-edilitară. 

Obiective specifice 
Creșterea competitivității economice prin valorificarea resurselor locale și orientarea către domeniile cheie cu 
potențial de dezvoltare ale zonei. 

Problema identificată Lipsa infrastructurii tehnico-edilitare în zone cu potențial investițional și îngreunarea proiectelor de investiții. 

Activități principale 
Identificarea zonelor cu potențial economic de investiții; 

Realizarea echipării tehnico-edilitare complete. 

Buget estimat 10.000.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare. 

Posibili parteneri Actori economici locali 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME ONLINE A INVESTITORULUI 

Scopul proiectului 
Dezvoltare economică prin asigurarea unei relații transparente și previzibile între administrația publică locală și 
mediul de afaceri. 

Obiective specifice 
Creșterea competitivității economice prin valorificarea resurselor locale și orientarea către domeniile cheie cu 
potențial de dezvoltare ale zonei 

Problema identificată Lipsa unui sistem centralizat de informații utile pentru actorii economici. 

Activități principale 

Crearea unei platforme online destinate mediului de afaceri; 

Crearea unui ghid pentru mediul de afaceri cu toate informațiile necesare în vederea obținerii de avize și autorizații 
pentru realizarea de investiții. 

Buget estimat 150.000 Euro 

Surse de finanțare 
Programul Operațional Tranziție Justă (Axa prioritară 1. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru 
a reduce sarcina administrativă a mediului de afaceri), POR 2021-2027, Alte surse de finanțare. 

Posibili parteneri Actori economici locali, CJ Mureș 

Perioada de implementare 2021- 2030 
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TITLUL PROIECTULUI TÂRGUL INTERNAȚIONAL AL INDUSTRIEI CREATIVE DIN REGHIN 

Scopul proiectului Creșterea vizibilității Municipiului Reghin pe plan international. 

Obiective specifice 
Creșterea competitivității economice prin valorificarea resurselor locale și orientarea către domeniile cheie cu 
potențial de dezvoltare ale zonei. 

Problema identificată Lipsa unui brand al Municipiului Reghin 

Activități principale Identificare parteneri internaționali. Organizare târg international. 

Buget estimat 150.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Mediul de afaceri local 

Perioada de implementare 2021-2030 
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OBIECTIV SPECIFIC 2 - Sporirea atractivității Municipiului Reghin 

TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚARE CAMPUS DE AVENTURĂ 

Scopul proiectului Dezvoltarea de infrastructuri urbane destinate petrecerii timpului liber și cu potențial turistic. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Lipsa unor zone special amenajate pentru exploatarea potențialului turistic din Municipiul Reghin 

Activități principale Identificare teren. Achiziție infrastructură campus de aventură. 

Buget estimat 450.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Mediul de afaceri local 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI AMENAJARE ZONE DE AGREMENT 

Scopul proiectului Dezvoltarea de infrastructuri urbane cu scop de agrement. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Lipsa unor zone de agreement moderne cu potențial de creștere a atractivității Municipiului Reghin. 

Activități principale Identificare și refuncționalizare spații publice cu potențial de regenerare în zone de agrement 

Buget estimat 450.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Ministerul Turismului 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI REGHIN – ORAȘ AL VIORILOR 

Scopul proiectului Crearea identității de brand al Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată 
Lipsa unei identități de brand unitare a municipiului Reghin, în jurul căreia să se concentrezele proiectele și 
programele de atragere a turiștilor. 

Activități principale  Identificare actori economici implicați. Construirea identității de brand. Organizare evenimente. 

Buget estimat 100.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul Turismului, CJ Mureș, CNIPT, actori economici relevanți 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
REABILITARE CLĂDIRI  DECLARATE MONUMENT ISTORIC SAU  CU VALOARE  ARHITECTURALĂ ȘI 
CULTURALĂ DIN MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Unele clădiri sau monumente istorice cu valoarea arhitecturală și culturală sunt neîntreținute. 

Activități principale 
Reabilitarea fațadelor clădirilor declarate monument istoric sau cu valoare arhitecturală și culturală din Municipiul 
Reghin. 

Buget estimat 6.500.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul Culturii 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI REALIZAREA DE TRASEE CICLOTURISTICE LA NIVELUL MUNICIPIULUI REGHIN 

Scopul proiectului 
Oferirea de noi oportunități de a petrecere a timpul liber pentru turiști și locuitori, precum și valorificarea potențialului 
turistic al Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Lipsa unor trasee cicloturistice la nivelul Municipiului Reghin cu potențial de valorificare turistică. 

Activități principale Identificare zone pentru amenajare trasee cicloturistice. Amenajare trasee cicloturistice. 

Buget estimat 200.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Consiliul Județean, actori economici din domeniul turismului 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI REFUNCȚIONALIZAREA UNUI SPAȚIU DEJA EXISTENT ÎN GALERIE DE ARTĂ ȘI SPAȚIU EXPOZIȚIONAL 

Scopul proiectului Realizarea de investiții în infrastructura din domeniul cultural. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată 
Lipsa unor spații expoziționale pentru valorificarea patrimoniului cultural și a artiștilor locali în vederea creșterii 
atractivității Municipiului Reghin. 

Activități principale Identificarea spațiului. Achiziții infrastructură. Amenajare spațiu expozițional și galerie de artă. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul Culturii 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

 



    

 
 

 

|   206 

 

TITLUL PROIECTULUI MUZEUL ETNOGRAFIC „ANTON BADEA“ – RELOCAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC EXISTENT 

Scopul proiectului Identificarea și crearea unui spațiu adecvat pentru Muzeul Etnografic „ Anton Badea“. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Nevoia unui spațiu adecvat pentru strămutarea patrimoniului etnografic al Muzeului Etnografic „Anton Badea“. 

Activități principale Identificarea unui spațiu adecvat pentru muzeu. 

Buget estimat 2.000.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Instituții de Cultură. Ministerul Culturii. 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CLUSTER PENTRU TURISM ȘI HORECA 

Scopul proiectului Facilitarea cooperării și creșterii competitivității actorilor economici din sectorul HORECA și turism. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată 
Lipsa de cooperare între actorii economici din sectorul Horeca și Turism pentru creșterea și valorificarea potențialului 
turistic din zonă. 

Activități principale Organizare de întâlniri periodice. Identificare oportunități de colaborare. 

Buget estimat 20.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Actori economici din sectorul Horeca și Turism 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI AMENAJARE PONTON PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR NAUTICE 

Scopul proiectului Investiții în infrastructura urbană pentru practicarea de sporturi nautice și valorificarea potențialului touristic. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată 
Lipsa unor spații urbane amenajate pentru sporirea potențialului turistic al municipiului dar și pentru o mai mare 
varietate de petrecere a timpului liber. 

Activități principale Identificare spațiu adecvat. Amenajare ponton. 

Buget estimat 150.000 Euro 

Surse de finanțare POR, PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Administrația Bazinală de Apă Mureș 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CONSOLIDAREA ȘI SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR CENTRULUI DE INFORMARE TURISTICĂ REGHIN 

Scopul proiectului 
Repoziționarea Municipiul Reghin ca centru zonal turistic prin parteneriate publice cu autorități locale și cu actorii 
economici din sectorul Horeca. 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin. 

Problema identificată Nevoia intensificării comunicării eficiente între Centrul de Informare Turistică și actorii economici relevanți. 

Activități principale 
Identificarea a diverse resurse cu potențial de valorificare turistică. Realizare ghid turistic/ material de promovare. 
Promovarea și utilizarea intensă a aplicației Reghin City App, pentru promovarea atracțiilor turistice din Reghin și 
împrejurimi. 

Buget estimat 15.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local, alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Actori economici din sectorul Horeca 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚARE CENTRU WELNESS 

Scopul proiectului  Dezvoltarea de infrastructuri urbane destinate petrecerii timpului liber 

Obiective specifice Sporirea atractivității Municipiului Reghin 

Problema identificată Lipsa completă din Municipiul Reghin a unor astfel de posibilități de petrecere a timpului liber 

Activități principale Identificare teren sau imobil, amenajare, dotare specifică. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local, POR 2021-2027 (Axa prioritară 6. O regiune atractivă), PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Mediul de afaceri local (parteneriar public-privat) 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI AMENAJARE DIG  - ZONA CARTIER UNIRII  

Scopul proiectului Creșterea suprafețelor verzi amenajate și creearea de facilitati pentru recreere si,sau agerement  

Obiective specifice 
Sporirea atractivității Municipiului Reghin prin amenajarea digului într-o zona accesibilă populației oamenilor, 
respectiv amenajarea unor zone de promenada si relaxare. 

Problema identificată Lipsa spațiilor verzi corespunzător amenajate 

Activități principale 
Identificare și amenjarea spațiului: plantare arbori și arbuști, mobilier urban, amenajare alei promenadă, sistem de 
iulminat și alte amenajări peisagistice) 

Buget estimat 2.500.000 Euro 

Surse de finanțare POR 2021-2027, buget local / alte linii de finanțare 

Posibili parteneri ABA Mureș 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3 - Sistem de învățământ performant, corelat cu cerințele pieței muncii și ale angajatorilor 

TITLUL PROIECTULUI 
PLAN MULTIANUAL DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA REABILITĂRII, MODERNIZARII ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT AFLATE ÎN SUBORDINEA PRIMĂRIEI REGHIN 

Scopul proiectului Investiții în infrastructura educațională pentru acces la educație de calitate. 

Obiective specifice Sistem de învăţământ performant, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi ale angajatorilor. 

Problema identificată Multe din clădirile instituțiilor de învățământ prezintă semne de uzură și deteriorare sau nu sunt dotate corespunzător. 

Activități principale Prioritizarea listelor cu unitățile de învățământ ce nececstă reabilitare sau dotare și realizarea respectivelor investiții. 

Buget estimat 5.000.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR, PODD, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, Ministerul Educației, CNI 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI CENTRU/ CLUB DE TINERET 

Scopul proiectului Asigurarea unui pachet de măsuri personalizate și adaptate nevoilor tinerilor în cadrul unui centru pentru tineret. 

Obiective specifice Sistem de învăţământ performant, corelat cu cerinţele pieţei muncii şi ale angajatorilor. 

Problema identificată 
Oferta educației formale trebuie completată cu o serie de măsuri și activități non-formale, cu scopul de a forma 
abilități în conformitate cu cerințele pieței muncii. 

Activități principale Identificarea unui spațiu adecvat. Organizare ateliere de creație, cursuri, workshopuri.  

Buget estimat 50.000 Euro 

Surse de finanțare 
Bugetul local, Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 (Axa prioritară 1. Valorificarea potențialului 
Tinerilor pe piața muncii), alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ISJ Mureș, actori economici, Organizații nonguvernamentale 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

OBIECTIV SPECIFIC 4 - Sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice 

TITLUL PROIECTULUI 
DOTAREA SERVICIULUI DE POLIȚIE LOCALĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE SIGURANȚĂ A 
CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI REGHIN 

Scopul proiectului Creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice. 

Problema identificată S-au identificat o serie de probleme legate de siguranța cetățenilor, în anumite cartiere și în special pe timpul nopții. 

Activități principale 
Dotarea cu echipamente specifice activității de ordine și siguranță publică; suplimentarea parcului auto. 

Reorganizarea Serviciului de poliție locală în vederea asigurării unui serviciu mai eficient. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare Buget local 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI 
EXTINDEREA ETAPIZATĂ PE RAZA MUNICIPIULUI A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE SUPRAVEGHERE 
VIDEO 

Scopul proiectului Reducerea infracționalității și creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice. 

Problema identificată S-au identificat o serie de probleme legate de siguranța cetățenilor, în anumite cartiere. 

Activități principale Achiziționarea și instalarea de camere video, etapizat, în anumite cartiere din Reghin. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare POR, PODD, POCID, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚAREA UNUI SERVICIU DE „POLIȚIE VOLUNTARĂ” 

Scopul proiectului  
Înființarea și punerea în aplicare a unui serviciu de voluntariat care să contribuie, alături de instituțiile specifice, la 
creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor din Reghin 

Obiective specifice Sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice 

Problema identificată S-au identificat o serie de probleme legate de siguranța cetățenilor, în anumite cartiere și în special pe timpul nopții. 

Activități principale Achiziționare aparatură adecvată. 

Buget estimat 
 

50.000 Euro 

Surse de finanțare Granturi SEE, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Poliția Municipiului Reghin, alte instituții competente 

Perioada de implementare 2021-2030 

OBIECTIV SPECIFIC 5 - Îmbunătățirea infrastructurii urbane și celei tehnico-edilitară 
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TITLUL PROIECTULUI 
SISTEM INTEGRAT GIS PENTRU URBANISM, SPAŢII VERZI (MONITORIZARE REGISTRUL SPAŢIILOR VERZI) 
ȘI REŢELELE DE UTILITĂŢI ALE MUNICIPIULUI - APĂ, CANALIZARE, TERMOFICARE, GAZ, ENERGIE 
ELECTRICĂ, REȚEA CABLU INTERNET 

Scopul proiectului Realizarea unei hărți cadastrale digitale a Municipiului Reghin și a unei bănci digitale de date urbane. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane șia celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată Lipsa unei bănci de date în care să fie centralizate toate informațiile cu privire la dotarea tehnico-utilitară. 

Activități principale 
Investiții hardware și software pentru implementarea sistemului integrat GIS pentru urbanism, spații verzi și rețelele 
de utilități ale Municipiului Reghin. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare POR, PODD, POCID, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Furnizorii de rețele 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
EXTINDEREA ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 
REGHIN 

Scopul proiectului Asigurarea unui sistem de iluminat public modern și eficient din punct de vedere energetic. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată Sistemul de iluminat public din Reghin nu este eficient energetic, nu acoperă toate zonele Municipiului. 

Activități principale 

Eficientizarea energetică a rețelei de iluminat public existent; 

Reabilitarea sistemului de iluminat public existent; 

Extinderea sistemului de iluminat public. 

Buget estimat 3.000.000 Euro 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Companii deținătoare de rețele 

Perioada de implementare 2021-2030 

TITLUL PROIECTULUI PROIECT MULTIANUAL DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN MUNICIPIUL REGHIN 
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Scopul proiectului 
Îmbunătăţirea accesibilităţii municipiului Reghin prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi a 
infrastructurii conexe 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată Infrastructura rutieră necesită constante investiții. 

Activități principale 
Reabilitarea și modernizarea drumurilor aflate în administrarea Municipiului Reghin; 

Reabilitarea podurilor și a podețelor. 

Buget estimat 7.000.000 eur 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Consiliul Județean 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI INTRODUCEREA ETAPIZATĂ A REŢELELOR AERIENE DE UTILITĂŢI ÎN SUBTERAN ÎN MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului Dezvoltarea urbană 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată 
Obligativitatea introducerii rețelelor aeriene în subteran. Introducerea etapizată a rețelelor aeriene de utilități în 
subteran, în Municipiul Reghin. 

Activități principale Introducerea tuturor rețelelor aeriene de utilități în subteran. 

Buget estimat 2.000.000 eur 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI PROIECT MULTIANUAL DE  EXTINDERE A REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE 

Scopul proiectului Asigurarea de condiţii optime de viaţă pentru întreaga populaţie a Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată 
Anumite componente ale sistemului public de apă-canal din municipiul Reghin sunt puternic afectate de uzura fizică 
și morală. Rețeaua existentă de apă și canalizare nu acoperă întreaga suprafață a municipiului. 

Activități principale 

Continuare reabilitarea conductelor de transport apă potabilă; 

Continuare extinderea conductelor de apă potabilă; 

Continuare extinderea rețelei de canalizare 

Buget estimat 5.000.000 eur 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Deținătorii de rețele 

Perioada de implementare 2021-2027 

 

TITLUL PROIECTULUI 
MODERNIZARE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE PLUVIALĂ ZONA PIAȚA MARE, MUN. REGHIN, 
JUD. MUREȘ 

Scopul proiectului Asigurarea de condiţii optime de viaţă pentru întreaga populaţie a Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată 
Rețeaua de apă potabilă este învechită și necorespunzătoare 

Lipsa rețelei de canalizare pluvială pe str. Apalinei 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.800.000 euro 

Surse de finanțare PNI Anghel Saligni, PODD ,buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 
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TITLUL PROIECTULUI 
MODERNIZARE REȚEA DE APĂ POTABILĂ ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA 
APALINEI – ETAPA II, MUN. REGHIN, JUDEȚUL MUREȘ 

Scopul proiectului Asigurarea de condiţii optime de viaţă pentru întreaga populaţie a Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată 
Rețeaua de apă potabilă este învechită și necorespunzătoare 

Lipsa rețelei de canalizare pluvială pe str. Apalinei 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.600.000 euro 

Surse de finanțare PNI Anghel Saligni, PODD ,buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 
EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA DEPOULUI SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN MUNICIPIUL 
REGHIN 

Scopul proiectului Asigurarea unui serviciu public de transport în comun de calitate 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată Depoul serviciului de transport în comun necesită investiții majore. 

Activități principale 
Extinderea și modernizarea depoului serviciului de transport în comun din Reghin; 

Modernizarea garajului serviciului de transport în comun din Reghin. 

Buget estimat 1.500.000 euro 
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Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2027 

 

TITLUL PROIECTULUI 
MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ETAPIZATĂ A SPAŢIILOR PUBLICE COMUNITARE ÎN CARTIERE 
(SCUARURI, LOCURI DE JOACĂ, SPAŢII VERZI ETC.) 

Scopul proiectului Creșterea atractivității municipiului Reghin pentru  locuitori. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și a celei tehnico-edilitare. 

Problema identificată Migrația forței de muncă este influențată și de aspectul și atractivitatea Reghinului. 

Activități principale 
Modernizarea spațiilor verzi, reabilitarea aleilor pietonale, a iluminatului public și arhitectural, a mobilierului, a 
locurilor de joacă, în toate cartierele Municipiului (Unirii, Apalina, Gării, Iernuțeni, Piața Mare, Mihai Viteazu, 
Rodnei). 

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Asociațiile de Proprietari 

Perioada de implementare 2021-2027 
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OBIECTIV SPECIFIC 6 – Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale și sociale 

TITLUL PROIECTULUI 
REGENERAREA URBANĂ INTEGRATĂ, A SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA CENTRALĂ REGHIN, JUDEȚUL 
MUREȘ - REABILITAREA PIEȚEI CENTRALE PETRU MAIOR 

Scopul proiectului 
Conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric, Ansamblul urban „Centrul istoric” 

(sec. XIX-XX) al Municipiului Reghin prin reconfigurarea și refuncționalizarea spațiului urban 

Obiective specifice 

Obiectivul specific al investiției este definit de: creșterea calității vieții locuitorilor, creșterea atractivității zonelor 

urbane din Municipiul Reghin și atragerea investițiilor și crearea unor noi oportunități. 

Problema identificată 

Infrastructura actuală este una îngreunată de accesibilitate, necesitând schimbări la nivelul regulilor de circulație nu 

doar al pietonilor, dar și a autovehiculelor, vehiculelor, precum și amenajarea unor spații special  destinate parcării și 

circulației. 

Activități principale 

-regenerarea spațiului urban degradat prin conversia și reamenajarea aleilor pietonale, realizare piste pentru 
bicicliști, amanejarea spațiilor recreative, locuri de joacă, iluminat arhitectural, 

-instalarea și extinderea sistemelor de supraveghere inteligente și sistem WI-FI  

-amenajarea trotuarelor 

-extinderea spațiului verde de mici dimensiuni incluisv sistem de irigație 

-investiții privind modernizarea și asigurarea utilităților zonei  

-amplasare mobilier urban 

-amenajare spațiu cultural 

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanțare POR / buget loca/ alte surse de finantare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2023 – 2027  
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TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚAREA DE STAȚII NOI/MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT ÎN COMUN EXISTENTE 

Scopul proiectului Modernizarea serviciului public de transport în comun. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Număr insuficient stații de autobuz. Unele stații de autobuz sunt neconforme. 

Activități principale 

Identificarea unor posibile noi locații pentru amplasarea de stații de transport în comun; 

Înființarea unor stații noi de transport în comun; 

Modernizarea stațiilor de transport în comun deja existente la nivelul Municipiului Reghin 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCL 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CONSTRUIRE ȘI DOTARE CORP NOU - SPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ” 

Scopul proiectului Asigurarea accesului populației la servicii de sănătate de calitate. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Spații insuficiente deținute de  Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară”. 

Activități principale 

Identificarea amplasament corp nou clădire spital; 

Construire corp nou - Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară; 

Dotarea corp nou - Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoară. 

Buget estimat 15.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, POS, CNI 

Posibili parteneri Ministerul Sănătății 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI DOTAREA CENTRULUI DE IMAGISTICĂ DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL REGHIN 

Scopul proiectului Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Dotările din cadrul spitalului sunt insuficiente, în special în ceea ce privește centrul de imagistică. 

Activități principale Achiziție RMN. Pregătirea personalului medical în vederea utilizării acestuia. 

Buget estimat 900.000 Euro 

Surse de finanțare 
Program Operațional Sănătate 2021-2027 (Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură), POR, alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 

  

TITLUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CABINETELOR MEDICALE ȘCOLARE 

Scopul proiectului Investiții în infrastructura cabinetelor medicale școlare pentru a avea servicii de sănătate la standarde europene. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Număr insuficient de cabinete medicale școlare. 

Activități principale 
Achiziții aparatură medical adecvată cabinetelor școlare. 

Pregătire personal medical din cadrul cabinetelor școlare. 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare 
Program Operațional Sănătate 2021-2027 (Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 
infrastructură), POR, buget local, alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul Sănătății, ONG-uri ce oferă servicii sociale sau de consultanță psihologică 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNUI CĂMIN DE BĂTRÂNI 

Scopul proiectului Creșterea nivelului de trai în municipiul Reghin, prin ajutorarea persoanelor vârstnice. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Insuficiența locurilor din căminele de bătrâni. 

Activități principale 

Identificarea amplasamentului; 

Construirea căminului de bătrâni; 

Dotarea căminului de bătrâni. 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD 

Posibili parteneri ONG-uri de profil 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA UNEI CANTINE SOCIALE 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea standardelor de viaţă a persoanelor defavorizate din municipiul Reghin. 

Obiective specifice Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor publice, medicale și sociale. 

Problema identificată Capacitatea insuficientă a cantinei sociale existente. 

Activități principale 

Identificarea amplasamentului; 

Construirea cantinei sociale; 

Dotarea cantinei sociale 

Buget estimat 2.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD 

Posibili parteneri ONG-uri din domeniul social 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI AMENAJARE GROAPĂ GUNOI DEȘEURI NECONFORME 

Scopul proiectului 
Amenajarea unei gropi de gunoi pentru deșeurile rezultate din activități de construcție, demolare, reamenajare 
imobile. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane, dezvoltare durabilă 

Problema identificată Lipsa unui spațiu special destinat pentru depozitarea acestor categorii de deșeuri 

Activități principale Identificarea spațiu, amenajare specifică. 

Buget estimat 150.000 Euro 

Surse de finanțare POR, PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CJ Mureș, actori economici 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

TITLUL PROIECTULUI 
CONSTRUCȚIE BLOCURI  DE LOCUINȚE SOCIALE, STR LIVEZILOR, NR. 9, MUNICIPIUL REGHIN, JUDEȚUL 
MUREȘ 

Scopul proiectului 
Amenajarea unei gropi de gunoi pentru deșeurile rezultate din activități de construcție, demolare, reamenajare 
imobile. 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane, dezvoltare durabilă 

Problema identificată Lipsa unui spațiu special destinat pentru depozitarea acestor categorii de deșeuri 

Activități principale Identificarea spațiu, amenajare specifică. 

Buget estimat  

Surse de finanțare CNI / Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 
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OBIECTIV SPECIFIC 7 - Eficientizarea fluxurilor principale  prin modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere 

și a rețelei majore de circulație 

TITLUL PROIECTULUI EFICIENTIZAREA, EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului Asigurarea unui serviciu public de parcări modern, eficient și digitalizat. 

Obiective specifice 
Eficientizarea fluxurilor principale de persoane şi marfă prin modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere şi a 
reţelei majore de circulaţie. 

Problema identificată 
Insuficiența locurilor de parcare din Municipiul Reghin, necesitate modernizare celor existente în vederea asigurării 
unei eficiențe sporite. 

Activități principale 

Cartarea tuturor locurilor de parcare; 

Implementarea unui sistem electronic de monitorizare a situației parcărilor la nivelul orașului; 

Identificarea unor soluții de extindere a zonelor de parcări publice; 

Identificarea unor zone de parcare pentru autovehiculele de tonaj mare.  

Buget estimat 3.000.000 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Poliția Municipală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CAMPANII DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A BENEFICIILOR MOBILITĂȚII URBANE DURABILE 

Scopul proiectului 
Conștientizarea cetățenilor și participarea activă a acestora la proiectele derulate de administrația publică locală în zona de 
mobilitate urbană durabilă 

Obiective specifice Îmbunătățirea infrastructurii urbane și cea tehnico-edilitară 

Problema identificată 
Necesitatea creșterii gradului de conștientizare a cetățenilor și necesitatea participării mai active a acestora la proiectele 
derulate de autoritatea locală sau alți actori implicați pe zona de mobilitate urbană durabilă 

Activități principale Conceperea și derularea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor mobilității urbane durabile 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, buget local, Alte surse de finanțare 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI 
CREȘTEREA CONECTIVITĂȚII REȚELEI REGIONALE PRIN REALIZAREA UNEI ȘOSELE OCOLITOARE PENTRU 
DRUMURILE NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE 

Scopul proiectului 

Realizarea unei șosele ocolitoare pentru municipiul Reghin va asigura o legătură directă între drumurile Nationale 15 şi 16 
care în momentul de faţă străbat ţesutul urban locuit al municipiului şi va asigura un aces direct în reţeaua naţională de 
drumuri a zonelor din sudul şi estul municipiului unde s-au dezvoltat diverse activităţi economice/industriale și sunt 
preconizate a se dezvolta și alte centre de interes urban. 

Obiective specifice 

- Creșterea siguranței rutiere (reducerea numarului de accidente) prin realizarea unei artere de ocolire a centrului orasului 
ca alternativa pentru fluxurile diametrale din interiorul orasului si pentru traficul de tranzit. 

- Decongestionarea zonei centrale a orasului, prin oferirea unei alternative mai atractive pentru deplasari la care 
tranzitarea centrului nu este necesară. 

- Creşterea calităţii mediului prin reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră; 

- Îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor din mun. Reghin prin scăderea nivelului zgomotului datorat traficului auto de tranzit 
şi/sau diametral. 

- Obtinerea unor efecte pozitive din punct de vedere al dezvoltarii urbane ulterioare la nivelul zonei adiacente proiectului 

Problema identificată Trafic local, dar mai ales trafic de tranzit, care duce la supra-aglomerarea municipiului Reghin.  

Activități principale Realizarea unei șosele ocolitoare  

Buget estimat 34.960.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri C.N.A.I.R. 

Perioada de implementare 2021 - 2024 

 

TITLUL PROIECTULUI CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII REȚELEI DE STRĂZI A ORAȘULUI 

Scopul proiectului 
Dezvoltarea oraşului precum şi a localităţilor învecinate conduce la un grad de mobilitate crescut al locuitorilor iar 
realizarea unor noi legături contribuie la asigurarea unor alternative de traseu, adaptate nevoii de deplasare ale acestora 
atât cu mijloace motorizate cât şi cu mijloace de deplasare nemotorizate  

Obiective specifice 

- Creşterea conectivităţii reţelei urbane de străzi a mun. Reghin 

- Decongestionarea zonei centrale a orasului, prin oferirea unor alternative mai atractive pentru deplasările la care 
tranzitarea centrului nu este necesară. 
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- Creşterea calităţii mediului prin reducerea nivelului de emisii de gaze cu efect de seră; 

- Îmbunătăţirea calității vieții locuitorilor din zona centrală a mun. Reghin prin scăderea nivelului zgomotului datorat 
traficului auto. 

- Obtinerea unor efecte pozitive din punct de vedere al dezvoltarii urbane ulterioare la nivelul zonei adiacente proiectului  

Problema identificată 
Lipsa de conectivitate rutieră, între reţeaua rutieră din zona estică şi vestică a municipiului Reghin generează concentrări 
de trafic pe anumite artere şi descurajează deplasările pietonale între cartiere vecine din cele două zone ale oraşului.  

Activități principale 
Realizarea de noi artere pentru asigurarea conectării la reţeaua majoră de circulaţie a zonelor noi dezvoltate, situate în 
zonele limitrofe dar şi asigurarea uor legături între zona de est şi zona de vest a oraşului, întreruptă de barierele naturale, 
proiect ce trebuie corelat cu P4- Construcția de poduri peste peste bariere naturale și antropice (râu, cale ferată)  

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, CNI, PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2023 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
CREȘTEREA CALITĂȚII SPAȚIULUI PUBLIC URBAN PRIN REPROIECTAREA ȘI MODERNIZAREA CĂILOR DE 
COMUNICAȚII RUTIERE 

Scopul proiectului 
Modernizarea căilor de comunicații rutiere care sunt într-o stare precară şi/sau sunt de pământ sau pietruite totalizând 
aproximativ 25 km 

Obiective specifice Creșterea calității spațiului public urban prin realizarea căilor de comunicații rutiere degradate 

Problema identificată 

Din totalul reţelei de străzi din municipiul Reghin 17% sunt Pietruite şi 2 % sunt de pământ care sunt amplasate de regulă la 
extremităţile oraşului aflat în expansiune. În ceea ce priveşte starea tehnică a străzilor din municipiul Reghin, 43% (40,3 

km) sunt într-o strare precară, multe dintre acestea fiind de pământ şi/sau pietruite, însă din cei 74,8 km de străzi asfaltate, 
29% (22,1 km) sunt încadrate la starea tehnică Foarte Proastă / Proastă şi Acceptabilă. 

Activități principale 

- Realizarea unui sistem rutier adaptat categoriei de stradă 

- Realizarea unei îmbrăcăminţii bituminoase şi turnarea stratului de uzură 

- Realizarea unui sistem de scurgere al apelor pluviale 

- Amplasarea bordurilor laterale 

- Amenajarea trotoarelor şi a spaţiilor dedicate pentru deplasările cu bicicleta 
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- Aducerea la cota a caminelor retelelor tehnico-edilitare existente  

- Echiparea cu signalistica rutiera corespunzatoare 

- Realizarea marcajelor rutiere 

- Dotarea cu mobilier urban 

- Amenajarea peisagistică adiacentă 

Buget estimat 7.500.000 euro 

Surse de finanțare POT, CNI, PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CONSTRUCȚIA DE PODURI PESTE PESTE BARIERE NATURALE ȘI ANTROPICE (RÂU, CALE FERATĂ) 

Scopul proiectului 

Conectivitatea reţelei de străzi este redusă în zonele adiacente obstacolelor majore din interiorul oraşului: râul Mureş şi 
calea ferată, de-alungul răului Mureş fiind numai 2 legături între zona de est cu funcţiuni mai mult industriale şi multe locuri 
de muncă şi vestul oraşului cu funcţiuni de locuire şi administrative, fapt ce conduce la o aglomerare a arterelor Gării şi 

Iernuţeni, date fiind caracteristicile de deplasare de tip pendul ale locuitorilor pe relaţia acasa locul de muncă. 

Obiective specifice Asigurarea unei redundanţe necesare a reţelei precum şi creşterea accesibilităţii spaţiale şi temporare 

Problema identificată 

Peste calea ferată nu există poduri, trecerile realizându-se la nivel fapt ce conduce la o siguranţă reltiv scăzută şi la 
creşterea duratelor de deplasare şi reducerea nivelului de accesibilitate a unor zone ale oraşului. Numărul redus de poduri 
peste râul Mureş conduce la o slabă accesibilitate între zonele de locuire şi industriale ale oraşului. Calea ferată reprezintă 
o barieră antropică puternică, care fragmentează tesutul urban și necesită treceri supraterane sau subterane pentru 
creșterea accesibilității cetățenilor. 

Un număr limitat de puncte de trecere a căii ferate deternimă dificultăți majore pentru deplasarea nemotorizată între origini 
și destinații plasate pe o parte și pe cealalată a căii ferate, determinând traversări neregulamentare și pericol de accident. 

Activități principale 
Realizarea 4 poduri peste râul Mureş şi calea ferată, ale căror amplasamente vor fi identificate în urma studiilor de 
fezabilitate în corelaţie cu structura de activităţi a oraşului şi ţesutul urban. 

Buget estimat 20.000.000 euro 

Surse de finanțare POT, CNI, PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri CFR / CNAIR 
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Perioada de implementare 2022 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
ACHIZIȚIONAREA DE AUTOBUZE ELECTRICE ȘI ECOLOGICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI MODERNIZAREA 
TRASNPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI, INCLUSIV IN CARTIERELE MARGINASE CU STRAZI INGUSTE ȘI CU 
DECLIVITĂȚI MARI 

Scopul proiectului Se propune Innoirea integrală a parcului de vehicule ale RAGCL prin achiziţia unui număr de 20 autobuze electrice/hibrid 

Obiective specifice 

Asigurarea necesarului de vehicule suplimnetare pentru îmbunătățirea frecvenței, extinderea traseelor şi operarea în zone 
cu accesibilittae redusă. 

Vehiculele vor fi cu podea joasă şi dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii precum şi cu 
sisteme de informare, supraveghere video, taxare şi vor asigura condiţii de calitate şi confort la standarde internaţionale. 
Autobuzele/ midibuzele vor fi de tip hibrid sau electrice. 

Problema identificată 
Îndesirea graficului de circulaţie prin creșterea frecvenței curselor pe traseele existente și de asigurarea unei reserve a 
parcului de 15%. 

Activități principale 
Achizițiile pentru înnoirea parcului se vor realiza eşalonat ţinând cont de măsurile organizatorice în ceea ce priveşte 
reducerea intervalului de urmărire, reorganizarea liniilor de transport şi corelarea graficelor de circulaţie.  

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PNRR, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2021 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRANSPORT PUBLIC 

Scopul proiectului 

Proiectul constă în adaptarea constructivă a stațiilor de transport la cerințele europene cu privire la asigurarea calității 
spațiului destinat așteptării vehiculelor de transport, asigurarea de panouri de informare asupra programului de circulaţie, 
asigurarea securității și siguranței călătorilor și asigurarea spațiului necesar persoanelor cu dizabilități în stațiile de 
transport public 

Obiective specifice 
Prin modernizarea stațiilor de transport public se va îmbunătăţii atractivitatea sistemului de transport public cu efecte 
pozitive în ceea ce priveşte alegerea modala, în favoarea transportului public. 
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Problema identificată Unele stații de transport public existente nu asigură utilizatorilor condiții adecvate de așteptare și accesibilitate 

Activități principale 

- Reabilitarea stațiilor de transport public pentru a crește atractivitatea sistemului de trqansport public, precum şi 
securitatea si confortul pasagerilor prin creerea următoarelor facilități: 

- Asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu handicap locomotor / vizual; 

- Crearea de Spații acoperite, protecție contra fenomenelor naturii; 

- Amenajare locuri de odihnă; 

- Asigurare utilităţi Iluminat public, mobilier urban; 

- Realizarea protecție la scurgerea apei pluviale; 

- Reamplasarea staţiilor prin corelare cu treceri de pietoni şi puncte de interes; 

Buget estimat 1.200.000 euro  

Surse de finanțare POR, PNRR, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2021 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
CREȘTEREA EFICIENȚEI TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN INTRODUCEREA AUTOMATELOR DE VÂNZARE A 

BILETELOR.SISTEM DE TAXARE, INCLUSIV MANAGEMENTUL FLOTEI SI INFORMAREA CALATORILOR 

Scopul proiectului 
Implementarea unui sistem automat de taxare la nivelul sistemului de transport public local ce va fi implementat pe tot 
parcul de vehicule al operatorului şi va fi dezvoltat in corelaţie cu modernizarea şi extinderea automatelor de vânzare a 
titlurilor de călătorie. 

Obiective specifice 

Sistemul va permite colectarea automată a datelor din trafic referitoare la validările cu titlurile de transport (carduri) şi 
vehicule şi centralizarea acestor date într-un dispecerat. 

Sistemul va incorpora trei componente interdependente: 

- Componenta 1 - Sistemul de Taxare 

- Componenta 2 - Sistemul de management al flotei 

- Componenta 3 - Sistemul de informare dinamică a călătorilor 

Problema identificată Sistem manual de eliberare a biletelor duce la aglomerare, timp pierdut 

Activități principale - Amenajarea unui dispecerat - echipamente backoffice (servere cu diverse functiuni) 
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- echipament pentru depou pentru descarcarea datelor din calculatoarele vehiculelor 

- cate un validator la fiecare usa pentru fiecare vehicul, 

- calculator de bord pentru fiecare vehicul, 

- panouri de informare in fiecare statie, respectiv in fiecare vehicul. 

- Sisteme de Localizare prin GPS şi sisteme de comunicare amplasate pe vehicul 

- Echipamente la bord şi în staţii, pentru îmbunătățirea nivelului serviciilor: echipamente de comunicaţii. panou de 
informare a călătorilor, WI-FI, camere video pentru supraveghere, aplicații mobile. 

- Dezvoltarea şi instalarea aplicaţiilor backoffice şi frontoffice specifice 

Buget estimat 5.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PNRR, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2021 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
REORGANIZAREA REȚELEI DE TRANSPORT PUBLIC PRIN RESTRUCTURAREA ȘI EXTINDEREA RUTELOR DE 
TRANSPORT 

Scopul proiectului Proiectul constă în adaptarea ofertei de transport la dezvoltarea urbană previzionată pe termen lung. 

Obiective specifice 

Proiectul vizează nivelul zonei urbane şi periurbane pentru a realiza o ofertă de transport coerentă în corelație cu nevoia 
de mobilitate.  

Pe lângă extinderea traseelor curente, proiectul presupune realizarea de identificarea de noi amplasamente / modificarea 
amplasamentelor statilor de transport in comun pentru a asigura o distribuție spațială echitabilă. 

Problema identificată Densitatea actuală a distribuției rețelei de transport nu este eficientă 

Activități principale 

Se consideră că se vor amenaja 20 de stații noi, evaluate pe baza densității actuale a distribuției spațiale a punctelor de 
acces in sistemul de transport public. 

Proiectul va avea la bază un studiu detaliat de fundamentare, precum și o evaluare detaliată a variantelor de reorganizare 
pentru a se furniza soluția optimă din punct de vedere socioeconomic și financiar. 

Buget estimat 600.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 
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Perioada de implementare 2021 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 

12- IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM COMPUTERIZAT DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL FLUXURILOR (SISTEM 
DE MANAGEMENT DE TRAFIC) 13-MODERNIZAREA INTERSECŢIILOR CRITICE DIN ORAŞ PRIN MĂSURI DE 

RECONFIGURARE FIZICĂ (INCLUZAND AMENAJARI PENTRU CRESTEREA CONFORTULUI SI SIGURANTEI 

TRAVERSARII PIETONILOR SI A TRANSPORTULUI CU BICICETA) 

Scopul proiectului 
Se propune implementarea unui sistem de management al traficului la nivelul arterelor majore de circulaţie cu includerea 
unui un număr de 30 de intersecţii ce va fi corelat cu sistemul de urmărire a vehiculelor din transportul public pentru 
prioritizarea acestora. 

Obiective specifice 
Acest proiect permite crearea unei baze de pornire pentru promovarea mobilitatii ca un serviciu, in care cetateanul este 
informat despre posibile congestii/intarzieri in reteaua de transport în timp real, având posibilitatea selectării unor 
alternative. 

Problema identificată 
Necesitatea introducerii unui sistem informatic de management al traficului rezidă din nevoia de tratare a mobilitatii urbane 
intr-o maniera optimizata. Lipsa unor ierarhizari clare a retelei rutiere de transport, precum şi duratele relativ mari de 
deplasare pentru atingerea diverselor puncte de interes conduc la nevoia implementării unui astfel de sistem 

Activități principale 

Sistemul de management al traficului va cuprinde: 

- Realizarea unui centru de management al traficului 

- Includerea in sistem a unui număr de 30 intersectii semaforizate 

- Dotarea intersecţiilor cu automat de intersectie şi dispozitive de comunicaţie 

- Amplasarea senzorilor si contoarelor pe fiecare arteră adiacentă intersecţiilor din sistem 

- Amplasarea de panouri de informare dinamica 

- Amplasarea de camere de supraveghere a traficului 

Buget estimat 7.500.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2022 - 2030 
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TITLUL PROIECTULUI 

CREAREA UNOR SPAŢII COMUNITARE, FAVORABILE PIETONILOR, ÎN ANSAMBLURI DE LOCUINŢE COLECTIVE 

(STRĂZI, PIAŢETE URBANE, SQUARURI) – PIETONALE SAU SPAŢII CU UTILIZARE ÎN COMUN 
(“SHAREDSPACE”), ÎN RELAŢIE CU CENTRALITĂŢI DE CARTIER, CU UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CU STAŢII DE 
TRANSPORT IMPORTANTE 

Scopul proiectului 
Amenajarea unor Piaţete / zone de promenadă a Zonelor “partajate” (sharedstreet), precum şi a trotuarelor acolo unde 
acestea nu există şi este posibilă amenajare lor, totalizând 20 km de infrastructură. 

Obiective specifice 

Zone favorabile deplasărilor pietonale se amenajează cu prioritate în centralităţile de cartier, în jurul dotărilor de interes 
public şi în special în jurul acelora care polarizează pietoni vulnerabili - şcoli, grădiniţe, dar tind să se extindă şi la nivelul 
unor întregi cartiere. Acestea răspund exigenţelor identificate: creşterea confortului şi siguranţei deplasărior pietonilor, 
ameliorarea calităţii spaţiilor publice, creşterea calităţii locuirii, încurajarea mersului pe jos. 

Problema identificată 
La nivel european, se răspândeşte şi se generalizează un nou tip de abordare şi organizare a străzilor de rang inferior 
( categoriile III, IV) care pune tot mai mult accentul pe ipostaza acestora de “spaţii de viaţă”, spaţii comunitare, şi mai puţin 
pe aceea de coridor pentru circulaţie (şi staţionare). 

Activități principale 

- Piaţete / zone de promenadă – zone dedicate exclusiv deplasărilor pietonale 

- Zone “partajate” / “utilizate în comun” (“shared-space”/”zone de rencontre”), în care accesul şi viteza autovehiculelor sunt 
controlate şi limitate (max. 20km/h), iar pietonii auprioritate de trecere şi dreptul de a utiliza întregul spaţiu al străzii, după 
diverse modele. 

- Zone cu viteză limitată – zone în care viteza de deplasare a autovehiculelor este limitată la 30 km/h şi pietonii utilizează 
exclusiv spaţiul destinat circulaţiei pietonale (trotuare) 

Buget estimat 12.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2022 - 2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
CREAREA UNOR CORIDOARE FAVORABILE DEPLASĂRILOR NEMOTORIZATE PENTRU A FACE LEGĂTURA 
ÎNTRE ZONELE CU FUNCŢIUNI DE INTERES GENERAL ȘI/SAU RECREAȚIONAL 

Scopul proiectului 
Este necesară reorganizarea unor străzi şi piaţete urbane cu prioritate pentru pietoni, în zone cu volume ridicate de 
deplasări pietonale, cu exigenţe ridicate de calitate a locuirii şi de calitate a spaţiilor publice (zone cu patrimoniu istoric care 
trebuie pus în valoare, ansambluri rezidenţiale, în special de locuire colectivă, zone comerciale) 
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Obiective specifice 
Deficienţele infrastructurii pentru pietoni trebuie trebuie minimizate prin măsuri şi proiecte care vizează încurajarea 
deplasărilor nemotorizate şi creşterea atractivităţii turistice a oraşului, creşterea confortului şi siguranţei deplasărior 
pietonilor, ameliorarea calităţii spaţiilor publice şi creşterea calităţii locuirii 

Problema identificată 
Deficienţe de dimensionare, amenajare, accesibilizare a infrastructurii pentru pietoni, la toate intervenţiile asupra 
infrastructurii rutiere (reparare / reamenajare / reorganizare / extindere / lărgire etc.) 

Activități principale 

- Amenajare traseelor pietonale majore prin remodelarea traseelor rutiere din punct de vedere al funcționalității și al 
elementelor geometrice în secțiune pentru creşterea confortului şi siguranţei deplasărilor pietonale; 

- Crearea unor spaţii comunitare, favorabile pietonilor, în ansambluri de locuinţe colective (străzi, piaţete urbane, squaruri) – 
pietonale sau spaţii de tip “zonă rezidenţială” (“sharedspace”), în relaţie cu centralităţi de cartier, cu unităţi de învăţământ, 
cu staţii de transport importante; 

- (Re)amenajarea unor străzi şi piaţete favorabile pietonilor (pietonale / shared-space) pe direcţiile principale de acces în 
zona centrală, de interes turistic şi zonele de locuit şi este necesară dliminuarea parcării pe stradă în centru şi în cartierele 
rezidenţiale cu densitate mare de locuitori; 

- Reamenajarea arterelor unor artere de circulaţie, cu condiţii bune de deplasare şi traversare pentru pietoni, în special în 
interiorul zonelor dens locuite 

- Creare traseu pentru activități recreative și de promenadă în lungul Râului Mureș adiacent albiei, cu asigurarea conectării 
sale în rețeaua funcțională de căi de comunicații de o parte şi de alta a malurilor; 

- Extinderea traseului şi asigurarea coerenţei pentru deplasările nemotorizate pentru activități recreative și de promenadă în 
lungul Canalul Morii, cu asigurarea conectării sale în rețeaua funcțională de căi de comunicații; 

- Crearea unor poduri pentru deplasări nemotorizate (pietoni şi biciclişti) peste râul Mureş şi Canalul Morii dar şi peste calea 
ferată, pentru ameliorarea conectivităţii reţelei de infrastructuri pentru pietoni peste obstacole mari (râu, cale ferată) 

-Reamenajarea traversărilor şi intersecţiilor se va face cu amenajări pentru accesibilizare, creşterea siguranţei şi confortului 
deplasărilor pietonilor (rampe, marcaje, insule despărţitoare, refugii intermediare etc.). 

Buget estimat 3.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri RAGCCL S.A 

Perioada de implementare 2022 - 2030 
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TITLUL PROIECTULUI IMPLEMENTAREA UNUI SERVICIU DE ÎNCHIRIERE BICICLETE IN REGIM SELFSERVICE (BIKE-SHARING) 

Scopul proiectului 

Pentru asigurarea accesului facil la servicii de transport cu bicicleta, atât pentru locuitorii Reghinului căt și pentru turiști, se 
propune implemenatrea unui program de partajare a bicicletelor prin Serviciul de închiriere biciclete în regim self-service 
(bike-sharing). Acesta pune la dispozitie cetatenilor, in diferite puncte din Municipiul Reghin, biciclete publice, acestea putând 
fi închiriate (de obicei pe perioade scurte) de către diverşi utilizatori. 

Obiective specifice 

- Încurajarea folosirii mijloacelor alternative de deplasare; 

- Realizarea unui sistem de închiriere biciclete în regim self-service în 25 de puncte de închiriere în oraș cu o capacitate de 
300 de biciclete 

- Implementarea unui sistem modern de utilizare a bicicletelor 

- Reducerea nivelului de CO2 și a numărului de accidente 

- Creșterea calității vieții prin scăderea nivelului zgomotului 

- Scăderea duratelor de deplasare 

Problema identificată 
Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor de deplasare curente şi asigura infrastructura necesară utilizării bicicletei atât în scop 
recreativ, dar mai ales la deplasările zilnice între diferitele puncte de interes. În prezent nu există un astfel de sistem de 
închiriat biciclete, iar parcările pentru biciclete sunt reduse ca număr. 

Activități principale 

-Amplasare a 25 de centre de închiriere în puncte-cheie - nodurile intermodale, zone de interes public, zone cu densitate 
ridicată de locuitori sau cu concentrare de locuri de muncă, centre comerciale, etc. 

- achiziţia a 300 de biciclete ce urmează a fi puse la dispoziţie cetăţenilor spre închiriere; 

- implementarea unui sistem performat de tarifare a serviciului; 

- dezvoltarea unui sistem de mentenanță și reparație; 

- implementarea unui sistem de monitorizare a unităților de închiriat; 

Buget estimat 1.400.000 euro 

Surse de finanțare POR, POT, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2030 
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TITLUL PROIECTULUI REALIZAREA UNEI INFRASTRUCTURI CONEXE ŞI SIGURE PENTRU DEPLASĂRILE CU BICICLETA 

Scopul proiectului 
Se propune realizarea benzilor/pistelor dedicate bicicletelor în zona centrală şi a cartierelor rezidenţiale şi conectarea 
acestora prin intermediul pistelor/benzilor adiacente arterelor majore de circulaţie cu principalele puncte de interes şi zone 
de locuit. 

Obiective specifice 

Proiectul este o rezultantă a necesității implementării unui sistem coerent de piste de biciclete care să conecteze principalele 
puncte de interes şi zonele cu multe locuri de muncă, cu cartierele de locuinţe. De asemenea, propunerea vine în 
întâmpinarea creșterii atractivității oraşului ca destinaţie turistică. 

 Ponderea însemnată a deplasӑrilor nemotorizate este explicatӑ prin suprafața relativ redusӑ oraşului, distanțele de 
deplasare între diferitele puncte de interes fiind scurte şi calitatea sistemului de transport public - zonelor nedeservite, 
frecvențele reduse, confort redus, vechimea mijloacelor de transport. 

Problema identificată 

În municipiul Reghinnu există piste de biciclete amenajate iar peste 60% din străzi nu au trotuare amenajate sau sunt 
subdimensionate, multe dintre cele existente fiind folosite pentru parcarea autovehiculelor, pietonii şi bicicliştii fiind nevoiţi să 
utilizeze pentru deplasare partea carosabilă. Aceste aspecte periclitează siguranța utilizatorului de bicicletă, descurajândul 
să mai utilizeze acest mod de transport ecologic. Cu toate acestea, din totalul deplasărilor realizate la nivelul unei zile 7% se 
realizează utilizând ca mod de transport bicicleta. 

Activități principale 

În total se propune realizarea unei reţele destinată deplasărilor cu bicicleta de 25 km ce presupune următoarele lucrări: 

- Realizarea pistelor/benzilor de biciclete în zona centralӑ si artere radiale 

- Asigurarea lăţimii necesare impuse prin actele normative in vigoare pe toată lungimea acestora 

- Asigurarea gabaritului de liberă circulaţie 

- Asigurarea continuităţii şi conectivităţii reţelei 

- Amplasarea de semafoare pentru biciclişti / introducerea unor faze in programul de semaforizare pentru miscarile biciclistilor 
in intersectii 

- Amplasarea unor spaţii de stocare în intersecţii ,pentru biciclişti în faţa vehiculelor (prin marcaje specifice) 

- Realizarea marcajelor rutiere specifice 

- Amplasarea unor rastele de parcare în punctele de interes 

- Amenajare peisagistică şi amplasare mobilier urban 

- Eliminarea obstacolelor de pe traseu (vegetaţie, stălpi, borduri, etc.) 

- Menţinerea unei suprafeţe de rulare adecvate 

- Eliminare a parcărilor neregulamentare de pe traseu 

- Amplasarea unor separatoare fizice în zona intersecţiilor pentru protejarea biciliştilor 

- Eliminarea conflictului vehicul-bicicleta la virajul la dreapta al vehiculului 

Buget estimat 2.000.000 euro 
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Surse de finanțare POR, PNRR, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ABA Mures 

Perioada de implementare 2022 - 2030 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZARE STRADA IERNUȚENI, MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREȘ 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții cetățenilor 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea spaţiului urban prin reabilitarea Străzii Pandurilor din municipiul Reghin 

Reducrerea numărului de accdindete și indcidente din trafic în zona str. Pandurilor  

Problema identificată Infrastructură rutieră degradată și necorespunzătoare ce contribuie la creșterea numărului de accidente în zonă 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.970.000 euro 

Surse de finanțare PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 

 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZARE STRADA PANDURILOR, MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREȘ 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții cetățenilor 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea spaţiului urban prin reabilitarea Străzii Pandurilor din municipiul Reghin 

Reducrerea numărului de accdindete și indcidente din trafic în zona str. Pandurilor  

Problema identificată Infrastructură rutieră degradată și necorespunzătoare ce contribuie la creșterea numărului de accidente în zonă 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.600.000 euro 
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Surse de finanțare PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 

Titlul proiectului modernizare strada pandurilor, municipiul Reghin, jud. Mureș 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții cetățenilor 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea spaţiului urban prin reabilitarea Străzii Pandurilor din municipiul Reghin 

Reducrerea numărului de accdindete și indcidente din trafic în zona str. Pandurilor  

Problema identificată Infrastructură rutieră degradată și necorespunzătoare ce contribuie la creșterea numărului de accidente în zonă 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.600.000 euro 

Surse de finanțare PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 

 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZARE STRADA IERNUȚENI, MUNICIPIUL REGHIN, JUD. MUREȘ 

Scopul proiectului Creșterea calității vieții cetățenilor 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea spaţiului urban prin reabilitarea Străzii Pandurilor din municipiul Reghin 

Reducrerea numărului de accindete și incidente din trafic în zona str. Pandurilor  

Problema identificată Infrastructură rutieră degradată și necorespunzătoare ce contribuie la creșterea numărului de accidente în zonă 

Activități principale 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 1.970.000 euro 
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Surse de finanțare PNI Anghel Saligny, buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2022 - 2025 

 

TITLUL PROIECTULUI VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI REGHIN 

Scopul proiectului Decongestionarea traficului din Municipiul Reghin  

Obiective specifice 

Creșterea gradului de mobilitate al cetățenilor 

Creștrea  gradului de siguranță în trafic  

Diminuarea timpilor de parcurs 

Problema identificată Congestionari alte traficului, creșterea gradului de poluare 

Activități principale 

Centura va avea 5 poduri (peste Canalul Morii, pârârile Mocear și Gurghiu și două peste râul Mureș) și două pasaje peste 
calea ferată, iar la final va fi încadrată ca drum european (cu o viteză recomandată de rulare de 80 km/h), fiind prevăzută 
pe toată lungimea traseului cu parapete metalice de siguranță, rigole de acostament și fiind împrejmuită cu gard de plasă. 

Contractarea și execuția lucrărilor 

Contractarea și prestarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică, dirigenție de șatier etc 

Finalizarea și recepția lucrărilor 

Buget estimat 130.127.180 euro  

Surse de finanțare  

Posibili parteneri Compania Națională e Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA 

Perioada de implementare 2021 - 2030 

 

OBIECTIV SPECIFIC 8 – Reducerea poluării și creșterea calității factorilor de mediu în Municipiul Reghin 

TITLUL PROIECTULUI EXTINDEREA AREALULUI CU PRIORITATE PENTRU PIETONI (ŞI BICICLIŞTI) ÎN MUNICIPIUL REGHIN 
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Scopul proiectului 
Dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și a infrastructurii urbane de transport curate prin realizarea de piste pentru 
bicicliști. 

Obiective specifice Reducerea poluării şi creșterea calității factorilor de mediu în Municipiul Reghin. 

Problema identificată 
Lipsa traseelor special dedicate pentru bicicliști și insuficiența arealului special destinate pietonilor pentru 
încurajarea mobilității urbane nepoluante. 

Activități principale Identificarea zonelor, stabilirea traseelor și dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști. 

Buget estimat 1.500.000 Euro 

Surse de finanțare 
Bugetul local, POR 2021-2017 (Axa Prioritară 3. O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, PODD, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri de profil 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI ÎNFIINȚAREA DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE A AUTOVEHICULELOR ELECTRICE 

Scopul proiectului Dezvoltarea durabilă a Municipiului Reghin. 

Obiective specifice Reducerea poluării şi creșterea calității factorilor de mediu în Municipiul Reghin. 

Problema identificată Obligativitatea autorității publice locale de a înființa stații de încărcare a autovehiculeor electrice. 

Activități principale 
Identificarea unor locații pentru amplasamentul stațiilor de încărcare electrică; 

Achiziționarea și instalarea stațiilor de încărcarea electrică. 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul Mediului 

Perioada de implementare 2021-2030 
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OBIECTIV SPECIFIC 9 – Creșterea eficienței energetice atât în mediul public cât și cel privat 

TITLUL PROIECTECTULUI 
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ (IZOLARE TERMICĂ, ÎNCĂLZIRE CENTRALIZATĂ ETC.) A CLĂDIRILOR 
AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC 

Scopul proiectului Eficiență energetică 

Obiective specifice Creșterea eficienței energetice 

Problema identificată Necesitatea alinierii la standardele UE în materie de eficiență energetică 

Activități principale 
Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare 
în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor resurse alternative de energie. 

Buget estimat 10.000.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, Bugetul local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
ELABORARE PLAN DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ A MUNICIPIULUI REGHIN ÎN VEDEREA 
RALIERII LA POLITICA ENERGETICĂ A UE 

Scopul proiectului Elaborarea unui plan cu măsuri și acțiuni ce vizează eficiența energetică și energia durabilă în Municipiul Reghin 

Obiective specifice Creșterea eficienței energetice atât în mediul public cât și cel privat 

Problema identificată Necesitatea creșterii eficienței energetice la nivelul Municipiului Reghin. 

Activități principale 
Identificarea partenerilor și factorilor implicați în elaborarea planului de acțiune privind energia durabilă a 
Municipiului Reghin  

Buget estimat 50.000 Euro 

Surse de finanțare Bugetul local, alte linii de finanțare 

Posibili parteneri Actori economici locali, organizații non-guvernamentale 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ANSAMBLULUI LICEULUI TEHNOLOGIC LUCIAN BLAGA DIN 
MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului 
Îmbunătățirea fondului local construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice,  a reducerii riscului la 
incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea 
arhitecturală a acestuia 

Obiective specifice 

− îmbunătățirea și creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”  (corp C1); 

− creșterea consumului anual de energie finală (din surse regenerabile) a clădirii liceului; 

− reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de clădire; 

− scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile),  la nivel de clădire 

Problema identificată 
- Calitatea aerului este tot mai scăzută datorită creșterii accelerate a proiectelor imobiliare și implicit a numărului de 

autoturisme . Costurile ridicate de întreținere datorită lipsei de eficiență energetică.  

Activități principale 

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii (placări cu plăci de polisiren și vată bazaltică la 
pereți, plăci de polistiren extrudat la soclu, saltele de vată minerală la pod, polistiren extrudat la acoperișul tip 
terasă); 

- Revizuirea feronerie și a chederelor ferestrelor și a ușilor exterioare  

- Lucrări de acoperiș, constând în schimbarea elementelor de lemn degradate sau cu secțiune insuficientă, 
schimbarea învelitorii în țiglă ceramică/de beton colorat în masă și a elemenetelor de tinichigerie 

- Lucrări la sistemul de încălzire, prin schimbarea amplasarea unor centrale de perete în clădire, schimbarea 
radiatoarelor, montarea de robinete termostatate, și modificarea rețelei de distribuție 

- Montarea de panouri solare pe acoperișul clădirilor în vederea producerii de apă caldă menajeră 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață, cu respectarea normelor şi reglementărilor tehnice; 

Buget estimat 1.000.000 euro 

Surse de finanțare POR / AFM/ PNRR / Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021 – 2025  

 

TITLUL PROIECTECTULUI REABILITARE TERMICĂ ȘI TEREN DE SPROT LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 4 
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Scopul proiectului Eficiență energetică 

Obiective specifice Creșterea eficienței energetice 

Problema identificată Necesitatea alinierii la standardele UE în materie de eficiență energetică 

Activități principale 
Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare 
în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor resurse alternative de energie. 

Buget estimat 550.000  euro 

Surse de finanțare PNRR / AFM / Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 

 

OBIECTIV SPECIFIC 10 - Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Municipiului Reghin 

TITLUL PROIECTULUI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE ȘI A PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVEL LOCAL 

Scopul proiectului Simplificarea procedurilor administrative pe care le parcurg atât persoanele fizice cât și juridice. 

Obiective specifice Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Municipiului Reghin. 

Problema identificată Necesitatea reducerii  gradului de birocrație în raporturile dintre cetățeni și autoritatea publică locală. 

Activități principale 

Continuarea procesului de digitalizare a administrației publice locale, prin investiții în servicii și echipamente 
necesare pentru transformarea digitală a administrației locale. 

Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea administrației publice locale și a 
procedurilor administrative pe care le aplică. 

Implementarea tehnologiilor care să asigure interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale serviciilor publice. 

Buget estimat 300.000 euro 

Surse de finanțare POR, PODD, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR PERSONALULUI DIN CADRUL AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE PE TEME 
SPECIFICE DE INTERES (EX. PLANIFICAREA STRATEGICĂ; PLANIFICARE BUGETARĂ; CONTROL 
MANAGERIAL INTERN; POLITICI PUBLICE LOCALE; FUNDAMENTARE, ELABORARE, IMPLEMENTARE, 
MONITORIZARE ŞI EVALUARE A DECIZIILOR LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE) 

Scopul proiectului Perfecționarea resursei umane din domeniul administrativ. 

Obiective specifice Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Municipiului Reghin. 

Problema identificată Insuficiența expertiză a resursei umane din administrația publică locală în aceste arii profesionale. 

Activități principale Parcurgerea de către angajați din sectorul public a unor cursuri de pregătire și formare profesională 

Buget estimat 100.000 euro 

Surse de finanțare PODD, buget local, alte linii de finanțare 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
IMPLEMENTAREA DE PRACTICI DEMOCRATICE PARTICIPATIVE ȘI INTELIGENTE ÎN VEDEREA IMPLICĂRII 
CETĂȚENILOR ÎN PROCESUL DECIZIONAL 

Scopul proiectului 
Sprijinirea dezvoltării responsabilităţii civice, implicarea cetățenilor în viaţa publică și participarea la procesele 
decizionale. 

Obiective specifice Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Municipiului Reghin. 

Problema identificată Insuficientă implicare cetățenească în chestiunile de interes public local. 

Activități principale 
Organizare de consultari cetățenești, 

Dezvoltarea unei aplicații de consultare online a cetățenilor 

Buget estimat 50.000 euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR, PODD 

Posibili parteneri ONG-uri, Mediu Universitar 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI 
ELABORAREA/ACTUALIZAREA DOCUMENTATIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE 
PLANIFICARE URBANA LA NIVELUL MUNICIPIULUI REGHIN 

Scopul proiectului 
Sprijinirea dezvoltării responsabilităţii civice, implicarea cetățenilor în viaţa publică și participarea la procesele 
decizionale. 

Obiective specifice Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Municipiului Reghin. 

Problema identificată Insuficientă implicare cetățenească în chestiunile de interes public local. 

Activități principale 
Organizare de consultari cetățenești, 

Dezvoltarea unei aplicații de consultare online a cetățenilor 

Buget estimat 54.000 euro 

Surse de finanțare Bugetul local, POR, PODD 

Posibili parteneri ONG-uri, Mediu Universitar 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

OBIECTIV SPECIFIC 11 – Creșterea calității vieții locuitorilor prin utilizarea tehnologiilor moderne disponibile și 

actuale 

TITLUL PROIECTULUI SISTEM INTEGRAT DE IDENTIFICARE, AUTENTIFICARE ȘI SEMNĂTURĂ DIGITALĂ 

Scopul proiectului 
Implementarea unui sistem de cheie primară de identificare a persoanelor fizice și juridice în raport cu administrația 
locală 

Obiective specifice 
OS1. Administrare deschisă - creșterea calității serviciilor publice prin utilizarea tehnologiei disponibile pentru 
eficientizarea proceselor, cu asigurarea accesului pentru toți cetățenii Municipiului Reghin 

Problema identificată 

În relația dintre cetățean și administrație, în mediul digital, principala provocare este reprezentată de identificarea 
securizată. Este necesar un sistem de identificare inițială pentru a putea valida solicitările subsecvente. 

Numărul personal de identificare va fi folosit pe post de cheie primară atât în sectorul public, cât și în cel privat, fiind 
utilizat pentru identificarea în toate sistemele informatice publice cu garantarea accesului către o varietate de 
servicii cum ar fi identificarea digitală și semnarea electronică a documentelor, verificarea tranzacțiilor bancare, 
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vizualizarea istoricului medical, etc 

Activități principale 

Realizarea unui sistem de evidență securizată a identității 

Crearea de interconectări ce vor permite cetățenilor să se autentifice în mod securizat și să utilizeze serviciile 
administrației publice conectându-se exclusiv online 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Surse de finanțare 

POR Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; POR Axa prioritară 2 
- O regiune cu orașe Smart; Buget local, Alte surse de finanțare 

Furnizori de soluții Smart City, Unități economice locale, Ministerul Comunicațiilor 

Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Unități economice locale, Ministerul Comunicațiilor 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

TITLUL PROIECTULUI PORTAL UNIC DE RELAȚIONARE CU ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

Scopul proiectului 
Gestiunea electronică a documentelor, solicitărilor de avize, autorizații, a altor solicitări de înscriere pe bază de 
dosar/aplicație. 

Obiective specifice 
OS1. Administrare deschisă - creșterea calității serviciilor publice prin utilizarea tehnologiei disponibile pentru 
eficientizarea proceselor, cu asigurarea accesului pentru toți cetățenii Municipiului Reghin 

Problema identificată 

Procedurile administrative de gestiune a documentelor și solicitărilor beneficiarilor sunt greoaie, consumatoare de 
resurse. 

Utilizarea capabilităților electronice va eficientiza procesul administrativ și va îmbunătăți relația administrație - 
cetățean 

Activități principale 
Sistem de digitalizare a documentelor. 

Sistem de gestiune (identificare, analiză și validare) a cererilor contribuabililor 
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Modul de programare on-line pentru starea civilă, evidența persoanei, acces servicii ale administrației locale, etc 

Interoperabilitate cu bazele de date ale instituțiilor publice pentru obținerea documentelor atașate cererilor 
contribuabililor 

Buget estimat 400.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; POR Axa prioritară 2 
- O regiune cu orașe Smart; Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Unități Economice Locale, Furnizori de telecomunicații 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

 

TITLUL PROIECTULUI CENTRU DE INSTRUIRE ÎN DIGITALIZARE 

Scopul proiectului Creșterea nivelului de competențe digitale al funcționarilor publici și al cetățenilor 

Obiective specifice 
OS1. Administrare deschisă - creșterea calității serviciilor publice prin utilizarea tehnologiei disponibile pentru 
eficientizarea proceselor, cu asigurarea accesului pentru toți cetățenii Municipiului Reghin 

Problema identificată Populația Municipiului Reghin are un nivel adecvat de competențe digitale într-o pondere insuficientă 

Activități principale 
Dezvoltarea unui program de instruire gratuit bazat pe infrastructura existentă a bibliotecilor și centrelor culturale. 

Achiziția de echipamente actuale (PC-uri, tablete, table interactive) 

Buget estimat 200.000 Euro 

Surse de finanțare 
POCU Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 
provocările inovării și progresului tehnologic, Buget local, Alte surse de finanțare 
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Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI REȚEA PUBLICĂ WI-FI 

Scopul proiectului 
Îmbunătățire accesului la internet al locuitorilor Municipiului Reghin prin dezvoltarea unei rețele de wi-fi gratuit cu 
acoperire în sediile administrative, spațiile publice de promenadă și spațiile de recreere 

Obiective specifice 
OS1. Administrare deschisă - creșterea calității serviciilor publice prin utilizarea tehnologiei disponibile pentru 
eficientizarea proceselor, cu asigurarea accesului pentru toți cetățenii Municipiului Reghin 

Problema identificată Există cetățeni cu acces limitat la serviciile de internet 

Activități principale 
Amplasarea de echipamente Wi-Fi în spațiile publice 

Asigurarea unei conectivități rapide și gratuite 

Buget estimat 35.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart, Buget local, Grant al Comisiei Europene dedicat, Alte surse de 
finanțare 

Posibili parteneri Unități Economice Locale, Furnizori de telecomunicații 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI PLATFORMĂ DE PROMOVARE A ECONOMIEI LOCALE 

Scopul proiectului Realizarea unei platforme de promovare a unităților economice locale 

Obiective specifice OS2. Economie circulară - creșterea competitivității economice durabile, incluzive și inovative; 

Problema identificată Promovarea produselor și serviciilor oferite de agenții economici locali se desfășoară cu dificultate 

Activități principale Dezvoltarea unei aplicații de promovare a produselor și serviciilor agenților economici locali. 
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Integrarea acesteia cu Reghin City App 

Activități de tip ”Piață Locală” 

Buget estimat 80.000 Euro 

Surse de finanțare 
POCID  Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare, POR Axa Prioritară 1. O regiune 
competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI 
REABILITAREA UNEI CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ȘI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI ÎN SPAȚIU DE CO-
WORKING PENTRU UNITĂȚI DE ECONOMIE SOCIALĂ 

Scopul proiectului Transformarea unei clădiri neutilizate în spațiu de lucru pentru unități de economie socială 

Obiective specifice OS2. Economie circulară - creșterea competitivității economice durabile, incluzive și inovative; 

Problema identificată 
Mare parte a locurilor de muncă în Municipiul Reghin sunt în domeniul comerțului. 

Rata șomajului în Municipiul Reghin este relativ ridicată 

Activități principale 

Reabilitarea unei clădiri administrative neutilizate 

Stimularea înființării unui număr de minim 5 unități de economie socială, unități cu activitate cu valoare adăugată 
mai mare, care vizează activități corelate cu specificul local și cu domeniile de dezvoltare cu potențial ridicat de 
creștere. 

Promovarea proiectului și a unităților susținute 

Buget estimat 5.000.000 Euro 

Surse de finanțare 
POCS Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunității – OP 4, Banca Mondială, 
Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Unități economice locale 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA CONCEPTULUI TURISTIC ”REGHIN – ORAȘ AL VIORILOR” 

Scopul proiectului Dezvoltarea unui concept turistic unitar, ancorat în specificul local 

Obiective specifice OS2. Economie circulară - creșterea competitivității economice durabile, incluzive și inovative; 

Problema identificată Este necesară o campanie de promovare unitară, specifică, susținută 

Activități principale 
Dezvoltarea unui concept unitar turistic 

Activități de promovare 

Buget estimat 1.000.000 Euro 

Surse de finanțare POR Axa prioritară  7. O regiune atractivă, Banca Mondială, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Unități economice locale 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI PARC INDUSTRIAL SMART 

Scopul proiectului Stimularea dezvoltării economice 

Obiective specifice OS2. Economie circulară - creșterea competitivității economice durabile, incluzive și inovative; 

Problema identificată Nevoia de dezvoltare economică – activități productive 

Activități principale 

Înființare parc industrial 

Asigurare infrastructură și utilități 

Amenajare iluminat economic pe bază de led 

Asigurarea conectivității prin transport public 

Buget estimat 8.000.000 Euro 
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Surse de finanțare 
POR Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice; POR Axa prioritară 2 
- O regiune cu orașe Smart; Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul dezvoltării, Unități economice locale 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO 

Scopul proiectului Reducerea infracționalității prin îmbunătățirea supravegherii video în Municipiul Reghin 

Obiective specifice OS3. Viitor mai sigur - sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice utilizând tehnologii actuale; 

Problema identificată Studiul sociologic a indicat infracționalitatea ridicată ca o problema actuală a Municipiului Reghin   

Activități principale 

Instalarea a 60 de camere de supraveghere în spațiile publice circulate și în zonele indicate cu grad ridicat de 
infracționalitate 

Modernizarea dispeceratului de control al sistemului de supraveghere la Poliția Locală Reghin 

Buget estimat 300.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart, Buget local, PODD Axa prioritară 1 Tranziție energetică bazată pe 
eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare, Alte surse de 
finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE ÎN POLIȚIA LOCALĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE PREVENȚIE 

Scopul proiectului Îmbunătățirea percepției publice față de Poliția Locală Reghin 
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Obiective specifice OS3. Viitor mai sigur - sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice utilizând tehnologii actuale; 

Problema identificată Percepția populației față de activitatea Poliției Locale Reghin este negativă   

Activități principale 

Evenimente de popularizare a activității instituției 

Utilizarea de echipamente de monitorizare a activității (body-cam) 

Activități de prevenție în domeniul de activitate în spațiul public, în școli și grădinițe, în cooperare cu asociațiile de 
proprietari 

Buget estimat 80.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE MONITORIZARE PRIN GPS A MAȘINILOR POLIȚIEI LOCALE 

Scopul proiectului Eficientizarea traseelor și verificarea parcurgerii tuturor zonelor din Municipiu 

Obiective specifice OS3. Viitor mai sigur - sporirea nivelului de siguranță a populației în spațiile publice utilizând tehnologii actuale; 

Problema identificată Percepția populației față de activitatea Poliției Locale Reghin este negativă   

Activități principale Achiziția de sisteme GPS pentru mașinile poliției locale; 

Buget estimat 60.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC UTILIZÂND UN SISTEM INTELIGENT 

Scopul proiectului Dezvoltarea economică prin reducerea birocrației pentru mediul de afaceri 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Iluminatul public în Municipiul Reghin este parțial modernizat, cu un consum (încă) destul de considerabil de 
energie și fără a acoperi integral suprafața Municipiului 

Activități principale 

Reabilitarea infrastructurii de iluminat public (rețea electrică, corpuri de iluminat) 

Modernizarea sistemului de comandă pentru a înlesni variația intensității iluminatului funcție de condițiile de 
moment zonal (modele predefinite, intervenția unui operator, condiții meteo, etc) 

Buget estimat 4.000.000 Euro 

Surse de finanțare 
Administrația Fondului de Mediu, BERD, POR Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart, Buget local, PODD Axa 
prioritară 1 Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme inteligente de energie, rețele 
si soluții de stocare, Fonduri norvegiene, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Furnizorii de utilități 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTELIGENT AL PARCĂRILOR ÎN MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului Gestiunea inteligentă a parcărilor publice pe teritoriul Municipiului Reghin 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată Gestiunea parcărilor publice pe raza Municipiului Reghin nu este unitară 

Activități principale 
Identificarea și clasificarea tuturor locurilor de parcare publice (parcare temporară cu plată, parcare de reședință 
permanentă, parcare de reședință ocazională) 
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Dezvoltarea unei aplicații pentru alocarea și monitorizarea utilizării locurilor de parcare publice. Aplicația poate fi 
corelată cu alte aplicații pentru oferirea de indicații către cel mai apropiat loc de parcare disponibil. 

Interoperabilitate cu sistemul de monitorizare video al Municipiului Reghin pentru monitorizarea utilizării locurilor de 
parcare 

Dezvoltarea unui modul de plată electronică securizată. 

Dezvoltarea unui modul de licitare electronică pentru locurile de parcare de reședință (notificare, licitare, 
adjudecare, contractare) 

Buget estimat 280.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Asociații de proprietari, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

 

TITLUL PROIECTULUI PLATFORMA DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Scopul proiectului 
Implementarea unui sistem de management educațional, care să ofere o imagine clară tuturor părților interesate 
asupra frecvenței școlare, a performanțelor fiecărui elev, precum și acces al resurse educaționale 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Evoluțiile recente arată nevoia unui sistem eficient de management educațional digital, care să permită 
funcționarea în perioade de distanțare socială 

Activități principale 
Implementarea și popularizarea a unui sistem de management educațional. Capabilități minime: catalog electronic, 
mesagerie electronică, interfață concursuri, bibliotecă digitală, module evaluare și testare 

Buget estimat 500.000 Euro 

Surse de finanțare POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
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de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Inspectoratul Școlar, Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI DOTAREA ȘCOLILOR CU ECHIPAMENTE SMART 

Scopul proiectului Modernizarea sistemului public de învățământ cu table interactive, rețea internă și echipamente IT&C 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Evoluțiile recente arată nevoia unui sistem eficient de management educațional digital, care să permită 
funcționarea în perioade de distanțare socială 

Activități principale 
Implementarea și popularizarea a unui sistem de management educațional. Capabilități minime: catalog electronic, 
mesagerie electronică, interfață concursuri, bibliotecă digitală, module evaluare și testare 

Buget estimat 1.500.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Inspectoratul Școlar, Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI APLICAȚIE DE EVIDENȚĂ A AVARIILOR ÎN MUNICIPIUL REGHIN 

Scopul proiectului Gestiunea defecțiunilor apărute și a întreruperilor programate la nivelul Municipiului Reghin 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 
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Problema identificată 

Sesizarea defecțiunilor constatate de către cetățeni către Primărie/Companiile de utilități se realizează cu 
dificultate. 

Informarea cetățenilor pentru întreruperile programate se realizează fără eficiență. 

Activități principale 

Aplicație de evidență geospațială a rețelelor de utilități la nivelul Municipiului Reghin. 

Interoperabilitate cu centrele de gestiune ale furnizorilor de utilități (schimb de date cu proiectanții) 

Aplicație de alertă pentru avarii în zona de interes (SMS, e-mail, push). 

Buget estimat 160.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Furnizori de utilități, Asociații de proprietari 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL – PARC INTELIGENT 

Scopul proiectului Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin modernizarea Parcului Central 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată  

Activități principale 

Mobilier inteligent (bănci, sunet ambiental, foișor) 

Iluminat inteligent cu senzori de prezență 

Rețea Wi-Fi gratuită 

Spațiu deschis pentru reprezentații culturale 

Buget estimat 800.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 
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Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Casa de cultură, ONG-uri, Unități de învățământ 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI TRECERI DE PIETONI INTELIGENTE 

Scopul proiectului Îmbunătățirea traficului în Municipiul Reghin prin eficientizarea trecerilor de pietoni 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată Principala sursă de blocaj al traficului rutier constă în opririle necesare în cazul trecerilor de pietoni 

Activități principale 

Semaforizarea inteligentă a trecerilor de pietoni cu buton de solicitare a traversării și corelarea cu trecerile de 
pietoni apropiate (pe aceeași stradă) și asigurarea unui timp minim al traficului rezonabil. 

Intercorelarea cu iluminatul public pentru creșterea intensității luminoase în zona trecerilor de pietoni la momentul 
traversării de către aceștia (se asigură astfel o vizibilitate sporită și se reduce numărul incidentelor rutiere) 

Popularizarea unui mod de utilizare responsabil de către cetățenii Municipiului Reghin 

Buget estimat 300.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI STAȚII ÎNCĂRCARE MIJLOACE DE TRANSPORT ELECTRICE 

Scopul proiectului Amplasarea de stații de încărcare rapidă pentru a stimula utilizarea mijloacelor de transport ecologic 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 
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Problema identificată 
La nivelul Municipiului Reghin, utilizatorii de mijloace de transport electrice au opțiuni limitate pentru încărcarea 
acestora 

Activități principale Amplasarea a 6 stații de încărcare rapidă pe teritoriul administrativ la Municipiului Reghin 

Buget estimat 240.000 Euro 

Surse de finanțare 
Administrația Fondului de Mediu, BERD, POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii 
publice digitalizate), Fonduri norvegiene, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Unități economice locale, Hoteluri și pensiuni turistice 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI SPAȚII PARK & RIDE 

Scopul proiectului Amenajarea a două spații tip Park&Ride conectate la sistemul public de transport 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Spațiile publice în Municipiul Reghin sunt congestionate cu mașini parcate. Lipsa locurilor de parcare disponibile 
este invocată de locuitori și vizitatori pentru parcarea neregulamentară 

Activități principale 

Amenajarea a două parcări publice la limita administrativă a Municipiului Reghin, împrejmuirea și asigurarea pazei 
acestora. 

Conectarea spațiilor amenajate prin extinderea traseelor de transport corespunzător 

Buget estimat 800.000 Euro 

Surse de finanțare POR 2021-2027, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri  

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI INSTALARE DE MOBILIER URBAN INTELIGENT 

Scopul proiectului Amplasare de mobilier urban inteligent în zonele de promenadă sau recreere ale Municipiului 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată Mobilierul urban parțial învechit   

Activități principale 
Montarea de bănci inteligente, alimentate cu energie solară, ce permit locuitorilor și vizitatorilor să-și încarce 
telefoanele mobile, să acceseze wi-fi.  Băncile pot fi dotate cu senzori de temperatură, de măsurare a calității 
aerului.  

Buget estimat 200.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Furnizori de soluții Smart City, Companii de publicitate,  Asociațiile de proprietari 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI APLICAȚIE MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC 

Scopul proiectului Operarea eficientă a capabilităților de transport public 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Dezvoltarea, modernizarea și promovarea utilizării transportului public este un obiectiv major al dezvoltării 
Municipiului Reghin 

Activități principale 

Dotare cu senzori GPS a tuturor mijloacelor de transport 

Dezvoltarea unei aplicații pentru afișarea în timp real a localizării mijloacelor de transport 

Modul de e-ticketing 

Amplasarea de tabele pentru afișarea timpilor de așteptare în stații 

Intercorelarea cu sistemul de gestiune al semaforizării pentru asigurarea unui flux de circulație eficient al mijloacelor 
de transport (prioritate de trecere) 



    

 
 

 

|   258 

Buget estimat 300.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri Furnizori de soluții Smart City, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE ELECTRICE 

Scopul proiectului Transport public cu 0 emisii de carbon 

Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată 
Dezvoltarea, modernizarea și promovarea utilizării transportului public este un obiectiv major al dezvoltării 
Municipiului Reghin 

Activități principale 
Achiziția de mijloace de transport electrice 

Montare stații de încărcare rapidă la capăt de traseu și în garajul de autobuze 

Buget estimat 3.000.000 Euro 

Surse de finanțare 
POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, Alte surse 
de finanțare 

Posibili parteneri Ministerul dezvoltării 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI APLICAȚIE DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE DE SĂNĂTATE 

Scopul proiectului Gestiune electronică a serviciilor publice de sănătate 
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Obiective specifice OS4. Dezvoltare comunitară - modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, medicale, sociale și educaționale; 

Problema identificată Principiile de distanțare socială îngreunează acordarea serviciilor publice de sănătate 

Activități principale 

Aplicație de gestiune a unităților sanitare publice din Municipiul Reghin 

Modul de programare electronică a consultațiilor și interacțiunilor medic-pacient 

Modul de comunicare al rețetelor, rezultatelor analizelor medicale și prescripțiilor 

Buget estimat 325.000 Euro 

Surse de finanțare POS Axa Prioritară 6. Informatizarea sistemului medical, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Unități Economice Locale, Furnizori de telecomunicații, ONG-uri, Casa de Asigurări de Sănătate 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI CONTORIZARE INTELIGENTĂ A APEI POTABILE 

Scopul proiectului Utilizarea eficientă a resurselor (apei potabile) 

Obiective specifice 
OS5. Protecția mediului - îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Reghin prin utilizarea mai eficientă și 
rațională a resurselor. 

Problema identificată Pierderi de rețea, consumuri de apă eronat măsurate, costuri operare ridicate   

Activități principale 

Înlocuirea echipamentelor de măsură cu unele inteligente, cu capacitate de citire la distanță, blocare a consumului 
și alertă de interferență. 

Amplasarea de senzori de presiune pe magistralele de transport apă. Înlocuirea conductelor de apă aflate la limita 
durabilității. 

Amplasarea de senzori de umiditate lângă conductele de transport pentru identificarea infiltrațiilor 

Buget estimat 1.600.000 Euro 

Surse de finanțare 
BERD, POR 2021-2027 (Axa prioritară 2 - O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate), Buget local, 
Fonduri norvegiene, Alte surse de finanțare 
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Posibili parteneri Furnizorii de utilități, Asociațiile de proprietari 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR INTELIGENT 

Scopul proiectului Stimularea colectării eficiente și selective a deșeurilor 

Obiective specifice 
OS5. Protecția mediului - îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Reghin prin utilizarea mai eficientă și 
rațională a resurselor. 

Problema identificată 

Doar 41,7 % din locuitorii Municipiului Reghin se declară mulțumiți de starea de curățenie actuală. 

Nivelul de colectare selectivă a deșeurilor nu atinge ponderea cerută de CE și asumată de statul român (40% din 
deșeuri trebuie reciclate). 

Activități principale 

Amplasarea de camere video în zona centrelor de colectare a deșeurilor pentru identificarea depunerilor 
neconforme 

Amplasarea de coșuri de gunoi inteligente, cu senzori de umplere, capabilitate de comprimare a deșeurilor și modul 
de alertă pentru golire. 

Stație de compostare a deșeurilor organice 

Concurs între asociațiile de proprietari pentru cea mai bună colectare selectivă, cu premii constând în materiale de 
amenajare a spațiilor comune (plante, flori, etc) 

Buget estimat 1.350.000 Euro 

Surse de finanțare Administrația Fondului de Mediu, POR 2021-2027, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri SMID Mureș, ONG-uri, Asociații de proprietari 

Perioada de implementare 2021-2030 
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TITLUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SPAȚIILOR VERZI 

Scopul proiectului Managementul eficient al spațiilor verzi 

Obiective specifice 
OS5. Protecția mediului - îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Reghin prin utilizarea mai eficientă și 
rațională a resurselor. 

Problema identificată Deteriorarea rapidă a spațiilor verzi din cauza intervenției antropice 

Activități principale Amplasarea de camere video în zona spațiilor verzi 

Buget estimat 350.000 Euro 

Surse de finanțare Administrația Fondului de Mediu, POR 2021-2027, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri SMID Mureș, ONG-uri, Asociații de proprietari 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI REȚEA DE SENZORI DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI 

Scopul proiectului Monitorizarea calității aerului în Municipiul Reghin 

Obiective specifice 
OS5. Protecția mediului - îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Reghin prin utilizarea mai eficientă și 
rațională a resurselor. 

Problema identificată 
Percepția publică asupra nivelului de poluare a aerului poate fi susținută de informații precise, ce permit intervenție 
punctuală în vederea limitării surselor principale de poluare 

Activități principale 

Amplasarea unei rețele de senzori de monitorizare a calității aerului, cu transmitere automată a datelor. 

Dezvoltarea unui sistem de management al calității aerului cu oferirea în timp real al informațiilor privind poluarea în 
Reghin City App și cu capabilități de emitere alerte de tip sms sau push pentru depășiri ale limitelor de poluare 
local. 

Buget estimat 220.000 Euro 

Surse de finanțare Administrația Fondului de Mediu, POR 2021-2027, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri ONG-uri, Asociații de proprietari, Unități Economice Locale, STS, IGSU  
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Perioada de implementare 2021-2030 

 

TITLUL PROIECTULUI TRANSPORT GRATUIT PENTRU ELEVI 

Scopul proiectului Reducerea traficului din Municipiul Reghin 

Obiective specifice 
OS5. Protecția mediului - îmbunătățirea calității mediului în Municipiul Reghin prin utilizarea mai eficientă și 
rațională a resurselor. 

Problema identificată Transportul preșcolarilor și elevilor către și de la unitatea de învățământ generează valori crescute de trafic 

Activități principale 
Achiziție de mijloace de transport puțin poluante, dotate cu mijloace de supraveghere video 

Organizare rute de transport pentru preluarea elevilor 

Buget estimat 450.000 Euro 

Surse de finanțare POR, POCS, PODD, Buget local, Alte surse de finanțare 

Posibili parteneri Unități școlare, Asociații de părinți, Poliția Locală 

Perioada de implementare 2021-2030 

 

Dintre problemele relevate în urma studiului sociologic, o parte dintre acestea fac deja obiectul unor proiecte 

aflate în diferite faze de implementare. 

NC PROIECT STATUS BENEFICIAR/ 

PARTENER 

BUGET ESTIMAT PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

SURSA DE 

FINANȚARE 
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1 Reabilitarea şi modernizarea 
Cinematografului „Patria” 

În derulare. Trecut 
de CNI, ajuns la 
MLPDA în comisie. 

Municipiul Reghin, 
CNI, MLPDA 

2.400.000 euro 2021-2027 CNI, MLPDA, POR, 
Buget local 

2 Modernizarea parcului central În derulare. Studiu 
de fezabilitate 
finalizat. Inițiere PUZ 

Municipiul Reghin 3.000.000 euro 2021-2027 Bugetul local, POR, 
PODD, Alte surse de 
finanțate 

3 Extinderea și modernizarea Școlii 
Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” 
Reghin 

În derulare Municipiul Reghin 450.000 euro 2021 PNDL 

4 Finalizarea lucrărilor de reabilitare/ 
modernizare la Școala Gimnazială 
Nr. 4 Apalina 

În derulare Municipiul Reghin 300.000 euro 2023 EEA Grants  

5 Modernizarea, reorganizarea și 
extinderea Grupului Școlar „Petru 
Maior” Reghin 

În derulare Municipiul Reghin 1.300.000 euro 2021-2023 POR 

6 Introducerea reţelelor aeriene de 
utilităţi în subteran în zona centrală 
a Municipiului Reghin 

În derulare Municipiul Reghin, 
Furnizorii de utilități 

1.000.000 euro 2021-2027 Buget local 

7 Execuţie şoseaua de centură a 
Reghinului  

În derulare. 
Actualizare SF. 
Proiectul apare pe 
lista de priorități a 
DRDP 8Brașov, 
Ministerul 
Transporturilor 

CJ Mureș, Ministerul 
Transporturilor, CNI 

26.000.000 euro 2021-2027 POT, alte linii de 
finanțare 

8 Reabilitare Școala Gimnazială 
„Florea Bogdan” Reghin 

În implementare Municipiul Reghin 500.000 eur 2023 Bugetul local 

9 Construire și dotare creșă nouă  În derulare Municipiul Reghin 550.000 eur 2021-2027 Bugetul local  

10 Reabilitare capitală a Grădiniței cu 
Program Prelungit Nr. 3 Reghin 

În derulare Municipiul Reghin 900.000 eur 2023 POR 

11 Bloc având destinația de locuințe 
sociale 

În derulare Municipiul Reghin 1.900.000 eur 2023 Buget local, MLPDA 
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12 Modernizarea și extinderea 
transportului în comun din 
municipiul Reghin 

În derulare Municipiul Reghin 7.500.000 eur 2021-2023 POR, Buget local 
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VII. SISTEMUL DE 

IMPLEMENTARE, 

MONITORIZRE & 

EVALUARE A SIDU 
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8. SISTEMUL DE 

IMPLEMENTARE, 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Reghin au ca 

scop aprecierea gradului de realizare a acțiunilor propuse în cadrul documentului strategic, 

dar și fundamentarea eventualelor revizuiri și modificări ale obiectivelor, țintelor și planurilor 

de măsuri.  

Monitorizarea implementării va fi realizată în permanență de un birou desemnat prin decizie 

de Primarul Municipiului Reghin. Luând în considerare faptul că în cadrul Primăriei Reghin a 

fost desemnat un grup de lucru pentru elaborarea strategiei, se recomandă ca monitorizarea 

și evaluarea implementării strategiei să fie realizate de același grup de lucru sau de o parte 

dintre cei care fac parte din această echipă. Monitorizarea va consta în verificarea 

implementării activităților şi colectarea datelor necesare pentru indicatorii de evaluare.  

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a țintelor 

propuse cu situația municipiului la diferite momente. Prin această activitate se stabilește 

valabilitatea obiectivelor din documentul strategic.  

Tot prin această activitate, se analizează evoluția indicatorilor de evaluare și a stadiului în care 

se află, în funcție de țintele stabilite pentru fiecare sector.  

Atât monitorizarea, cât și evaluarea implementării strategiei se va realiza de același grup de 

lucru. Primarul municipiului trebuie să stabilească o perioadă (nu mai mică de un an), la finalul 

căreia grupul de lucru prezintă în plenul Consiliului Local un raport de evaluare a implementării 

strategiei, care va conține situația indicatorilor de evaluare. Tot acum, această echipă poate 

propune eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor documentului strategic.  

Se recomandă revizuirea documentului programator la perioade mari de timp (3-5 ani) sau în 

cazul unor schimbări socio-economice sau administrative majore. 
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 Contextul instituţional pentru 

implementarea SIDU 

Noua perioada de programare va aduce și un nou mecanism în ceea ce privește 

implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană. Pentru  

Municipiului Reghin, având în vedere ca teritoriul acoperit de SIDU acoperă numai arealul 

geografic administrativ al localității, atât implementarea cât și monitorizarea și evaluarea 

implementării proiectelor se vor face la nivelul Primăriei. 

Totodată, la nivelul Primăriei Municipiului Reghin va trebui constituită Autoritatea Urbană, ce 

va avea rolul de prioritizare a proiectelor și de elaborare a listei scurte de proiecte ce va sta la 

baza elaborării Documentului justificativ pentru FESI. 

 Structura pentru implementarea și 

monitorizarea SIDU 

Implementare Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin pentru perioada 

2021-2027 va fi asigurată de o echipă constituită din personalul propriu al Primăriei 

Municipiului Reghin, având cunoştinţele de specialitate necesare şi experienţă relevantă în 

implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene.  

Principalele responsabilităţi ale Structurii de implementare, monitorizare și evaluare a 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană sunt: 

▪ coordonarea, urmărirea şi verificarea activităţilor care se derulează în proiecte, în 

conformitate cu graficul de activităţi; 

▪ planificarea bugetului astfel încât fiecare proiect inclus în lista scurtă pentru 

implementare să fie realizat în conformitate cu contractul de finanţare; 

▪ coordonarea și monitorizarea activităţilor de raportare și de întocmire a cererilor de 

prefinanţare şi de rambursare şi a documentelor justificative care le însoţesc; 

▪ asigurarea vizibilităţii fiecărui proiect în conformitate cu cerinţele finanţatorului; 
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▪ corelarea desfăşurării lucrărilor prevăzute în proiecte astfel încât să se evite 

disfuncţionalităţile; 

▪ evaluarea periodică a implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană; 

 

Principalele  responsabilităţi ale membrilor structurii de implementare și monitorizare: 

MANAGER SIDU  

▪ coordonează activităţile din cadrul proiectelor incluse în Strategie și PMUD, în 

conformitate cu prevederile fiecărui contract de finanţare; 

▪ asigură coordonarea contractelor semnate în scopul implementării activităţilor 

proiectului; 

▪ participă la întâlnirile legate de proiect şi la luarea deciziilor privind implementarea 

proiectului; 

▪ coordonează activitatea membrilor structurii de implementare, monitorizare și evaluare; 

▪ coordonează evaluarea periodică a statusului implementării. 

COORDONATOR FINANCIAR 

▪ coordonează activitatea responsabililor financiari din cadrul echipelor de proiect; 

▪ răspunde de gestiunea financiară a proiectelor. 

COORDONATOR TEHNIC 

▪ colaborează cu consultantul care asigură managementul proiectelor pentru întocmirea 

rapoartelor tehnice/ rapoartelor de progres şi a raportului final, în ceea ce priveşte 

aspectele tehnice; 

▪ urmăreşte graficul de implementare a lucrărilor din proiecte; 

▪ urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind implementarea contractelor de 

lucrări; 

▪ este responsabil de relaţia dintre beneficiari şi instituţiile avizatoare în ceea ce priveşte 

avizele emise pentru lucrări. 

COORDONATOR ACHIZIŢII PUBLICE  
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▪ coordonează procesele de achiziţie publică din cadrul proiectelor, fiind responsabil cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. 

RESPONSABIL COMUNICARE 

▪ este responsabil cu elaborarea şi aprobarea materialelor de publicitate/ informare; 

▪ coordonează activitatea de promovare/ informare a proiectelor; 

▪ coordonează şi supraveghează arhivarea documentaţiilor proiectelor, conform 

cerinţelor contractului de finanţare şi procedurilor de organizare şi funcţionare. 

ASISTENT SIDU  

▪ asistă managerul SIDU îndeplinind sarcinile administrative legate de coordonarea 

proiectelor SIDU; 

▪ urmărește împreună cu managerul SIDU respectarea graficului de activităţi și 

semnalează eventualele nerespectări ale termenelor; 

▪ întocmește rapoarte și alte documente administrative; 

▪ participă la întâlnirile de coordonare ale proiectului; 

▪ sprijină din punct de vedere administrativ activităţile de comunicare și de organizare de 

ședinţe/ întâlniri de lucru sau alte evenimente.  

STRUCTURA RECOMANDATĂ PENTRU MANAGAMENTUL IMPLEMENTĂRII 

SIDU 
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 Planul de acţiune pentru implementarea 

SIDU 

Planul de acţiune pentru implementarea SIDU include o serie de activităţi grupate în cadrul a 

patru etape principale:  

ETAPA 1 - FINALIZAREA ȘI APROBAREA SIDU 

Include activităţile din cadrul procesului de admisibilitate a SIDU, în conformitate cu 

Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile; 

ETAPA 2 - FORMULAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANŢARE 

Include activităţile necesare pregătirii și elaborării cererilor de finanţare, conform instrucţiunilor 

privind conţinutul și procedura de depunere și verificare cuprinse în Ghidurile specifice. 

ETAPA 3 - SEMNAREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE ȘI DERULAREA 

PROCESULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE 
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Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condiţiile menţionate de autorităţile 

de management ale fiecărui program operaţional. 

ETAPA 4 – REALIZAREA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR ȘI SERVICIILOR 

CONTRACTATE 

Monitorizarea stadiului de realizare și condiţiilor de finalizare a proiectelor, în coordonare cu 

atingerea obiectivelor din SIDU și a indicatorilor specifici conţinuţi în documentaţiile tehnice 

aprobate în contractul de finanţare. 

 Prioritizarea portofoliului de proiecte SIDU 

După încheierea apelului de depunere de fişe de proiecte, va începe selectarea şi prioritizarea 

acestora. Doar fişele de proiecte care sunt conforme vor fi luate în considerare în etapa de 

selectare și prioritizare. 

PRINCIPALELE CRITERII DE SELECTARE A FIȘELOR DE PROIECTE SUNT: 

▪ Gradul de maturitate a ideii de proiect; 

▪ Contribuția ideii de proiect la atingerea obiectivului Priorității de Investiții. 

▪ Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii; 

▪ Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de 

șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen; 

▪ Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte proiecte. 

Având în vedere prevederile art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, alin. 3, lit. (a), 

punctul (ii), procedurile şi criteriile de selectare utilizate de Autoritatea Urbană trebuie să fie 

nediscriminatorii şi transparente.  

Pentru a putea a fi comparate şi acordate punctaje tuturor celor cinci criterii pe baza cărora se 

selectează fişele de proiecte, se vor analiza mai întâi toate fişele/ ideile de proiecte, se va 

stabili valoarea maximă şi minimă pentru fiecare criteriu, conform procedurii de lucru şi apoi 

se va stabili o scară cu intervale de punctare pentru fiecare criteriu. 

După punctarea fişelor de proiecte de toţi membrii, coordonatorul Autorităţii Urbane va 

centraliza punctajele tuturor membrilor şi va obţine punctajul final al fişelor de proiecte pe 

fiecare obiectiv specific. În funcţie de punctajele obținute, în ordine descrescătoare, se va 

stabili ierarhia fişelor de proiecte pe fiecare obiectiv specific. 
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 Monitorizarea şi evaluarea implementării 

SIDU 

Având în vedere că Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Reghin propune 

un portofoliu extins de proiecte, setând ambiţiile municipalităţii pentru perioada 2021 – 2027, 

evaluarea demersului de realizare a strategiei integrate este extrem de importantă. În acest 

scop, Unitatea de Implementare a SIDU va prelua şi atribuţiile de evaluare a strategiei. 

Unitatea de implementare SIDU va avea rolul de a evalua periodic implementarea SIDU, pe 

baza indicatorilor propuși în strategie și a criteriilor de prioritizare a proiectelor și a 

Documentului Justificativ, precum și de a monitoriza activităţile curente de implementare a 

proiectelor. 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SIDU 

Activitatea de monitorizare presupune : 

1. Monitorizarea echipei de implementare; 

Activitatea de implementare a proiectului va fi auditată astfel încât procedurile interne de 

funcţionare şi organizare ale instituţiei să fie îndeplinite, urmărindu-se în special controlul intern 

al documentelor, reguli de raportare, termene de rezolvare şi răspuns, concordanţa activităţilor 

întreprinse de membrii UI cu responsabilităţile prevăzute de fişele postului. 

2. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în proiecte 

În general, managementul proiectelor individuale va fi subcontractat către firme de 

consultanţă. Astfel, monitorizarea activităţilor din proiect intră în sarcina consultantului.  

EVALUAREA 

În ceea ce privește evaluarea, pentru a remedia eventuale probleme de management sau de 

coerenţă în derularea activităţilor, abordarea metodologică se bazează pe patru etape: 

1. EVALUAREA EX-ANTE  

În etapa de definire a listei scurte de proiecte, cu scopul de a asigura o alocare potrivită a 

resurselor și un design adecvat. 

2. EVALUAREA INTERMEDIARĂ 

Cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi îmbunătăţit 

managementul acesteia. 
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3. EVALUAREA EX-POST 

Cu scopul de a analiza care a fost impactul implementării strategiei – post 2030. 

 Riscuri și măsuri de atenuare 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri de natură tehnică, umană sau 

financiară, care dacă sunt cunoscute pot fi evitate pe cât posibil.  

▪ întârzieri în execuţia lucrărilor şi depăşirea graficului de lucrări; 

▪ neconcordanţe între execuţie şi documentaţia tehnică care stă la baza proiectului; 

▪ depăşirea bugetelor alocate pe activităţi sau lucrări; 

▪ creşteri ale preţului materiilor prime care nu au fost previzionate, ceea ce determină 

insuficienţa resurselor financiare comparativ cu bugetul; 

▪ neconcordanţa între specificaţiile tehnice ale materialelor şi calitatea materialelor 

folosite la lucrări. 

În vederea evitării principalelor riscuri, Autoritatea Contractantă se poate apăra prin clauze 

contractule asiguratorii: 

▪ perceperea garanţiei de bună execuţie; 

▪ prevederea de penalităţi la plata furnizorilor, în caz de întârzieri în execuţia contractului; 

▪ prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziţionate; 

▪ analiza și avizarea situaţiilor de lucrări în vederea efectuării plăţilor; 

▪ prin cunoașterea, înţelegerea și aplicarea corectă a clauzelor contractuale, printr-o 

activitate susţinută a membrilor UI și colaborare strânsă cu echipa de experţi tehnici, 

astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor; 

 Indicatori de monitorizare 

OBIECTIV INDICATOR 

OBIECTIV SPECIFIC 1  Creșterea procentuală a numărului mediu de salariaţi 
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Creșterea competitivității 

economice prin valorificarea 

resurselor locale și orientarea 

către domeniile cheie cu 

potențial de dezvoltare ale 

zonei 

Creștere procentuală a companiilor atrase/ nou 

înfiinţate în Municipiul Reghin 

Nr. de evenimente pentru mediul de afaceri 

Creșterea câștigului mediu salarial net (%) 

Nr. salariaţi/ 1000 locuitori raportat la media naţională 

Nr. firme/ 1000 locuitori raportat la media naţională 

OBIECTIV SPECIFIC 2  

Sporirea atractivității 

Municipiului Reghin 

Obiective de patrimoniu cultural restaurate 

Creșterea numărului de utilizatori/ beneficiari 

Creșterea procentuală a numărului de sosiri ale 

turiştilor în Municipiul Reghin 

Spaţii verzi în municipiile reședinţă de judeţ 

Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele 

urbane 

Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în 

stare de conservare foarte bună și bună 

OBIECTIV SPECIFIC 3 

Sistem de învăţământ 

performant, corelat cu cerinţele 

pieţei muncii şi ale angajatorilor 

Nr. unităţi școlare reabilitate 

Mp construiţi/ reabilitaţi 

Nr. absolvenţi 

Nr. echipamente achiziţionate (mobilier, TIC, altele) 

Nr. de parteneriate 

Reducerea abandonului şcolar (%) 

Nr. de elevi beneficiari 

OBIECTIV SPECIFIC 4 

Sporirea nivelului de siguranță 

a populației în spațiile publice 

Nr. camere noi de supraveghere 

Nr. polițiști locali 
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OBIECTIV SPECIFIC 5 

Îmbunătățirea infrastructurii 

urbane și a celei tehnico-

edilitare 

Suprafeţe incluse în intervenţii 

Spații reabilitate/ modernizate 

Metri liniari extindere/ reabilitare/ modernizare rețea 

de utilități 

Metri liniari extindere/ reabilitare/ modernizare căi de 

rulare rutieră și pietonală 

Metri liniari piste pentru biciclete realizate 

Nr. de locuri de parcare 

Nr. de staţii de transport amenajate/ modernizate 

OBIECTIV SPECIFIC 6  

Dezvoltarea infrastructurii şi 

serviciilor publice, medicale și 

sociale 

Număr de dotări sociale construite 

Nr. dotări reabilitate/ modernizate 

Nr. copii din zonele marginalizate ce participă la 

educaţie 

Grad de ocupare a forţei de muncă din zonele 

marginalizate 

Suprafeţe incluse în intervenţii 

Nr. locuinţe pentru tineri 

OBIECTIV SPECIFIC 7  

Eficientizarea fluxurilor 

principale de persoane şi marfă 

prin modernizarea şi extinderea 

infrastructurii rutiere şi a reţelei 

majore de circulaţie 

Realizarea șoselei de centură 

Nr. locuri de parcare 

OBIECTIV SPECIFIC 8 

Reducerea poluării şi creșterea 

calității factorilor de mediu în 

Municipiul Reghin 

Mp de spaţii verzi amenajate 

Nr. de proiecte elaborate şi propuse 

Nr. de beneficiari 
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Nr. de străzi cu sistem de iluminat nou/ modernizat 

Mp spaţiu verde/ locuitor 

Tone CO2/ capita 

OBIECTIV SPECIFIC 9 

Creșterea eficienței energetice, 

atât în mediul public cât și în 

cel privat 

Nr. de clădiri reabilitate termic 

OBIECTIV SPECIFIC 10 

Dezvoltarea capacității 

administrative a Primăriei 

Municipiului Reghin 

Nr. de angajați beneficiari 

Nr. de sesiuni de instruire realizate 

OBIECTIV SPECIFIC 11 – 

Creșterea calității vieții 

locuitorilor prin utilizarea 

tehnologiilor moderne 

disponibile și actuale 

 

 

 

 

 Cadrul partenerial pentru elaborarea și 

implementarea SIDU 

Pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană  este necesară implicarea 

întregii comunităţi locale – instituţii publice, organizaţii ale societăţii civile și mediul de afaceri. 

Implicarea unor astfel de parteneri este necesară atât în elaborarea proiectelor, în mobilizarea  

resurselor, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea lor. 

De aceea, în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, au 

fost consultaţi peste 1200 de cetăţeni ai Municipiului Reghin, în cadrul unui studiu sociologic 

realizat în mediul online, offline și telefonic. De asemenea, au fost realizate şi consultări 

sectoriale cu principalii actori relevanți ai fiecărui domeniu de activitate în parte (cultură, social, 

sănătate, mediu de afaceri, turism, administrație publică). Opiniile înregistrate în cadrul 

consultărilor au stat la baza conceperii Strategiei, urmând să fie avute în vedere în prioritizarea 

proiectelor SIDU. 
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Concluziile acestui proces sunt prezentate în cadrul capitolului IV. STUDIU SOCIOLOGIC-

sondaj de opinie în rândul populației Municipiului Reghin.  
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9. ANEXĂ 

 STUDIU SOCIOLOGIC 

ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI MUNICIPIULUI REGHIN  

 Context  

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă (SIDU) este documentul prin care sunt analizate 

resursele locale în vederea gestionării acestora în cel mai eficient mod posibil pe termen scurt, 

mediu şi lung. Elaborarea unei asemenea strategii la nivel local reprezintă o cerință impusă de 

Uniunea Europeană pentru a da autorirităților locale posibilitatea să-și inventarieze resurselor 

şi potenţialul economic, social şi demografic, pentru ca ulterior să poată veni cu propuneri de 

dezvoltare, în funcție de specificul fiecărei localități. Mai mult decât atât, elaborarea strategiei 

nu trebuie sa fie un proces izolat, ci un proces continuu, permanent. Acesta este și motivul 

care determină autoritățile locale să își stabilească noua strategie de dezvoltare, odată cu 

stabilirea noilor obiective de dezvoltare de la nivel european. Cu alte cuvinte, această strategie 

asigură în sens larg îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene, în conformitate cu Tratatul de aderare, precum și implementarea principiilor 

şi a obiectivelor impuse de noua Strategie a Uniunii Europene, pentru perioada 2021-2017. 

În plus, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană sunt numeroase posibilităţi de 

finanţare a unor proiecte de dezvoltare locală. Această strategie reprezintă de fapt baza 

coordonării investiţiilor multianuale şi a pregătirii administraţiei publice locale pentru absorbţia 

fondurilor europene planificate pentru perioada 2021-2027.  

În elaborarea unei astfel de strategii este esențială implicarea tuturor factorilor importanți din 

comunitate. Astfel, studiul sociologic de față reprezintă o analiză laborioasă ce evidențiază și 

oferă strategiei percepția populației, necesitățile actuale și viitoare ale comunității locale, 

precum și modalități de promovare a acesteia pentru o dezvoltare ulterioară. 
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 Metodologie 

Studiul sociologic a avut drept scop măsurarea satisfacției opiniei publice cu privire la 

administrația publică locală, investițiile și direcțiile de dezvoltare planificate, identificarea 

nevoilor sociale și edilitare din comunitate, precum și fundamentarea direcțiilor prioritare de 

dezvoltare a Municipiului Reghin pentru următorii șase ani. 

NATURA CERCETĂRII  

Anchetă sociologică bazată pe sondarea opiniei publice prin aplicare de chestionar – interviuri 

telefonice, online prin intermediul platformei wwww.sidureghin.ro și directe, după metoda 

interviului fața-în-față, în spațiile publice special amenajate pentru colectarea chestionarelor. 

CALENDARUL CERCETĂRII EFECTIVE  

22 iunie -10 iulie 2020  

METODOLOGIE APLICATĂ 

Metodă: ancheta sociologică;  

Tehnică: sondarea opiniei publice;  

Instrument: chestionarul sociologic.  

COMPOZIȚIA EȘANTIONULUI ȘI SIGURANȚA STATISTICĂ A REZULTATELOR  

Eșantion reprezentativ la nivelul municipiului: 1136 subiecți - număr maxim de cazuri valide 

incluse în baza de date. (Eșantion calculat 1006 respondenți, la o populație de 37.593 

persoane la data de 1 ianuarie 2020, conform INSSE, universul are o valoare aproximativă de 

30.912 persoane – peste 18 ani).  

Nivel de încredere: 99%  

Eroarea statistică estimativă: ±4%  

Formă de raportare: Raport de cercetare 
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  Prezentarea rezultatelor 

9.1.3.1. Aveți vârsta peste 18 ani? 

 

Întreaga populație de subiecți cuprinși în acest sondaj are vârsta peste 18 ani. 

9.1.3.2. Locuiți în Municipiul Reghin? 

 

Întreaga populație de subiecți cuprinși în acest sondaj locuiește permanent în Municipiul 

Reghin. 

 

Da
100%

Nu
0%

Da Nu

Da
100%

Nu
0%

Da Nu
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9.1.3.3. De câți ani locuiți în Municipiul Reghin? 

 

Majoritatea respondenților (60%) locuiește permanent în Municipiul Reghin de peste 30 de ani, 

în timp ce doar 14% din aceștia locuiesc de mai puțin de 10 ani. 

9.1.3.4. Cât de mulțumit sunteți de…? 

 

Mai puțin de 10 ani
14%

De 10-20 ani
26%

De peste 30 de ani
60%

Mai puțin de 10 ani De 10-20 ani De peste 30 de ani

5.8%

2.7%

1.7%

7.3%

9.8%

5.0%

17.4%

25.0%

4.1%

49.9%

26.5%

24.3%

34.4%

43.0%

31.1%

51.9%

60.1%

28.5%

24.0%

23.7%

32.1%

23.5%

22.6%

29.5%

22.7%

8.7%

25.6%

16.6%

31.7%

30.2%

22.7%

16.3%

20.8%

4.9%

4.1%

24.9%

3.8%

15.3%

11.7%

12.1%

8.4%

13.6%

3.1%

2.1%

16.8%

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Sistemul de educaţie din Reghin

Sistemul de sănătate din Reghin

Situația economică din Reghin

Aspectul Municipiului Reghin

Cartierul în care locuiți

Administrația publică locală

Locul dvs. de muncă

Condiţiile de locuit (locuința dvs.)

Gradul de siguranță publică din Reghin

Sistemul
de

educaţie
din

Reghin

Sistemul
de

sănătate
din

Reghin

Situația 
economic

ă din 
Reghin

Aspectul
Municipiu

lui
Reghin

Cartierul 
în care 
locuiți

Administr
ația 

publică 
locală

Locul
dvs. de
muncă

Condiţiile 
de locuit 
(locuința 

dvs.)

Gradul 
de 

siguranță 
publică 

din 
Reghin

Foarte mulțumit 5.82.71.77.39.85.017.425.04.1

Mulțumit 49.926.524.334.443.031.151.960.128.5

Nici, nici 24.023.732.123.522.629.522.78.725.6

Nemulțumit 16.631.730.222.716.320.84.94.124.9

Foarte nemulțumit 3.815.311.712.18.413.63.12.116.8

Foarte mulțumit Mulțumit Nici, nici Nemulțumit Foarte nemulțumit
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Din punc de vedere al sistemului de educație din Municipiul Reghin, 55.7% din respondenții 

au declarat că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, în timp ce doar puțin peste 20% sunt foarte 

nemulțumiți sau foarte numulțumiți. Acest lucru relevă că populația majoritară are o părere 

bună despre sistemul de învățământ.  

În ceea ce privește situația sistemului de sănătate, aceștia au declarat însă că 47% dintre ei 

sunt fie nemulțumiți (31.7%), fie foarte nemulțumiți (15.3%). Cu toate acestea, un procent 

destul de mare, de 26.5% din ei au menționat că sunt mulțumiți. Acest lucru relevă necesitatea 

unei reforme în sistemul medical în vederea îmbunătățirii serviciilor, schimbarea percepției 

populației și creșterea implicit a gradului de satisfacției. 

Atitudini similare se regăsesc și în cazul percepției cu privire la situația economică a 

Municipiului Reghin. Astfel, doar 26% dintre cei care au răspuns acestui chestionar au 

menționar că sunt mulțumiți (24.3%) sau foarte mulțumiți (1.7%) de situația economică. În 

același timp, aproape o treime dintre aceștia (32.1%) nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți de 

situiația economică prezentă, în timp ce 41.9% sunt nemulțimiți sau foarte nemulțumiți. 

Întrebați de cât de mulțumiți sunt de aspectul orașului, 41.7% din respondenți s-au declarat 

foarte mulțumiți sau mulțumiți de aspectul general al orașului, și doar 12.1% sunt foarte 

nemulțumiți de aspect.  

O imagine și mai optimistă o regăsim în cazul cartierului în care locuiesc, peste jumătate 

(52.8%) din reghineni fiind mulțumiți (43%) sau foarte mulțumiți (9.8%) de cartierul lor. În tot 

acest timp, mai puțin de un sfert (24.7%) sunt foarte nemulțumiți (8.4%) sau nemulțumiți 

(16.3%) de cartierul în care locuiesc.  

În ceea ce privește percepția respondenților cu privire la administrația publică locală, o 

treime din aceștia (31.1%) sunt mulțumiți, în timp ce 20.8% s-au declarat nemulțumiți de 

administrația publică locală de la momentul actual. 

Referitor la gradul de mulțumire vis-a-vis de locul de muncă, peste două treimi din 

respondenți s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți (69.3%), pe când doar 8% din ei au spus 

că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, iar 22.7% s-au declarat nici mulțumiți, nici 

nemulțumiți. 

Situația cea mai optimistă se regăsește în cazul atitudinii față de condițiile de locuit din 

locuința respondenților, unde peste 85% din respondenți au declarat că sunt mulțuimiți sau 

foarte mulțumiți, în timp ce doar 6.2% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 

În schimb, peste o treime din respondenți (40.7%) au declarat că sunt foarte nemulțumiți sau 

nemulțumiți de gradul de siguranță din Municipiul Reghin, în timp ce 28.5% sunt mulțumiți, 

iar un procent foarte mic, de doar 4.1% sunt foarte mulțumiți.  
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9.1.3.5. Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme în Reghin? 

În această secțiune, sunt prezentate problemele menționate de respondenți, la nivel general, 

în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 probleme ale 

municipiului. Toate problemele menționate de respondenți au fost cumulate, rezultând un total 

de 2735 de astfel de probleme. Fiecare dintre acestea au fost organzitate pe categorii 

principale. De asemenea, există o categorie denumită generic „altele”. În această categorie 

sunt cumulate problemele care au avut o frecvență redusă de menționări – mai puțin de 10 

astfel de menționări pe tip de problemă.  

Astfel, când au fost rugați să spună care sunt principalele probleme din municipiu, la nivel 

general, cetățenii care au participat la studiu au nominalizat ca cea mai importantă dintre ele 

fiind situația drumurilor și a străzilor din oraș – 15%. Aceștia consideră că sunt multe drumuri 

și străzi din oraș care încă necesită reabilitare. În plus, alți 7% din respondenți menționează 

probleme legate de infrastructura generală a orașului, aceasta fiind învechită sau insuficient 

dezvoltată. 

Problema sistemului de sănătate din Muncipiul Reghin este următoare problemă ca importanță 

în rândul respondenților, cu un procent de 10% din totalul problemelor menționate. Mai concret, 

majoritatea celor care au menționat această problemă au subliniat probleme legate de 

infrastuctură învechită, clădiri vechi, spații neamenajate sau insuficiența personalului medical. 

Mai mult, o parte semnificativă au menționat nevoia reabilitării Spitalului sau chiar amenajarea 

unui spital nou.  

A treia problemă ca importanță este cea legată de siguranța și ordinea publică. Astfel, 8% din 

respondenți au menționat că în Municipiul Reghin una dintre principalele probleme este cea 

legată de lipsa siguranței cetățenilor.  

Alte probleme majore menționate sunt cele legate de lipsa curățeniei – 7% din respondenți – 

atât în parcuri cât și pe străzi. Tot ei au menționat și că sunt zone în care încă se depozitează 

deșeuri necorespunzător, fapt ce duce la un aspect nu tocmai îngrijit al orașului.  

Lipsa locurilor de muncă și situația economică din prezent reprezintă o altă problemă 

identificată de respondenții studiului. 7% din respondenți au menționat că aceasta este o 

problemă pentru Municipiul Reghin și că este nevoie de o viziune strategică care să încerce 

să o estompeze. 

Un număr destul de mare de respondenți au menționat că una din problemele majore cu care 

se confruntă Reghinul este legată de lipsa unor zone de agrement amenajate sau de petrecere 

a timpului liber, 5% dintre respondenți menționând acestă problemă ca fiind una din cele mai 

importante. Printre altele, o parte dintre respondenți au menționat de lipsa pistelor pentru 

bicicliști sau a pistelor de alergare special amenajate sau pur și simplu a unor spații în aer 
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liber, amenajate pentru petrecerea timpului liber. În plus, 3% din respondenți au menționat ca 

fiind o problemă și lipsa sau insuficiența parcurilor sau a spațiilor de joacă pentru copii. 

 

Un alt aspect menționat este cel legat de sistemul de învățământ, și mai ales de situația 

infrastructurii fizice și a clădirilor sau insuficienșa grădinițelor și creșelor. Așadar, 4% din 
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respondenți au menționat că acestea sunt o problemă importantă pentru Municipiul Reghin. 

Tot 4% din respondenți au menționat și că una dintre problemele cu care se confruntă orașul 

este lipsa unor măsuri eficiente de integrare a minorității rrome. Similar, tot 4% din respondenți 

au menționat ca probleme accesul la utilități, și mai exact au menționat că au probleme fie cu 

lipsa canalizării în anumite zone din oraș, dar și probleme cu calitatea apei potabile.  

Alte probleme amintite sunt cele legate de poluare (2%), traficul intens și lipsa de centuri 

ocolitoare (2%) modul de administrare a orașului (2%) sau a lipsa unui cinematograf sau a 

problema activitățiilor și manifestărilor culturale insuficiente (2%).  

9.1.3.6. Care consideraţi că sunt principalele 3 domenii în care Primăria 

Reghin ar trebui să investească în viitor? 

În această secțiune, sunt prezentate propunerile de investiții venite din partea respondenților, 

la nivel general, în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 direcții 

sau propuneri de investiții în perioada următoare pentru municipiu. Toate propunerile aduse 

de respondenți au fost cumulate, rezultând un total de 2900 de astfel de propuneri. Fiecare 

dintre acestea au fost organzitate în categorii principale. De asemenea, există o categorie 

denumită generic „altele”. În această categorie sunt cumulate acele propuneri care au avut o 

frecvență redusă de menționări – mai puțin de 10 pe fiecare propunere.  

Cele mai multe propuneri din partea respondenților se referă la investiții în domeniul sănătății, 

19% din totalul de propuneri. Astfel, aceștia își doresc ca investițiile viitoare să meargă spre 

amenajarea și dotarea spitalului existent, dar și în îmbunătățirea infrastructurii medicale, prin 

achiziționarea de aparatură nouă.  

Următoarea direcție principală de investiție este în sistemul de învățământ, având în vedere 

că 15% din totalul propunerilor se referă la acest domeniu. Așadar, respondenții consideră 

oportună investiția în modernizarea școlilor, dar și în construirea de grădinițe și creșe noi, 

pentru a răspunde cât mai bine nevoii tot mai crescute. 

Investițiile în infrastructură reprezintă și ele un domeniu de interes, 12% din propuneri mergând 

în această direcție. Prin aceste investiții, respondenții se referă în general la modernizarea 

infrastructurii, dar și la aspecte ce țin de sistemul de iluminat, amenajare de noi parcări, 

decongestionarea traficului prin realizarea unei centuri ocolitoare, dar și investiția în 

construcția de locuințe noi atât sociale cât și pentru tineri. O altă direcție foarte importantă de 

investiție este în asfaltarea de drumuri și străzi din oraș. 9% din propunerile de investiții în 

perioada următoare sunt propuse a merge în această direcție. 

Un alt aspect deosebit de important și care a fost menționat de multe ori de respondenți este 

necesitatea amenajării de spații și zone de agrement pentru petrecea timpului liber. Astfel, 7% 

din totalul de propuneri recomandă învestiția în astfel de zone în aer liber, fie prin amenajarea 
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de piste de bicliclete, piste de alergare, dau pur și simplu zone special amenajate pentru 

petrecerea timpului liber. 

 
Similar și ca răspuns la problema identificată a lipsei locuirilor de muncă, o altă direcție 

principală de investiție ar putea fi în sectorul economic – 7% dintre propuneri au mers înspre 

acest sector. Respondenții propun ca prin atragerea de noi investitori, prin atragerea de fonduri 

europene, sau prin investiții concrete în agricultură și turism sa se creeze locuri noi de muncă, 

dar și o dezvoltare economică a zonei. 
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Reabilitarea fostului Cinematograf Dacia, alături de organizarea de evenimente culturale, dar 

și de artă, reprezintă o altă direcție de investiție considerată a fi importantă de către 

respondenți, 3% din propuneri mergând în această direcție. Cu același procentaj sunt amintite, 

investițiile în amenajarea de spații de joacă și parcuri, dar și în curățenia orașului și în creșterea 

gradului de siguranță și ordine publică. 

Pe ultimele locuri ca propuneri principale de investiții pot fi menționate investițiile în aspectul 

orașului (2%), dar și în facilitarea accesului la rețelele de utilități (canalizare și apă). Mai precis, 

în ceea ce privește accesul la utilități, respondenții propun schimbarea conductelor de apă, 

pentru a crește calitatea apei potabile din municipiul Reghin. 

O altă direcție de investiție este și în creșterea capacității administrative (1%), inclusiv prin 

proiecte de digitalizare sau de pregătire a funcționarilor publici. În plus, sunt amintite și proiecte 

de amenajare de noi spații verzi (1%) sau de construirea de instituții sociale (1%) ce vin în 

sprijinul vârstinicilor, sau a persoanelor fără venit sau cu handicap.  

9.1.3.7. Care din următoarele activități considerați că ar trebui să fie 

susținute din bugetul local? 

 

Chestionați cu privire la tipul de organizații sau asociații care ar trebui finanțate din bugetul 

local al Municipiului Reghin, mai bine de o treime (37%) din respondenți au ales finanțarea 

instituțiilor sociale (centre de zi, case de copii, case de bătrâni etc), urmate îndeaproape de 

organizațiile de tineret (27%) și organizațiile care sprijină protecția mediului (22%). Cei mai 

puțini dintre reghineni consideră ca fiind oportună direcționarea bugetului local pentru 

sprijinirea cluburilor sportive (8%) sau pentru sprijinirea activității Clubului Sportiv ”Avântul 

Reghin” (5%).  
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9.1.3.8. Acordați note de la 1 la 5, unde 5 e maximum, următoarelor elemente 

ale infrastructurii fizice din cartierul în care locuiți. 

În continuare vor fi prezentate datele la nivel general, apoi, pentru a avea o imagine cât mai 

fidelă, datele vor fi intersectate cu fiecare zonă din municipiu.  

 STRĂZI 

 

În ceea ce privește situația străzilor, se poate observa că respondenții sunt mai degrabă 

nemulțumiți, având în vedere că mai bine de jumătate dintre aceștia au acordat note de 1 

(24.3%) și 2 (23%). Mai mult decât atât, doar 7.2% din respondenți au acordat punctajul maxim 

străzilor din Reghin.  

 TROTUARE 

 

Referitor la situația trotuarelor, 31% din respondenți au dat note de la 4 la 5, ceea ce înseamnă 

că sunt mai degrabă mulțumiți de ele, iar restul de 43% au dat note de la 1 și 2, însemnând că 

sunt mai degrabă nemulțumiți și foarte mulțumiți de acest aspect al orașului. 
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 ILUMINAT PUBLIC 

 

În ce privește iluminatul public, aproape jumătate din respondenți (46.5%) au acordat note de 

4 și 5, însemnând că sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, în extrema cealaltă aflându-se 

aproximativ o treime din respondenți (27.4%) dintre repondenți, care au dat note de 1 și 2. Cei 

mai mulți dintre ei, 28.5%, au dat nota 4 pentru iluminatul public. 

 PARCĂRI 

 

Privitor la parcări, cei mai mulți dintre respondenți – 59.1% - au acordat note de 1 și 2, subliniind 

așadar nemulțumirea lor cu privire la situația parcărilor din Municipiul Reghin. În același timp, 

doar 17.1% dintre ei au dat note 4 și 5, aceștia fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de parcările 

din oraș. Așadar, în concepția respondenților aceasta este una dintre problemele stringente 

cu care se confruntă municipiul.  
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 SPAȚII VERZI 

 

În privința spațiilor verzi, 45% din reghineni sunt mai degrabă nemulțumiți cu situația spațiilor 

verzi din oraș, acordând note de 1 și 2, în timp ce aproape o treime din respondenți (29.5%) 

sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de situația spațiilor verzi.  

 LOCURI DE JOACĂ 

 

Un ultim aspect asupra căruia respondenții au acordat note a fost legat de situația locurilor de 

joacă. În această privință, mai mult de jumătate din respondenți s-au declarant mai degrabă 

nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de situația locurilor de joacă, acordând note de 1 și 

2. În același timp, doar 25.5% din ei au acordat note de 4 și 5, fiind mulțumiți sau foarte 

mulțumiți cu situația locurilor de joacă.  
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9.1.3.9. Cum apreciați situația zonei/ cartierului în care locuiți prin prisma 

următoarelor aspecte...? 

 Curățenia pe domeniul public 

Întrebați de situația curățeniei pe domeniul public, în cartierele sau zonele în care locuiesc, 

aproape jumătate (46%) au menționat că situația este bună (39%) și foarte bună (7%). Doar 

10% din aceștia au considerat că situația este foarte proastă. 

 

Analizând percepția respondenților și în funcție de cartierul în care aceștia locuiesc, se poate 

observa că cei mai mulțumiți cu privire la curățenia de pe domeniul public sunt cei care locuiesc 

în cartierul Făgărașului, unde 67% dintre respondenți declară că starea curățeniei este una 

bună și foarte bună. 
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Similar, tot peste jumătate (58.7%) dintre respondenții din cartierul Mihai Viteazul consideră 

că starea curățeniei la ei în cartier este una bună și foarte bună. Cei mai nemulțumiți 

respondenți sunt cei care locuiesc în cartierul Ierbuș, unde 42% declară că starea curățeniei 

este una proastă, foarte proastă sau nu există. Și 40.8% din respondenții din cartierul Piața 

Gării menționează că starea curățeniei pe domeniul public este una proastă, foarte proastă 

sau că nu există. 
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 Activitatea asociației de proprietari 

Referitor la activitatea asociaților de proprietari, mai puțin de un sfert (24%) se consideră 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de aceasta, în timp ce 38% dintre aceștia sunt mai degrabă 

mulțumiți sau foarte mulțumiți. 

 

În ceea ce privește activitatea asociațiilor de proprietari, în funcție de cartierul în care locuiesc 

respondenții, cei mai mulțumiți sunt cei din cartierul Făgărașului, unde aproape jumătate dintre 

respondenți (48.4%) declară că activitatea acestora este una bună și foarte bună. Cu un 

procent relativ similar – 44.2%, și respondenții din Cartierul Gării declară că activitatea 

asociațiilor de proprietari este una bună și foarte bună. 

Cei mai puțin mulțumiți sunt respondenții din cartierul Ierbuș, 40% consideră că activitatea 

asociaților de proprietari este una proastă și foarte proastă. Și respondenții din alte zone decât 

cele specificate în chestionar consideră în proporție de 33.5% că activitatea asociațiilor de 

proprietari este una proastă sau foarte proastă.  
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 Siguranță publică 

 

Un procent relativ mare din respondenți (47%) consideră că situația siguranței publice este 

una proastă sau foarte proastă, în timp ce aproape un sfert dintre reghineni consideră că 

situația siguranței publice este una bună (26%) sau foarte bună (4%).  

În privința diferențelor dintre cartiere, cei mai nemulțumiți de starea siguranței publice sunt 

respondenții din cartierele Rodnei, Ierbuș și Gării. Astfel, mai bine de jumătate - 53.5% - dintre 

respondenții din cartierul Rodnei declară că starea siguranței publice este una proastă, foarte 

proastă sau că nu există. În același timp, 56% din respondenții din Ierbus consideră același 

lucru.  

Cei mai mulțumiți de starea siguranței publice sunt cetățenii din cartierul Mihai Viteazul, unde 

doar aproximativ o treime – 34.7% - dintre respondenți consideră că starea siguranței publice 

este una bună sau foarte bună. Similar, doar 33.6% din respondenții din cartierul Unirii 

consideră că starea siguranței publice este una bună sau foarte bună.  
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 Parcări publice 

Situația parcărilor este o problemă în majoritatea orașelor, cu atât mai mult în orașe mici, 

concepute pentru un număr mic de mașini și a cărui arhitectură nu permite lărgirea străzilor. 

Astfel, aproape jumătate dintre respondenți (48%) consideră că situația parcărilor este una 

proastă sau foarte proastă, în timp ce 10% consideră că nu există. Doar 18% consideră că 

situația parcărilor este una relativ bună.  

 

Analizând situația pe cartiere, se poate observa că cei mai nemulțumiți respondenți sunt cei 

din cartierele Ierbuș, Rodnei și Mihai Viteazul. Astfel, 56% dintre repondenții din cartierul Ierbus 

consideră că starea parcărilor este una proastă și foarte proastă, în timp ce 54.4% dintre 

respondenții din cartierul Rodnei consideră același lucru. Tot peste 50% respondenți 

nemulțumiți sunt și din cartierul Mihai Viteazul consideră starea parcărilor ca fiind proastă și 

foarte proastă. 

Cei mai mulțumiți sunt respondenții din cartierele Făgărașului și Unirii. Astfel, aproape jumătate 

– 48.4% - dintre respondenții din cartierul Făgărașului consideră că starea parcărilor este una 

bună sau foarte bună. Similar, 43.8% dintre respondenții din cartierul Unirii, consideră același 

lucru.  
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 Spațiile verzi 

 

Deși spațiile verzi sunt o problemă constantă a orașelor, în cazul respondenților din Reghin, 

40% dintre ei consideră că situația acestora este una bună (33%) sau foarte bună (7%). Cu 

toate acestea, o treime (33%) din ei consideră că situația este una proastă (19%) sau chiar 

foarte proastă (14%).  

Comparând situația răspunsurilor pe cartierele unde locuiesc respondenții, putem afirma că 

cei mai nemulțumiți respondenți sunt sunt cei din cartierele Ierbuș și Gării. Astfel, 52% dintre 

respondenții din cartierul Ierbus consideră starea spațiilor verzi este una proastă și foarte 

proastă. Similar, 47.8% dintre respondenții din cartierul Rodnei consideră același lucru. 

În același timp, cei mai mulțumiți respondenți sunt cei din cartierul Făgărașului, unde mai bine 

de jumătate (51.7%) din respondenții din acest cartier consideră că starea spațiilor verzi este 

una bună și foarte bună. Similar, 43.4% din respondenții din cartierul Iernuțeni consideră că 

starea spațiilor verzi este una bună și foarte bună. 
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Unirii Rodnei Ierbus Ienuțeni
Mihai

Viteazul
Făgărașul

ui
Gării Altele

NȘ/NR 0.6 0 0 0.6 0 3.3 1.2 0.3

Nu există 5.9 4.4 0 6.5 2.7 2.2 2.3 16.4

Foarte proastă 13 13.2 20 10.1 9.3 14.3 16.3 16.1

Proastă 20.1 24.6 32 20.8 21.3 9.9 30.2 15.5

Nici, nici 18.9 14.9 20 18.5 24 18.4 17.4 15.8

Bună 33.7 36 20 34.5 33.3 37.4 25.6 31.1

Foarte bună 7.7 7 8 8.9 9.3 14.3 7 4.7

7.7 7 8 8.9 9.3
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 Locurile de joacă pentru copii 

Aproape o treime (31%) din respondenți consideră că situația locurilor de joacă pentru copii 

este una bună sau foarte bună. Doar 19% dintre aceștia consideră situația ca fiind una proastă, 

în timp ce 15% o consideră foarte proastă.  

 

În ceea ce privește distribuția pe cartiere, cei mai nemulțumiți respondenți cu privire la starea 

locurilor de joacă pentru copii sunt cei din cartierele Mihai Viteazul și Gării. Astfel, 44.2% dintre 

respondenții din cartierul Gării au menționat că starea locurilor de joacă este una proastă sau 

foarte proastă. Similar, 44% din respondenții din cartierul Mihai Viteazul au spus același lucru. 

Dintre cei mai mulțumiți, 38.5% din respondenții din cartierul Făgărașului au menționat că 

starea locurilor de joacă este una bună și foarte bună, în timp ce mai bine de o treime (35.7%) 

din respondenții din cartierul Iernuțeni au menționat același lucru. 
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Unirii Rodnei Ierbus Ienuțeni
Mihai

Viteazul
Făgărașul

ui
Gării Altele

NȘ/NR 1.8 0 0 2.4 0 3.3 3.5 0.9

Nu există 7.7 3.5 4 13.1 5.3 6.6 9.3 25.2

Foarte proastă 21.9 19.3 16 10.7 17.3 15.4 18.6 11.7

Proastă 15.4 24.6 16 17.9 26.7 8.8 25.6 18.5

Nici, nici 22.5 23.7 32 20.2 20 27.5 12.8 15.8

Bună 24.9 23.7 28 28.6 25.3 29.7 24.4 23.8

Foarte bună 5.9 5.3 4 7.1 5.3 8.8 5.8 4.1
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 Restaurante, terase, baruri 

Una din modalitățile de petrecere a timpului liber este aceea de socializare în cadrul 

restaurantelor și localurilor. În această privință, 14% din respondenți consideră că situația 

acestor spații este una prostă, în timp ce 41% consideră că situația este una bună sau foarte 

bună.  

 

 Magazine/ centre comerciale 

În privința magazinelor și centrelor comerciale, mai bine de jumătate (58%) din respondenți 

consideră că situația este una bună (47) sau foarte bună (11%). Doar 11% din aceștia 

consideră situația ca fiind una proastă, în timp ce doar 6% consideră că situația magazinelor 

și centrelor comerciale este una foarte proastă.  
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 Transport în comun 

Când au fost întrebați de transportul în comun, 34% dintre cei care au răspuns la această 

întrebare au spus că situația este una proastă și foarte proastă, în timp ce 31% din ei care 

consideră că situația transportului în comun este una bună și foarte bună. 23% îl apreciază ca 

fiind nici prost, nici foarte prost, iar 17% au spus că nu există în zona în care locuiesc. 

 

În ceea ce privește distribuția pe cartiere a respondenților, se poate observa că cei mai 

mulțumiți dintre respondenți sunt cei din cartierele Ierbus și Gării. Astfel, 44% din respondenții 

din cartierul Ierbuș consideră că starea transportului local este una bună și foarte bună. La fel, 

41.9% din respondenții din carttierul Gării consideră același lucru. 

În același timp, cei mai nemulțumiți sunt respondenții din cartierele Mihai Viteazul și Rodnei. 

Astfel, mai puțin de o treime din respondenții din cartierul Mihai Viteazul consideră că starea 

transportului public este una proastă și foarte proastă. Tos așa, 29.9% din respondenții din 

cartierul Rodnei consideră același lucru. 
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Unirii Rodnei Ierbus Ienuțeni
Mihai

Viteazul
Făgărașul

ui
Gării Altele

NȘ/NR 8.3 4.4 4 7.1 5.3 4.4 3.5 6.2

Nu există 21.3 21.9 4 7.7 16 14.3 7 16.7

Foarte proastă 11.8 13.2 20 8.9 18.7 9.9 9.3 13.2

Proastă 15.4 16.7 8 17.9 13.3 13.2 17.4 12.6

Nici, nici 21.9 17.5 20 25 20 30.8 20.9 21.4

Bună 18.3 21.1 36 28 22.7 23.1 38.4 26.1

Foarte bună 3 5.3 8 5.4 4 4.4 3.5 3.8
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9.1.3.10. Cât de mulțumit sunteți de fiecare dintre următoarele aspecte privind 

condițiile de locuire din Reghin? 

În privința suficienței spațiilor de locuire sociale, aproximativ un sfert din respondenți (25.5%) 

se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, în timp ce 17.9% sunt mulțumiți și foarte 

mulțumiți. În același timp, aproximativ o treime (31.6%) din respondenți consideră că nu sunt 

nici mulțumiți, datr nici nemulțumiți.  

 

Situația este oarecum diferită în cazul spațiilor de locuire pentru tineret. Astfel, în acest caz, 

35.8% din cei care au răspuns sondajului se declară nemulțumiți, în timp ce 16.6% sunt foarte 

nemulțumiți. În comparație, 15.2% din respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți cu numărul 

spațiilor de locuire destinate tinerilor. 

Circa o treime (30.4%) din respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți cu aspectul 

clădirlor în care aceștia locuiesc, în timp ce 30.1% sunt nemulțumiți, iar 11.4% din aceștia sunt 

foarte nemulțumiți.  
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9.1.3.11. Care considerați că sunt principalele 3 surse de poluare din orașul 

Reghin? 

În această secțiune sunt prezentate cele mai importante surse de poluare, identificate de 

respondenți, în Reghin. Fiecare respondent a fost rugat să numească principalele 3 surse ale 

poluării. Toate răspunsurile au fost cumulate.  

Așadar, în accepțiunea respondenților, principalele trei surse de poluare din Reghin sunt: 

deșeurile, mașinile și fabrica Kastamonu. Mai precis, 24% din răspunsuri au menționat 

deșeurile depozitate în locuri nepermise sau necontrolat sau deversate ilegal în apă ca fiind 

principala sursă de poluare în Reghin. În plus, 19% din răspunsuri menționează autoturismele 

sau traficul intens care trece prin oraș ca sursă principală de poluare a aerului. Nu în ultimul 

rând, fabricile și toată zona industrială sunt considerate de respondenți ca un real pericol 

pentru protecția mediului.  
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9.1.3.12. Cât de mult vă afectează formele de poluare din Reghin, pe o scară de 

la 1 la 5, 5 fiind foarte mult: 

 Poluarea aerului (cauzată de trafic, emisii de noxe din zona industrială etc) 

 

Întrebați în ce măsură consideră că Reghinul este afectat de poluarea aerului, cauzată în 

special de emisiile de noxe, 19.5% din respondenți consideră că sunt afectați puțin sau foarte 

puțin. În același timp, jumătate din respondenți (50%) consideră că într-adevăr sunt afectați în 

mare sau foarte mare măsură de acest fenomen.  

 Poluarea sonoră (zgomotul produs de mașini) 

În ceea ce privește poluarea sonoră, mai bine de un sfert (28.7%) din respondenți consideră 

că sunt puțin sau foarte puțin afectați de zgomotul produs de mașini. În comparație, 22% din 

respondenți consideră că sunt foarte afectați de acest fenomen, iar 20.2%, foarte mult. 
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 Poluarea apelor curgătoare de pe raza municipiului 

Aproximativ jumătate din respondenți (49.1%) consideră că poluarea apelor afectează mult 

(22.9%) și foarte mult (26.2%) poluarea din Municipiul Reghin. Totodată, 27.5% din 

respondenți consideră că poluarea apelor afectează puțin sau foarte puțin poluarea din 

Reghin.  

 

 Poluarea cauzată de depozitarea necontrolată a deșeurilor 

 

Unul din aspectele cel mai importante din punctul de vedere al respondenților cu privire la 

cauzele principale ale poluării din Reghin este legat de depozitarea necontrolată a deșeurilor. 

Astfel, 65.1% din respondenți consideră că deșeurile sunt cele care afectează poluarea din 

Reghin, mult și foarte mult. Dintre aceștia, un procent de 41.3% consideră că afectează foarte 

mult. În plus, doar 17.5% consideră că afectează puțin sau foarte puțin poluarea.  
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9.1.3.13.  În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații legate de 

colectarea selectivă a deșeurilor: 

Un aspect important legat de protecția mediului și o viziune strategică a orașului este legat de 

comportamentul cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor.  

 

Așadar, după cum se poate observa în tabelul graficul de mai sus, cei mai mulți respondenți -

76.7% - au declarat că obișnuiesc să colecteze selectiv acasă, în mare (40.9%) sau foarte 

mare măsură (35.8%). Comportamentul se păstrează și în cazul locului de muncă, unde 30.5% 

din respondenți colectează în foarte mare măsură deșeurile selectiv și 35.7%, în mare măsură. 

Totodată, aceștia obișnuiesc, în foarte mare măsură să colecteze selectiv deșeurile și în 

spațiile publice, în proporție de 28.7%, adăgându-se și cei care fac obișnuiesc să facă acest 

lucru, în mare măsură – 37.1%.  
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9.1.3.14. Care ar trebui să fie prioritățile de investiții pentru petrecerea 

timpului liber în Reghin? Acordați punctaj de la 1 la 10, unde 1 

înseamnă foarte important 

 Evenimente culturale/ concerte 

 

Întrebați de prioritățile de investiții pentru petrecerea timpului liber în Reghin, 20.2% din 

respondenți consideră că e foarte important să se investească în evenimente culturale sau 

organizarea de concerte.  

 Piste pentru bicicliști 

 

Aproximativ o treime – 31.5% - din responenți consideră foarte importantă investiția în 

realizarea de piste pentru bicicliști, în același timp, la polul opus se află 20.4% din respondenți, 

care consideră că nu este foarte importantă această investiție în Reghin. 
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 Zonă urbană multifuncțională 

 

O strategie de dezvoltare pentru următorii șase ani poate să aibă în vedere și realizarea unei 

zone metropolitare multifuncționale, cu spații special destinate pentru practicarea unor sporturi 

stradale, dar și pentru organizarea de expoziții sau alte evenimente similare. Astfel, 23.2% din 

respondenți au considerat că este foarte importantă această investiție.  

 Teren de sport și zone special amenajate pentru activități sportive 

 

Practicarea diferitelor sporturi și amenajarea de terenuri de sport este o altă propunere de 

investiție pentru care respondenții au acordat punctaj mare. Astfel, 27.3% din aceștia 

consideră o astfel de investiție ca fiind una foarte importantă. 
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 Ștrand/ piscină 

 

În ceea ce privește realizarea unei investiții pentru amenajarea unui ștrand municipal sau unei 

piscine, 23.4% din reghineni consideră ca fiind foarte importantă o asftel de investiție, în timp 

ce 16.8% din ei consideră ca fiind neimportantă pentru Reghin. 

 Patinoar 

 

Pentru practicarea sporturilor de iarnă, 19.4% din respondenți au condierat foarte importantă 

investiția într-un patinoare, în timp ce 13.4% din ei sunt indeciși.  
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 Locuri de joacă pentru copii 

 

O treime (32.8%) din respondenți consideră că este foarte importantă pentru Municipiul Reghin 

o investiție în realizarea de locuri de joacă special amenajate pentru copii. În același timp, doar 

22% dintre respondenți o consideră neimportantă. 

 Parcuri 

 

Similar cu realizarea de locuri de joacă, și realizarea de parcuri reprezintă o direcție de interes 

pentru cetățenii din Reghin. Astfel, un procent mare din aceștia – 35.5% - consideră o astfel 

de investiție foarte importantă pentru Reghin și pentru posibilitățile de petrecere a timpului 

liber. 

32.8

8.8

6.5
5

6.3

4.4
3.5

6.3
4.5

22

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35.5

9.9

4.9

2.4

5.2

2.9
4.7 5.1

4

25.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027  
   
 

315   | 

 Zonă de agrement 

 

Un alt aspect extrem de important pentru reghineni este realizarea și amenajarea unei zone 

de agrement. În acest caz. O treime din respondenți consideră ca fiind foarte importantă o 

astfel de investiție.  

 Cinematograf 

 

Un alt posibil proiect de investiție este legat de reabilitarea fostului cinematograf Dacia. In 

acest sens, un procent foarte mare din respondenți – 37.8% - consideră ca fiind foarte 

importantă o astfel de investiție în viitor.  
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TABEL CENTRALIZATOR 

Pentru a avea o imagine cât mai clară a direcțiilor importante de investiții pentru amenajarea 

de spații sau locuri pentru petrecerea timpului liber, tabelul de mai jos prezintă punctajele cele 

mai mari cumulate pe fiecare din investiție – punctajele de la 1 la 4. Astfel, se poate observa 

că primele trei poziții în topul preferințelor respondenților sunt ocupate de amenajarea pistelor 

pentru bicicliști, reabilitarea cinematografului și amenajarea de locuri de joacă pentru copii. 

Cele trei investiții reprezintă ceea ce consideră reghinenii ca fiind cele mai importante investiții 

în vederea petrecerii timpului liber în Reghin.  
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9.1.3.15.  Cât de în siguranță vă simțiți atunci când…? 

În privința siguranței cetățenilor, datele vor fi prezentate atât ca o viziune generală, cât și în 

funcție de zonele sau cartierele în care aceștia locuiesc, tocmai pentru a identifica în ce măsură 

există diferențe majore între acestea.  
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Complet în siguranță 11.4 6.6 8.1 8.2 4.4 1.9

Destul de în siguranță 42.8 38.1 40.8 42.3 21.1 11.7

Nici, Nici 17.3 22.6 26 24.6 19.6 18.9

Nu prea în siguranță 19.9 22.3 17.3 17 25.7 26.1

Deloc în siguranță 8 9.4 6.3 6.8 26.6 38

NS/ NR 0.7 1 1.6 1.2 2.6 3.4
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În privința percepției asupra siguranței în cartierul în care locuiesc, mai bine de jumătate 

(54.2%) din respondenți au menționat că se simt în siguranță sau chiar în foarte mare 

siguranță. În același timp, mai bine de un sfert din aceștia (27.9%) nu se simt deloc sau 

aproape deloc în siguranță când se plimbă în cartierul în care locuiesc. 

În ceea ce privește siguranța atunci când se plimbă prin parcuri, 44.7% din respondenți se simt 

în siguranță sau foarte mare siguranță, în timp ce aproape o treime din aceștia (31.7%) nu se 

prea simt sau nu se simt deloc în siguranță. 

Întrebați de percepția privind siguranța în zona Piațetei, 48.9% din respondenți au declarat că 

se simt în siguranță sau chiar în foarte mare siguranță. 23.6% dintre respondenți se declară 

deloc sau foarte puțin în siguranță atunci când se află în zona Piațetei. 

Jumătate (50.5%) din respondenți se simt în mare sau foarte mare siguranță atunci când 

staționează în zona spațiilor comerciale, în timp ce 23.8% nu se simt deloc sau aproape deloc 

în siguranță. 

Situația este diferită atunci când respondenții sunt chestionați despre siguranța lor pe timp de 

noapte. Astfel, un sfert (25.5%) din respondenți se simt în mare sau foarte mare siguranță 

atunci când se plimbă singuri, noaptea prin cartierul lor. La polul opus se află cei mai bine de 

jumătate (52.3%) care nu se simt deloc sau aproape deloc în siguranță. 

Similar, și atunci când respondenții se plimbă noaptea prin alte zone din Reghin în afară de 

cartieuril lor, 64.1% din ei se simt deloc sau aproape deloc în siguranță. În același timp, doar 

23.6% din respondenți se declară că sunt în mare sau foarte mare siguranță, atunci când se 

plimbă noaptea în alte zone din oraș, decîât cartierul în care locuiesc.  

 PERCEPȚIA CU PRIVIRE LA SIGURANȚA PUBLICĂ ÎN CARTIERE 

Analizând percepția privind siguranța și în funcție de cartiere în care locuiesc respondenții se 

poate menționa faptul că cei care se simt cel mai în siguranță sunt respondenții din cartierul 

Unirii, unde 60.4% din respondenți consideră că se simt în siguranță sau complet în siguranță. 

La polul opus se află respondenții din cartierul Rodnei, unde 29.9% din respondenți nu se simt 

prea sau chiar deloc în siguranță. Similar, 36% din respondenții din cartierul Gării se simt puțin 

sau deloc în siguranță în cartierul lor.  
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Complet în siguranță 9.5 14.9 12 11.3 12 4.4 7 14.6

Destul de în siguranță 50.9 31.6 36 37.5 41.3 48.4 40.7 45.9

Nici, nici 18.3 16.7 24 21.4 14.3 20.9 16.3 14

Nu prea în siguranță 17.2 28.1 28 22 24 24.2 20.9 14.3

Deloc în siguranță 4.1 8.8 0 7.7 6.7 2.2 15.1 10.8

NȘ/NR 0 0 0 0 1.3 0 0 0.3

Complet în siguranță Destul de în siguranță Nici, nici

Nu prea în siguranță Deloc în siguranță NȘ/NR
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 PERCEPȚIA CU PRIVIRE LA Siguranța noaptea în CARTIERE 

Situația este diferită atunci când vine vorba despre percepția asupra siguranței în cartier pe 

timp de noapte. Astfel, tot respondenții din cartierul Rodnei se simt cel mai puțin sau deloc în 

siguranță, dar de această dată un procent semnificativ – 60.%. La fel se simt și respondenții 

din cartierul Gării – cu 58.1% din respondenți, sau Făgărașului, cu 58.3% din respondenți. În 

general, în toate cartierele, sub o treime dintre respondenți se simt în siguranță noaptea, în 

cartierul lor. 
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Complet în siguranță 2.4 7.9 0 5.4 5.3 0 2.3 6.1

Destul de în siguranță 17.2 20.2 20 16.1 20 25.3 18.6 26.6

Nici, nici 26 10.5 32 21.4 21.3 15.4 19.8 19

Nu prea în siguranță 32.5 27.2 20 26.8 22.7 33 24.4 19.9

Deloc în siguranță 20.1 33.3 28 28 28 25.3 33.7 25.4

NȘ/NR 1.8 0.9 0 2.4 2.7 1.1 1.2 2.9

Complet în siguranță Destul de în siguranță Nici, nici

Nu prea în siguranță Deloc în siguranță NȘ/NR



  

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027  
   
 

321   | 

9.1.3.16. Cât de confortabil vă simțiti să vă lăsați copilul/ nepotul să meargă 

singur la școală? 

 

Un alt aspect important legat de siguranța publică este legat de siguranța copiilor. Astfel, doar 

18.9% din respondenți se simt în siguranță sau foarte mare siguranță să își lase copiii să 

meargă pe jos la școală. Mai bine de jumătate din aceștia (54.2%) nu se simt deloc sau 

aproape deloc în siguranță să facă acest lucru. Situația este oarecum diferită în cazul 

mijloacelor de transport în comun, unde 24.8% - aproape un sfert – dintre respondenți se simt 

în siguranță sau foarte în siguranță să își lase copiii să meargă singuri la școală așa. În același 

timp, 42.5% din respondenți nu se simt nici în acest caz în siguranță sau chiar deloc în 

siguranță.  

Se poate, așadar, observa că deși respondenții se simt oarecum în siguranță, situația este 

diferită atunci când vine vorba despre siguranța copiilor sau a nepoților lor. În acest caz, 

aceștia se simt în cea mai mare parte în nesiguranță sau chiar completă nesiguranță.  
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 percepția cu privire la siguranța de a lăsa copilul să meargă singur pe jos în 

cartier 

Analizând situația mai exactă pe cartiere, se poate observa că respondenții se simt cel mai 

puțin în siguranță să își lase singuri copii sau nepoții în cartierele Ierbus, Gării și Făgărașului. 

Astfel, mai bine de jumătate din respondenții din cartierul Făgărașului nu se simt deloc sau 

aproape deloc în siguranță să își lase copiii să meargă la școală singuri pe jos. În general, în 

toate cartierele, sub un sfert dintre respondenți se simt în siguranță să facă acest lucru.  
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Complet în siguranță 1.8 4.4 0 4.8 2.7 1.1 0 3.2

Destul de în siguranță 14.8 18.4 8 10.1 22.7 19.8 11.6 20.5

Nici, nici 12.4 11.4 20 22 17.3 11 18.6 19.3

Nu prea în siguranță 32 23.7 28 29.2 24 37.4 26.7 22.2

Deloc în siguranță 29.6 27.2 28 25.6 21.3 20.9 29.1 28.9

NȘ/NR 9.5 14.9 16 8.3 12 9.9 13.9 5.9

Complet în siguranță Destul de în siguranță Nici, nici

Nu prea în siguranță Deloc în siguranță NȘ/NR
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 Percepția cu privire la siguranța de a lăsa copilul să meargă singur într-un mijloc 

de transport în cartier 

În cazul siguranței de a lăsa copii singuri în mijloacelor de transport, respondenții din cartierele 

Gării și Făgărașului se simt cel mai puțin în siguranță. Peste jumătate (53.5%) din respondenții 

din cartierul Făgărașului nu se simt aproape sau deloc în siguranță să își lase singuri copiii în 

mijloacele de transport public.  
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9.1.3.17. Ați fost vreodată martor al unui eveniment cu impact asupra 

siguranței cetățenilor din Reghin? 

 

Din totalul respondenților, 41% au declarat că au fost la un moment dat martor al unui 

eveniment cu imact asupra siguranței cetățenilor din Reghin. 

 

Din cei care au fost martori la un asemenea eveniment, aproape jumătate – 47.8% - nu au 

sunat nicăieri să raporteze incidentul. Dintre cei care au sunat, cei mai mulți au apelat la 112 

– 23.1%, urmați de Poliția locală – 11.4% dintre respondenți, Poliția Municipală  - 10.1% din 

respondenți. Cei mai puțini dintre ei au apelat la Jandarmerie, doar 7.6% din ei.  
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9.1.3.18. În ce măsură considerați că următoarele aspecte ar ajuta la creșterea 

siguranței dumneavoastră? 

Din analiza datelor de mai sus se poate observa că în unele contexte, siguranța este percepută 

ca o problemă de către reghineni. Tocmai de aceea pentru a putea veni cu propuneri concrete 

de măsuri ce trebuie cuprinse în strategia de dezvoltare, mai jos sunt prezentate percepțiile 

respondenților cu privire la câteva dintre aceste măsuri.  

 

Cea mai agreată dintre măsurile propuse este cea a montării de camera de supraveghere în 

parcuri și spații publice, unde 88% dint respondenți consideră că o astfel de măsură este 

oportună în mare și foarte mare măsură. Aceasta este urmată de creșterea frecvenței 

patrulărilor din cartiere, unde 85.5% din respondenți consider ca fiind oportună în mare și foarte 

mare măsură o astfel de măsură. – vezi pe cartiere. În ceea ce privește creșterea densității 

iluminatului public, 80.9% din respondenți consideră că este în mare și foarte mare măsură o 

măsură oportună pentru creșterea siguranței cetățenilor din Reghin.  
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9.1.3.19. Cât de mulțumiți sunteți de următoarele aspecte privind sistemul de 

sănătate din Reghin? 

 Calitatea serviciilor medicale din spital 

 

Aproximativ o treime (31%) din respondenți se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de 

serviciile medicale din spitale. Cu toate acestea, 28% din ei sunt nemulțumiți, în timp ce 16% 

se simt foarte nemulțumiți de aceste servicii. 

 Calitatea serviciilor medicale în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) 

 

Similar, se poate observa că 32% din respondenți se declară mulțumiți sau chiar foarte 

mulțumiți de serviciile medicale din cadrul Unității de Primiri Urgențe Reghin. 28% sunt 

nemulțumiți, în timp ce 17% din respondenți sunt foarte nemulțumiți de aceste servicii. 
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 Numărul de medici specialiști 

 

În ceea ce privește numărul de medici specialiști din Reghin, 24% din respondenți se declară 

mulțumiți, iar 3% chiar foarte mulțumiți. Cu toate acestea, aproape o treime dintre respondenți 

– 30% - sunt nemulțumiți, iar 12% se declară foarte nemulțumiți de acest aspect legat de 

sistemul de sănătate din Reghin. 

 Numărul de cabinete medicale 

 

Întrebați de numărul de cabinete medicale din municipiu, un procent mare din respondenți – 

39% - se declară mulțumiți, iar 4%, foarte mulțumiți de acest aspect. Doar 18% dintre 

respondenți se declară nemulțumiți și 8%, foarte nemulțumiți.  
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 Dotarea spitalului 

 

Problema cea mai mare legată de percepția asupra sistemului de sănătate este legată de 

dotarea spitalelor din municipiu. Astfel, doar 20% din respondenți se declară mulțumiți sau 

foarte mulțumiți, în timp ce mai bine de jumătate dintre respondenți – 57% - se declară mai 

degrabă numulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de dotarea spitalelor din Reghin.  

9.1.3.20.  Care considerați că este cea mai importantă problemă cu care se 

confruntă sistemul de sănătate din Reghin? 

Această secțiune prezintă cele mai importante probleme, din perspectiva respondenților, cu 

privire la sistemul de sănătate din Reghin. Astfel din analiza răspunsurilor primite, se poate 

observa că principalele probleme cu care se confruntă spitalele din Reghin sunt legate de lipsa 

de aparatură medicală și dotări, lipsa personalului medical și calitatea actului medical. Așadar, 

o treime – 33% - din răspunsurile primite aminteau fie de dotările insuficiente, fie de aparatura 

medicală învechită existentă în spitale. În plus, 13% din aceste răspunsuri menționau de 

numărul mic de cadre medicale sau personal auxiliar existente în spital, fapt ce duce deseori 

la aglomerație și la ore multe de așteptare. Mai mult decât atât, tot 13% din răspunsuri 

menționează și calitatea actului medical sau atitudinea personalului medical ca fiind deficitare 

în Reghin.  
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9.1.3.21. Care este opinia dvs. despre calitatea sistemului de învățământ din 

Reghin? 

 

În ceea ce privește percepția cu privire la situația generală a sistemului de educație din Reghin, 

mai mult de jumătate – 55% - din respondenți s-au declarat mulțumiți sau chiar foarte mulțumiți. 

Doar 14% au menționat că sunt nemulțumiți, iar 4% din respondenți s-au declarat foarte 

nemulțumiți de situația în care se află sistemul de educație din Reghin. 

9.1.3.22.  Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte privind sistemul de 

învățământ din Reghin? 

Cei mai mulți dintre respondenții studiului se declară mulțumiți de conducerea unităților de 

învățământ, de oferta educațională a liceelor, dar și de modul de gestionare de către 

managementul școlii a resurselor alocate unităților de învățămînt, cu procente cuprinse între 

44.6%-52.7%%. 

Suficiența creșelor și grădinițelor, infrastructura fizică a școlilor și dotarea unităților de 

învățământ mulțumesc o plajă mai mică de respondenți, respectiv doar 26.7%-35.3% din ei. 

Cea mai stringentă problemă, este cea legată de insuficiența creșelor, unde 37.3% din 

respondenți s-au declarat nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de acest aspect. 
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9.1.3.23.  Cât de mulțumit sunteți de următoarele servicii publice? 

În cadrul acestei analize, două dintre serviciile publice s-au evidențiat ca fiind cu probleme, 

sau față de care respondenții nu s-au declarat foarte mulțumiți. Astfel, cea mai mare 

nemulțumire față de un serviciu public este legată de curățenia și gestiunea deșeurilor. În acest 

sens, 55.9% din respondenți se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu acest serviciu. 

În același timp, 45.4% din respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu siguranța și 

ordinea publică din municipiul Reghin.  

La polul opus se află serviciul de iluminat public, serviciul de primiri urgențe și administrarea 

spațiilor verzi. Astfel, puțin peste jumătate dintre respondenți – 50.5% - se declară mulțumiți și 

foarte mulțumiți cu iluminatul public, în timp ce 45% au aceeași atitudine față de serviciile de 

urgență din municipiou, iar 44.9% față de serviciul de administrare a spațiilor verzi. 
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 Siguranța și ordinea publică 

Din analiza percepției cu privire la servciul de siguranță și ordine publică în funcție de cartierele 

în care respondenții locuiesc, se poate observa că cei mai nemulțumiți sunt respondenții din 

cartierele Gării, Iernuțeni sau Ierbus. Astfel, în toate cele trei cartiere mai bine de jumătate din 

respondenți se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de siguranța și ordinea publică: 

54.7% din respondenții din cartierul Gării, 52% din cartierul Ierbuș și 50% din repondenții din 

cartierul Iernuțeni. În general, în toate cartierele, sub o treime dintre respondenți sunt mulțumiți 

sau foarte mulțumiți de serviciul de siguranță și ordine publică. 
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 Serviciile de urgență  

În ceea ce privește percepția față de serviciul de urgență, cei mai mulțumiți dintre respondenți 

sunt cei din cartierele Mihai Viteazul, Gării, Rodnei sau din alte zone decât cele specificate în 

chestionar. Astfel, 44% respondenții din cartierul Mihai Viteazul sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți de serviciul de urgență. La polul opus se află respondenții din cartierul Ierbuș, unde 

44% din ei se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de aceleași servicii de urgență.  
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 Curățenia și gestiunea deșeurilor 

În privința curățeniei și a modului de gestiune a deșeurilor, cei mai nemulțumiți sunt 

respondenții din cartierele: Gării, Ierbus și Unirii. Mai precis, mai bine de două treimi – 72.1% 

- din respondenții din cartierul Gării sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de modul de 

gestionare a deșeurilor sau de curățenie în general. Aceeași percepție o au și 68% dintre 

respondenții din cartierul Ierbuș, sau 64.5% din respondenții din cartierul Unirii.  
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 Administrarea spațiilor verzi 

Întrebați cu privire la percepția lor față de modul de administrare a spațiilor verzi, cei mai 

mulțumiți respondenți sunt cei din cartierul Făgărașului, unde aproape jumătate din 

respondenți - 49.5% - se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest serviciu. Aceștia sunt 

urmați de respondenții din cartierul Rodnei, unde 49.1% din respondenți se declară mulțumiți 

sau foarte mulțumiți de modul de asdministrare a spațiilor verzi. Cei mai nemulțumiți sunt 

respondenții din cartierul Mihai Viteazul, unde mai bine de o treime (38.6%) din aceștia se 

declară nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți de acest serviciu. 
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 Iluminatul public 

În ceea ce privește iluminatul public, cei mai mulțumiți sunt respondenții din cartierele: 

Făgărașului sau Unirii. Așadar, 56.1% din respondenții din cartierul Făgărașului sunt mulțumiți 

sau foarte mulțumiți de serviciul de iluminat public. Aceștia sunt urmați, la mică distanță de 

respondenții din cartierul Ierbuș, unde 52% din respondenți se declară mulțumiți și foarte 

mulțumiți de acest serviciu.  
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 Serviciile de deszăpezire 

Cu privire la serviciile de deszăpezire, datele de mai jos arată că cei mai mulțumiți respondenți 

sunt cei din cartierul Rodnei, unde aproape o treime din respondenți – 29.9% se declară 

mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest serviciu. La polul opus se află respondenșii din cartierul 

Rodnei, unde mai bine de jumătate – 57.9% - din ei se declară nemulțumiți sau chiar foarte 

nemulțumiți de acest serviciu.  
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 Serviciul de alimentare cu apă 

În ceea ce privește calitatea alimentării cu apă, cei mai mulțumiți respondenți sunt cei din 

cartierele: Ierbus și Gării. Astfel, 48% din respondenții din Ierbus sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți de alimentarea cu apă. Aceștia sunt urmați de respondenții din cartierul Gării, unde 

43% din respondenți au aceeași percepție. La polul opus însă se află cetățenii din cartierul 

Mihai Viteazul, unde mai bine de jumătate (53.4%) din respondenți sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de acest serviciu. 
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Foarte mulțumit 3.00% 4.40% 8.00% 2.40% 2.70% 3.30% 3.50% 4.10%

Mulțumit 34.30% 31.60% 40.00% 30.40% 25.30% 24.20% 39.50% 33.90%

Nici, nici 22.50% 23.70% 16.00% 20.20% 17.30% 31.90% 24.40% 19.00%

Nemulțumit 21.30% 23.70% 24.00% 22.00% 26.70% 22.00% 23.30% 18.70%

Foarte nemulțumit 17.80% 15.80% 12.00% 20.80% 26.70% 18.70% 8.10% 23.70%

NȘ/NR 1.20% 0.90% 0.00% 4.20% 1.30% 0.00% 1.20% 0.60%

Foarte mulțumit Mulțumit Nici, nici Nemulțumit Foarte nemulțumit NȘ/NR
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 Serviciul de canalizare 

Privitor la serviciul de canalizare, cei mai mulțumiți respondenți sunt cei din cartierele Gării și 

Mihai Viteazul, unde aproximativ o treime din respondenți se declară mulțumiți de acest 

serviciu. Astfel, 32.6% din respondenții din cartierul Gării sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de 

acest serviciu. La polul opus se află respondenții din cartierele Ierbus și Iernuțeni. Astfel, 64.1% 

din respondenții din Iernuțeni sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de serviciul de 

canalizare, urmați de respondenții din cartierul Ierbuș, unde avem 64% din respondenți cu 

aceeași percepție.  
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Foarte mulțumit 3.00% 6.10% 8.00% 2.40% 2.70% 3.30% 3.50% 2.60%

Mulțumit 27.80% 24.60% 24.00% 23.80% 28.00% 22.00% 29.10% 31.30%

Nici, nici 23.10% 21.10% 4.00% 16.10% 16.00% 31.90% 22.10% 21.60%

Nemulțumit 27.20% 34.20% 32.00% 31.50% 24.00% 27.50% 32.60% 19.60%

Foarte nemulțumit 17.20% 13.20% 32.00% 22.60% 28.00% 14.30% 11.60% 24.30%

NȘ/NR 1.80% 0.90% 0.00% 3.60% 1.30% 1.10% 1.20% 0.60%

Foarte mulțumit Mulțumit Nici, nici Nemulțumit Foarte nemulțumit NȘ/NR
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 Lucrările efectuate în ultimii 5 ani 

Întrebați de modul în care percep lucrările efectuate în ultimii 5 ani, cei mai mulțumiți 

respondenți sunt cei din cartierul Mihai Viteazul, unde 33.3% dintre respondenți se consideră 

mulțumiți și foarte mulțumiți de acestea. Cei mai nemulțumiți sunt respondenții din Iernuțeni, 

unde avem 48.2% din respondenți nemulțumiți sau foarte nemulțumiți cu lucrările efectuate în 

ultimii 5 ani.  
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9.1.3.24.  În general, cât de mulțumit sau nemulțumit sunteți de activitatea 

următoarelor servicii din cadrul Primăriei Municipiului Reghin? 

 

Dintre toate serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Reghin, respondenții sunt cei mai 

mulțumiți de activitatea Casieriei, departamentului de Taxe și Impozite, Secretariat sau Relații 

Publice și Evidența Polupației, fiind mulțumiți sau foarte mulțumiți în proporție de 53-55%. Cei 

mai mulți sunt mulțumiți de activitatea Casieriei. În același timp, datele arată că cei mai mulți 

dintre respondenți sunt mai puțin mulțumiți de activitatea Serviciului de Poliție Locală, având 

în vedere că doar 40.5% din ei sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți, iar o treime din respondenți 

(34.1%) sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de activitatea acestui serviciu.  
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În ceea ce privește activitatea serviciului CIC (Centrului de Informare pentru Cetățeni), 40.5% 

din respondenți sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de activitatea acestui serviciu. În cazul 

Serviciului de Urbanism, mai bine de o treime (38.6%) dintre respondenți sunt mulțumiți și 

foarte mulțumiți, iar un sfert din aceștia (24.6%) sunt mai degrabă nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de activitatea acestui serviciu. Nu în ultimul rând, în cazul activității serviciului de 

Administrație a Domeniului Public, 37.2% sunt mulțumiți și foarte mulțumiți, în timp ce 28% 

dintre respondenți sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest serviciu. Serviciile 

Administrației Publice, Asistență Socială și Registrul Agricol sunt similare din perspectiva 

respondenților, aceștia fiind mulțumiți și foarte mulțumiți cu un procent de aproximativ 38%.  

9.1.3.25. În general, cât de mulțumit sau nemulțumit sunteți de următoarele 

aspecte legate de activitatea administrației publice locale din 

Reghin? 

 Timpul de soluționare a cererilor înregistrate 

 

În ceea ce privește timpul de soluționare a cererilor, o treime – 35% -  din respondenți sunt 

mulțumiți sau foarte mulțumiți de activitatea acestui serviciu, în timp ce 28% dintre aceștia sunt 

mai degrabă nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți. 
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 Mijloacele de informare a cetățenilor 

Întrebați de modul în care sunt mulțumiți de mijloacele de informare a cetățenilor uzitate până 

în acest moment. Astfel, un procent mare de 39% din respondenți sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți, în timp ce 28% sunt mai degrabă nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți. 

 

 Atitudinea/ comportamentul funcționarilor publici 

 

Spre deosebire de celelalte aspecte, în cazul atitudinii și al comportamentului din partea 

funcționarilor publici, 39% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți, în timp ce 29% din 

respondenți se declară nemulțumiți sau chiar foarte nemulțumiți. Acesta este și cel mai mare 

procent al respondenților nemulțumiți de aspectele legate de activitatea administrației publice 

locale cuprinse în acest studiu.  
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9.1.3.26.  În cazul în care sunteți nemulțumit de atitudinea/ comportamentul 

funcționarilor publici, vă rugăm să menționați departamentul de care 

aceștia aparțin: 

În această secțiune sunt prezentate acele servicii ce au fost menționate de respondenți că au 

fost nemulțumiți în mod special de atitudinea și comportamentul funcționarilor publici ce 

deservesc acele servicii. Astfel, cele mai multe nemulțumiri – 33% - merg înspre departamentul 

de Urbanism, urmat de Poliția locală = cu 16% și serviciul de Taxe și Impozite cu 13%.  

 

9.1.3.27. Cât de utile consideraţi că sunt următoarele modalități de consultare 

a cetățenilor? 

Chiar dacă un procent mare de respondenți – 39% - sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de 

mijloacele de informare folosite, respondenții au fost chestionați și despre percepția lor cu 
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privire la modalități de consultare deja folosite sau altele noi, care ar putea aduce cetățenii mai 

aproape de administrația publică. 

 

Astfel, dintre toate modalitățile de consultare cuprinse în acest chestionar, cei mai mulți dintre 

respondenți – 64.7% - consideră că organizarea de întâlniri cetățenești în cartiere ar putea fi 

o  modalitate utilă și foarte utilă de consultare a cetățenilor. Aceasta este urmată în preferința 

respondenților de intâlnirile cetățenești la nivel de oraș (în spații mari) – 58% consideră utilă 

sau foarte utillă o astfel de modalitate de consultare a cetățenilor. 

Nici mijloacele online nu au fost discreditate de respondenți, 58.8% dintre ei considerând utilă 

și foarte utilă consultarea prin intermendiul website-ului Primăriei, în timp ce 57.5% consideră 

că ar fi util sau foarte util organizarea de sondaje online pe conturile de social media ale 

Primăriei.  
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 Întâlniri cetățenești organizate în cartiere în funcție de vârsta respondenților 

Analizând modul de percepție a acestei practici de consultare cetățenească în funcție de vârsta 

respondenților, se poate observa că este mult mai apreciată și considerată utilă de cei de peste 

65 de ani, cu un procent de 69.9% din respondenți, în comparație cu 63.5% dintre respondenții 

cu vârsta între 18-35 de ani. Cu toate acestea, diferența este foarte mică, toate categoriile de 

cetățeni considerând în mare măsură această practică ca fiind una utilă și foarte utilă pentru 

Reghin.  
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 Întâlniri cetățenești organizate la nivel de oraș (în spații mari) în funcție de vârsta 

respondenților 

Situația este similară și în cazul întâlnirilor cetățenești organizate la nivel de oraș, care din nou 

par a fi apreciate puțin mai mult de respondenții de peste 65 de ani, comparativ cu cei cu vârsta 

cuprinsă între 18-35 de ani.  
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 Sondaj online pe Facebook în funcție de vârsta respondenților 

În privința utilizării platformelor de social media, se poate ușor observa că cei tineri sunt mai receptivi la 

astfel de practici, față de cei peste 65 de ani. Astfel, 34.5% din cei peste 65 de ani consideră utilă și 

foarte utilă o astfel de consultare, în timp ce 61.5% din cei cu vârsta între 18-35 de ani consideră același 

lucru.  
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 Website-ul Primăriei în funcție de vârsta respondenților 

În ceea ce privește consultarea cetățenilor prin intermediul website-ului Primăriei, distribuția 

pe categorii de vârstă este mai omogenă. În acest caz, cei mai mulțumiți cu această opțiune 

sunt cei cu vârsta între 46-50 de ani – 65.1% din ei consideră o astfel de practică utilă și foarte 

utilă. Similar, 59.6% din cei cu vârsta între 18-35 de ani consideră același lucru. Chiar și 

respondenții peste 65 de ani consideră o astfel de inițiativă utilă și foarte utilă în proporție de 

40.7%. 
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9.1.3.28.  Cât de utile considerați că sunt următoarele investiții majore 

realizate în Reghin, în ultimii 5 ani? 

Realizarea unei noi Strategii de Dezvoltare a Municipiului Reghin este un moment oportun și 

pentru a analiza modul în care cetățenii se raportează la investițiile și proiectele prevăzute în 

strategia precedentă. Următorul grafic sintetizează această percepție generală cu privire la 

investițiile și proiectele propuse în strategia de dezvoltare precedentă și care sunt deja 

finalizate.  

 

De departe, cea mai mare utilitate a investițiilor din ultimii cinci ani, din punctul de vedere al 

respondenților este reprezentată de înlocuirea rețelelor de utilități publice, 86.8% aceștia 

considerând că o astfel de investiție este utilă și foarte utilă pentru Reghin. Similar, 86.3% 

dintre respondenți connsideră ca fiind utilă și foarte utilă achiziționarea unui aparat CT 

(Computer tomograf).  

Cea mai mică utilitate este dată sensului giratoriu din zona Iernuțeni, deși și în acest caz, un 

procent foarte mare, de 78.7% respondenți consideră această investiție ca fiind una utilă sau 

foarte utilă.  

41

42.9

51.6

58.4

59.9

60.8

63.8

37.7

41.5

35

24.7

25.6

25.5

23

8.3

5.5

5.8

7.4

6.6

6.1

6.1

6.9

5.4

4.8

4.1

3.5

3.3

3.7

3.3

3

1.1

2.6

1.6

2.2

0.7

2.9

1.8

1.7

2.7

2.7

2.1

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sensul giratoriu Iernuțeni

Lărgirea intersecției Axente Sever-Gării

Instalarea de semafoare temporizate

Asfaltarea străzilor

UPU (Unitatea de Primiri Urgențe)

Achiziționarea unui aparat CT (computer 
tomograf)

Înlocuirea rețelelor de utilități publice (apă, 
canal etc)

Sensul 
giratoriu 
Iernuțeni

Lărgirea 
intersecției 

Axente 
Sever-Gării

Instalarea
de

semafoare
temporizate

Asfaltarea
străzilor

UPU 
(Unitatea de 

Primiri 
Urgențe)

Achiziționar
ea unui 

aparat CT 
(computer 
tomograf)

Înlocuirea 
rețelelor de 

utilități 
publice 

(apă, canal 
etc)

Foarte utile 41 42.9 51.6 58.4 59.9 60.8 63.8

Utile 37.7 41.5 35 24.7 25.6 25.5 23

Nici, Nici 8.3 5.5 5.8 7.4 6.6 6.1 6.1

relativ utile 6.9 5.4 4.8 4.1 3.5 3.3 3.7

Deloc utile 3.3 3 1.1 2.6 1.6 2.2 0.7

NȘ/ NR 2.9 1.8 1.7 2.7 2.7 2.1 2.8
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9.1.3.29.  Cât de utile considerați că sunt următoarele investiții majore în curs 

de implementare în Reghin? 

Dincolo de investițiile și proiectele deja finalizate, respondenții au fost chestionași cu privire la 

percepția lor și față de investiții și proiecte deja aprobate și în curs de implementare. 

 

Atitudinea cea mai pozitivă a respondenților este față de investițiile în modernizarea instituțiilor 

de învățământ. Astfel, un procent covârșitor de respondenți – 94% - consideră că o astfel de 

investiție este una utilă și foarte utilă. Construirea de creșe este și aceasta o investiție de mare 

și foarte mare utilitate pentru Reghin, atâta timp cât 84.3% din respondenți consideră acest 

lucru. O altă investiție cu mare aprobare din partea cetățenilor este cea a reabilitării fostului 

Cinematograf Dacia. Astfel, 81.8% din respondenți consideră utilă și foarte utilă o astfel de 

investiție.  

Investiția cu cea mai mică utilitate din punctul de vedere al respondenților este cea legată de 

reabilitarea terenului de sport ”Metalul”, 61.7% din respondenți considerând o astfel de 

investiție ca fiind una utilă sau foarte utilă.  
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Foarte utile 31 35.2 35.3 39.1 47.4 51.8 58.6 70.2

Utile 30.7 40.3 39.1 31.9 32.7 32.5 23.2 23.8

Nici, Nici 14.3 11.4 10.9 12.3 9.4 6.7 7.5 2.8

relativ utile 8.7 6.8 7.8 7.6 4.9 4.8 5.5 0.9
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9.1.3.30.  Vârsta respondenților 

Eșantionul a fost compus din 37% persoane cu vârsta între 18-35 ani, 35% persoane cu vârsta 

între 36-50  ani, 18% persoane cu vârsta între 51-65, 10% persoane cu vârsta peste 65 ani. 

Cel mai mare procent a fost observat la categoria de vârstă 18-35 ani.  

 

9.1.3.31. Genul respondenților 

În ceea ce privește genul respondenților, 51% din aceștia au fost femei, iar 49% din aceștia 

au fost bărbați.  
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9.1.3.32.  Care este ocupația dumneavoastră? 

Referitor la ocupație, cele mai multe persoane au răspuns că se regăsesc în altă categorie 

decît cea specificată în chestionar (28%), dintre care marea majoriate sunt pensionari. În 

același timp, 17% au o ocupație liberală, 12% sunt elevi sau studenți, iar 10% sunt lucrători în 

servicii și comerț și 6% sunt funcționari publici în administrație.  
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9.1.3.33.  Venitul mediu obținut de familia dvs. în ultima lună? 

Referitor la venitul mediu lunar obținut de familia respondenților, cei mai mulți dintre aceștia 

au considerat că această informație este confidențială – 34%, în timp ce 16% din ei au venit 

fie de peste 5000 de lei, fie între 3500-5000 de lei. 15% dintre respondenți au un venit mediu 

familial de 2000-3500 de lei, 13% între 1000-2000 de lei și 6% sub 1000 de lei.  
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9.1.3.34.  Ultima școală absolvită? 

Cei mai mulți dintre respondenți au ultima școală absolvită liceul (35%), 34% din ei au absolvit 

studii universitare, 12% studii postuniversitare, iar câte 8% din ei au absolvit o școală 

profesională sau postliceală. Doar 3% dintre respondenți au absolvit doar o școală gimnazială.  
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9.1.3.35.  Zona/ cartierul în care locuiți? 

Cei mai mulți dintre respondenți locuiesc în zona Unirii, după care urmează zonele Iernuțeni, 

Rodnei, Cartierul Gărri, Făgărașului și Cartierul Mihai Viteazul. O categorie importantă nu s-

au regăsit în zonele menționate în chestionar și au ales alte zone. Dintre aceștia marea 

majoritate locuiesc în zona Apalina.  
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 ANEXA 1. Principalele probleme identificate în Reghin 

PROBLEME IDENTIFICATE FRECVENȚA 

Situația drumurilor 404 

Altele 319 

Sistemul de sănătate  269 

Lipsa curățeniei 205 

Infrastructura orașului 182 

Siguranța și ordinea publică 207 

Lipsa locurilor de muncă și economia 195 

Educația/ Sistemul de învățământ 119 

Minoritatea rromă 114 

Lipsa unor zone de agrement 150 

Parcuri și locuri de joacă pentru copii 83 

Acces la utilități 121 

Poluarea 59 

Aspectul orașului 46 

Trafic intens și lipsă centură ocolitoare 67 

Administrația 48 

Parcări insuficiente 33 

Lipsă cinematograf si activități culturale 56 

Insuficiența spațiilor verzi 29 

Câini vagabonzi 18 

Transportul în comun 11 
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 ANEXA 2. Principalele direcții de investiții în Reghin 

DIRECȚII DE INVESTIȚII FRECVENȚA 

Sănătate 561 

Școli/ Educație 430 

Infrastructură 342 

Asfaltarea de drumuri și străzi 274 

Altele 221 

Amenajare spații de agrement 211 

Economie 192 

Cinematograf și evenimente culturale 97 

Securitate 89 

Curățenie 83 

Parcuri și locuri de joacă 82 

Aspectul orașului 67 

Acces la utilități (apă și canal) 54 

Administrație 43 

Spații verzi 40 

Protecția mediului 27 

Instituții sociale 26 

Dezvoltare 25 

Centură ocolitoare 24 

Transport local 12 
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 ANEXA 3. Principalele surse de poluare în Reghin 

SURSA POLUĂRII FRECVENȚA 

Deșeuri 633 

Kastamonu 560 

Mașini 498 

Fabrici 273 

Altele 248 

Cetățenii 149 

Apa 120 

Canalizare 50 

Zgomot 43 

Praf 34 

Stația de asfaltare 23 
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 ANEXA 4. Cele mai importanțe probleme cu care se 

confruntă sistemul de sănătate. 

PROBLEMA ENUNȚATĂ FRECVENȚA 

Dotări și echipamente insuficiente 313 

Număr insuficient personal medical 121 

Calitatea actului medical și lipsa de profesionalism 121 

Aglomerație la UPU 20 

Condițiile din spitale 89 

Corupție 24 

Fonduri insuficiente 38 

Spații insuficiente 109 

Altele 120 
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