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Cuvânt înainte
Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez un cald
salut în numele administraţiei publice locale şi al
Secretariatului Agenda Locală 21din Miercurea Ciuc.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
biroul rezident în România, a lansat, în luna martie
2000, finanţarea proiectului “Agenda Locală 21”.
Proiectul se adresează administraţiilor publice locale
şi se aplică în 9 oraşe pilot din România, printre care
se numără şi municipiul Miercurea Ciuc.
“Agenda Locală 21” este un plan de dezvoltare la nivel
local, adoptat de Organizaţia Naţiunilor Unite în 1992
la Rio de Janeiro, în cadrul Conferinţei Mondiale
pentru Mediu şi Dezvoltare. “Agenda Locală 21”
promovează principiile dezvoltării durabile la nivelul
administraţiilor locale, fiind aplicată în peste 3000 de
oraşe din Europa. Succesul acestui program este
condiţionat de participarea publică a comunităţii locale
şi de promovarea dezvoltării descentralizate, oferind o
abordare integrată a problemelor sociale, economice
şi de protecţie a mediului. Implementarea ei trebuie să
conducă la definirea obiectivelor, politicilor şi acţiunilor
care să facă posibilă creşterea bunăstării şi
dezvoltarea comunităţii locale.
“Agenda Locală 21” este coordonată, în cadrul PNUD,
de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă din
Bucureşti, care răspunde la nivel naţional de
organizarea, monitorizarea
şi activitatea de
consultanţă pentru acest proiect.
“Agenda Locală 21”, respectiv Planul de Dezvoltare
Durabilă al Municipiului cuprinde 3 documente:
Strategia locală, Planul local de acţiune şi Proiectele
prioritare. Pentru realizarea “Agendei Locale 21”
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, împreună cu
Fundaţia pentru Parteneriat a constituit un Comitet
Local de Coordonare format din reprezentanţii
societăţii civile, ai unor instituţii şi reprezentanţi massmedia din Miercurea Ciuc. Comitetul este coordonat
de domnul Papp Előd, viceprimarul oraşului. Totodată
s-au constituit şi grupurile de lucru, formate din
specialişti locali şi un Secretariat al “Agendei Locale
21”. Coordonatorii sunt domnişoara Mara Gyöngyvér
şi domnişoara Farkas Kinga.
Documentul a primit suportul tehnic şi informaţional
din partea mai multor instituţii locale, guvernamentale,
neguvernamentale, de cercetare, precum şi din partea
reţelei de învăţământ universitar. Participarea şi

consultarea largă a societăţii civile la nivel local v-a
constitui premisa de finalizare a Strategiei locale,
precum şi a documentelor ulterioare din cadrul
“Agendei Locale 21”.
Primăria municipiului Miercurea Ciuc, împreună cu
Secretariatul “Agendei Locale 21” doresc să
mulţumească tuturor celor care şi-au adus contribuţia
la elaborarea Planului de Dezvoltare Durabilă şi în
primul rând, Centrului Naţional pentru Dezvoltare
Durabilă pentru sprijinul acordat.
Existenţa proiectului “Agenda Locală 21” este un
foarte important semnal al dorinţei Municipiului
Miercurea Ciuc, şi practic a României, de a se apropia
cât mai mult de structurile internaţionale, el permiţând
dimensionarea optimă a dezvoltării pe termen mediu
şi lung a comunităţii noastre.

Dr. Csedő Csaba István
Primar
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Echipa de lucru mulţumeşte tuturor celor care ne-au
furnizat datele necesare întocmirii Planului de
Dezvoltare Durabilă, în primul rând membrilor
Comitetului Local de Coordonare, şi următoarelor
persoane şi instituţii:
BARTHA ÉVA – Direcţia Judeţeană pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
BUSTYA ATTILA – Direcţia de Sănătate Publică
GHINESCU GHEORGHE – Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Harghita
FERŢU GELU – Penitenciarul din Miercurea Ciuc
FIKÓ CSABA – Asociaţia Handicapaţilor Fizici
Harghita
HARALAMBIE TRANDAFIR – Direcţia Judeţeană de
Statistică
KÁLMÁN UNGVÁRI ZSÓFIA – Inspectoratul Şcolar
Judeţean Harghita
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ

I.1. EVALUAREA RESURSELOR
NATURALE

I.1.1. Situaþia geograficã

Oraşul

Miercurea Ciuc este situat în Bazinul
Carpatic, încadrat în lanţul muntos al Carpaţilor
Orientali, mai concret în bazinul intramontan Ciuc.
Partea sud-estică a Transilvaniei este caracterizată
prin prezenţa mai multor formaţiuni muntoase, în
partea vestică a Depresiunii Ciucului - munţii vulcanici
Harghita, iar în partea estică - flişul munţilor Ciucului.
Miercurea Ciuc este situat pe coordonatele 46º21’
latitudine nordică şi 25º48’ longitudine estică, la o
înălţime medie de 656 m. Depresiunea Ciucului oferă
un cadru peisagistic cu un caracter unic, o zonă de
contact depresiune şi munte, pe axa longitudinală a
depresiunii aflându-se albia râului Olt.
Municipiul Miercurea Ciuc este reşedinţa judeţului
Harghita, aflat la o distanţă de 272 km de Bucureşti,
101 km de Braşov, 162 km de Târgu Mureş, 267 km
de Cluj Napoca, şi la 413 km de Oradea. Prin
intermediul căii ferate are legături directe cu Bucureşti,
Braşov, Satu Mare, Baia Mare, Mangalia, Iaşi şi alte
oraşe importante din ţară.
Clima oraşului, este de tip submontan (de depresiune
intramontană), cu inversiuni termice foarte accentuate
(scăderi de temperatură până la -35ºC) în depresiune,
înregistrându-se o medie anuală de 150 de zile
geroase. Temperatura medie anuală este de 5,9ºC,
respectiv cu 4ºC mai scăzută decât media anuală a
ţării. Cantitatea precipitaţiilor variază între 600-800
mm şi este repartizată în mod neregulat.
Oraşul este situat în bazinul hidrografic al râului Olt.
Partea superioară a râului, din cauza unei scăderi
relativ reduse a albiei înainte de regularizare, a fost

caracterizată de şiruri de meandre bine dezvoltate. La
limita estică a oraşului este amenajat lacul Şuta, în
scop sportiv, având suprafaţa de 8 ha, iar la limita
vestică există un complex de lacuri pentru pescuitul
sportiv.
Miercurea Ciuc este pomenit prima oară, în mod
indirect, într-un document datat 1427, şi eliberat de
regele ungar Zsigmond de Luxemburg. În 1558 este
scutit de taxe, fiind considerat oraş (oppidiu).
Situarea istorico-geografică a municipiului s-a
modificat foarte mult în decursul celor 544 de ani: a
fost oraş în regatul Ungar, apoi a fost încadrat în
Principatul Transilvănean, 200 de ani a fiinţat în
monarhia Habsburgică, 52 de ani în Monarhia Austro Ungară, iar în 1920 devine oraş în Regatul Român.
Miercurea Ciuc a fost centrul Scaunului Secuiesc
Ciuc, după 1876 a devenit reşedinţă a judeţului Ciuc,
iar din 1968 reşedinţa judeţului Harghita (municipiu din
1972).

I.1.2. Mediul natural

Zona

municipiului Miercurea Ciuc prezintă o
construcţie geologică variată, ce conţine importante
zăcăminte de substanţe naturale. Pe teritoriul
municipiului se află 9 izvoare de ape minerale şi o
turbărie de 200 ha. Zăcămintele de roci caolinoase de
la Harghita Băi şi cele de andezite sunt în exploatare.
În conformitate cu Hotărârea nr.13/1995 a Consiliului
Judeţean Harghita, parcul din Piaţa Cetăţii este
declarat parc dendrologic. Fosta luncă inundabilă a
râului Olt, respectiv pădurile adiacente, adăpostesc
numeroase specii rare şi ocrotite de nevertebrate
(specii de crustacee/filopode aşa-numite fosile vii),
amfibieni (broasca roşie de munte, broasca de
mlaştină, broasca râioasă brună, salamandra, tritonul
carpatic, tritonul de munte), reptile (şopârla de zid,
şopârla de munte, năpârca, şarpele de alun), păsări
(barza albă, cârsteiul de câmp, acvila ţipătoare mică,
fluierari, becaţina comună, sitarul de pădure, cocoşul
de munte, ierunca, specii de ciocănitori etc.) şi
mamifere (ursul brun, râsul, lupul, cerbul carpatin,
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mistreţul etc.). Dintre speciile de plante trebuie să
amintim: laleaua pestriţă, bulbucii de munte, tulichina,
papucul doamnei etc.
Pe teritoriul municipiului Miercurea Ciuc s-a instituit o
arie protejată de aproximativ 1 ha, “Barátok Szege”, în
fosta luncă inundabilă a râului Olt.

Puncte tari
Mediu natural f avorabil odihnei şi recreerii
Bogăţia în ape minerale – posibilităţi de exploatare în
domeniul turismului şi industriei
Posibilităţi de exploatare a turbăriei

I.2. MEDIUL CONSTRUIT

I.2.1. Infrastructura

Alimentare cu apă potabilă: Sistemul de alimentare

cu apă potabilă al municipiului are o lungime de 72,3
km şi asigură apă potabilă centralizat pentru 74,5%
din populaţia municipiului. Restul de 25,5% îşi asigură
apa potabilă din fântâni individuale. Prin reţeaua
centralizată se furnizează anual 4.489.000 metri cubi
de apă, ceea ce înseamnă 132 metri cubi de apă pe
locuitor. Această cantitate de apă potabilă se asigură
din surse subterane (din cele 17 puţuri amplasate în
Lunca Oltului, respectiv din sursă de suprafaţă (lacul
de acumulare situat pe pârâul Frumoasa).
Starea tehnică a reţelei: din totalul de 72,3 km
conducte, 30,4 km au fost pozate în perioada 19952001. Restul de 41,9 km prezintă o uzură avansată şi
necesită reabilitare urgentă. Pierderea estimată pe
reţeaua de apă potabilă este de 37%. Valoarea
reparaţiilor efectuate în anul 2001 este de 27.600
Euro.
Canalizarea menajeră şi pluvială: Sistemul de
canalizare menajeră are lungimea de 41,4 km şi
deserveşte 60% din populaţie. În restul gospodăriilor

Datorită lucrărilor de regularizare şi funcţionării
defectuase a sistemului de desecare s-a produs
degradarea zonelor umede situate în lunca Oltului. Au
loc anual incendii care distrug zeci de hectare cu
rezerve valoroase de turbă.

Puncte slabe
Lipsa ariilor protejate pe teritoriul administrativ al
municipiului
Supraf eţe bioactive reduse în cadrul municipiului şi slabă
amenajare a acestora
Resursele naturale nu sunt exploatate în mod
corespunzător

evacuarea apelor uzate se realizează în sistem
propriu (fosă septică, bazin vidanjabil). Din totalul
conductelor de canalizare menajeră 8-10 km prezintă
probleme, necesitând remediere totală. Apele uzate
sunt preluate de către staţia de epurare a oraşului, cu
o capacitate proiectată de 350 l/s. Capacitatea şi
tehnologia aplicată la staţia de epurare sunt depăşite,
motiv pentru care este necesară modernizarea şi
extinderea acesteia.
Sistemul de canalizare pluvială are o lungime de 49,9
km şi deserveşte 75% din oraş. Lipsa reţelei de
canalizare centralizată în unele zone ale oraşului
contribuie la poluarea solului şi a apelor subterane.
Comunicarea dintre canalizarea menajeră şi cea
pluvială contribuie la mărirea volumului de apă uzată
care ajunge la staţia de epurare; pe de altă parte,
apele uzate ajung în canalizarea pluvială şi direct în
emisar (râul Olt).
Agentul termic: Încălzirea blocurilor în cartierele de
locuit este asigurată de centralele termice de cvartal.
Toate funcţionează cu gaz metan, cu un randament
de 88-92%. Consumul specific al centralelor termice
este de 140 mc.gaz/Gcal. Reţeaua de termoficare are
o lungime de 111 km şi deserveşte 36.000 locuitori din
12.000 locuinţe. Şi casele particulare sunt alimentate
cu gaz metan. Lungimea reţelei de gaze este de 52,5
km, iar consumul de gaz al oraşului este estimat la
cca.70.000 mc/an.
Circulaţie: Reţeaua de drumuri a municipiului este
formată din 120 străzi, având o lungime totală de 70,1
km; suprafaţa totală este de 50.375 mp, pe lângă care
au fost construite trotuare în suprafaţă de 16.145 mp.
Drumurile asfaltate reprezintă 56% din total, cele
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betonate 15%, iar cele pietruite 29%. Starea lor
tehnică se prezintă astfel: foarte bună - 0,5%, bună 4,3%, satisfăcătoare - 38,2%, rea - 40,8%, critică 11,6%. Din totalul trotuarelor, o lungime de 2.680 m a
fost modernizată în ultimii trei ani. Situaţia parcărilor
este deficitară. Cele 814 locuri de parcare existente
sunt insuficiente pentru parcul de maşini existent.
Partea vestică a oraşului este traversată de calea
ferată în direcţia Braşov-Ciceu.

apreciată peste media pe ţară. Procentul de populaţie
deservită de acest sistem este în creştere continuă.
Pierderile înregistrate se elimină treptat prin reparaţiile
efectuate anual, dar necesită fonduri însemnate.
Canalizarea menajeră acoperă o suprafaţă mai redusă
decât sistemul de alimentare cu apă potabilă. În
zonele lipsite de canalizare menajeră sunt construite
soluţii locale de evacuare a apelor uzate.

Telefonie: Telefonie fixă – 11.511 persoane fizice şi
1.061 persoane juridice au încheiat contracte cu
ROMTELECOM. Din punctul de vedere al telefoniei
mobile, teritoriul municipiului
este acoperit de
antenele a 4 companii (CONNEX, DIALOG,
COSMOROM, ZAPP).

Furnizarea agentului termic prin centralele termice de
cvartal se desfăşoară în bune condiţii, aspect foarte
important în viaţa oraşului, perioada de iarnă fiind
foarte lungă în această zonă.

Energie electrică: Alimentarea cu energie electrică
este asigurată din reţeaua naţională, prin 3 staţii de
transformare.

Sistemul de telefonie funcţionează bine. Centrala
telefonică a fost modernizată recent şi satisface
necesităţile actuale ale oraşului.

Concluzii:

Reţeaua de alimentare cu energie electrică
deserveşte toată populaţia oraşului şi nu prezintă nici
un fel de probleme.

Trama stradală este în stare nesatisfăcătoare, motiv
pentru care necesită reparaţii curente.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă al municipiului
este, în general, mulţumitor. Calitatea apei este
Puncte tari
Majoritatea gospodăriilor sunt racordate la sistemul
centralizat de alimentare cu apă, respectiv canalizare. În
zonele lipsite de acestea, există soluţii locale (apă din
f ântână, respectiv bazin vidanjabil sau puţ sec)
Calitatea apei potabile este bună
Cantitatea de apă potabilă disponibilă satisf ace necesităţile
oraşului
Există proiecte elaborate pentru construirea canalizării
menajere în zonele Topliţa şi Şumuleu, şi pentru
modernizarea staţiei de epurare
Toate centralele termice f uncţionează cu gaz metan şi sunt
dotate cu arzătoare de randament ridicat

Puncte slabe
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare nu
deserv eşte întreaga populaţie a oraşului
În unele zone alimentarea cu apă potabilă se face f ără
sistem de preluare a apelor uzate
Comunicări între canalizarea menajeră şi cea pluv ială
Randamentul scăzut al staţiei de epurare
Presiunea scăzută a gazului metan în perioada de iarnă, la
temperaturi scăzute

Alimentarea cu energie electrică acoperă toată supraf aţa
oraşului, starea tehnică este corespunzătoare

Reţeaua stradală este incompletă, insuficientă, lăţimile
carosabile sunt necorespunzătoare,
trotuarele necesită lucrări de reparaţii

Suntem în topul localităţilor din ţară din punct de vedere al
calităţii şi al gradului de acoperire a sistemului de telefonie

În unele situaţii, traficul greu se face prin zone de locuit
Există parcări ocupate cu garaje metalice
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I.2.2. Construcþii, terenuri

Pe teritoriul municipiului sunt 15.364 locuinţe, dintre

care 12.164 în blocuri colective (Parter+3 – Parter+10
etaje). Restul de 3.300 sunt case particulare.
Majoritatea acestora sunt amplasate în zonele
periferice ale oraşului şi au regimul de înălţime Parter,
Parter+1etaj. Procentul de ocupare a terenului (POT)
este de până la 3,5%. Coeficientul de utilizare a
terenului (CUT) este de 0,03-0,07. Zonele de locuit cu
locuinţe colective au, în general, POT până la 22% şi
CUT de 1,1, dar cele amplasate în centrul oraşului au
POT până la 36% şi CUT de 1,7-3,96. Starea lor este
bună şi satisfăcătoare, cu excepţia zonei industriale
vest, unde o parte din casele de locuit prezintă o stare
avansată de degradare.

precum şi alte clădiri unde îşi desfăşoară activitatea,
contribuind la reînnoirea peisajului urbanistic al
municipiului, exemple fiind Biserica romano-catolică
Sf. Augustin, Biserica Reformată, Centrul Luteran,
Casa de Studii Jakab Antal şi Biserica romano catolică
proiectată de renumitul arhitect Makovecz Imre.
Suprafaţa totală administrativă
Miercurea Ciuc este de 11.766 ha.

municipiului

Categoriile de folosinţă

54

165 506

27

arabil-6124
forestier-4890
ape-54

4890

6124

În conformitate cu Planul Urbanistic General al
municipiului, intravilanul s-a extins spre est, existând
posibilitatea de a mări zona de locuit în această
direcţie. Zonele pentru case de vacanţă sunt
prevăzute la Băile Jigodin, Szécseny, Harghita Băi.
Clădirile vechi care păstrează aspectul oraşului de altă
dată sunt incluse în lista monumentelor şi
ansamblurilor de arhitectură anexate. Marea
majoritate a monumentelor şi caselor memoriale se
află într-o stare de întreţinere mediocră şi necesită
lucrări de consolidare, restaurare.

a

drumuri-165
cons trucţii-506
neproductiv-27

Concluzii:
Starea clădirilor de locuit este, în general, bună.
Monumentele şi ansamblurile de arhitectură necesită
lucrări de restaurare şi consolidare.

După schimbările socio-economice din ultimii 12 ani,
mai multe culte au putut să-şi construiască noi lăcaşe,
Puncte tari
Marea majoritate a locuinţelor se af lă în proprietatea
locuitorilor
Număr mare de monumente şi ansambluri de arhitectură
În conformitate cu Legea fondului funciar, majoritatea
terenurilor agricole au fost retrocedate proprietarilor
În ultimii 3 ani, Primăria a cheltuit 270 milioane lei pentru
construcţia terenurilor de joacă; această politică va continua
şi în v iitor
Există un patinoar artif icial
Există un stadion de fotbal municipal cu terenuri de minifotbal

Puncte slabe
Localităţile componente au aspect semiurban
Există case de v acanţă construite fără autorizaţie
Din cartierele de locuit lipsesc trenurile de joacă, iar cele
existente prezintă o stare necorespunzătoare
În urma lucrărilor de drenaj ef ectuate în cadrul sistemului
Racu-Jigodin, a f ost redus niv elul apei freatice,
f avorizându-se condiţiile de auto-aprindere a turbei în
perioada de v ară.
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I.2.3. Zone verzi

Municipiul

Miercurea Ciuc este amplasat într-un
cadru natural excepţional, înconjurat de munţi cu
păduri de molizi. În intravilanul localităţii suprafaţa
totală a parcurilor este de 5,72 ha.

Puncte tari
Existenţa parcurilor în zona centrală a municipiului
Existenţa ştrandurilor cu apă minerală
Zona de agrement Şuta cu lacul de acumulare
Există proiecte pentru înf iinţarea unui parc dendrologic

I.2.4. Salubrizare

În cartierele cu locuinţe colective deşeurile menajere

sunt colectate în containere de 4 mc, amplasate în
locuri special amenajate. Aceste containere se află în
proprietatea SC CSIK-CAR SRL şi sunt închiriate de
asociaţiile de proprietari. Locuitorii caselor particulare
colectează deşeurile menajere în propriul recipient.
Transportul
deşeurilor
menajere
la
rampa
orăşenească este asigurat de către firma de
specialitate. Programul transportului: din cartiere cu
locuinţe colective - la intervale de 2 zile, iar de la
gospodării particulare - o dată pe săptămână.
Deşeurile rezultate din activităţile comerciale şi de
birou sunt transportate, de asemenea, de către firmele
de specialitate la rampa orăşenească, pe bază de
contract. Deşeurile menajere şi cele asimilate
transportate la rampa orăşenească în anul 2000, au
cumulat 16.750 de tone.

Zonele de agrement sunt următoarele: stadionul
municipal - 4,01 ha, Ştrandul Hamerock - 3,37 ha,
Băile Jigodin - 12,6 ha, Băile Miercurea Ciuc - 4,36 ha,
zona de agrement Şuta - 28,3 ha, baza de agrement
Floare de Colţ - 0,4 ha, zona de pelerinaj Şumuleu 30 ha, în total 82,3 ha.

Puncte slabe
Supraf aţa spaţiilor v erzi ale parcurilor şi complexelor
sportiv e este sub necesarul corespunzător populaţiei
oraşului şi neunif orm repartizată în cadrul intrav ilanului
Valoarea estetică a unor zone v erzi nu este
corespunzătoare
Zone de agrement neamenajate corespunzător
Lipsesc zonele v erzi de lângă aliniamente

Întreţinerea parcurilor şi a zonelor verzi aflate pe
teritoriul municipiului este asigurată de Secţia de
producţie floricolă şi de întreţinere a parcurilor şi
zonelor verzi din cadrul Primăriei municipale. Dintr-o
suprafaţă totală de 97.016 mp zone verzi, 73.269 mp
sunt peluze şi zone înierbate, 23.107 mp ronduri şi
straturi de flori, iar 640 mp gard viu. Iarba cosită este
folosită ca furaj la caii aflaţi în proprietatea Secţiei, iar
resturile vegetale rezultate în urma activităţii de
întreţinere a zonelor verzi sunt compostate la sediul
Secţiei de producţie floricolă.
Deşeuri rezultate din activitatea de construcţii,
demolări, pământ excavat, sunt transportate la rampa
orăşenească şi sunt folosite ca strat de acoperire. La
rampa orăşenească nu se depozitează reziduuri
toxice. Deşeurile spitaliceşti sunt incinerate la
crematoriul propriu al Spitalului Judeţean. Aici sunt
primite şi deşeurile de acest gen de la dispensarele
aflate pe teritoriul municipiului.

Curăţirea şi stropirea căilor de acces, golirea coşurilor
stradale, strângerea cadavrelor animaliere cad în
sarcina SC HURON SRL, în baza contractului încheiat
cu Primăria Miercurea Ciuc.

De valorificarea deşeurilor reciclabile pe teritoriul
municipiului Miercurea Ciuc se ocupă SC REMAT SA.
Această unitate primeşte de la persoane fizice şi
juridice următoarele deşeuri reciclabile: hârtie (477
t/an), mase plastice (5t/an), fier (7000 t/an),
acumulatori (185 t/an). În momentul de faţă nu se mai
preiau sticle, textile, uleiuri şi vopsele, anvelope uzate.

Curăţirea Pieţelor Talcioc şi Obor, a periferiei
municipiului, a parcurilor şi a zonei Harghita Băi este
asigurată de către Penitenciarul Miercurea Ciuc.

Deşeurile menajere şi cele asimilate cu acestea sunt
depozitate la rampa orăşenească de deşeuri. Acesta
este un depozit neamenajat, ocupă o suprafaţă de
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cca. 2 ha şi se află în proprietatea Primăriei
municipale, fiind administrat de SC GOSCOM SA.

Concluzii:

Cele 18 unităţi de prelucrarea lemnului produc anual
cca. 5000 mc. rumeguş.

Salubrizarea municipiului Miercurea Ciuc este
organizată, funcţionează şi este efectuată de către
firme
specializate.
Deşeurile menajere
sunt
transportate la rampa orăşenească. Salubrizarea
căilor de acces, a parcurilor şi a pieţelor se realizează
prin grija Primăriei.

Puncte tari
Salubrizarea municipiului este organizată, competenţele sunt
repartizate
S-a elaborat Studiul de f ezabilitate pentru modernizarea
rampei de deşeuri menajere
Există f irme specializate în domeniul salubrizării, a început
f ormarea unei concurenţe
Organizaţii neguv ernamentale active pentru popularizarea
colectării selective a deşeurilor

Puncte slabe
Depozitul de deşeuri nu este amenajat
Municipiul nu deţine puţ sec în stare de funcţionare şi
depozit pentru deşeuri periculoase
Nu este organizată colectarea selectivă a deşeurilor
Depozite de deşeuri necontrolate
Depozite necontrolate de rumeguş

I.2.5. Factorii de mediu

I.2.5.1. Calitatea apelor (situaţia existentă în
anul 2000)
Ape de suprafaţă: Principalul curs de apă care
traversează teritoriul municipiului Miercurea Ciuc este
râul Olt, care reprezintă sursa de apă industrială
pentru zonele industriale Vest şi Est ale municipiului
(pentru unităţile industriale care nu necesită apă
potabilă în tehnologie). Pe teritoriul municipiului, râul
Olt primeşte câţiva afluenţi dintre care se pot aminti
pârâul Fitod, pe care s-a realizat lacul de agrement
Şuta, şi pârâul Techera, care alimentează câteva
heleştee înfiinţate pe malul drept al Oltului, în
apropiere de Băile Miercurea Ciuc.
Sursa de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
potabilă a municipiului este barajul de acumulare de la
Frumoasa, situat la cca. 10 km de municipiu. Acesta
asigură cca. 50 % din necesarul de apă potabilă de
calitate bună.
Calitatea apei râului Olt este influenţată de poluarea
cu metale din amonte, provenite din zona industrială
Bălan. Pe teritoriul municipiului, râul este afectat de

substanţele organice provenite din apele reziduale
orăşeneşti insuficient epurate. O poluare suplimentară
o reprezintă evacuările de ape uzate neepurate în
afluenţii Oltului, pârâul Şumuleu şi pârâul Fitod,
precum şi deversările de ape uzate în râul Olt prin
sistemul de canalizare pluvială.
Din punct de vedere biologic, în amonte de Miercurea
Ciuc calitatea râului Olt este bună, fapt demonstrat de
biocenoza care cuprinde specii de apă sensibile. Pe
baza acestor rezultate a fost stabilit gradul de
curăţenie “C”, care este de 100 %. Însă datorită apelor
provenite de la staţia de epurare, componenţa
biocenozei râului se modifică în direcţie negativă.
Drenarea necorespunzătoare a apelor de suprafaţă a
condus la înmlăştinirea terenurilor în amonte de calea
ferată, respectiv în partea nordică a oraşului, în
imediata vecinătate a zonei construite.
Ape subterane: În subsolul municipiului Miercurea
Ciuc s-au acumulat importante rezerve de apă
potabilă, situate în zona luncii Oltului şi care în prezent
sunt exploatate pentru alimentarea cu apă potabilă a
populaţiei, asigurând cca. 50 % din necesarul de apă
al municipiului. Se cunosc însemnate rezerve de ape
minerale carbogazoase la Băile Jigodin, Băile
Miercurea Ciuc, izvorul de la Şumuleu, forajul de la
Topliţa Ciuc, precum şi sursele de la Harghita Băi. Pe
baza rezultatelor analizelor obţinute din forajele
hidrogeologice şi din fântâni, rezultă că apele
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Sulfaţi
Suspensii

Programe de
dezvoltare,
modernizare
Proiect de modernizare
14
în derulare

Gradul de epurare %
13
55,5
64,5

Depăşiri

Peste limită
Peste limită

CBO5
Suspensii

NH4

12

Receptorul
10
Râul Olt
Râul Olt
Pârâul Chirui

Uzură fizică şi morală a
9 Starea tehnică
instalaţiilor
Uzură fizică a
instalaţiilor
Bună

8
1975 liniile I şi II;
1982 linia III.

Tratare şi dep.
nămol
7
Decantare

Decantare

Deshidratare,
depozitare

Tehn. de
epurare
6
Mecanică, chimică, Mecanică, chimică,
iaz de decantare
iaz de decantare

Treaptă mecanică,
treaptă biologică, linie
de fermentare nămol
(metantanc)

Cantit. preluată
mc/zi
5

Faţă de limită
admisă

Calitatea apei
evacuate

22500
274
400

Cap. mc/zi
4
1728
4320

30240

Apă menaj. Apă
industrială
Apă industrială
Apă industrială

Caract. apei uzate
3

S.C. GOSCOM S.A.
S.C.
NEMETALIFERE
S.A.
S.C.
NEMETALIFERE
S.A.

Societatea
2

Mun. Miercurea Ciuc

1

Datele referitoare la cele trei staţii de epurare ale
municipiului Miercurea Ciuc sunt prezentate în tabel.

Staţia de epurare

Sat Harghita Băi –
Mun. Miercurea Ciuc

Localit.

Ape uzate: Gradul de deservire cu reţea de canalizare
a populaţiei municipiului Miercurea Ciuc este de 60 %.
Cartierele Jigodin, Şumuleu şi Topliţa Ciuc sunt lipsite
de sistemul de canalizare. Apele uzate fecaloidmenajere ale municipiului Miercurea Ciuc sunt epurate

Apele uzate industriale provenite de la S.C.
Nemetalifere S.A. sunt procesate în cele două staţii de
epurare situate în municipiul Miercurea Ciuc şi în
localitatea Harghita Băi.

11

Evoluţia calităţii apelor subterane de mică şi medie
adâncime nu se cunoaşte, datorită faptului că nu
există foraje de observaţie în cadrul frontului de
captare. Sursele de apă subterană potabilă şi
minerală nu au delimitate perimetre de protecţie
hidrogeologică, cu excepţia sursei de la Băile Jigodin.

împreună cu apele uzate industriale la staţia de
epurare a municipiului, care se află în administrarea
S.C. Goscom S.A. Gradul de epurare al staţiei este de
64,5 % pentru substanţe organice şi de 55,5 % pentru
suspensii; de aceea necesită îmbunătăţirea procesului
de epurare şi retehnologizare.

Peste limită

subterane freatice sunt poluate, mai ales în zona
haldei de deşeu a municipiului Miercurea Ciuc.

Anul punerii în
funcţiune

–

1960-1964
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Puncte tari

Puncte slabe
Apele minerale sunt utilizate în prezent numai pentru
Reţea hidrograf ică cu densitate mare
agrement
Mof eta de la Harghita Băi are un grad de echipare f oarte
Râul Olt care asigură apa industrială a municipiului
redus
Af luenţii Oltului sunt f avorabili pentru dezv oltarea unor
Rezerv ele de ape minerale situate pe teritoriul municipiului
amenajări ca lacuri de agrement şi heleştee
nu sunt protejate.
În subsolul municipiului s-au acumulat importante rezerv e de Captările surselor de la Şumuleu, Băile Miercurea Ciuc,
apă potabilă, care contribuie substanţial la asigurarea
Harghita Băi (inclusiv mofeta) sunt lipsite de protecţie
necesarului de apă al municipiului
sanitară şi hidrogeologică.
Rezerv ele de apă medicinală de la Jigodin Băi, Harghita
Importantele rezerv e de ape minerale îmbuteliabile şi
Băi şi Miercurea Ciuc nu sunt utilizate la niv elul
medicinale situate pe teritoriul municipiului
posibilităţilor
Râul Olt nu poate fi utilizat ca sursă de apă potabilă

Concluzii:
Apa reprezintă cel mai important potenţial natural al
municipiului. Poate asigura în perspectivă dezvoltarea
alimentării cu apă a populaţiei, a industriei, serveşte
ca materie primă pentru ramuri ale industriei
alimentare (fabrica de bere, fabrica de îmbuteliere apă
minerală), constituie o sursă importantă pentru turism,
agrement şi tratament balnear.

I.2.5.2. Calitatea aerului – (situaţia existentă în
anul 2000)

Au fost constatate depăşiri ale concentraţiilor maxime
admisibile şi la pulberile în suspensie şi sedimentabile.
La conţinutul pulberilor sedimentabile în metale grele
nu au fost constatate depăşiri la nivelul anului 2000.
Sursele emitente de poluanţi sunt centralele termice
zonale şi centralele termice proprii ale unităţilor
industriale, procesele industriale, prepararea de
mixturi asfaltice, staţiile de distribuţie carburanţi şi
mijloacele de transport rutier. Lipsa măsurătorilor la
emisiile de poluanţi nu face posibilă evaluarea
contribuţiei surselor de poluare la gradul de afectare a
calităţii aerului în municipiul Miercurea Ciuc.
Miercurea Ciuc nu dispune de drumuri ocolitoare
suficiente, iar traficul rutier greu traversează oraşul.

Concentraţiile de dioxid de sulf şi dioxid de azot se
încadrează sub limitele prevăzute în directiva UE.

Puncte tari
Substanţele cele mai poluante, dioxidul de sulf şi dioxidul de
azot sunt în cantităţi reduse în aerul ambiant al municipiului,
sub limitele prevăzute în
directiv a UE.
Conţinutul în metale grele ale pulberilor sedimentabile se
încadrează în limitele admise.
Din industria municipiului lipsesc ramurile industriale mari
poluatoare ale atmosf erei, ca industria chimică şi s-a redus
activ itatea industriei metalurgice (turnătorie), ca sursă de
poluare.

Puncte slabe
Condiţiile atmosf erice, f recv enţa mare a calmului
atmosferic şi a inversiunilor termice nu fav orizează
eliminarea poluanţilor atmosferici prin circulaţia naturală a
aerului, ca urmare poluanţii atmosferici pot persista pe o
perioadă îndelungată în atmosfera oraşului.
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I.2.5.3. Zgomotul
În anul 2000 au fost constatate depăşiri
nesemnificative ale nivelului de zgomot admis la
Puncte tari
Cartierele de locuit se situează la distanţă
corespunzătoare faţă de zonele industriale, astfel efectul
poluării f onice asupra populaţiei este nesemnificativ.

principalele intersecţii de străzi, în zona industrială,
precum şi în zona gării CFR şi autogării, depăşirile
maxime situându-se între 3-11 dB(A) faţă de nivelul
de zgomot echivalent admis.

Puncte slabe
Traf icul intens în zona centrală a municipiului, inclusiv a
traf icului greu şi arterele de circulaţie subdimensionate pentru
acest trafic sunt cauzele principale ale producerii depăşirii
niv elului de zgomot.

1996
1997
1998

Nr. firme
înmatriculate la
ORC
196
168
193

1999
2000
2001
Total

135
150
198
2990

Anul

I.3. EVALUAREA RESURSELOR
ECONOMICE

I.3.1. Situaþia economicã

Evoluţia situaţiei economice a oraşului este legată de

evoluţia economiei naţionale, care se află într-o
situaţie dificilă, datorită neaplicării la timp a reformelor
economice şi prelungirii stadiului de trecere la
economia de piaţă.
Buna funcţionare a economiei de piaţă este
determinată de agenţii economici privaţi şi de
iniţiativele acestora. De aceea este foarte important să
se sprijine iniţiativele private, să se încurajeze
creşterea numărului agenţilor economici, precum şi
persoanele fizice care doresc să-şi dezvolte o afacere.
Prezentăm
evoluţia
înmatriculării
comerciale la Registrul Comerţului:

Anul
1991
1992
1993
1994
1995

Nr. firme
înmatriculate la
ORC
354
480
393
506
217

societăţilor

%(din total)
11.84
16.05
13.14
16.92
7.26

%(din total)
6.56
5.62
6.45
4.52
5.02
6.62
100.00

La acest număr de 2.990 de firme mai trebuie să
adăugăm persoanele autorizate, asociaţiile familiale şi
liber profesioniştii, în număr de 1.466, rezultând un
total de 4.456 de agenţi economici care sunt
înregistraţi. Rezultă că există 99 agenţi economici la o
mie de locuitori, o cifră care dovedeşte dorinţa
oamenilor de a dezvolta o afacere proprie, dar sunt şi
firme înregistrate care nu desfăşoară o activitate
economică.
Analizând situaţia agenţilor economici după tipul
capitalului investit, se poate constata că proporţia
agenţilor economici cu capital de stat, sau capital de
stat şi privat este de doar 2,73%.
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Deci, ponderea cea mai mare o ocupă firmele cu
capital privat autohton - 83% şi se poate observa
ponderea deloc neglijabilă a firmelor mixte (capital
autohton + capital străin) - 11%. Din totalul de 1007
firme mixte înregistrate in judeţ, 392 funcţionează în
Miercurea Ciuc. Majoritatea firmelor mixte sunt
înfiinţate cu parteneri din Ungaria, ca urmare a
legăturilor lingvistico-culturale, uşurinţei comunicării şi
încrederii reciproce. Ungaria este urmată de
Germania, Italia şi Austria.

Distri buţia firmelor după ti pul de proprietate

Străin 100%
83%
Par ticipare de stat
(majoritar, m inoritar)
Privat r omânesc 100%

3% 3%

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Privat r omânesc+străin

11%

Din punct de vedere al provenienţei şi mărimii
capitalului investit situaţia este următoarea:

Ţara
Franţa
Ungaria
Marea Britanie
Austria
Germania
SUA
Italia
Turcia
Elv eţia
Suedia
Olanda
Slov acia
Altele

Cod ţară
250
348
826
40
280
840
380
792
756
752
528
712
-

Nr. invest.
4
270
3
22
39
12
28
1
2
5
3
2
15

Nr inv. %
0,99
66,50
0,74
5,42
9,61
2,96
6,90
0,25
0,49
1,23
0,74
0,49
3,72

Capital invest în USD
6.305.318
4.744.247
779.202
595.556
492.793
234.829
225.211
145.000
86.313
84.681
59.562
23.861
14.035

Total

-

406

100.00

13.790.608

Distribuţia fir melor după dom eniul de
Co me rt cu a ma nu ntu l, rid icat a 4 5%
activitate

I.3.2. Principalele ramuri economice

Distribuţia agenţilor economici după domeniul de
activitate:

2%
2%

Ser vicii, tra nsp ort uri , ed itur i,
tip og raf ii 26 %
Pre lucr . L emnul ui si mob ila 7 %

2%
1%
2%

2%

Ho telu ri si re stau ra nte 4%

3%
4%

Co nstr uc tii 4%

4%

45%

In d. Alim. s i tut unu lui 3 %
Agr icult ura si s li vicultu ra 2%

7%

In d. Te xtila si con fe ctii 2 %
Co nstr . De masin i si u tilaje 2%
In d. Ex tra ctiva , Pre lucr ato ar e 2 %
In for ma tica si ce rce tar e 2 %

26%

Asig ura ri, act. imo bilia re 1%
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I.3.2.1. Agricultura, silv icultura

Agricultura devine tot mai puţin semnificativă în viaţa
economică a oraşului, dezvoltarea producţiei agricole
înregistrând în ultimii cinci ani tendinţe negative,
datorate importului în continuă creştere.
Fondul funciar (6.124 ha) şi fondul forestier (4.890 ha)
deţin o pondere foarte mare, constituind 93% din
suprafaţa totală a oraşului.
Modul de utilizare a suprafeţei agricole:
Arabil
1.486

Păşuni
2.118

Fâneţe
2.520

Total
6.124

Cultura plantelor semnificative:
Cultura

Grâu şi secară
Cartof i
Legume
Fructe

Suprafaţa /
ha
210
601
123
-

Tone /
1995
3.325
13.066
1.103
1.070

Tone /
2000
481
6.590
1.222
289

Producţia agricolă şi creşterea animalelor se
desfăşoară, în proporţie de 90%, în cadrul
gospodăriilor populaţiei.
Efectiv ul de animale:
Denumire

Bov ine
Porcine
Ov ine
Păsări

Capete
Capete
Capete la
total / anul total / anul gospodării
1995
2000
/ anul 2000
1.775
764
648
4.989
2.735
1.910
3.400
1.904
1.761
6.335
6.234
6.000

Se poate constata o scădere a numărului de animale,
cea mai drastică în cazul porcinelor şi bovinelor, iar în
cazul păsărilor o creştere faţă de anul 1997, când
numărul înregistrat era de 4.800.

Importul şi comerţul intensiv cu produsele alimentare
nu sprijină formarea
unei industrii majore de
prelucrare a cărnii (nu există nici un abator
semnificativ în municipiu), iar laptele, în marea
majoritate, provine din comunele aparţinând zonei
Ciuc şi Calin.
Produse de bază:
Nume produs

Cantitate în 1995 Cantitate în 2000
/ tone
/ tone
Lapte
25.730
17.917
Carne
1.933
1.348
Ouă / mii bucăţi
826
816

Concluzii:

Deşi agricultura nu reprezintă un domeniu
semnificativ, potenţialul ruralului din împrejurimi,
respectiv suprafaţa agricolă relativ întinsă, constituie
baza corespunzătoare pentru formarea unei ramuri de
industrie alimentară. Principala cultură agricolă a
zonei este cartoful, a cărui producţie a scăzut drastic
în ultimii 5 ani. În mediul rural se manifestă, însă, o
oarecare creştere a producţiei. Suprafaţa arabilă
aparţine sectorului privat în proporţie de peste 90%,
iar cea rămasă în proprietatea statului (IAS-uri) este
supusă procesului privatizării. Cultura cartofului în
Miercurea Ciuc reprezintă o sursă de venit pentru
locuitorii oraşului care trăiesc la periferia rurală a
municipiului. Potenţialul de producţie a cartofului ar
putea constitui baza activităţilor industriale de
prelucrare a culturii (chips, cartofi congelaţi, amidon
etc.).
În sectorul zootehnic, creşterea bovinelor şi a
porcinelor este tradiţională în zona Ciucului,
reprezentând activităţi cu importanţă în cadrul
gospodăriilor populaţiei.
Laptele constituie materia primă în ramura de
industrializare a produsului. Calitatea laptelui,
apreciată la un nivel inferior, nu permite existenţa unei
game diversificate de produse.
Deşi la nivelul municipiului funcţionează numeroşi mici
întreprinzători, se poate aprecia că a scăzut şi nivelul
de prelucrare a cărnii, spectrul produselor, respectiv
calitatea lor rămânând la un nivel nesatisfăcător.
Importul produselor alimentare (mai ales al
mezelurilor) este în creştere (convenţia CEFTA
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conducând la scăderea producţiei interne) fapt care
împiedică dezvoltarea ramurii de prelucrare a cărnii. În
lipsă, produsele din carne sunt aduse din alte oraşe
(Bacău, Bucureşti, Cristuru Secuiesc) sau din import.

Efectivele de animale servesc, în principal, la
autosusţinerea populaţiei, iar societăţile cu profil de
producţie de materii prime pentru industria alimentară
lipsesc.

După restructurarea economiei, numărul salariaţilor
angajaţi în sectorul agricol a scăzut de la 513 în 1995,
la 190 în 2001. A crescut, însă, numărul celor care sau reîntors la ţară, în sectorul privat agricol.

Industria alimentară are un caracter zonal
(industrializarea laptelui şi panificaţie), produsele fiind
consumate în cele trei oraşe mari ale judeţului.
Singura ramură cu caracter naţional şi internaţional
este industria berii (Bere Ciuc).

Numărul efectivelor de animale a scăzut în cazul
fiecărei specii; cea mai mare pondere a animalelor se
află în gospodăriile populaţiei. În cazul bovinelor rata
este de 84%, iar în cazul ovinelor şi porcinelor rata
este 92%, respectiv 70%.
Puncte tari
Supraf aţa întinsă a terenurilor cultiv ate, a fâneţelor şi a
f ondului f orestier

Situaţie av ansată în punerea în posesie a proprietarilor de
terenuri agricole şi de supraf eţe împădurite
Supraf eţe agricole întinse, f ond f orestier accesibil (speciile
pin şi molid), tradiţii în prelucrarea lemnului
Formarea continuă a reţelei de achiziţie a laptelui,
dezv oltarea calităţii în procesul de creştere a animalelor
Prelucrarea div ersif icată a lemnului, într-un spectru larg
(cherestea, mobilă, piese de construcţii, dif erite obiecte)
Caracterul multif uncţional al oraşului, zonă de atracţie
întinsă (ruralul are nev oie neapărat de un centru)
Forţa de muncă şi caracterul uman (ataşament f aţă de
agricultură , optimism, diversitate culturală)

La nivelul municipiului Miercurea Ciuc, parte
integrantă a judeţului Harghita, regiune ce este
considerată casa pădurilor României (de aici izvorăsc:
Oltul, Mureşul, Târnavele Mare şi Mică, Trotuşul etc.)
există o bogată tradiţie în ceea ce priveşte silvicultura
şi prelucrarea lemnului. Suprafaţa pădurilor
aparţinătoare municipiului este de 4890 ha, iar a
păşunilor şi fâneţelor de 4638 ha, din care păşuni
propriu-zise cu arbori izolaţi sau pâlcuri de arbori sunt
de 2118 ha. Păşunile şi fâneţele provin din pădurile ce
au fost defrişate în secolele trecute pentru a se realiza
terenuri agricole. Datorită calităţii slabe a solului,
producţiile de masă verde ce se obţin în prezent sunt

Puncte tari

În ultimii 5 ani obiceiurile consumatorilor s-au
modificat în funcţie de creşterea preţurilor, de calitatea
produselor, înregistrându-se un consum mai mare de
carne de pasăre, ouă şi lactate.
Puncte slabe
Condiţiile pedo-climatice sunt necorespunzătoare pentru
cultura cerealelor şi a f ructelor
Lipsa iniţiativ elor în domeniul agriculturii, a aptitudinii de
asociere în domeniul producţiei şi al valorif icării
produselor agricole
Predominanţa cartofului în cultura plantelor în suburbii şi
în mediul rural

Lipsa culturilor tipic suburbane (legume, flori, f ructe)
Lipsa producţiei de plante f urajere
Lipsa întreprinderilor de prelucrare a cartofului şi a
obiectiv elor logistice legate de valorif icarea produselor
agricole
Niv elul necorespunzător al relaţiilor oraş-rural, respectiv
între producători şi unităţile de prelucrare din municipiu

foarte mici. În contextul economic şi tehnologic din
momentul când aceste păduri au fost transformate în
păşuni, măsura era desigur motivată. Astăzi ar fi
necesară o revizuire a strategiei pe termen mediu şi
lung asupra eficienţei economice a folosinţei
suprafeţelor de păşuni împădurite, întrucât în prezent
cererea şi oferta pe piaţa produselor agricole s-a
schimbat. Unele studii şi analize de eficienţă
economică pe termen lung, demonstrează că dacă se
iau în calcul şi efectele de protecţie a mediului, solurile
păşunilor montate devin mai rentabile prin cultivarea
lor cu vegetaţie forestieră.

Puncte slabe
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Puncte tari
Prev enirea degradării terenurilor respectiv e ca urmare a
păşunatului
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin majorarea suprafeţei
pădurilor
Crearea unor noi locuri de muncă
Folosirea mai eficientă a f ondului f unciar
Rev igorarea industriei de prelucrare a lemnului
Ameliorarea calităţii solurilor prin efectele benefice ale
pădurii

I.3.2.2. Industria

Este interesant faptul că, deşi agricultura ocupă un loc
nesemnificativ în economia oraşului, industria
alimentară asigură locuri de muncă pentru mulţi
salariaţi aparţinând populaţiei oraşului.
Cea mai puternică firmă din oraş şi din judeţ este SC
Bere Ciuc SA, care în anul 2000 a realizat o cifră de
afaceri de 1000 mld. lei. Trebuie să menţionăm că
fabrica de bere a fost cumpărată, anul trecut, de un
investitor strategic austriac. Modificarea politicii de
distribuţie a redus substanţial numărul salariaţilor. În
urma schimbării de proprietate, fabrica a devenit de
fapt o sucursală a grupului Brau Union Romania,
pierderile suferite de bugetul local fiind semnificative,
în special la TVA.
În cadrul industriei alimentare, semnificative sunt
ramurile de îmbuteliere a băuturilor alcoolice şi
nealcoolice (Neptun Impex, Perla Harghitei), industria
laptelui (Lactate Harghita) şi a morăritului (Harmopan),
agenţi economici cu capital integral autohton.
Agenţii economici cu profil de prelucrarea lemnului şi
fabricarea mobilei deţin o pondere de 6,88% din totalul
firmelor înregistrate, majoritatea fiind IMM-uri
specializate pe exportul lemnului brut (buşteni şi
cherestea). Putem să observăm o tendinţă de declin a
exportului lemnului brut. Firmele care vor să-şi
păstreze această activitate trebuie să facă investiţii
serioase pentru trecerea la fabricarea produselor din
lemn mai sofisticate sau de mobilier.
O altă ramură semnificativă este industria textilă şi de
confecţii (2,14%). Această industrie specială cunoaşte
o dezvoltare rapidă, dar prezintă şi pericolul declinului
rapid, deoarece este o ramură puternic dependentă de
exportul în lohn şi de cheltuielile salariale. Odată cu
creşterea cheltuielilor salariale, această industrie se

Puncte slabe

Limitarea posibilităţilor de creştere a animalelor

va muta de la noi în ţări sau regiuni mai slab
dezvoltate. Avantajul oraşului este că poate oferi, la
momentul actual, forţă de muncă ieftină şi calificată.
Această ramură este generatoare de venituri
semnificative în valută (Tricohar, Confecţii M-Ciuc,
Filatex).
Trebuie să mai amintim industria extractivă,
prelucrătoare şi de construcţii (3,90% din nr. total al
agenţilor economici) ca ramuri semnificative din punct
de vedere al numărului salariaţilor.
I.3.2.3. Comerţul

Ponderea cea mai mare în economia oraşului o deţine
comerţul cu amănuntul şi cu ridicata, 44,55% dintre
firmele înregistrate având ca domeniu principal
comerţul. Acest lucru poate fi explicat dacă avem în
vedere faptul că practicarea comerţului nu necesită o
investiţie prea mare; din oraşul nostru lipsesc însă
comercianţii en gros de talie internaţională (Metro,
Carrefour, Billa etc.), iar preţurile practicate sunt mai
mari decât în alte oraşe ale ţării.
I.3.2.4. Serv icii

Agenţii economici care se ocupă cu prestarea
anumitor servicii sunt numeroşi în oraş, cu toate că,
după mărimea cifrelor de afaceri ale firmelor
respective, mai toate firmele sunt microîntreprinderi (o
singură firmă are CA peste 5 mld. lei şi 94,30 % dintre
agenţi economici au un număr de salariaţi mai mic de
9 persoane).
Există numeroase firme care au ca domeniu principal
de activitate turismul (4% din nr. total al ag. ec.).
Miercurea Ciuc dispune de resurse turistice favorabile
şi am aminti aici atât evenimentele religioase de talie
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internaţională (pelerinaj), cât şi posibilitatea practicării
sporturilor de iarnă. Turismul poate să asigure o sursă
de valută importantă pentru economia oraşului, dar
necesită investiţii foarte mari, mai ales în
modernizarea infrastructurii, care nu pot fi realizate din
resurse proprii. Deci turismul este un potenţial de venit
deloc neglijabil, dar nu poate asigura o dezvoltare
durabilă a oraşului.
Ca o altă ramură a serviciilor remarcăm transportul,
ramură care a cunoscut o creştere spectaculoasă,
datorită creşterii volumului produselor exportate
(mobilă, material lemnos, textile). Alte domenii
semnificative din ramura de servicii sunt: informatica şi
cercetarea, editura şi tipografia, prestarea de reclamă
şi publicitate.

I.3.3. Analiza domeniilor de activitate,
dupã CA ºi profit realizat

Din tabelul de mai jos putem să remarcăm faptul că

activitatea economică a firmelor din oraşul nostru a
crescut până în anul 1998, când a fost înregistrată
valoarea maximă la indicatorul cifră de afaceri, de 284
mil. de dolari SUA. In anul 1999 cifra de afaceri a
scăzut cu 9,6% (257 mil. de dolari SUA), iar acest

trend, uşor descendent, a fost menţinut şi în anul 2000
(scădere de 7,1% faţă de anul 1999).

An

1997
1998
1999
2000

Cifra de afaceri realizată de agenţi
econ. din municipiul M-Ciuc, mil. USD
219
284
257
239

Se poate observa că cel mai important domeniu de
activitate în realizarea cifrei de afaceri este comerţul,
94 mil. de dolari SUA, din totalul de 239, urmat de
industria alimentară - 60 mil. de dolari, construcţii - 16
mil. de dolari industria textilă - 12 mil. dolari, industria
prelucr. - 11 mil. dolari şi industria de prelucrare a
lemnului şi mobila - 11 mil. de dolari. Profit de peste
un milion de dolari a fost înregistrat de industria
alimentară (5 mil. de dolari) şi de comerţ (3 mil.de
dolari). Sunt două ramuri semnificative, care
realizează venituri importante din export, cea de
industrie textilă, 9 mil.de dolari şi industria de
prelucrare a lemnului şi de mobilă - 6 mil.de dolari.

Realizarea CA, Profit, Venituri din Export, pe diferite domenii de activ itate:
Domeniu de activitate

Cifra de afaceri
mil. USD

Comerţ cu ridicata
Ind. alimentară şi a tutunului
Comerţ cu amănuntul
Construcţii
Ind. textilă şi de confecţii
Ind. prelucrătoare
Prelucrarea lemnului şi mobilă
Ind. Extractivă
Serv icii
Constr. de maşini şi utilaje
Recuperare deşeuri şi distribuţia energiei şi apei
Transporturi
Hoteluri şi restaurante
Agricultură şi silv icultură
Inf ormatică şi cercetare
Asigurări, act. Imobiliare

62
60
32
16
12
11
11
9
7
6
5
4
2
1
1
1

Profit

2
5
1
1
1
1

Venit din exp
mil USD
1

1
1
9
6

1
1

1
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Domeniu de activitate

Cifra de afaceri
mil. USD

Profit

Venit din exp
mil USD

Edituri şi tipografii
Total

1
239

12

20

Un număr mare de instituţii publice ale administraţiei
locale şi judeţene, respectiv instituţii deconcentrate ale
statului, încadrează un număr mare de salariaţi.

I.3.4. Structura forþei de muncã

Indicele de ocupare a forţei de muncă are o
semnificaţie deosebit de importantă privind
dezvoltarea economiei şi managementul durabil al
resurselor umane.
Structura forţei de muncă:
Domeniu

Industrie
Agricultură
Comerţ
Construcţii
Serv icii
Bănci, asigurări de
persoane
Administraţie publică
Înv ăţământ
Sănătate
Altele
TOTAL

Numărul de
salariaţi
10.181
210
3.504
1.295
1248

44,8
0,9
15,4
5,7
6,0

536

2,3

1.084
1.752
2.224
671
22.705

4,7
7,7
9,7
2,9
100

În economia judeţului, municipiul Miercurea Ciuc are
un rol determinant (după indicele economiei, participă
cu 30,7% din valoarea producţiei industriale, 47,1%
din valoarea producţiei industriale livrată la export,
32% din efectivul personalului în industrie).
Din totalul investiţiilor realizate în judeţ, cota
municipiului reprezintă 41,2%, iar structura investiţiilor
este formată din lucrări de construcţii, achiziţionări de
utilaje, mijloace de transport, diferite inovaţii tehnice şi
tehnologice.

%

În cadrul industriei, cel mai mare număr de salariaţi
sunt înregistraţi în industria uşoară şi alimentară (cu
societăţi mari ca fabrica de bere), industria morăritului
şi panificaţiei, industria confecţiilor. Societăţi mici şi
mijlocii sunt mai ales în industria de prelucrare a
lemnului şi cu profil de construcţii.
Puncte tari
Priv atizarea f irmelor de stat şi restructurarea economiei
oraşului aproape s-a încheiat
Existenţa unei industrii diversificate
Inexistenţa întreprinderilor mari naţionale şi a producătorilor
de pierderi
Iniţiativ ă privată activ ă

Concluzii:

Din sinteza prezentată reiese că schimbarea
structurală a economiei oraşului către o economie de
piaţă este pe o cale bună, agenţii economici cu capital
privat dominând viaţa economică a oraşului şi
existând un număr mare de IMM-uri (agenţi economici
cu mai puţin de 250 de salariaţi). Se poate observa o
creştere semnificativă a persoanelor autorizate (cu
65,3% faţa de anul 2000), a asociaţiilor familiare (cu
75% faţă de 2000), liber profesioniştilor (cu 44,7% faţa
de 2000).
În oraş există un Centru de Incubare în Afaceri.
Camera de Comerţ şi Industrie Harghita desfăşoară o
activitate puternică, materializată prin organizarea
cursurilor de perfecţionare, a expoziţiilor specializate
pe anumite domenii de activitate, intermedieri de
posibilităţi de afaceri cu parteneri străini. Cele mai
puternice bănci şi organizaţii financiare pe plan
naţional au sucursale deschise în oraş, asigurând un
mediu favorabil pentru dezvoltarea agenţilor
economici.
Puncte slabe
Decapitalizarea firmelor mici şi mijlocii datorită creşterii
inf laţiei, accesului greoi la credite
Inf rastructură rutieră necorespunzătoare

Lipsa managementului perf ormant la IMM-uri
Fragilitatea sistemului lohn
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Puncte tari
Dezv oltarea exportului
Existenţa incubatorului în af aceri, activ itatea puternică a CCI
Harghita şi a organizaţiilor non-guv ernamentale
Reţea extinsă de instituţii financiar-bancare

Puncte slabe
Inexistenţa unui aeroport în zonă

• 83,0% din populaţie este de naţionalitate

I.4. EVALUAREA RESURSELOR
SOCIO-UMANE

I.4.1. Demografie ºi sãnãtate publicã

I.4.1.1. Populaţia
• Populaţia stabilă a municipiului Miercurea Ciuc

cunoaşte o uşoară descreştere.

maghiară, 16,2% de naţionalitate română, 0,5%
reprezintă populaţia de rromi, 0,1% este de
naţionalitate germană, iar restul de 0,2% sunt
de alte naţionalităţi (datele recensământul din
1992).
• În privinţa apartenenţei confesionale putem
spune că 74,1% dintre locuitori sunt catolici,
14,8% ortodocşi, 7,7%
reformaţi, 2,1%
unitarieni, 0,6% este proporţia adepţilor altor
biserici creştine, iar 0,7% reprezintă alte
confesiuni (datele recensământul din 1992).
• Durata medie de viaţă este mai ridicată decât
durata medie pe ţară. În perioada 1997-1999,
durata medie de viaţă a femeilor din judeţ era
de 74,85 ani, iar cea a bărbaţilor era de 66,28
ani, în municipiul Miercurea Ciuc fiind mai
ridicată decât în judeţ.

• Populaţia stabilă a municipiului Miercurea Ciuc

la 01.07. pe ultimii ani:

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Total
46673
46985
46893
46427
46385
46021
45912

I.4.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei
Femei (%)
51,8
51,6
51,8
51,9
52,0
51,8
51,8

Numărul născuţilor vii, al deceselor şi al sporului
natural în Miercurea Ciuc pe anii 1996-2000:

1996
1997
1998
1999
2000

Născuţi vii
377
444
400
446
426

Decedaţi
322
322
322
312
300

Spor natural
55
122
78
134
126

• 51,8% din populaţie sunt femei, 48,2% sunt

bărbaţi:

bărbaţi
48%

femei
52%

Anul 1999 a fost cel mai bun din punct de vedere al
sporului natural. În ultimii doi ani a scăzut mortalitatea,
iar natalitatea şi sporul natural sunt în descreştere.
Comparând aceste date cu cele judeţene şi cu cele pe
ţară putem spune că în Miercurea Ciuc mortalitatea
este mai scăzută, proporţia născuţilor vii este mai
redusă, iar sporul natural este mai bun.
În oraş numărul divorţurilor este în scădere, iar
numărul căsătoriilor în creştere. Tendinţa creşterii
căsătoriilor este una opusă tendinţei de descreştere
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înregistrată în judeţ şi în ţară. Proporţia mortalităţii
infantile este mai scăzută, decât în judeţ şi în
majoritatea altor judeţe.
I.4.1.3. Migraţia
Migraţia municipiului M-Ciuc până la 01 07. 2000.
1995
45807
730
733
-3
1772
906
866

Pop. cu domiciliul în M-Ciuc
Stabiliri de domiciliu
Schimbări de domiciliu
Soldul schimbărilor de domiciliu
Stabiliri de reşedinţă
Plecări cu reşedinţă
Soldul schimbărilor de reşedinţe

1996
46003
678
673
5
1942
960
982

• Pe parcursul anilor, soldul schimbărilor de

Sosiţi din mediul
urban

Din care cu domiciliul
în:
judeţe
limitrofe

alte judeţe

Sosiţi din mediul
rural

Din care cu domiciliul în:

acelaşi judeţ

acelaşi judeţ

judeţe
limitrofe

alte judeţe

a soldului pozitiv al schimbărilor de reşedinţe în
oraşul Miercurea Ciuc. De la 982 de stabiliri de
reşedinţe în plus, faţă de plecările cu reşedinţe,
soldul schimbărilor de reşedinţe a ajuns la 346
de persoane în iulie 2000. Scăderea stabilirilor
de reşedinţe este mult mai drastică la nivelul
judeţului, deoarece după anul 1999 soldul
schimbărilor de reşedinţe a devenit negativ.
Comparând oraşul cu judeţul, putem accentua
marea diferenţă dintre proporţia stabilirilor de
reşedinţe la 1000 locuitori, respectiv 30,9 faţă
de 19,9, în favoarea oraşului. Între proporţiile
plecărilor cu reşedinţe nu sunt mari diferenţe.
• În Miercurea Ciuc la sfârşitul anului 2000 soldul
extern, adică diferenţa imigrărilor (36) şi
emigrărilor (49) a fost de –13 persoane.
Aceasta este inclusă în sporul migraţiei (soldul
schimbărilor de domiciliu).

alte judeţe

3210
1745
788

2000
45675
606
741
-135
1413
1067
346

judeţe
limitrofe

Sosiri total

Jud. Hr.
M-CIUC
Masculin

1999
45785
454
662
-208
1705
1105
600

acelaşi judeţ

Grupe de
vârstă

1998
45870
541
662
-121
1741
1184
557

• În anul 1996 s-a modificat tendinţa de creştere

domiciliu a fost negativ. După anul 1997, când
plecările cu domiciliu au fost cele mai frecvente,
soldul negativ al schimbărilor de domiciliu
începe să se micşoreze, ajungând la –135 la
data de 1 iulie 2000.
• Comparând datele de mai sus cu sporul
migraţiei pe judeţ constatăm că soldul
schimbărilor de domiciliu al judeţului Harghita
este şi în ultimii 6 ani negativ. Proporţia, la
1000 locuitori, a stabilirilor de domiciliu în
Miercurea Ciuc este de 14,7, pe când proporţia
în judeţ este de numai 10,5; plecările din oraş
sunt înregistrate la 14,6 iar în judeţ la 12,5.
Deci, din punct de vedere al migraţiei,
Miercurea Ciuc prezintă o mobilitate mult mai
intensă decât judeţul Harghita, atât din punct de
vedere al ieşirilor, cât şi (mai ales) din punct de
vedere al intrărilor.
Din care cu domiciliul
în:

1997
45920
584
819
-235
1964
991
973

2739
1394
636

330
241
114

141
110
38

1107
638
322

918
505
258

102
67
41

87
66
23

2103
1107
466

1821
889
378

228
174
73

54
44
15
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Feminin

957

758

127

72

316

247

26

43

641

511

101

29

• Cele mai multe persoane cu reşedinţă în

Miercurea Ciuc au vârste cuprinse între 15-19
ani şi provin din mediul rural al judeţului
Harghita (16%). Aproape două treimi (64%) au
domiciliul stabil în mediul rural, iar 36% în
mediul urban. 80% dintre persoanele cu
reşedinţă în oraş au domiciliul în judeţul
Harghita, iar 13% în judeţe limitrofe. În cazul
unei alte grupe de vârstă, respectiv a tinerilor
între 20-29 ani, (30% a persoanelor cu
reşedinţă în Miercurea Ciuc) mediul de
provenienţă nu arată o diferenţiere însemnată.
• 55% dintre intrările în judeţ au ca ţintă oraşul
Miercurea Ciuc, iar 45% municipiul Odorheiu
Secuiesc. Deci oraşele mai mari sunt mult mai
atractive decât aşezările rurale.
• Miercurea Ciuc rămâne centrul de atracţie
regională pentru elevi şi pentru populaţia tânără
activă.

I.4.1.4. Forţa de muncă şi protecţie socială
• La 01. 01. 2001 numărul celor cu vârste

cuprinse între 18-62 ani a fost de 32.047 de
persoane în oraşul M-Ciuc.
• În anul 2000 salariaţii reprezentau 49,3% din
populaţia totală a municipiului Miercurea Ciuc.
La nivelul judeţului Harghita acest raport era de
numai 40,9%.
• Numărul salariaţilor este în continuă şi
semnificativă descreştere:

Evoluţia numărului salariaţilor în ultimii ani
35000

29043

30000
25000

27910

27374

26190

24257

20000

22705

15000
10000
5000
0
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• Din 1999 până în 2000 numărul salariaţilor din

agricultură şi industria extractivă a scăzut la
jumătate (la 210, respectiv 328 persoane în
2000), în timp ce numărul salariaţilor din
domeniul transporturi, depozitare, poştă şi
comunicaţii s-a dublat la 1.248 de persoane.
• Numărul salariaţilor din industrie a cunoscut o
drastică scădere în 1998, după care se observă
o tendinţă de uşoară creştere, ajungând la
10.181 de persoane în 2000.
• Numărul salariaţilor din industria prelucrătoare
şi construcţii se află într-o situaţie
asemănătoare industriei, având 9.250 şi

1998

1999

2000

respectiv 1.295 de salariaţi la sfârşitul anului
2000.
• După anul 1997 numărul salariaţilor din comerţ
este în continuă descreştere, ajungând la cifra
de 3.504 în anul 2000.
• Numărul salariaţilor din administraţia publică
este în descreştere (de la 1.235 persoane în
1999 la 1.084 persoane în 2000) în timp ce
numărul salariaţilor din învăţământ creşte (de la
1.698 persoane în 1999 la 1.752 persoane în
2000).
• Cei mai mulţi salariaţi, adică 41% din total,
lucrează în industria prelucrătoare, 15% în
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comerţ, 10% în sănătate şi asistenţă socială,
8% în învăţământ, 6% în construcţii, 5% în

transporturi şi comunicaţii, 5% în administraţie
publică.

Numărul salariaţilor după domenii de activitate (%)
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de muncă, 11% dintre societăţi (169 societăţi)
au numărul de salariaţi între 10-49 persoane,
3% dintre societăţi (47 societăţi) au între 50249 de salariaţi şi 1% dintre societăţi (15
societăţi) au peste 250 de salariaţi. În oraş sunt
numai două societăţi comerciale care au peste
1.000 de angajaţi, ambele în industria textilă.

• Conform datelor statistice primite de la Camera

de Comerţ şi Industrie Harghita, în oraşul
Miercurea Ciuc există 1.540 de societăţi
comerciale care au depus bilanţul pe anul
2000. Din aceste statistici rezultă faptul că,
85% dintre societăţile comerciale (1.309
societăţi) au mai puţin de 9 salariaţi cu carnete

Distribuţia numărului mediu de salariaţi din cadrul firmelor
care au depus bilanţul pe anul 2000
100,0
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0,1

0,0
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În oraşul M-Ciuc sunt predominante societăţile
comerciale mici şi mijlocii, mai ales în domeniul
comerţului şi al serviciilor.
Pe baza aceloraşi date primite de la Camera de
Comerţ şi Industrie Harghita, rezultă faptul că, 96%
dintre societăţile comerciale au un număr de
colaboratori cuprins între 0-9 persoane, 3,6% dintre
societăţi între 10-49 persoane, iar 0,4% dintre societăţi
au între 50-250 de colaboratori. Cele mai multe firme
care angajează colaboratori lucrează în domeniul

comerţului cu amănuntul (26% dintre societăţi) şi al
serviciilor (20% dintre societăţile comerciale).
În Miercurea Ciuc rata şomajului a atins valoarea
maximă în anul 1997, când valoarea înregistrată de
9,07% a depăşit rata şomajului înregistrată la nivelul
judeţului Harghita (8,87%) şi rata şomajului pe ţară
(8,8%). După anul 1997 rata şomajului este în
descreştere, ajungând la 5,2%. Această rată este mult
mai scăzută decât rata şomajului pe judeţ (8%), şi
decât rata şomajului pe ţară (8,8%).

Rata ş omajului pe ani (%)
14
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Miercurea-Ciuc
• Până în anul 2000 cele mai afectate grupe de

vârstă (de către şomaj) erau tinerii sub 25 ani şi
persoanele între 35-45 ani. În 2001 această
tendinţă s-a schimbat, şomajul afectând în
aproape aceeaşi măsură toate categoriile de
vârstă cuprinse între 18 şi 55 de ani. Cea mai
semnificativă schimbare s-a produs la
persoanele cu vârste de 45 până la 55 de ani,
în cazul cărora aproape s-a dublat numărul
şomerilor din 2000 până în 2001.
• În 2001 cei mai mulţi şomeri înregistraţi au
terminat un liceu (36% din totalul şomerilor),
după ei urmează cei care au absolvit o şcoală
profesională (31%) şi cei care au terminat
şcoala generală (22%). 5% din totalul şomerilor
au mai puţin de 8 clase, 3% au şcoală
postliceală şi 3% au studii universitare. Cu
proporţii asemănătoare se pot caracteriza şi
anii precedenţi.

1996

1997

1998

Jud. Harghita

1999

2000

2001

România

• Dintre

totalul şomerilor (1.675 persoane)
înregistraţi în Miercurea Ciuc, 46% sunt femei
şi 54% sunt bărbaţi.

I.4.1.5. Starea de sănătate
• Cauzele cele mai frecvente ale mortalităţii în

Miercurea Ciuc sunt, în ordine: bolile aparatului
cardio-vascular;
tumorile
maligne;
traumatismele, otrăvirile, accidentele; bolile
aparatului respirator şi bolile aparatului digestiv.
Morbiditatea datorată bolilor netransmisibile
arată că cele mai mari probleme de sănătate
publică le crează bolile cardiovasculare,
afecţiunile tumorale maligne, unde valorile
morbidităţii şi ale mortalităţii sunt cele mai mari,
şi care prezintă o tendinţă de creştere.
• Cauzele cele mai frecvente ale morbidităţii prin
afecţiuni cronice sunt, în ordine, următoarele:

31
M IERC U REA

–

C IU C

boli hipertensive (1.589), cardiopatii ischemice
(1.459), boli tumorale (842), diabet (784), boală
ulceroasă (403), guşă simplă (254 îmbolnăviri),
tulburări mintale (248), boli cerebralo-vasculare
(209) şi boli pulmonare cronice (154).
• Morbiditatea prin boli infecţioase nu a prezentat
o ascensiune marcantă în anul 2001, faţă de
anii precedenţi, neînregistrându-se evenimente
epidemiologice deosebite.
• O problemă de sănătate publică o constituie
tuberculoza, care şi în judeţul Harghita este în
creştere.
• Urmărind impactul condiţiilor de muncă asupra
stării de sănătate a muncitorilor, se constată
creşterea îmbolnăvirilor profesionale faţă de
anul precedent.
• Numărul paturilor în spitale a rămas constant în
ultimii ani (1.008 buc.) şi reprezintă o proporţie
de 22 de paturi la 1000 de locuitori. Proporţia
paturilor din spitale la 1000 de locuitori este de
8,7 la nivelul judeţului Harghita, deci mult mai
scăzută.
• Numărul medicilor a scăzut de la 186 la 176
persoane în 2000. În anii precedenţi numărul
medicilor a fost în creştere. La sfârşitul anului
2000 în Miercurea Ciuc au existat aproape 4
medici la 1000 de locuitori faţă de 1,5 în judeţul
Harghita. Numărul personalului sanitar mediu
este de 739 de persoane, adică 16 persoane la
1000 de locuitori.
În anul 1999 în oraş au existat 9 farmacii (dintre care 8
sunt farmacii private), 1 depozit farmaceutic, 26
cabinete medicale, 18 cabinete stomatologice şi 4
Puncte tari
Rata scăzută a mortalităţii
Creşterea numărului căsătoriilor
Soldul schimbărilor de reşedinţe
Niv elul scăzut al ratei şomajului
Starea de sănătate
Atragerea în oraş a forţei de muncă (mai ales tinerii) din
împrejurimi

I.4.2. Instituþii sociale

Municipiul Miercurea Ciuc, fiind şi reşedinţă de judeţ,
găzduieşte mai multe instituţii care se ocupă cu, sau şi

laboratoare de tehnică dentară, iar numărul lor este în
creştere.
Concluzii:
• populaţia municipiului este în descreştere

uşoară;

• mortalitatea este mult mai scăzută decât în

judeţ sau în ţară;

• natalitatea şi sporul natural sunt în descreştere;
• sporul natural este mult peste media

înregistrată în judeţ;

• numărul divorţurilor este în scădere;
• numărul căsătoriilor este în creştere;
• soldul schimbărilor de domiciliu este negativ,

dar are o tendinţă crescătoare;

• soldul schimbărilor de reşedinţe este pozitiv şi

este în scădere;
salariaţilor este în continuă
descreştere;
în 2000 salariaţii reprezentau 49,3% din
populaţia totală a municipiului;
rata şomajului este mult mai scăzută decât în
judeţ sau în ţară;
starea de sănătate a populaţiei este bună;
proporţia medicilor şi a paturilor din spitale la
1000 de locuitori este mult mai ridicată decât în
alte părţi ale ţării.

• numărul
•
•
•
•

Puncte slabe
Scăderea populaţiei
Natalitatea
Soldul schimbărilor de domiciliu
Scăderea numărului salariaţilor
Creşterea numărului şomerilor neînregistraţi
Numărul scăzut al medicilor radiologi, entomopatologi,
pneumof tiziologi şi de boli infecţioase

cu problemele sociale ale populaţiei. Una dintre
aceste instituţii de o importanţă majoră este Primăria,
prin Biroul Social şi Autoritatea Tutelară.
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Aj utoare acordate prin Primăria municipală Miercurea Ciuc în anul 2000 (extras):
Nr. cazuri

Valoare (lei)

Ajutor social
Ajutor de urgenţă

Nr.mediu pers./
fam. asistate
pe lună
90, 33 fam.
13, 41 fam.

104 f am.
113f am.+ 48 pers.

202.316.500
81.433.483

Cantină de ajutor social

191, 83 pers.

460 pers.

512.746.913

Indemnizaţie de naştere
ajutor încălzire
Cazare în azilul de noapte
Asistenţă personală pt. pers.
handicapate
Transport urban gratuit pt.
pers. handicapate
Ajutor pt. pers. handicapate

15, 58 pers.
2.932 f am.
11, 1 pers.

187 pers.
14.670 f am.
26 pers.

70. 285.000
3.269.619.185

119

146

291.257.093

20

41

29.102.520

857

11

400.000 lei/lună/pers.

Tip ajutor

Observaţii

pt.48 copii rromi aj. şc.
59.683.184
A. Riehen
prin Of . Starea civilă

1.041.000.000- ISTH

ISTH

Mai multe instituţii sociale cu sediul în municipiul
nostru deservesc un număr de persoane superior
populaţiei oraşului. Astfel de instituţii sunt: Direcţia
Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului
(DJPDC), Direcţia Judeţeană pentru Persoane
Handicapate, Penitenciarul, etc.

acestea neavând posibilitatea de a munci în locuri
special amenajate, fiind deci nevoite să
supravieţuiască exclusiv din ajutorul instituit pentru
persoanele cu handicap, fără a avea posibilitatea de a
desfăşura o activitate folositoare lor personal şi,
totodată, societăţii.

La înfiinţare (1997), DJPDC avea în evidenţă 900 de
copii, alţi 370 de copii fiind plasaţi la familii
substitutive. În prezent s-a ajuns la forme de îngrijire a
copiilor abandonaţi mult mai avantajoase şi mai
adecvate. Astfel, numai 365 de copii trăiesc în
centrele de plasament, 141 în centre de plasament tip
familial, 628 la familii substitutive, iar 226 de copii sunt
protejaţi de reţeaua de asistenţi maternali
profesionişti. Conform datelor recente (februarie 2002)
168, deci 12,3 % dintre copiii instituţionalizaţi din judeţ,
provin din oraş.

Penitenciarul din Miercurea Ciuc deserveşte judeţul
Harghita. Problema cea mai mare a instituţiei o
constituie supraaglomerarea în comparaţie cu normele
europene ale activităţilor socio-educative, ca urmare a
lipsei de spaţiu şi de personal specializat. La
momentul actual, în Penitenciarul din M-Ciuc sunt
găzduiţi 500 de deţinuţi, 15 % dintre ei provenind din
oraş.

În municipiul Miercurea Ciuc trăiesc în jur de 320 de
persoane handicapate fizic, un mare număr dintre
Puncte tari

Persoanele care conform legii au dreptul la ajutorul
social sunt sprijinite material de Primărie
Multe instituţii specializate în problemele grupurilor
def avorizate

Analizând sistemul social, se accentuează rolul central
în regiune al municipiului Miercurea Ciuc din punct de
vedere al reţelei de ajutor social şi putem afirma că
instituţiile sociale au o activitate extinsă şi benefică
populaţiei.
Puncte slabe
Neajunsuri de ordin infrastructural în sistemul social
(necesitatea unor clădiri noi, precum şi a unui sistem
inf ormaţional adecvat)
Nev oia dezv oltării resurselor umane pentru a întări capacitatea
desf ăşurării activ ităţilor prof esionale în aceste instituţii
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Puncte tari
Existenţa unei f undaţii care, prin activitatea sa, v ine în
ajutorul tinerilor care părăsesc casele de copii şi le
of eră locuri de muncă şi cazare.

Puncte slabe

Ortodoxe Române care deserveşte judeţele Harghita
şi Covasna.
I.4.3. Cultele religioase

Municipiul

Miercurea Ciuc - ca de altfel întreaga
regiune - este dominat din punct de vedere al cultelor
religioase de Biserica Romano-Catolică. Cu ocazia
ultimului recensământ, 34.106 persoane au declarat
că aparţin acestei biserici. În ultimele decenii a crescut
şi numărul enoriaşilor altor biserici şi confesiuni, cum
ar fi: Biserica Reformată, Biserica Ortodoxă Română,
Biserica Luterană, Biserica Unitariană şi confesiunile
neo-protestante.
Municipiul Miercurea Ciuc este reşedinţa episcopului
auxiliar romano-catolic şi a Episcopiei Bisericii
Puncte tari
Viaţă religioasă vie şi diversificată din punct de
vedere al numărului cultelor din municipiu

I.4.4. Societatea civilã

Printre schimbările pozitive din ultimii ani se numără

şi faptul că a devenit posibilă înfiinţarea, într-un număr
mare, a organizaţiilor non-guvernamentale, care îşi
desfăşoară activitatea în diferite domenii socioculturale. Mai multe organizaţii s-au remarcat prin
activităţile lor concrete, care au adus importante
beneficii materiale şi morale populaţiei. Astfel de
Puncte tari
Numărul mare şi importanţa programelor derulate de
f undaţiile active

În afara serviciului specific, activitatea bisericilor se
desfăşoară într-o serie de alte domenii, de la cel
educaţional până la cel social. Cultele posedă o bază
infrastructurală (instituţii, clădiri, terenuri, păduri) şi
resurse umane care se pot constitui ca parte
integrantă în realizarea strategiei de dezvoltare a
comunităţii.
Concluzii:

Aproape fiecare cetăţean se autodeclară ca
aparţinând vreuneia dintre cultele religioase. Bazele
etice şi morale oferite de culte pot contribui substanţial
la fundamentarea unei dezvoltări în viitor.

Puncte slabe
Nivelul scăzut al programelor comune, ecumenice în
municipiu

organizaţii îşi desfăşoară activitatea în domeniul
educaţiei, al protecţiei mediului, derulează activităţi
civice, constituie un suport pentru IMM-uri, precum şi
în sectorul social.
Concluzii:

Asociaţiile şi fundaţiile din municipiu şi-au câştigat un
rol important în viaţa socială a municipiului prin
programele derulate, unele bucurându-se deja de un
renume internaţional (de ex. FUNDAŢIA PENTRU
PARTENERIAT – principalul finanţator al proiectelor
de mediu derulate de ONG-urile din România).
Puncte slabe

Probleme de ordin material
Activ itatea societăţii civ ile nu este recunoscută de societate şi
autorităţi

34
M U N IC IPIU L

Puncte tari

Puncte slabe
Benef iciile unei comunicaţii între societatea civ ilă, comunitate
şi autorităţile locale nu sunt îndeajuns exploatate

ordin cultural? O problemă de educaţie sau una
economică?
I.4.5. Rromii în comunitate

Cu

ocazia recensământului din 1992, 0,5 % din
populaţia oraşului s-a declarat ca aparţinând etniei
rromilor. Având în vedere problemele etniei rromilor,
ne confruntăm şi în municipiul nostru cu diverse
situaţii, care în mare parte sunt specifice întregii ţări.
Pe de-o parte, ducem încă lipsă de cunoştinţe
profunde despre viaţa de zi cu zi şi despre valorile
socio-culturale ale acestei etnii, pe de altă parte un
număr mare de persoane au idei preconcepute de
natură să dezavantajeze cunoaşterea şi respectarea
reciprocă. Nu este clar nici pentru cine constituie o
problemă rromii, pentru ei înşişi sau pentru societate
în general. Se pune şi întrebarea: Cu ce fel de
problemă avem de-a face? Una socială sau una de

Puncte tari
Existenţa unei clase de copii rromi (Şcoala din
Subpădure) unde elev ii pot învăţa, în condiţii specif ice

Concluzii:

Pornind de la realităţile situaţiei actuale, ajungem la
concluzia că ajutorul care se poate da comunităţii de
rromi din municipiu constă în acordarea şansei de a
participa la diferitele programe de educare şi formare
profesională.
Pe scara problemelor comunităţii
rromilor un obiectiv primordial îl constituie găsirea de
soluţii în vederea înfiinţării unor noi locuri de muncă
pentru persoanele care se află de mai mult timp în
şomaj sau care nu au fost niciodată angajate, multe
dintre acestea aparţinând etniei rromilor. În paralel cu
aceste demersuri, este necesară şi atragerea
persoanelor fără locuri de muncă la diferitele cursuri
de formare profesională derulate de instituţiile de
specialitate.
Puncte slabe

Carenţe în educaţia şcolară şi preşcolară a copiilor rromi
Multe persoane sunt şomere sau beneficiare ale ajutorului
social

I.4.6. Siguranþa publicã ºi pacea socialã

În

ultimii ani nu a scăzut numărul contravenţiilor şi
infracţiunilor constatate şi sancţionate în municipiul
nostru, dar se pot semnala rezultate preponderent
pozitive în domeniul securităţii publice. Conform
datelor primite de la Poliţia municipiului Miercurea
Ciuc referitoare la anul 2001, majoritatea
contravenţiilor s-au constatat în domeniul încălcării
legislaţiei rutiere (9856 contravenţii din totalul de
12.100), dar putem constata o scădere semnificativă a
accidentelor rutiere grave. În perioada susmenţionată
au fost săvârşite 949 infracţiuni de către 472
persoane, din care 68 reţinute în calitate de învinuiţi

sau inculpaţi. Numărul minorilor din rândul infractorilor
se menţine relativ constant. O problemă importantă
rămâne, în continuare, faptul că multe dintre
contravenţiile şi infracţiunile comise s-au produs sub
influenţa alcoolului şi în mediul familial. Nici în
perioada trecută nu a crescut considerabil numărul
ofiţerilor şi subofiţerilor de etnie maghiară încadraţi la
Poliţia municipală; se poate constata o reţinere a
acestora de a lua parte la cursurile instituţiilor de
învăţământ din reţeaua Ministerului de Interne.
Vorbind despre siguranţa publică nu putem neglija
fenomenul păcii sociale. Pacea socială se referă la un
fenomen mai profund şi mai extins decât securitatea
publică. Prin intensificarea păcii sociale, comunitatea
se poate simţi în siguranţă fără a fi păzită de organele
competente.
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Concluzii:

Siguranţa publică în municipiu trebuie întărită în
continuare, iar pacea socială în comunitate trebuie
Puncte tari
Scădere semnif icativă în domeniul accidentelor rutiere grave
şi, totodată, rezultate preponderent pozitiv e în domeniul
securităţii publice

I.5. EVALUAREA SISTEMULUI DE
ÎNVÃÞÃMÂNT, CULTURÃ,
AGREMENT

consolidată, aceste procese fiind nu
competenţa organelor de specialitate,
competenţa fiecărui cetăţean, acesta
garantul stabilităţii şi prosperităţii în

numai în
dar şi de
constituind
municipiu.

Puncte slabe
Datorită aportului negativ al schimbărilor socio-economice
din ultimul deceniu, se simte nevoia consolidării păcii
sociale

măsură, la învăţământul pre-universitar. În prezent
funcţionează 40 de unităţi de învăţământ, de la nivelul
preşcolar până la nivel postliceal şi profesional, după
cum urmează: 11 grădiniţe cu program normal, 8
grădiniţe cu program prelungit, 10 şcoli generale, 2
licee teoretice, 1 liceu de artă, 4 grupuri şcolare
profesionale, 1 şcoală profesională specială pentru
handicapaţi şi 1 liceu confesional.
Deşi numărul unităţilor de învăţământ nu s-a schimbat
în ultimii 5 ani, numărul claselor s-a redus treptat, ca
urmare a tendinţei de scădere constantă a numărului
elevilor.

I.5.1. Educaþie ºi învãþãmânt

Componenta

formală a sistemului educaţional al
municipiului Miercurea Ciuc se limitează, în mare

Nr. clase
Nr. elev i
Nr.pers.
didactic

1995-1996
531
12818

1996-1997
541
12463

1997-1998
558
12383

1998-1999
546
11980

1999-2000
552
11608

2000-2001
512
11041

2001-2002
511
11165

1054

1075

1047

1024

1087

979

947

Dinamica uşor descrescătoare a numărului elevilor
este urmarea fenomenelor demografice. Această
tendinţă generală în întreaga ţară reprezintă, în planul

reformei şi al strategiilor locale pentru învăţământ, o
provocare la care va trebui să dăm un răspuns
adecvat.

Dinamica evoluţiei numărului de elevi cuprinşi în diferitele nivele ale sistemului de învăţământ se
prezintă astfel:
Nivel/Anul
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Postliceal
Prof esional

1995-1996
1925
2851
2754
3646
203
1184

1996-1997
1814
2840
2636
3433
271
1268

1997-1998
1821
2748
2590
3401
376
1328

1998-1999
1798
2497
2618
3208
494
1254

1999-2000
1663
2260
2717
3222
529
1174

2000-2001
1683
2014
2716
3029
445
1132

2001-2002
1728
1841
2640
3467
362
1127
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Nivel/Anul
Ucenici
Maiştri

1995-1996
255
0

1996-1997
201
0

1997-1998
90
29

1998-1999
82
29

1999-2000
43
0

2000-2001
22
0

2001-2002
0
0

Total

12818

12463

12383

11980

11608

11041

11165

4000
3500
3000
2500

preşcolar

2000
1500

gimnazial

1000

postliceal

primar
liceal

500
0

profesional
ucenici

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002

maiştri

Se evidenţiază faptul că, în viitor, dezvoltarea
învăţământului şi a educaţiei va trebui să se axeze
mai mult pe creşterea calităţii şi a performanţelor, spre
includerea elevilor, în număr cât mai mare, în
învăţământul superior, şi adecvarea nivelului de
pregătire la cerinţele care decurg din standardul de
viaţă dorit.
Ponderea personalului didactic calificat este ridicată,
în prezent 83,7% dincdrele didactice fiind calificate
pentru postul ocupat; ponderea ceea mai mare a
suplinitorilor se înregistrează în învăţământul
preşcolar şi la liceul de artă.
Puncte tari
Rata crescută a personalului calif icat

Rata crescută a absolv enţilor care îşi continuă studiile
Proporţia redusă a elevilor care îşi întrerup studiile
Prezenţa bună la ore a elevilor
Prof esionalismul conducerii şcolilor
Standardul şi morala prof esională de un nivel superior
Deschidere spre noile tehnologii şi metodologii educaţionale
Gradul de dezv oltare a reţelei de asistenţă şi consiliere
psihologică prin sistemul cabinetelor psihologice
Parteneriatul unităţilor de înv ăţământ cu ONG-uri.
Caracterul de centru educaţional al municipiului în zonă

Activitatea Casei Corpului Didactic, Centrul de
Perfecţionare Profesională a Pedagogilor “Apáczai
Csere János” şi prezenţa, în Miercurea Ciuc, a
sediului central al Uniunii Pedagogilor Maghiari din
România au contribuit substanţial la ridicarea
standardului şi moralei profesionale, prin universităţile
de vară, zilele tematice, concursurile şi seminariile
metodologice, deopotrivă pentru elevi şi pedagogi.
Neomogenitatea etnică a populaţiei din municipiul
Miercurea Ciuc se reflectă şi în structura sistemului
educaţional, fiind necesare şi existând în paralel
unităţi cu limbă de predare română şi maghiară şi
unităţi mixte, la toate nivelele. Din cele 40 de unităţi de
învăţământ preuniversitar 13 sunt mixte (4280 elevi), 2
sunt cu limbă de predare română (1698 de elevi) şi 25
cu limbă de predare maghiară (5187 de elevi).

Baza materială a sistemului de învăţământ este relativ
bună. Pe lângă construcţiile din ultimele două decenii,
o parte a şcolilor au clădiri seculare. Datorită spaţiului
insuficient şcolile generale funcţionează în două
schimburi. Instrumentarul şi materialul didactic este
preponderent învechit şi uzat moral, iar dezvoltarea
infrastructurală se bazează în mare măsură pe donaţii
şi finanţări ocazionale, sporadice.

Puncte slabe
Scăderea populaţiei de vârstă şcolară
Numărul mare de personal didactic necalificat la materiile
limba şi literatura română, limba şi literatura străină
Gradul de uzură a materialului didactic
Supraaglomerarea şcolilor generale

Dependenţă de rigiditatea şi supraaglomerarea sistemului
Neatractiv itatea carierei de cadru didactic din cauza
salariilor pentru tineri.
Lipsa posibilităţilor de a continua studiile pe plan local
Concordanţa insuficientă dintre oferta educaţională şi
cerinţe
Statutul social scăzut al profesorilor
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Ca urmare a schimbării relaţiilor socio-economice din
ultimul deceniu, s-a impus iniţierea de noi forme de
învăţământ, care răspund cerinţelor pieţei forţei de
muncă şi se încadrează în tendinţa mondială de
policalificare şi de extindere a numărului anilor
petrecuţi în învăţământ.
Liceele industriale din regimul trecut, suprapopulate cu
elevi din mediul rural din apropiere, au fost

restructurate şi redimensionate, unele chiar reprofilate.
În învăţământul profesional a crescut proporţia
domeniilor din sectorul terţiar, a serviciilor, în
defavoarea domeniilor industriale.
Învăţământul postliceal şi profesional se află în
ascensiune, actualmente continuând studiile sub
aceste forme de învăţământ 362 + 1127 elevi în 11 +
24 de domenii, după cum urmează:

Înv ăţământ postliceal:
Specializarea
Agent turism – ghid
Asistent - manager unitate comercială
Asistent de gestiune
Creator - proiectant îmbrăcăminte
Desenator în construcţii şi arhitectură
Electronist depanator tehnica de calcul
Funcţionar bancar
Laborant pentru protecţia calităţii mediului
Proiectant restaurări şi reparaţii clădiri
Tehnician silv ic
Asistent de gestiune
Total

Nr. clase
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
17,00

Nr. elevi
12
54
38
27
28
20
45
20
12
54
52
362

Nr. clase
3,00
2,00
4,00
1,00
6,00
5,00
1,00
6,00
1,00

Nr. elevi
29
15
39
15
159
113
20
148
24

1,50

35

3,00
1,00
0,50
1,50
0,50
1,50

81
22
7
39
13
32

Înv ăţământ profesional:
Specializarea
Conf ecţioner îmbrăcăminte
Conf ecţioner încălţăminte
Tâmplar binale
Floricultor peisagist
Alimentaţie publică; Turism şi activităţi conexe
Comerţ şi servicii
Silv icultură, ape şi protecţia mediului
Construcţii şi lucrări publice
Industrie alimentară
Mecanic montator, întreţinere şi reparaţii în ind.
constr. maşini
Mecanică
Preparator industria laptelui
Sculptor intarsier
Strungar
Sudor
Tapiţer
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Specializarea
Conf ecţioner îmbrăcăminte
Tâmplar
Tinichigiu - v opsitor auto
Tricoter
Alimentaţie publică; Turism si activităţi conexe
Comerţ şi servicii
Conf ecţioner îmbrăcăminte
Mecanică
Tâmplar

Nr. clase
3,00
5,00
3,50
3,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00

Nr. elevi
29
100
88
57
17
29
29
10
6

TOTAL

59,00

1127

Cursurile de calificare şi învăţământul superior,
absente aproape cu desăvârşire până în ultimii ani, sau dezvoltat rapid, ca expresie a dorinţei de învăţare
şi calificare a populaţiei municipiului şi a
parteneriatului activ dintre personalul didactic şi
intelectualitatea din structurile non-guvernamentale.

Astfel, funcţionează în prezent şi se bucură de o largă
apreciere cursurile de învăţământ superior ale unor
universităţi sub formă de învăţământ la distanţă, cu
centre de consultanţă în Miercurea Ciuc, cum ar fi:

Fundaţia Pro Agricultura Hargitae

inginerie agricolă, silvicultură, limba engleză, socio-pedagogie, economia
vânatului

Universitatea Babeş-Bolyai

informatică

Universitatea Particulară George Bariţiu

drept, administraţie publică, management

Universitatea Lucian Blaga

managementul administraţiei publice locale

Din anul 2001 municipiul nostru a devenit oraş
universitar, odată cu înfiinţarea facultăţilor din
Miercurea Ciuc aparţinând Universităţii SAPIENTIA.
Instituţia particulară, recent înfiinţată, porneşte cu
avantajele unui nou început, astfel concepută încât să
răspundă nevoilor şi provocărilor mileniului III.

parte însemnată a populaţiei învăţământul superior
devine din ce în ce mai inaccesibil datorită costurilor.
Cum centrele universitare tradiţionale se găsesc la
mari distanţe, răspunsul nostru la această
problematică a fost sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării
unei universităţi în Miercurea Ciuc.

Iniţiată pentru a forma profesioniştii viitorului,
Universitatea Sapientia şi-a propus să devină centrul
de cunoaştere a regiunii. Cu deschidere spre
perspectivele europene, însuşindu-şi filosofia
dezvoltării durabile, oferă posibilităţi de formare în
următoarele domenii: economia mediului, contabilitate
şi informatică de gestiune, dezvoltare rurală, ingineria
mediului, inginerie alimentară, limba şi literatura
română – limba şi literatura engleză.

Componenta informală a învăţământului, ca
alternativă şi completare a educaţiei formale, se
realizează în funcţie de cerinţele pieţei şi de resursele
disponibile în acest scop.

Dezvoltarea învăţământului superior în Miercurea Ciuc
este un imperativ al dezvoltării municipiului. Numărul
absolvenţilor liceelor teoretice care îşi continuă studiile
este în continuă creştere, în pofida faptului că pentru o

Prima categorie constă în programe de formare şi
specializare în domenii căutate, sub formă de
învăţământ cu taxă, cum ar fi utilizarea calculatorului,
gestiune şi contabilitate, limbi străine etc., care sunt
organizate şi de instituţiile abilitate (DJFPS, CCI) pe
de o parte, şi de firme particulare specializate,
autorizate de ministerul de resort.
În funcţie de resursele disponibile, şi ONG-urile
realizează o vastă activitate de educaţie informală, în
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domenii cum ar fi protecţia femeii, convieţuirea
interetnică, protecţia mediului, ocrotirea patrimoniului
cultural, programe având ca tematică: globalizarea,
societatea informaţională, integrarea europeană etc.

numeroase posibilităţi pentru
participarea la
evenimente organizate de instituţiile culturale
reprezentative ale oraşului, dar şi de şcoli şi
organizaţii civile.

Aceste activităţi foarte valoroase trebuie să fie
susţinute pentru a atinge obiectivele şi eficienţa
maximă, precum şi pentru a depăşi greutăţile care
decurg din instabilitatea cadrului organizatoric şi din
nesiguranţa financiară.

I.5.2.1. Instituţiile culturale ale oraşului

Concluzii:

Structura sistemului de învăţământ se schimbă ca
urmare a transformărilor socio-economice, şi trebuie
să ţină pasul cu cerinţele actuale. Cum municipiul
nostru s-a aliniat dezvoltării de tipul economiei de
piaţă, acceptând şi costurile sociale aferente, şi
învăţământul formal şi informal va trebui să se
adapteze acestei direcţii de dezvoltare, să ofere
partea ce-i revine din perspectiva unei dezvoltări
durabile. Sistemul de învăţământ trebuie să fie factorul
primordial de menţinere a tineretului în municipiu şi
făuritorul ridicării calităţii resurselor umane.
Se impune:
• Creşterea nivelului de educaţie a tinerilor;
• Dezvoltarea unei structuri modulare

în
învăţământ şi proiectarea învăţământului
postliceal, profesional şi universitar conform
cerinţelor pieţei educaţionale;
• Implementarea unor forme de învăţământ
flexibile, orientate spre aplicabilitatea practică,
în detrimentul rămânerii în sfera teoreticoacademică;
• Apropierea şi subordonarea proiectării de noi
forme de învăţământ scenariilor economice de
dezvoltare, prin corelarea nivelului de instruire
oferit cu oportunităţile procesului de dezvoltare
economică şi socială;
• Alinierea potenţialului intelectual, instituţional şi
logistic în procesul de valorificare a resurselor
oraşului, de atragere de capital economic şi
uman.
I.5.2. Cultura ºi arta

Municipiul Miercurea Ciuc are o viaţă culturală
variată şi o infrastructură culturală favorabilă, existând

Consiliul Local Miercurea Ciuc are o contribuţie
importantă în animarea evenimentelor culturale, în
sfera sa de acţiune funcţionând cele mai importante
instituţii culturale, coordonate de către Biroul Cultural.
Editează lunar caietul de programe culturale, distribuit
gratuit, “Panoráma” şi Anuarul Cultural al Oraşului
Miercurea Ciuc.
Anul
1999
2000
2001

Bugetul local Suma alocată pentru cultură
100,00%
11,50%
100,00%
6,30%
100,00%
8,20%

Muzeul Secuiesc al Ciucului - are sediul într-una dintre
cele mai reprezentative clădiri ale oraşului: Cetatea
Mikó. Muzeul, înfiinţat în anul 1930 şi cuprinzând
colecţia de artă populară şi bisericească, deţine astăzi
un rol important, prin expoziţiile sale, în prezentarea
zonei Ciucului. Cetatea Mikó găzduieşte şi
evenimente culturale, ca Festivalul Muzicii Vechi
(începând din 1980), simpozioane ştiinţifice, concerte
etc. Muzeul dispune de o colecţie de artă plastică
extrem de bogată (7751 de opere realizate de 207
artişti, dintre care îi amintim pe Benczédi Sándor, Gy.
Szabó Béla, Nagy Imre etc.) O prelucrare
corespunzătoare a colecţiei (digitalizare, catalogare,
clasificare) ar putea constitui baza unei expoziţii
permanente reprezentative, care să prezinte arta
plastică din zonă.
Oraşul a moştenit casa pictorului Nagy Imre în anul
1976, cu toate obiectele personale şi lucrările de artă
ale pictorului. Galeria Nagy Imre şi Casa Memorială
din Jigodin constituie mari valori ale oraşului,
neexploatate din punct de vedere cultural şi turistic.
Colecţia de cărţi vechi cuprinde 6637 de elemente de
inventar, cărţi şi tipărituri, manuscrise provenind din
renumita bibliotecă a franciscanilor de la Şumuleu şi
de la Gimnaziul Catolic de la Şumuleu. Se poate
aminti Codexul Kajoni (autorul Johannes Kajoni 16291687 fiind fondatorul primei tipografii de la Şumuleu
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Ciuc). Colecţia etnografică prezintă cultura populară a
depresiunii Ciucului, prima expoziţie având loc în anul
1930. Astăzi în colecţie se află 8955 de obiecte,
reprezentând arta şi meşteşugurile populare specifice
zonei. Muzeul are şi un parc etnografic, înfiinţat în
spatele cetăţii Mikó, pe o suprafaţă de 2 ha, în
perioada 1970-1978, cu şase case ţărăneşti, un
grânar, o fântână şi 15 porţi secuieşti. Casele ţărăneşti
din secolul al XIX-lea reprezintă arhitectura
tradiţională populară secuiească, constituind o
deosebită valoare şi având o deosebită importanţă în
ocrotirea patrimoniului cultural.
Stagiunea
1999-2000
2000-2001
2001-2002

Nr. abonaţilor
1300
2600
3000(M-Ciuc)+2000 (alte)

Teatrul Csíki Játékszín - Înfiinţarea unui teatru
profesionist în Miercurea Ciuc a fost răspunsul unei
exigenţe locale reale. Teatrul şi-a deschis porţile în
anul 1999, în cooperare cu actorii de la Teatrul Harag
György din Satu-Mare. Teatrul Csíki Játékszín este
administrat local, el fiind pe de-o parte teatru de sine
stătător, iar pe de altă parte teatru gazdă. Instituţia
lucrează cu regizori, coregrafi, actori invitaţi de la alte
trupe din ţară, şi de peste hotare, contribuind astfel la
lărgirea hotarelor spirituale ale oraşului.

Nr. spectacolelor
80
104
-

Nr. spectatori
20000
25000
-

Ansamblul Naţional Secuiesc Harghita - Ansamblul
profesionist de dans popular maghiar se bucură de o
foarte mare popularitate în regiune, este cunoscut în
străinătate şi în ţară. Are un trecut de trei decenii, iar
de zece ani funcţionează ca ansamblu profesionist.
Anual susţine 150 spectacole, reprezintă oraşul şi
judeţul, prezentând dansul şi muzica populară din
regiune în cadrul numeroaselor turnee în ţară şi în
străinătate. Le menţionăm pe cele mai importante:
participarea la Hannover EXPO 2000, turneul în
Bazinul Carpatin, în toate ţările vecine Ungariei.
Ansamblul joacă un rol important în păstrarea şi
conservarea
tradiţiilor populare:
organizează
festivaluri, tabere de dans popular, membrii
ansamblului fiind şi instructori de dans popular.
Organizează “Întâlnirea Primaşilor”, eveniment cultural
unic în ţară, care are ca scop culegerea şi arhivarea
ştiinţifică a muzicii populare, cu participarea celor mai
buni primaşi din Transilvania. Astfel, Ansamblul este
deţinătorul unor bogate şi valoroase înregistrări
sonore, care vor fi editate pe CD.

proiectul de informatizare a bibliotecii. Instituţia
organizează expoziţii, simpozioane şi cursuri de
formare profesională. În afară de biblioteca publică, în
oraş se află alte 36 de biblioteci diferite (biblioteci
şcolare, de specialitate etc.). În prezent este în curs
de formare biblioteca Universităţii Sapientia. Ţinând
seama de faptul că împreună cu creşterea numărului
studenţilor, rolul bibliotecii creşte, trebuie să fie
conştientizată o problemă justificată: aceea a spaţiului.
Neavând un sediu propriu, biblioteca judeţeană şi
municipală închiriază spaţii în Casa de Cultură a
Sindicatelor. Secţiile de Documentare, Istorie-Artă şi
de Copii se află în Cetatea Mikó. Deocamdată nu sunt
accesibile toate documentele din lipsa spaţiilor şi este
necesară lărgirea serviciilor.

Biblioteca, finanţată în cea mai mare parte (80%) de
către Consiliul Local Miercurea Ciuc, are 230 000 de
cărţi şi 70 abonamente anuale la diferite reviste. Pe
lângă achiziţia de cărţi, pune accent pe colectarea
documentelor audiovizuale. În anul 2000 numărul
cititorilor a crescut cu 11%, numărul documentelor
împrumutate cu 6,5%, zilnic înregistrându-se, în
medie, 221 de cititori. Ţinând seama de necesitatea
cooperării regionale dintre biblioteci, s-a iniţiat

subordinea administraţiei locale; aici îşi au
sediul Teatrul Csíki Játékszín şi Ansamblul
Naţional Secuiesc Harghita. Capacitatea de
spectatori a sălii este 400 de persoane.
• Casa de Cultură a Sindicatelor – are o
capacitate de primire de 724 de locuri. Clădirea
găzduieşte mai multe instituţii, organizaţii,
cluburi etc. În Sala de Marmură se ţin
vernisaje, întâlniri, prezentări de carte. Are un
rol important în desfăşurarea programelor

Biblioteca

Judeţeană

şi

Municipală

Harghita

I.5.2.2. Clădiri, în care funcţionează instituţii
culturale
• Casa de Cultură Municipală funcţionează în
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destinate petrecerii timpului liber al tinerilor:
sport, discotecă etc.
• Centrul Cultural Judeţean Harghita şi Şcoala
Populară de Artă se află în acelaşi clădire.
• Centrul Cultural Judeţean - instituţia culturală a
Consiliului Judeţean – are în vedere primordial
desfăşurarea activităţilor pe plan judeţean. Prin
sistemul de finanţare sprijină instituţii, şcoli,
organizaţii, asociaţii, colaborează la derularea
programelor culturale şi în oraşul Miercurea
Ciuc. În sala de conferinţă cu 50 locuri a
centrului se susţin simpozioane şi cursuri de
formare profesională. Şcoala Populară de Artă
funcţionează cu 22 de profesori, 500 de elevi în
domeniul muzicii şi dansului clasic şi popular,
artei plastice, arta lemnului (19 domenii
diferite).
• Alte imobile în care se desfăşoară activităţi
culturale sunt: Casa Elevilor, Centrul Cultural
Miron Cristea, Cinematograful Transilvania,
Casa de Studii Jakab Antal, Centrul de Studii
Apáczai Csere János.
I.5.2.3. Artă plastică şi galerii

Oraşul Miercurea Ciuc este unul dintre puţinele în care
funcţionează un program de artă plastică, program
iniţiat de Asociaţia Harghita Visual Art, acceptat şi
finanţat de către Consiliul Local, care face posibilă
editarea unor cataloage şi a invitaţiilor-postcard de
înaltă calitate. Miercurea Ciuc este cunoscut şi
recunoscut prin artiştii săi plastici, prin expoziţiile de
înalt nivel, organizate des în galeriile oraşului.
Harghita Visual Art – Asociaţia artiştilor plastici din
Miercurea Ciuc şi Judeţul Harghita, participă la tabere
de creaţii din străinătate, primeşte invitaţii la expoziţii
de rang înalt, dar şi invită artişti din străinătate la
tabere şi expoziţii.
În oraş se află patru galerii (Galeria Florilor, Golden
Gallery, Galeria Kriterion, Galeria Nagy Imre) şi mai
multe spaţii de expunere (Casa de Cultură a
Sindicatelor, Casa de Cultură Municipală).
Galerii virtuale:

I.5.2.4. Muzică

În Miercurea Ciuc activează următoarele coruri
renumite şi formaţii muzicale, prezente cu concerte în
localitate şi în străinătate: Corul Harmónia şi Corul
Sarkadi Elek (care are un trecut de 112 ani), Csíki
Kamarazenekar (formaţii ale profesorilor şi elevilor
Liceului de Artă Nagy István) şi formaţia de chitară
clasică “ARSIS Gitártrió”.
I.5.2.5. Edituri

În oraşul Miercurea Ciuc funcţionează cinci edituri
(Editura Pallas-Akadémia, Pro Print, Státus, Harghita,
Neptun) care au editat mai mult de 300 de volume
doar anul trecut.
I.5.2.6. Presa scrisă şi electronică

În oraş se află redacţiile a două cotidiene judeţene:
Harghita Népe şi Adevărul Harghitei.
Jurnaliştii locali informează ziarele regionale şi
naţionale: Krónika, Romániai Magyar Szó, Erdélyi
Napló. La Editura Harghita apare, lunar, revista de
cultură şi ştiinţe umane Székelyföld, care este,
totodată, un for important pentru scriitorii, poeţii, artiştii
şi intelectualii din oraş şi din regiune.
Presa electronică locală este reprezentată de postul
local de televiziune Csíki TV (TV Ciuc), de patru
posturi de radio: Uniplus, Mix FM, Radio XXI, DEEA.
Emisiune teritorială desfăşoară postul de televiziune
Antena 1, şi, în viitor, Pro TV.
I.5.2.7. Fundaţii, asociaţii culturale.

În Miercurea Ciuc se simte prezenţa asociaţiilor,
fundaţiilor, care activează în sfera civilă în domeniul
culturii, educaţiei, şi care pun accent pe păstrarea
tradiţiilor, patrimoniului cultural, valorilor creştine şi a
toleranţei.

CSÍkiGAléria: www.topnet.ro/artgallery
Golden Gallery: www.syrinx.ro/galeria/

I.5.2.8. Evenimente culturale renumite
desfăşurate în Miercurea Ciuc.

Următoarele evenimente culturale sunt reprezentative
pentru oraşul Miercurea Ciuc, fiecare având
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identitatea sa bine definită, legată de istoria şi de
tradiţiile oraşului.
Denumirea evenimentului
Festivalul Muzicii Vechi
Întâlnirea Fetelor Secuience
Zilele Oraşului
Întâlnirea Primaşilor
Vara la Miercurea Ciuc

Data
18 - 21 iulie
1 iulie
1 - 4 august
4 august
5 iulie - 1 septembrie

Şumuleu Ciuc a devenit un loc de cult religios şi
pelerinaj pentru secuime încă din secolul al XV-lea.
Tot timpul anului sosesc permanent credincioşi pentru
a vizita biserica catolică de la Şumuleu.
Concluzii:

În oraşul Miercurea Ciuc sunt prezente premisele
pentru o viaţă culturală bogată şi diversă: pe de-o
parte valorile culturale moştenite şi păstrate, pe de
altă parte noile iniţiative, care răspund exigenţelor
oraşului în dezvoltarea sa dinamică. Din datele de mai
jos se conturează domeniile care definesc imaginea
municipiului, precum şi care sunt posibilităţile încă
neexploatate.

I.5.2.9. Serbare Religioasă:

Cea mai mare serbare religioasă a localnicilor este
pelerinajul la Şumuleu Ciuc, desfăşurat în ziua de
Rusalii (catolice).
Puncte tari
Valori culturale (Şumuleu Ciuc, Galeria Nagy Imre, Cetatea
Mikó, monumente)

Bogata colecţie de artă plastică
Prezenţa multor artişti (artişti plastici, muzicieni, actori, artişti
amatori etc.), multe expoziţii, prezentări de carte
Gradul de şcolarizare mare al populaţiei, f ormare artistică în
Liceul de Artă Nagy István, f ormare de artişti amatori în
Şcoala Populară de Artă

Puncte slabe
Neexploatarea posibilităţilor (muzeu, Galeria Nagy Imre,
parcul etnografic)
Monotonia, unilateralitatea programelor culturale, lipsa
unor genuri
Insuf icienţa spaţiilor pentru activ ităţi culturale diverse
(concerte, bibliotecă)

I.5.3. Sport ºi agrement

biatlon, bob, patinaj de viteză, short track, patinaj
artistic).

În municipiul Miercurea Ciuc sunt practicate 24 ramuri

Activitatea de educaţie fizică din unităţile de
învăţământ se desfăşoară în 6 săli de sport, 9 dintre
şcoli având terenuri de sport. În ceea ce priveşte cele
8 licee ale municipiului, doar 5 au săli de sport, dintre
care 3 se află în stare necorespunzătoare.

sportive, din care 21 sunt ramuri de performanţă, iar 3
sunt practicate la nivel de hobby. Funcţionează două
cluburi sportive tradiţionale: Sportclub Miercurea Ciuc
– clubul adulţilor, respectiv Clubul Şcolar Sportiv, la
care sunt legitimaţi în jur de 600 de tineri. Rezultate
notabile s-au obţinut în nouă (9) ramuri sportive.
Remarcăm rezultatele echipelor de hockei pe gheaţă,
judo şi kendo, iar la individual au fost obţinute
rezultate bune la sporturile de iarnă (ski alpin, ski fond,
Puncte tari

Potenţialul zonelor de agrement şi sport se prezintă
astfel: 1 patinoar, 1pistă de patinaj de viteză, 1 teren
de fotbal, 2 terenuri de minifotbal, 9 terenuri de tenis,
3 ştranduri municipale, iar în zona adiacentă oraşului
8 pârtii de schi.
Puncte slabe
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Puncte tari

Rezultate remarcabile în sporturi de perf ormanţă (sporturi
de iarnă, sporturi în echipă)
Posibilităţi de practicare a sporturilor de iarnă
Organizarea numeroaselor competiţii sportiv e în municipiu
(maraton, şah, baschet, etc.)

Puncte slabe
Numărul mic al sălilor de sport (58% dintre unităţile de
înv ăţământ au săli de sport) şi lipsa dotărilor minime
necesare;
Degradarea sălilor şi a terenurilor de sport din unităţile de
înv ăţământ; numărul mic al terenurilor de joacă
Numărul mic al zonelor de agrement şi sport ceea ce
determină lipsa activităţilor sportive (sport de masă);
Lipsa unui bazin de înot acoperit, sportul cel mai sănătos,
înotul, f iind slab practicat în municipiu din cauza v erilor
scurte
Aglomeraţia patinoarului

Spaniei; iii) zonele periferice: restul Spaniei, Grecia,
sudul Italiei, Portugalia, vestul Franţei şi Irlanda .
CONSIDERAþII GENERALE

Obiectivele dezvoltării durabile a oraşului Miercurea

Ciuc ţin cont de doua cicluri de schimbări urbane care
s-au produs în ultimii 50 de ani. Specific perioadei
anilor `50-`80 ai sec. XX, primul ciclu s-a caracterizat
prin expansiunea accelerată a zonelor de locuit în
intravilan ca urmare a dezvoltării industriei
prelucrătoare, dar a avut un impact negativ în planul
design-ului urban, al habitatului, culturii comunitare şi
mediului ambiant şi a condus în cele din urmă la
suburbanizare, proliferarea economiei informale,
permanentizarea stării de sărăcie, restrângerea (şi
enclavizarea) zonelor de locuit mai bogate. Cel de-al
doilea ciclu s-a declanşat după anii `90 ai sec. XX şi
se caracterizează prin amplificarea fenomenelor ce au
apărut în primul ciclu, la care se adaugă stagnarea
demografică pe fondul schimbărilor lente produse în
structura economică. Această evoluţie a oraşului este
similară cu tendinţele care s-au înregistrat în unele
areale urbane ale ţărilor Europei Centrale si de Est,
precum şi în unele areale urbane din ţările periferice
ale UE (grupul ţărilor de coeziune: Spania, Portugalia,
Grecia). De altfel, se poate constata că, în plan
european, dezvoltarea sistemelor urbane a fost mai
lentă în zonele cu economie nerestructurată şi
periferice, dar mai rapidă în arealele integrate
economic şi care au insistat asupra dezvoltării
sectorului terţiar, cercetării şi educaţiei. Schimbări
structurale profunde şi rapide au condus la trei tipuri
de areale în plină dezvoltare sau regenerare: i)
centrele vechi urbane din Belgia, Marea Britanie, nordestul Franţei, Luxemburg, Olanda, nordul Germaniei şi
Danemarca; ii) noile centre din sudul Germaniei,
nordul Italiei, sud-estul Franţei, centrul şi estul

Pe ansamblu, dezvoltarea sau regenerarea unei
aşezări urbane este determinată semnificativ de
schimbările care se produc în structura economiei
locale, în structura populaţiei şi în cultura comunitară.
Pe de altă parte, dezvoltarea unui sistem urban este
în mod substanţial influenţată de aplicarea unui
management adecvat şi axat pe patru ţinte principale:
dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea accesului la
această infrastructură, asigurarea accesului la
locuinţă, protecţia mediului ambiant şi diminuarea
sărăciei. Totodată, dezvoltarea unui sistem urban
trebuie să ţină cont de caracterul limitat al resurselor
(de capital uman, natural şi financiar) ce împiedică o
autoritate publică să gestioneze toate probleme
comunităţii, precum şi de alocarea echilibrată a
acestora, având în vedere efectul de evicţiune potrivit
căruia o creştere a cheltuielilor publice determină o
reducere a consumului sau investiţiilor private. Ori,
autoritatea publică trebuie să evalueze permanent
oportunitatea realizării unei investiţii, nu numai în
raport cu resursele sale financiare prezente, dar şi cu
cele viitoare, precum şi cu opţiunile populaţiei, astfel
încât
această
autoritate
să
încurajeze
responsabilitatea comunitară şi individuală, precum şi
Parteneriatul în realizarea unui proiect de dezvoltare
locală.
Nu în ultimul rând, dezvoltarea urbană este
determinată de redefinirea design-ului urban. Profund
afectate de schimbările de concepţie în construcţiile
civile monstruoase din anii `50-`80 (blocuri de locuit) şi
de kitch-urile arhitectonice ale anilor `90, tradiţiile
culturale urbane şi echilibrul social s-ar putea regăsi
într-un mediu arhitectonic complet redefinit, care să ia
în considerare valorile arhitectonice clasice specifice
zonei sau cele de referinţă de tip occidental.
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II. OBIECTIVE
• Dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung

OBIECTIVELE GENERALE
•

Obiectivele principale ale dezvoltării
Miercurea Ciuc sunt următoarele:

oraşului

• dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea

accesului neîngrădit al populaţiei
şi
consumatorilor
industriali
la
această
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie
gaze, căi de transport);
• accesul la locuinţă;
• protecţia mediului;
• reducerea sărăciei;
• regenerare urbană (regenerarea capitalului
natural, în special a terenurilor şi a resurselor
de apă contaminate, precum şi reabilitarea
urbană prin refacerea si dezvoltarea centrului
istoric, a clădirilor istorice aflate în afara
perimetrului istoric delimitat şi redezvoltarea
clădirilor prin faţadism şi a funcţiunilor de bază
sau redefinirea acestor funcţiuni).
Ţinând cont de condiţiile specifice ale zonei, in
subsidiar obiectivelor generale, Municipiul Miercurea
Ciuc îşi propune şi îşi asumă totodată
responsabilitatea faţă de hinderland-ul rural, faţă de
persoanele defavorizate şi pentru convieţuirea etniilor.
Principiile de management urban în aplicarea celor
cinci obiective, conform principiilor dezvoltării durabile,
ale Raportului “Oraşe Europene Durabile”(“European
Sustainable Cities”, Bruselles, 1996), Declaraţiei de la
Bremen din 1997 şi în spiritul Tratatului de la
Amsterdam
Având în vedere că o aşezare urbană nu este un
sistem închis, iar realizarea celor cinci obiective
generale se întemeiază pe aplicarea unui
management care să conducă la dezvoltare şi/sau
regenerare urbană, politicile, planificarea strategică
urbană, precum şi realizarea programelor şi
proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor
principii:

•

•
•
•

•

•

•
•

să se producă schimbări majore de cultură şi
atitudine în ceea ce priveşte utilizarea
resurselor de către populaţie şi operatorii
economici;
Întărirea
capacităţii
instituţionale:
prin
management eficient, definirea şi restructurarea
serviciilor publice în raport cu resursele
financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării
durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele
comunităţii;
Crearea unei reţele de comunicaţii în scopul
schimbului de informaţii între municipalităţi cu
privire la utilizarea celor mai bune practici (în
management urban sau management de
proiect);
Realizarea programelor şi proiectelor prin
parteneriat public-privat;
Realizarea acelor programe şi proiecte pe care
sectorul privat nu le poate finanţa;
Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a
se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere
corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare
a oraşului cu politicile de dezvoltare ale
judeţului şi ale regiunii din care face parte;
Managementul resurselor, ce presupune
integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare şi umane într-un ciclu
natural;
Utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a
atinge ţinta durabilităţii, respectiv emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea
utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea
investiţiilor după criterii de mediu, luarea în
considerare a problemelor de mediu la
întocmirea bugetului local;
Descentralizarea managementului în sectorul
energetic;
Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul
căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcţii, design-ul unei clădiri,
bioclimatul, densitatea clădirilor într-un areal,
orientarea spaţială a clădirilor, “structuri verzi”
în jurul clădirilor, microclimat, eficienţa
energetică;
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• Realizarea unui program sau proiect fără a

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a
recupera moştenirea culturală şi/sau tradiţiile
întregii comunităţi locale;
Interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă
acestea nu servesc unei nevoi locale.
Fixarea regulilor de utilizare raţională a
terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare
în baza planului de urbanism general, ca
instrument de planificare spaţială;
Analiza capacităţii tehnice de execuţie;
Evaluarea eficienţei utilizării resurselor
financiare şi umane;
Evaluarea viabilităţii financiare a unui program
sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a
priorităţilor acesteia; corespondenţa între
lansarea unui program sau proiect şi nevoile
comunităţii;
Evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a
capacităţii municipalităţii de a asigura accesul
acestora la locuinţă, locuri de muncă şi
serviciile publice de bază;
Protecţia mediului;
Realizarea unui program sau proiect în
parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de către sectorul privat,
pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă
există oportunitatea de a obţine profituri
viitoare;
Asigurarea publicării informaţiilor cu impact în
investiţii (informaţii topografice, informaţii
statistice privind economia locală şi regională,
regulamentul de urbanism, planul de urbanism
general şi planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei
zone de locuit potrivit planului de urbanism
general, conform Agendei Habitat de la Istambul,
1996
• Planificarea unei întregi zone de locuit va fi

integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de
locuit (individuale sau colective potrivit
sistemului de design arhitectonic), clădiri cu
destinaţie comercială, parcări, şcoli şi
infrastructura edilitară necesară pentru nevoile
zilnice ale rezidenţilor;
• Zona de locuit va conţine o diversitate de
clădiri;

• În situaţia în care în zonă sunt clădiri istorice

•
•
•
•
•
•
•
•

(din patrimoniul naţional cultural), acestea vor fi
reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta
proiectul în baza căruia s-a construit. În nici un
caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau
demolate;
Zona de locuit va avea un centru care combină
funcţiunile comerciale, cu cele civice, culturale
si de agrement;
Zona va conţine spaţii deschise în forma de
scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri;
Spaţiile deschise vor avea un design care să
încurajeze prezenţa rezidenţilor;
Vor fi proiectate în mod generos spaţiile
pietonale şi de circulaţie cu bicicleta. Acestea
vor fi exclusive în centrul istoric al oraşului;
Terenurile naturale – forestiere, cu vegetaţie
florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât
posibil sau integrate în parcuri;
Comunităţile vor respecta regulile de
conservare a resurselor şi de reducere a
deşeurilor;
Comunităţile vor utiliza în mod raţional
resursele de apă;
Orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor
contribui la creşterea eficienţei energetice.

Acte şi documente internaţionale, precum şi
legislaţia internă în baza cărora s-au fixat
obiectivele generale şi se întocmeşte planul de
acţiune pentru Agenda Locala 21 – Miercurea Ciuc
A. Acte şi documente internaţionale
• Agenda Locală 21, 1992;
• Al cincilea Program de acţiune pentru mediu

(1993) – o abordare comprehensivă pentru UE
activităţi în probleme urbane, date comparative
şi indicatori privind mediul urban şi
implementarea iniţiativelor cuprinse în Agenda
Locală 21;
• Carta Aalborg (Charter of European Cities &
Towns Towards Sustainability), aprobată de
către participanţii la Conferinţa Europeană cu
privire la oraşe şi aşezări durabile la Aalborg,
Danemarca, 1994);
• Planul de acţiune de la Lisabona, pentru
aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi a Agendei
Locale 21;
• Raportul “Oraşe Europene Durabile” (European
Sustainable Cities, Bruselles, 1996);
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• Declaraţia de la Bremen din 1997, prin care s-

•
•

•
•
•
•

•

au stabilit principiile parteneriatului între
sectorul privat şi municipalităţi privind
dezvoltarea durabilă a oraşelor;
«Dezvoltare Urbană Durabilă în Uniunea
Europeană: Un cadru de acţiune» (1998) –
Apelul de la Hanovra al primarilor de municipii
din 36 de ţări europene, adoptat la cea de a
treia Conferinţă a oraşelor şi aşezărilor
durabile, Hanovra, Germania, 2000;
Green Paper – Environmental Issues,
European Commission, 2000
Carta Europeană a Moştenirii Arhitecturale
(Charter of the Architectural Heritage) adoptată
de Consiliul Europei în octombrie 1975;
Planul de Acţiune al Comunităţii în domeniul
Moştenirii Culturale (1994)
Art.151 din Tratatul care stabileşte o
Comunitate Europeană – scopul conservării şi
dezvoltării moştenirii culturale comune, cu
respectarea diversităţii;
Art.6 din Tratatul care stabileşte o Comunitate
Europeană – protecţia mediului ce trebuie
integrată în toate politicile şi activităţile
comunitare.

• Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

B. Legislaţia internă, după cum urmează:
• Legea
•
•
•
•
•
•
•
•

administraţiei publice locale nr.
215/2001;
Legea serviciilor publice de gospodărie
comunală nr.326/2001;
Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele
locale;
Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice
locale;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul;
Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
I - Căi de comunicaţie;
Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a II-a Apa;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a
III-a - zone protejate;
Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a IV-a - Reţeaua de localităţi;

•
•
•

•

•

•
•

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea
a V-a - Zone de risc natural;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii;
OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente, republicată;
Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic
al construcţiilor existente;
OG nr.244/2000 privind siguranţa barajelor,
aprobată prin Legea nr.466/2001;
OG nr. 65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale;
OG nr. 65/2001 privind constituirea şi
funcţionarea parcurilor industriale;
Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996,
republicată;
Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea
monumentelor istorice;
Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia;
Legea
nr..219/1998
privind
regimul
concesiunilor;
Legea nr.41/1995 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.68/1994 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional;
Legea nr.56/1998 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994
privind protejarea patrimoniului cultural
naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995;
OG nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului
arheologic şi declararea unor situri arheologice
ca zone de interes naţional aprobată prin Legea
nr.378/2001;
OG nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de
protecţie a monumentelor istorice care fac parte
din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin
Legea nr. 564/2001;
Legea
învăţământului
nr.84/1995
***
Republicată;
Legea
nr.133/2000
pentru
aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 privind
formarea profesională continuă prin sistemul
educaţional;
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• Legea

•
•
•
•

•
•

•

nr. 33/1995 pentru ratificarea
Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie
1995;
Legea nr.48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
Legea protecţiei mediului nr.137/1995***
Republicată;
Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996;
Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
Legea
nr.426/2001
pentru
aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor;
Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2001
privind gestionarea deşeurilor industriale
reciclabile;
Legea
nr.655/2001
pentru
aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.243/2000 privind protecţia atmosferei.

• Delimitarea pădurilor cu rol de protecţie în

cadrul municipiului;

• Reabilitarea şi asigurarea protecţiei zonelor

umede situate în lunca Oltului în depresiunea
Ciucului în cadrul unei reţele ecologice,
alternativa cea mai eficientă promovată în UE
(propusă în Cartea Oltului, editată de Asociaţia
de Turism şi Ocrotirea Naturii Miercurea Ciuc).

II.2. MEDIU CONSTRUIT

II.2.1. Infrastructura

Obiective:
• Reabilitarea, extinderea reţelei de apă potabilă,

a reţelei de canalizare menajeră şi pluvială;

• Depistarea legăturilor dintre sistemele de

canalizare;

OBIECTIVE SPECIFICE

• Identificarea şi eliminarea deversărilor de apă
•
•
•
•

II.1. RESURSE NATURALE

II.1.2. Mediu natural

uzată menajeră fără epurare în cursurile de apă
sau în stratul de apă freatică;
Extinderea, retehnologizarea staţiei de epurare;
Construire staţie de epurare la Harghita Băi;
Amenajarea traseelor pentru biciclişti;
Separarea funcţională a categoriilor de trafic,
asigurarea unei reţele de circulaţie funcţionale,
prin realizarea ocolitoarelor, inelelor interioare,
etc.

II.2.2. Construcþii, terenuri

Obiective:
Obiective:
• Stabilirea unei zone de protecţie peisagistică şi

ecologică a dealului Şumuleu;

• Organizarea unor zone turistice, de odihnă,

sport şi agrement de interes local;

• Gospodărirea durabilă a pădurilor;
• Reconstrucţia ecologică a turbăriilor;

• Stabilirea

zonelor de protecţie pentru
monumentele şi ansamblurile de arhitectură
cuprinse în lista DMASI;
• Amplasarea unui centru multifuncţional la
Harghita Băi;
• Valorificarea terenurilor neproductive;
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• Realizarea unor plantaţii de protecţie între

sursele de poluare şi zonele învecinate.

II.2.3. Zone verzi

• Delimitarea perimetrului de protecţie sanitară şi

•

Obiective:
• Amenajarea unor parcuri noi în zona Lunca

Mare, Topliţa, Şuta, Jigodin, Spicului;
• Amenajarea pădurii Şuta ca pădure-parc;
• Crearea plantaţiilor de aliniament;
• Organizarea spaţiilor verzi plantate în noile
ansambluri de locuit.
II.2.4. Salubrizare

Obiective:
• Refolosirea
•
•
•
•

rumeguşului sub formă de
combustibil;
Amenajarea depozitului de deşeuri ecologice;
Proiectarea unui depozit pentru deşeuri
periculoase;
Introducerea colectării selective a deşeurilor
menajere, şi asigurarea refolosirii acestora;
Eliminarea depozitelor ilegale de deşeuri în
albiile sau pe malul cursurilor de apă de pe
teritoriul municipiului, curăţirea albiilor minore
ale cursurilor de apă de deşeurile solide.

II.2.5. Factori de mediu

II.2.5.1. Apa

Obiective:
• Delimitarea

perimetrului
de
protecţie
hidrogeologică a frontului de captare a apei
potabile al municipiului şi urmărirea sistematică,
prin foraj de observaţie, a evoluţiei cantitative şi
calitative a rezervelor de apă subterană
exploatabile;

•

•

•

hidrogeologică al izvoarelor şi surselor de ape
minerale de la Harghita Băi, Şumuleu şi Băile
Miercurea Ciuc;
Organizarea şi dezvoltarea zonelor de
agrement Şuta, Jigodin Băi, Băile Miercurea
Ciuc, Şumuleu, utilizarea rezervelor de apă
medicinală la nivelul posibilităţilor (prin
realizarea bazelor de tratament, utilităţi şi
asistenţă medicală);
Ameliorarea terenurilor înmlăştinite, situate în
amonte de calea ferată, în partea nordică a
oraşului, în imediata vecinătate a zonei
construite;
Iniţierea unui studiu de reabilitare a albiei râului
şi a zonelor umede situate pe lunca Oltului,
care să cuprindă corelarea intereselor
economice cu cele ecologice;
Realizarea prevederilor din “Contractul de râu”
pentru râul Olt, încheiat între administraţiile
localităţilor
riverane,
organizaţiile
neguvernamentale, microregiunile Ciucul de
Jos, Ciucul de Sus şi Ciomád Bálványos,
instituţiile de specialitate (Inspectoratul pentru
Protecţia Mediului Miercurea Ciuc şi Sistemul
de Gospodărirea Apelor Miercurea Ciuc) şi
Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc.

II.2.5.2. Aerul

Obiective:
• Introducerea monitorizării la principalele surse

emitente de poluanţi atmosferici în vederea
stabilirii măsurilor de reducere a aportului
acestora la poluarea aerului;
• Îmbunătăţirea reţelei şi a sistemului de
circulaţie rutieră în scopul reducerii aportului
traficului rutier la poluarea aerului;
• Realizarea unui studiu privind posibilitatea
înfiinţării unor fâşii verzi de-a lungul
principalelor căi rutiere pentru protecţia
populaţiei
împotriva
factorilor
poluanţi
atmosferici, rezultaţi ca urmare a circulaţiei
rutiere.
• Eliminarea traficului rutier greu din municipiul
Miercurea Ciuc, prin realizarea unor artere de
circulaţie care ocolesc oraşul;
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• Îmbunătăţirea calităţii drumurilor pe întreg

teritoriul municipiului pentru a reduce poluarea
aerului cu pulberi.

Ruralul întins în vecinătatea oraşului reprezintă un
potenţial considerabil de producţie a materiilor prime
(lapte, cartofi, secară, orzoaică, ovăz, sfeclă de zahăr
etc.), şi implicit al dezvoltării industriei alimentare.

II.2.5.3. Zgomotul
II.3.2.1. Agricultura, silvicultura
Obiective:
• Reducerea

aportului circulaţiei rutiere la
poluarea fonică a oraşului prin optimizarea
circulaţiei;
• Reducerea nivelului de zgomot în zonele
industriale, prin îmbunătăţirea adusă proceselor
tehnologice şi prin realizarea unei perdele de
protecţie vegetale între zona industrială vest şi
zona rezidenţială.

Obiective:
• Valorificarea mai
•
•
•

II.3. RESURSE ECONOMICE

•
•

II.3.1. Situaþia economicã

Obiective:
• Înfiinţarea parcului industrial şi tehnologic în
•
•
•
•

vederea creşterii atractivităţii oraşului în rândul
investitorilor;
Creşterea calităţii managementului;
Stimularea investiţiilor şi a transferului
tehnologic prin acordarea de facilităţi la nivel
local;
Promovarea turismului, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor oferite vizitatorilor;
Modernizarea infrastructurii rutiere.

II.3.2. Principalele ramuri economice

În viaţa economică a oraşului industria alimentară are
un rol semnificativ (suma profitului pe domenii este
cea mai înaltă, iar la cifra de afaceri ocupă locul doi),
însă potenţialul capitalului uman şi financiar nu este
epuizat.

•
•
•

eficientă a suprafeţelor
agricole;
Valorificarea mai eficientă a terenurilor retrase
de la cultivare (pentru iazuri de decantare,
heleştee, amenajarea de terenuri de sport);
Dezvoltarea mediului de afaceri pentru
producătorii agricoli;
Dezvoltarea horticulturii şi a pepinierelor
pomicole;
Dezvoltarea unor servicii legate de rural şi
agricultură (cercetări agricole, instruiri în
domeniul agriculturii, comerţ şi logistică);
Dezvoltarea relaţiilor oraş - mediu rural;
dezvoltarea prelucrării produselor agricole
(cartofi, carne, plante furajere) şi diversificarea
produselor fabricate din lapte;
Dezvoltarea de IMM-uri în industria de
prelucrare a cărnii, a lânii, şi a pielăriei;
Realizarea centrelor de colectare şi a unităţilor
de prelucrare pentru fructe de pădure, respectiv
pentru prelucrarea ciupercilor;
Împădurirea în următorii 20 de ani a cca.2500
ha păşuni şi fâneţe slab productive, pe care se
vor realiza creşteri medii anuale de cca 15000
m.c. masă lemnoasă.

II.4. RESURSE SOCIO-UMANE

II.4.1. Demografie ºi sãnãtate publicã

Obiective:
• Menţinerea numărului de locuitori;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creşterea natalităţii;
Stoparea numărului ieşirilor cu domiciliu;
Creşterea speranţei de viaţă;
Ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii;
Crearea unor noi locuri de muncă;
Reducerea riscului de îmbolnăvire;
Îmbunătăţirea dotării spitalelor;
Înfiinţarea unor noi secţii în cadrul spitalelor;
Realizarea de programe de educaţie pentru
sănătate;
• Acces echitabil la serviciile de sănătate.
II.4.2. Instituþii sociale

Obiective:

II.4.3. Culte

Obiective:
• Consolidarea continuă a unui anturaj religios

tolerant, astfel încât să se ajungă la un climat
propriu al unei societăţi libere de prejudecăţi şi
de aversiune religioasă. Astfel putem contribui
la premisele unei colaborări internaţionale şi ale
unei dezvoltări bazate pe munca de zi cu zi şi
pe profesionalismul cetăţenilor urbei;
• Trebuie dezvoltată şi întărită relaţia de
parteneriat dintre biserici, prin programe
religioase şi caritabile comune;
• Un alt obiectiv pe termen mediu are la bază
dorinţa de amenajare a cimitirelor de pe
teritoriul municipiului.

• Ajutorul acordat persoanelor şi familiilor care nu

îşi pot asigura singure cele necesare unui trai
decent trebuie să se bazeze pe un sistem bine
stabilit şi profesional. Pe de altă parte, la fel de
important este şi faptul că, fiecărui cetăţean al
oraşului trebuie să i se ofere posibilitatea de a
desfăşura o activitate utilă, ţinând cont de
posibilităţile sale fizice şi intelectuale;
• Soluţionarea problemei copiilor instituţionalizaţi.
Este necesară derularea în continuare al
procesului de desfiinţare a casei de copii
supradimensionate şi crearea unor posibilităţi
de cazare a copiilor abandonaţi la familii
substitutive sau în reţeaua de asistenţi
maternali. Pe termen lung, trebuie să atingem
obiectivul major al reducerii la minim a
numărului
copiilor
instituţionalizaţi
din
Miercurea Ciuc. Acest proces se poate realiza
numai dacă în conştiinţa cetăţenilor urbei, viaţa
unui om, şi în special a unui copil, va figura ca
o valoare supremă care trebuie protejată;
• Ca urmare a unei conlucrări mai strânse între
Penitenciar pe de o parte, şi administraţia
locală, societatea civilă şi unităţile economice
din municipiu pe de altă parte, ar putea creşte
numărul deţinuţilor care vor putea beneficia de
posibilitatea de a lucra în afara Penitenciarului.
Pe termen lung este necesară construirea unui
nou penitenciar în afara centrului oraşului; noua
clădire trebuie să corespundă normelor
europene;
• Înfiinţarea unui centru de reabilitare pentru
persoanele handicapate.

II.4.4. Societatea civilã

Obiective:
• Cele mai multe programe sociale care trebuie

să fie derulate în vederea ajutării cetăţenilor
municipiului se pot dezvolta la un nivel
profesional ridicat doar dacă programul
respectiv este conceput şi derulat în colaborare
cu societatea civilă din localitate. Asociaţiile şi
fundaţiile active dispun de o largă bază de date
privind domeniile de activitate şi totodată au şi
personalul de specialitate, care, de cele mai
multe ori dă dovadă de competenţă şi
profesionalism;
• Administraţia din municipiu şi instituţiile statului
cu sediul în Miercurea Ciuc îşi pot aduce
aportul la dezvoltarea calitativă şi cantitativă a
programelor
derulate
de
organizaţiile
neguvernamentale din oraş şi pot ajuta la
recunoaşterea acestor organizaţii de către
cetăţenii urbei;
• Este nevoie de realizarea unui parteneriat
public între administraţia locală, societăţile
economice, societatea civilă şi cetăţeni, în
vederea fondării unei baze de dezvoltare
bazată pe asentimentul larg al comunităţii.
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II.4.5. Rromii în comunitate

II.5. ÎNVÃÞÃMÂNT, CULTURÃ ªI
AGREMENT

Obiective:
• Pe termen scurt trebuie să ajungem la un nivel

mult mai ridicat în ceea ce priveşte numărul
copiilor rromi care frecventează instituţiile de
învăţământ preşcolar şi şcolar;
• Pe termen mediu trebuie asigurată participarea
tuturor copiilor rromi la educaţie, fie ea în şcolile
deja existente în municipiu sau în unităţi
specializate, având în vedere faptul că mulţi
copii rromi ajung la vârsta de 10-12 ani fără să
fi frecventat şcoli sau grădiniţe;
• Obiectivul pe termen lung îl constituie
participarea copiilor rromi la educaţie la vârsta
prescrisă de lege şi fără discriminări.

II.5.1. Educaþie ºi învãþãmânt

Obiective:
• Alinierea, în următorul deceniu, a municipiului

•

II.4.6. Siguranþa publicã

Obiective:

•

• Creşterea siguranţei publice şi consolidarea

păcii sociale. Un climat solid de pace socială în
comunitate însemnă o creştere semnificativă a
calităţii vieţii locuitorilor, fiind totodată un aspect
care atrage turiştii şi investitorii străini,
potenţialii parteneri în viaţa socio-economică şi
cultural-sportivă
a
municipiului.
La baza realizării acestui obiectiv stă, în primul
rând, dezvoltarea economică, respectarea
legalităţii şi existenţa unui climat de solidaritate
civică.

•

•

•

•

Miercurea Ciuc la curentele şi standardele
europene privind raportul participanţilor în
învăţământul superior, respectiv 40-50 % dintre
absolvenţi să-şi continue studiile după
bacalaureat;
Dezvoltarea unui sistem de învăţământ
modular, flexibil şi cu posibilităţi individuale de
combinare, capabil să absoarbă şi să satisfacă
exigenţele, cerinţele educaţionale ale diverselor
categorii sociale.
Realizarea unui centru municipal pentru:
- Monitorizarea, pe plan local, a activităţii
actorilor de pe piaţa învăţământului;
- Monitorizarea
evoluţiei
carierei
absolvenţilor de licee şi urmărirea
permanentă a cerinţelor.
Realizarea unui parteneriat între instituţiile
formatoare, prestatoare de instruire, mediul
economic, reprezentanţii societăţii civile şi
administraţia publică locală, pentru elaborarea
unei strategii de dezvoltare a municipiului prin
dezvoltarea substanţială a învăţământului;
Instituţionalizarea dezbaterii şi elaborării unei
strategii de dezvoltare a sistemului de
învăţământ, cu includerea potenţialilor parteneri
din sfera economicului;
Sprijinirea prin acte administrative şi contribuţii
logistice, conlucrarea şi chiar confederalizarea
factorilor din învăţământul informal (ex.
“Academia Mutuală”) în vederea creşterii
eficienţei lor;
Identificarea de surse pentru susţinerea
dezvoltării învăţământului superior prin investiţii
şi facilităţi.
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• Crearea unor noi

spaţii pentru activităţi
culturale, care va atrage după sine şi
diversificarea programelor culturale.

II.5.2. Cultura ºi a rta:

Obiective:
• Valorificarea colecţiei de artă plastică: expoziţie

permanentă de artă plastică reprezentativă
regiunii, mari maeştri ai artei plastice din zonă.
Prelucrarea, catalogarea, prezentarea;
• Muzeul Secuiesc al Ciucului - un muzeu viu,
putere atractivă în turismul cultural şi pentru
localnici: o mai bună exploatare a colecţiilor,
programe interactive, programe culturale;
• Parcul etnografic – exploatarea spaţiului în aer
liber pentru diferite activităţi (de. ex. cele legate
de păstrarea tradiţiilor populare);
• În Miercurea Ciuc există două scene în aer liber
(la Şumuleu Ciuc şi la Jigodin). Punerea lor în
funcţiune pentru desfăşurarea programelor în
aer liber;

II.5.3. Sport ºi agrement

Obiective:
• Construirea unei săli de sport polivalente;
• Construirea unui bazin acoperit de înot;
• Amenajarea unui patinoar descoperit

!

(în
sezonul rece) pistă de patinaj pe role;
• Construirea pistelor pentru ciclism;
• Amenajarea zonei de agrement Şuta
(posibilităţi: plimbare cu barca, ciclism, pescuit,
înot, etc.)
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III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE

III.1. OBIECTIVE GENERALE

Obiectivele principale ale
Miercurea Ciuc constau în:

dezvoltării

III.2. ÎNTÃRIREA CAPACITÃÞII
PRIMÃRIEI MIERCUREA CIUC

oraşului

• dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea

•
•
•
•

accesului neîngrădit al populaţiei
şi
consumatorilor
industriali
la
această
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie
gaze, căi de transport)
accesul la locuinţă
protecţia mediului
reducerea sărăciei
regenerare urbană (regenerarea capitalului
natural, în special a terenurilor şi a resurselor
de apă contaminate, precum şi reabilitarea
urbană prin refacerea si dezvoltarea centrului
istoric, a clădirilor istorice aflate în afara
perimetrului istoric delimitat, precum şi
redezvoltarea clădirilor prin refacerea faţadelor
şi a funcţiunilor lor de bază sau redefinirea
acestor funcţiuni)

Ţinând cont de condiţiile specifice ale zonei, în
subsidiar obiectivelor generale, Municipiul Miercurea
Ciuc îşi propune totodată şi îşi asumă
responsabilitatea faţă de hinderland-ul rural, faţă de
persoanele defavorizate şi pentru o bună convieţuire
interetnică.

III.2.1. Managementul resurselor umane

III.2.1.1. Creşterea nivelului de pregătire
profesională
• identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de

training şi instruire

• corelarea necesităţilor cu potenţialul uman

existent

• identificarea unui sistem de training permanent
III.2.1.2. Utilizarea eficientă a resurselor umane
• identificarea regulamentului de organizare şi

funcţionare a personalului

• pregătirea realizată conform ROF-ului
• personalul să lucreze în domenii de activitate

bine definite

• actualizarea permanentă a fişei postului
III.2.1.3. Creşterea responsabilităţii şi a
independenţei profesionale
• conştientizarea importanţei activităţii fiecărui

angajat

• funcţionarea sistemului instituţional

să fie
transparentă pentru fiecare angajat
• acordarea unor stimulente financiare în funcţie
de eficienţa activităţii depuse
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III.2.2. Unitãþi de coordonare

III.2.2.1. Îmbunătăţirea politicilor de personal şi
de conducere

• fondarea unui sistem de management al calităţii
III.2.4.2. Elaborarea unui sistem de monitorizare
a calităţii serviciilor publice

• îmbunătăţirea colaborării dintre birourile şi

serviciile primăriei

• reînnoirea politicilor de funcţionare a birourilor

III.2.5. Probleme financiare
• Gestionarea mai eficientă a banului public
• Creşterea veniturilor prin proiecte şi programe

III.2.3. Legislaþie ºi regulamente –
Realizarea compatibilitãþii instituþionale
cu UE
• armonizarea capacităţii

instituţionale şi a
structurilor de implementare pentru preluarea
legislaţiei comunitare

cu finanţare nerambursabilă

• Cheltuirea eficientă a veniturilor
III.2.6. Managementul informaþiilor
• Corelarea şi integrarea bazelor de date din

instituţie

• Analiza nevoilor în domeniul software-lor
III.2.4. Stra tegii, politici, planuri

III.2.4.1. Schimbarea de fond a raportului dintre
administraţie şi cetăţean
• serviciul public în folosul cetăţeanului
• eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt

confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici

• consolidarea şi lărgirea cadrului de participare

a societăţii civile la procesul decizional
unei strategii de comunicare
operativă cu cetăţenii

III.3. PROIECÞIA FINANCIARÃ
Bugetul local în perioada 1999-2002 este prezentat în
trei tabele. Bugetele anilor 1999-2000 şi, respectiv,
2001-2002 sunt tratate separat, datorită schimbărilor
legislaţiei referitoare la bugetul administraţiei publice
locale.

• elaborarea

Tabel nr. 1. Situaţia v eniturilor oraşului Miercurea Ciuc în perioada 1999-2002

TOTALE din care:
Venituri proprii din care:
Impozit pe prof it
Impozit pe v enit liberi prof esionişti
Impozit pe clădiri persoane f izice
Taxă mijloace de transport pers. f iz.

BVC 2000
mii lei
84.390.600
26.500.000
1.133.000
700.000
5.435.000
1.180.000

BVC 2001
mii lei
184.676.592
31.276.672
789.233
111.833
6.886.505
1.203.392

Impozit pe v enit închiriere
Impozit pe v enit din premii

100.000
11.000

2.283

VENITURI

PROP 2002
mii lei
224.537.544
45.570.000

8.000.000
1.600.000
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BVC 2001
mii lei
51.014
1.612.715
4.109.092

PROP 2002
mii lei

Impozit pe v enit nesalarial
Impozit pe teren persoane f izice
Alte impozite şi taxe de la populaţie

BVC 2000
mii lei
1.710.000
1.100.000
3.100.000

Taxe teren folos teren proprietate de stat
Impozit pe clădiri persoane juridice
Impozit pe teren persoane juridice
Taxe pe mijloace transport persoane juridice

160.000
2.530.000
1.200.000
1.500.000

150.581
5.516.035
1.747.646
2.332.004

130.000
11.000.000
2.250.000
3.000.000

40.000

37.511
308.195
1.510.576

50.000
750.000
3.000.000
3.000.000

VENITURI

1.950.000
5.500.000

Alte încasări din impozite
Impozit pe spectacole
Taxe si tarif e pentru eliberare licenţă si autorizare
Taxe extrajudiciare

1.100.000

Alte v enituri privind circulaţia
Venituri din circumscripţii sanitar veterinare
Alte v enituri din instituţii publice
Cheltuieli judecată despăgubiri

900.000
10.000
1.100.000
108.000

1.068.859

Amenzi
Restituiri de f onduri din anii precedenţi
Concesiuni şi închirieri
Alte v enituri

390.000
2.933.000
20.000

115.685
5.367
3.356.297
114.044

Valorif icare bunuri

40.000

164.080

500.000

Sume acord din TVA
Cote defalcate din impozit pe venit
Sume defalcate din impozitul pe salariu
Handicap

41.000.000
2.500.000
900.000

79.182.381
57.093.842
3.118.180
1.874.733

99.472.071
63.000.000

1.490.600
12.000.000

11.009.681
1.121.103

1.830.473
13.865.000
800.000

5.000.000
6.800.000
100.000

1.103.516
17.587

500.000
300.000

Sume defalcate pentru ajutor social şi ajutor incapacitate
Sume defalcate subvenţie energie termică
Fonduri speciale din care:
a) taxe speciale
b) f onduri pentru drumurile publice
c) f onduri construcţii locuinţe
d) donaţii, sponsorizări

e) v ânzare bunuri
Subvenţii
Fond rulment

100.000

70.947
12.778
340.000
4.500.000
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Tabel nr. 2. Situaţia comparativă a repartizării BVC-ului pe capitole si subcapitole de cheltuieli în
perioada 1999-2000
1999
mii lei
56.421.570

100

2000
mii lei
84.390.600

100

Autorităţi executive 51.02

6.450.000

11.43

83.500.000

9.89

Învăţământ 57.02

7.925.000

14.05

12.082.000

14.32

Sănătate 58.02
din care:
Centrul de Transf uzii Sangvine
Creşe

850.000

1.51

850.000

1.01

TOTAL Cheltuieli
din care:

%

625.000
225.000

%

750.000
100.000

Spital, Dispensar, Leagăn de copii
Cultură, religie, sport 59.02
din care:
Bibliotecă

6.300.000

11.16

770.000

1.350.000

Muzeul secuiesc
Teatrul municipal
Casa de cultură municipală
Ansamblul Secuiesc

1.130.000
800.000
1.200.000
1.700.000

1.600.000
1.450.000
1.350.0000
2.450.000

Asociaţia Sportivă

700.000

1.500.000

Asistenţă socială 60.02
din care:
Ajutor de încălzire

2.700.000

4.78

1.378.000

9.700.000

2.915.000

11.49

3.47

2.540.000

Drepturile asist. pers cu handicap

1.700.000

Servicii publice 63.02
- întreţinerea drumurilor
- iluminat public

26.478.070
6.980.000
1.092.000

46.93

37.930.600
13.115.000
1.600.000

44.94

- salubrizare
- zone v erzi
- alimentări cu apă
- reţele puncte termice

2.935.000
2.911.000
264.070
8.587.000

3.725.000
4.200.000
700.000
3.190.600

- canalizare
- alte activ ităţi şi serv. publice

605.000
3.104.000

4.175.000
7.225.000

Agricultură 67.02
Transport în comun 68.02

220.500
902.000

0.39
1.60

Alte act. economice 72.02
Cheltuieli cu destinaţie specială
96.02
Plăţi de dobânzi 89.02
Ramburs împrumuturi 90.02

175.000

0.31

553.000

0.66

4.421.000

7.84

12.000.000

14.22
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Tabel nr. 3. Situaţia comparativă a repartizării BVC-ului pe capitole si subcapitole de cheltuieli în
perioada 2001-2002

TOTAL CHELTUIELI
din care:

2001
mii lei
198.414.126

%
100

2002 prop
mii lei
224.537.544

%
100

Autorităţi executive 51.02

14.300.000

6.89

14.700.000

6.54

Învăţământ 57.02
Sănătate 58.02
din care:
Centrul de Transf uzii Sangvine

102.517.243
1.569.000

49.42
0.75

118.668.154
2.150.000

52.85
0.95

635.312

1.200.000

Creşe

933.688

950.000

Cultură, religie, sport 59.02
din care:
Bibliotecă

13.800.000

2.000.000

2.350.000

Muzeul secuiesc
Teatrul municipal
Calendarul cultural
Ansamblul Secuiesc

2.500.000
2.900.000

2.950.000
3.400.000
1.750.000
4.150.000

Asociaţia Sportivă
Culte
Program cult.- distractiv al tineretului

2.900.000

Asistenţă socială 60.02
din care:
Cantină socială
Ajutor social
Indemnizaţie de naştere

4.615.733

1.000.000
140.000
80.000

1.200.000
1.830.473
100.000

Drepturile asist. pers cu handicap
Ajutor urgenţă
Adăpost de noapte
Ajutor pentru încălzire

2.274.733
294.000
763.000

3.300.000
200.000
300.000
650.000

6.65

3.500.000

18.400.000

8.19

3.200.000
300.000
300.000
2.22

7.580.473

Subv enţii pt. f undaţii

64.000

Servicii publice 63.02
- întreţinerea drumurilor
- iluminat public

53.499.130
14.155.822
2.673.000

- salubrizare
- zone v erzi
- alimentări cu apă
- reţele puncte termice

4.173.000
17.511
650.000
14.507.681

5.550.000
3.450.000
350.000
31.474.912

- canalizare
- alte activ ităţi şi serv. publice
- locuinţe – cheltuieli investiţie

2.838.742
13.264.981
1.218.393

6.262.341
1.179.088

25.79

57.466.341
6.000.000
3.200.000

3.37

25.59
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Agricultură 67.02
Transport în comun 68.02
Alte acţiuni 72.02
Apărarea civ ilă
Centrul militar
Recensământul populaţiei

2001
mii lei
125.000
325.000
1.230.000
650.000
115.000
465.000

Protecţia copilului 84.02

930.531

Fond de rezervă buget 95.02
Cheltuieli cu destinaţie specială
96.02
Vânzări de bunuri
Cheltuieli din f ond pentru drumuri publice

Cheltuieli din f ond pentru locuinţe
Cadastru imobiliar
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări

11.200.000

2002 prop
mii lei
124.000

%
0.06
0.15
0.59

0.45
5.39

%
0.05

2.555.200
1.366.000
135.000
1.054.200

1.13

1.093.376

0.48

1.000.000

0.44

800.000

0.36

500.000
1.350.000
150.000
200.000

Planificarea strategică din punct de vedere financiar
este imposibilă datorită schimbărilor legislaţiei. Din
aceeaşi cauză, bugetele locale pe următorii 2 ani nu
se pot estima.
Resursele financiare ale oraşului se conturează astfel:
impozite şi taxe locale (cca. 25% din venit) cote
defalcate din impozitul pe venit (cca. 75% din venit)
sume defalcate din impozitul pe salarii (~ 0%) sumele
defalcate din TVA.
Se poate preconiza o creştere cu 90% a impozitelor şi
taxelor locale conf. HG 188/2002. Cotele defalcate din
impozitul pe venit o să aibă o creştere sub valoarea

500.000
300.000

inflaţiei, iar sumele defalcate din impozitul pe salar
sunt nesemnificative. Sumele defalcate din TVA
acoperă cheltuielile personalului didactic. 88% din
venitul total constituie subvenţiile şi alocaţiile
bugetare, deci doar un procent de 12% rămâne la
dispoziţia oraşului. Această sumă este folosită pentru
realizarea programelor şi subprogramelor de
dezvoltare.
Din situaţia prezentată reiese că autorităţile locale nu
au libertatea de a decide împărţirea resurselor
financiare a oraşului.

III.4. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTE IDENTIFICATE

III.4.1. Mediu natural ºi construit
Nr.
crt

OBIECTIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER

MONI T
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Nr.
crt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OBIECTIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

Fonduri
rambursabile,
nerambursabile,
Amenajarea
depozitului de deşeuri buget local, buget
ecologice
judeţean,
bugetul de stat (R,
NR, BL, BJ, BS)
Introducerea
colectării selective a
deşeurilor şi
refolosirea acestora

R, NR, BL, BJ, BS

Extinderea,
retehnologizarea
staţiei de epurare

R, NR, BL, BJ, BS

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

Amenajarea depozitului de deşeuri
menajere Miercurea Ciuc

3,8 mil.

2002-2007

Primărie
Goscom

Goscom

Primărie
Biroul LA21

2002-2006

Primărie

ONG
REMAT
Alte SC

Primărie
Biroul LA21

2002-2007

Goscom

Goscom

Goscom
Biroul LA21

Goscom

Goscom
Alte SC

Goscom
Biroul LA21

Goscom, SC

Primărie

Studiu de fezabilitate cu privire la
introducerea selectivă a deşeurilor şi
refolosirea acestora
Introducerea colectării selective şi
refolosirea deşeurilor

20000

Extinderea şi retehnologizarea staţiei de
epurare

Extinderea reţelei de apă potabilă şi
Reabilitarea,
canalizare la Cioboteni
extinderea reţelei de
Extinderea reţelei de canalizare
apă potabilă, a reţelei
menajeră pe str. Szék
de canalizare
R, NR, BL, BJ, BS
Canalizare menajeră şi pluvială în
menajeră şi pluvială,
cartierul T aploca
depistarea legăturilor
Canalizare menajeră la Jigodin
dintre sistemele de
canalizare
Reabilitarea sistemului de canalizare a
municipiului
Studiu de prefezabilitate, fezabilitate şi
Construire staţie de
execuţie alimentare cu apă potabilă,
epurare la Harghita R, NR, BL, BJ, BS
canalizare, construire staţie de epurare
Băi
la Harghita Băi.
Proiectarea traseelor pentru bicicliştiAmenajarea traseelor
R, NR, BL, BJ, BS
15 km
pentru biciclişti
Amenajarea traseelor pentru biciclişti

7.

Îmbunătăţirea reţelei
Îmbunătăţirea sistemului de circulaţie în
şi sistemului de
zona centrală a municipiului
circulaţie, separarea
Construirea arterelor de circulaţie
funcţională a
R, NR, BL, BJ, BS
ocolitoare
categoriilor de trafic,
Realizarea plantaţiilor de aliniament
crearea plantaţiilor de
de-a lungul străzilor
aliniament

8.

Îmbunătăţirea calităţii
drumurilor pe întreg R, NR, BL, BJ, BS
teritoriul municipiului

9

Stabilirea zonei de
protecţie peisagistică
Stabilirea zonei de protecţie peisagistică
R, NR, BL, BJ, BS
şi ecologică a dealului Şumuleu
şi ecologică a dealului
Şumuleu

Amenajarea unor noi
parcuri în zonele
10.
R, NR, BL, BJ, BS
Lunca Mare, T opliţa,
Şuta, Jigodin, Spicului

5000

50000

2005-2012

2003
2006

Nemetalifere SA Biroul LA21

Primărie

SGA

Primărie
Biroul LA21

Primărie

ONG
Şcoli

Primărie
Biroul LA21

SC

Primărie
Biroul LA21

Primărie

ONG

Primărie
Biroul LA21

2003-2010

Primărie

ONG

Primărie
IPM
Biroul LA21

2003-2007

Primărie

Reabilitarea îmbrăcăminţii a 9500 mp
străzi aflate în stare critică
Reparaţii curente străzi

Amenajarea parcului în zonă
Lunca Mare - parc dendrologic
T opliţa,
Şuta
Băile Jigodin
Spicului

Organizarea şi
Studiu cu privire la organizarea şi
dezvoltarea zonelor de
dezvoltarea zonelor de agrement Şuta,
agrement Şuta,
Jigodin Băi, Băile Miercurea Ciuc,
Jigodin Băi, Băile
Şumuleu
11.
Miercurea Ciuc,
R, NR, BL, BJ, BS
Şumuleu, utilizarea
Studiu cu privire la utilizarea rezervelor
rezervelor de apă
de apă medicinală la nivelul
medicinală la nivelul
posibilităţilor
posibilităţilor

SC turistice
Dir. sănătate

Primărie
Biroul LA21
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FINAN ŢARE

Delimitarea
perimetrului de
protecţie
hidrogeologică a
frontului de captare a
apei potabile a
12.
R, NR, BL, BJ, BS
municipiului şi
urmărirea sistematică
a evoluţiei cantitative
şi calitative a
rezervelor de apă
potabilă
Delimitarea
perimetrului de
protecţie sanitară şi
13.
R, NR, BL, BJ, BS
hidrogeologică a
resurselor de apă
minerală din Harghita
Băi
Gospodărirea durabilă
a pădurilor, delimitarea
pădurilor cu rol de
14.
R, NR, BL, BJ, BS
protecţie, amenajarea
pădurii Şuta ca
pădure-parc
Refolosirea
15. rumeguşului sub formă R, NR, BL, BJ, BS
de combustibil

16.

VAL.
(Euro)

Delimitarea perimetrului de protecţie
hidrogeologică a frontului de captare a
apei potabile a municipiului
Urmărirea sistematică a evoluţiei
cantitative şi calitative a rezervelor de
apă potabilă

PER.

2003-2006

Delimitarea perimetrului de protecţie
sanitară şi hidrogeologică a resurselor
de apă minerală din Harghita Băi

Amenajarea pădurii Şuta ca pădureparc
Delimitarea pădurilor cu rol de protecţie
pe teritoriul administrativ al municipiului

INST.

PARTENER

MONI T

Goscom

Goscom
Agenţia
Naţională a
Resurselor
Minerale
(ANRM)SGA

Primărie
Biroul LA21

Primărie

ANMR
SGA

Primărie
ANMR
Biroul LA21

Composesorate

Primărie
Insp. Silvic
Biroul LA21

IPM
ONG

IPM
Biroul LA21

2003-2010 Dir. Silvică

2003-2005

Primărie
ONG

2003-2006

Primărie
Biroul LA21

Primărie
Biroul LA21

Elaborarea unui studiu cu privire la
reabilitarea şi asigurarea protecţiei
zonelor umede şi a plantelor rare situate
în lunca Oltului, ameliorarea terenurilor
înmlăştinite

Primărie
Biroul LA21

Primărie
Biroul LA21

Elaborarea unui studiu de reabilitare a
albiei râului Olt
Realizarea prevederilor din Contractul
de râu pentru râul Olt

Primărie
Biroul LA21

RAIF
SGA

Primărie
Biroul LA21

2002-2004

Primărie
Biroul LA21

ONG
Asociaţia
Handicapaţilor
Fizic

Primărie
Biroul LA21

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

Organizarea de seminarii cu privire la
utilizarea deşeurilor în scop energetic

Elaborarea unui studiu cu privire la
reconstrucţia ecologică a turbăriilor
Reconstrucţia
R, NR, BL, BJ, BS
ecologică a turbăriilor
Proiect de execuţie, realizarea lucrărilor
de reecologizare

Reabilitarea şi
asigurarea protecţiei
zonelor umede situate
17.
R, NR, BL, BJ, BS
în lunca Oltului,
ameliorarea terenurilor
înmlăştinite
Iniţierea unui studiu de
reabilitare a albiei
râului Olt, realizarea
18.
R, NR, BL, BJ, BS
prevederilor din
Contractul de râu
pentru râul Olt

19.

TI TLUL PROIEC TUL UI

Evaluarea situaţiei actuale şi stabilirea
măsurilor necesare cu privire la accesul
persoanelor cu handicap fizic în clădirile
Asigurarea accesului
instituţiilor publice, conform legislaţiei în
persoanelor cu
vigoare
handicap fizic în
R, NR, BL, BJ, BS
clădirile instituţiilor
Iniţierea unei campanii de conştientizare
publice, conform
a importanţei asigurării accesului
legislaţiei în vigoare
persoanelor cu handicap fizic în clădirile
instituţiilor publice conform legislaţiei în
vigoare

III.4.2. Resurse economice
Nr.
crt

OBIETIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)
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M U N IC IPIU L
Nr.
crt

1.

2.

OBIETIVE
SPECIFICE

Evaluarea
suprafeţelor
agricole, crearea
categoriilor calitative
de soluri locale,
crearea planului de
exploatare a
suprafeţelor agricole
Folosirea mai
eficientă a
suprafeţelor agricole

Asigurarea
condiţiilor pentru
crearea unor
activităţi rentabile în
agricultură

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER
Oficiu pentru
Cercetări
Pedologice
IPM

Fonduri
rambursabile,
nerambursabile, buget local,
buget judeţean,
bugetul de stat
(R, NR, BL, BJ,
BS)

R, NR, BL, BJ,
BS

Evaluarea complexă a suprafeţelor
agricole din Miercurea Ciuc (fertilitate,
nivelul poluării, caracteristicile
ecologice etc.)

4.000

1 an

Îmbunătăţirea efectivelor de animale,
eficientizarea activităţilor agricole din
satele periferice oraşului

25.000

2 ani

Dezvoltarea infrastructurii agricole din
oraşul Miercurea Ciuc (grajduri,
adăpătoare etc.)

45.000

2 ani

Sprijinirea economiei autohtone (mai
ales a industriei alimentare) în
Miercurea Ciuc prin acordarea unor
subvenţii, sprijinirea cheltuielilor de
închiriere

Alcătuire stand pentru producători
locali

Centrul de
cercetare
agricolă
Primărie
Primărie

Primărie
Întreprinzători

6000
Administraţia pieţei

1000

0,5 an

60.000

2 ani

12.000

1 an

3000

3 ani

6000

3 ani

Asociaţia
Crescătorilor
de Animale,
Asociaţia
pentru
Dezvoltarea
Microregională
Alcsik
(ADMA),
Asociaţia
Producătorilor
de Cartofi

Fundaţia LAM
Fundaţii de
specialitate
Industria de
prelucrare a
laptelui
SC. Harmopan
SA.
ADMA

Reabilitarea lacului Şuta. Crearea
unei zone de agrement

3.

Punerea în folosinţă
a terenurilor
neagricole, scoase
de sub exploataţiile
agricole

Semănarea terenurilor forestiere
distruse
R, NR, BL, BJ,
BS

Crearea unor zone protejate
Crearea a trei lacuri (heleştee şi
pentru agrement) în Jigodin

4.

5.

Crearea unor
pepiniere

Sprijin şi consultanţă
profesională pentru
întreprinzători
agricoli

Sprijinirea inovaţiilor

R, NR, BL, BJ,
BS

R, NR, BL, BJ,
BS

Primărie

ADMA
Asociaţia
Pescarilor
Sportivi
(AJVPS)
IPM

Primărie
Ocolul silvic
Direcţia de
ocrotire a
plantelor
agricole

Lărgirea activităţii în domeniul
horticulturii

4000

2 ani

Primărie

Organizarea unor cursuri în domeniul
agriculturii
- creşterea animalelor
- cultura plantelor (cartofi şi plante
furajere)

4000

2 ani

Primărie
Biroul de
Dezv.

60.000

2 ani

ADMA

Crearea centrului de calificare a
produselor şi a alimentelor
ecologice (bioalimente)

Biroul
Judeţean de
Consultanţă în
Agricultură
Asociaţii
profesionale
Univ.Sapientia

MONI T

Primărie
Birou
Judeţean
de
Consultanţă
Agricolă
Instituţia
aplicantă

Primărie
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M IERC U REA
Nr.
crt

6.

7.

8

9.

10.

–

OBIETIVE
SPECIFICE

Îmbunătăţirea
calităţii produselor
agricole

Îmbunătăţirea
relaţiilor urban-rural

Crearea unei Centru
de Colectare şi
Prelucrare ciuperci
şi fructe de pădure

Acordarea unui
sprijin financiar
pentru întreprinderile
de prelucrare a
cărnii

Clarificarea
drepturilor de
proprietate,
respectiv
dezvoltarea zonelor
industriale

11.

Crearea Parcului IT

12.

Cercetări regionale
în domeniul
economiei şi al
industriei
Editarea publicaţiilor
în domeniu
Organizarea
seminariilor,
conferinţelor şi a
cursurilor în
domeniul eficienţei
economice pentru
întreprinzătorii locali

C IU C

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

R, NR, BL, BJ,
BS

Dezvoltarea parteneriatelor formate
între producători şi prelucrători
- organizarea unor întâlniri
profesionale
- organizarea seminariilor
- prezentarea cât mai largă a valorilor
naturale
- promovarea metodelor bioculturale

R, NR, BL, BJ,
BS

R, NR, BL, BJ,
BS

R, NR, BL, BJ,
BS

R, NR, BL, BJ,
BS, Capital privat

R, NR, BL, BJ,
BS

2000

PER.

2 ani

Elaborare strategiei regionale de
transport în comun (regiunea Ciuc)

2000

1 an

Crearea unui parteneriat între
producătorii şi prelucrătorii de lapte

2000

1 an

Crearea unei reţele de colectare
regională

4000

1 an

30.000

2 ani

Crearea unei uzine de prelucrare
Promovarea produselor ecologice
Înfiinţarea unui abator profesional
conform cerinţelor UE şi legislaţiei
naţionale

400.000

Dezvoltarea punctelor de tăiere şi a
IMM-urilor de prelucrare a cărnii

35.000

Dezvoltarea infrastructurii
Crearea unor spaţii verzi
Renovarea şi repunerea în funcţiune
a clădirilor din zona industrială
Acordarea unor facilităţi în cheltuielile
fixe
Crearea condiţiilor de infrastructură
(teren, planuri, investitori)
Evaluarea şi alcătuirea unei baze de
date despre firmele potenţiale
Implementare, asistenţă în stabilirea
IMM -urilor (firme high- tech, telefonie
mobilă, informatică, Centru de
cercetare al Universităţii Sapientia)
Structura Competitivităţii Profesionale
în Economie
Proiect de cercetare complexă

R, NR, BL, BJ,
BS

VAL.
(Euro)

PARTENER

ONG
ADMA

Univ.Sapientia
Oficiul
pedologic,
Biroul
Judeţean de
Consultanţă în
Agricultură

Întreprinzători Primărie
Asociaţia
Crescătorilor de
Bovine
Întrepr. ptr
industrializa
rea laptelui

ADMA

Ocolul silvic
Consilii locale
CJ

Întreprinz.
Oficiul pt.
protecţia
consumatorilor

CJ
Direcţia
Judeţeană
pentru
Creşterea
Animalelor
Primărie

3 ani

Primărie

Firme
prezente în
zonele
industriale
Camera de
Comerţ şi de
Industrie (CCI)

3 ani

Primărie
Invest.
străini
Capital
privat
Phare
Fonduri UE

în funcţie
de
fonduri

150.000

Consilii locale
din regiunea
Ciuc

Întreprinz.
locali
BIIC

30.000
16.000
12.000

CCI
Oraşe înfrăţite
Firme, Instituţii

10.000/a
n

Editarea unei publicaţii de specialitate
periodică (distribuită în trei judeţe)
5000/an
Organizarea anuală a 5 expoziţii de
produse de larg consum, pentru
prezentarea produselor fabricate în
judeţ (2 expoziţii specializate în
domeniul produselor de alimente)

INST.

1 an

Univ.
Sapientia
CCI

30.000

Primărie
CJ
Întreprinzători
din regiune şi
din judeţ

MONI T
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Nr.
crt

OBIETIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

Definirea zonelor de
interes turistic
13.

14.

Elaborarea şi
implementarea unor
programe turistice
integrale

Creşterea calităţii
managementului
întreprinderilor mici
şi mijlocii

R, NR, BL, BJ,
BS

R, NR, BL, BJ,
BS

TI TLUL PROIEC TUL UI
Proiectul Jigodin (canalizare,
heleşteu, hotel, agrement)
Proiectul Băile Harghita (trasee de
schi, conducte de apă şi de
canalizare, reconstrucţia drumului
judeţean şi a drumurilor din staţiune,
asigurarea serviciilor publice, încasări
impozite)
Reabilitarea lacului Şuta (curăţirea
lacului, crearea unui habitat adecvat
pentru faună şi floră, crearea zonelor
de protecţie, construire unei alei în
apropierea lacului, construirea unei
parcări).
Crearea Directoratului orăşenesc de
standuri şi de ape minerale
(dezvoltări, foundraising, elaborare
proiecte şi strategii, formarea unui
parteneriat cu întreprinzători)
Crearea unui centru Olimpic de Iarnă
(evenimente sportive, tabere pentru
sportivi profesionişti)
Cursuri de perfecţionare pentru
conducerea firmelor mici si mijlocii:
management

R, NR, BL, BJ,
BS

16.

Realizarea
aeroportului în zonă

R, NR, BL, BJ,
BS

Realizarea studiului de fezabilitate
Construcţia aeroportului

17.

Retehnologizarea
societăţilor
comerciale

R, NR, BL, BJ,
BS, Credite de
investiţii

Încurajarea retehnologizării prin
acordarea de facilitaţi de către
Primărie la impozitele şi taxele locale
pe o anumită perioadă de timp
Retehnologizarea propriu zisă a
firmelor

18.

Atragerea
investiţiilor străine in
diferite domenii din
industrie

R, NR, BL, BJ,
BS

Atragerea investiţiilor în industria de
vârf, tehnologie modernă, industria
software, prin asigurarea condiţiilor
avantajoase pentru investitori (sediu,
forţă de muncă, infrastructură)

19

Promovarea
turismului

R, NR, BL, BJ,
BS

Expoziţie şi conferinţă turistică

Asistenţă şi instruire

R, NR, BL, BJ,
BS

Instruire personal turistic
Asistenţă de specialitate
Schimb de experienţă

20

PER.

500.000
1.000.00
0

2 ani
3 ani

300.000

Sprijinirea participării firmelor la
expoziţii, târguri
Înfiinţarea unei societăţi comerciale
pentru recrutarea şi instruirea forţei de
muncă
Crearea unui centru (birou) care se
ocupă cu monitorizarea posibilităţilor
de atragere de capital (fonduri
nerambursabile, credite preferenţiale)

2 ani

10.000/a
n

2 ani

800.000

5 ani

18.000

20032004

marketing
finanţarea întreprinderilor
Crearea unui centru care să dispună
de o bază de date cu expoziţiile care
urmează să fie organizate

Sprijinirea firmelor
locale în asigurarea
resurselor umane şi
asigurarea pieţelor
de desfacere pentru
produsele fabricate
(creşterea
exportului)

15.

VAL.
(Euro)

INST.

PARTENER

Primărie
ONG
Asoc.
Sportive
Întreprinzători
AJVPS

Firme locale,
Proprietari de
vile, Localnici,
IMH, CJ
Biroul T ourinfo
Organizaţii
turistice
Primăria
Comunei
Sâncrăieni
Composesorate
Întreprinzători
Instit.
financiare

CCI, BIIC

Primărie, Univ.
Sapientia

2003
4000

2003
2002

CCI
IT DH
Krónika
BIIC

CCI
BIIC

Primărie
Guvern

Firme
multinaţionale

2003

20022012
2012

Primărie
Univ.Sapientia
AOFMH

2006

Bănci,
instituţii fin.

20032007

Primărie

10 ani

10 ani

CCI

Krónika
CCI
BIIC

Primărie

Primărie
CCI

10.000

MONI T

Primărie

Bir T ourinfo
Univ.
Sapientia

CCI

Univ.
Sapientia,
UBB
Goscom

Primărie

CJ
Asociaţia
turistică HR.

Primărie

Agenţii
turistice
CJ
Biroul T ourinfo

Primărie
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M IERC U REA
Nr.
crt

21

22

–

OBIETIVE
SPECIFICE

T urism balnear

Dezvoltarea turistică
a regiunii

C IU C

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

R, NR, BL, BJ,
BS t

Centru de tratament Jigodin
Centru de tratament Băile Harghita
Centru de agrement Szecseny

R, NR, BL, BJ,
BS

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

Bir.
T ourinfo

Specialişti în
dom. balnear
Agenţii de
turism
OGA

Primărie

2 ani
10 ani

Bir.
T ourinfo

Composesorate
ADMA
Agenţii
turistice
Primării locale

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

Instituţii
specializate în
training-uri de
dezvoltare
comunitară

Primărie
Biroul LA21

Societăţi
comerciale

Primărie
Biroul LA21

Primărie

Instituţii
specializate în
training-uri

Primărie
Biroul LA21

10 ani

Crearea unei reţele turistice regionale
Dezvoltarea turismului rural

Primărie

III.4.3. Resurse socio-umane
Nr.
crt.

1.

2.

VAL.
(Euro)

OBIECTIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

Stoparea numărului
ieşirilor cu domiciliu

Fonduri
rambursabile,
nerambursabile, buget local,
buget judeţean,
bugetul de stat (R,
NR, BL, BJ, BS)

T raining de dezvoltare comunitară
3000/an
pentru conducătorii din administraţia
(de 5 ori
publică
pe an)
T raining de dezvoltare comunitară
4000/an
pentru directorii marilor societăţi
(de 4 ori 2002-2012
comerciale
pe an)
Programe comunitare destinate
50.000/an
populaţiei oraşului: ziua oraşului, ziua (de 10 ori
cartofului, etc.
pe an)

R, NR, BL, BJ, BS

Construirea unui complex sportiv
2.500.000
Construirea unei piscine
850.000
Construirea unui club cu muzică live
50.000 2002-2007
Construirea unui salon de bowling
40.000
Artificializarea patinoarului descoperit
2.000.000
existent

Construirea unor
instituţii de recreere

TI TLUL PROIEC TUL UI

Primărie

Primărie

3.

T raining cu tema atragerii investitorilor
străini
T raining de marketing şi strategii de
Crearea unor noi locuri
vânzări
R, NR, BL, BJ, BS
25.000/an 2002-2012
de muncă
T raining de PR
T raining de atragere a fondurilor
T raining de scriere a proiectelor

4.

Creşterea calităţii vieţii

4000/an 2002-2012

Primărie

Instituţii
specializate în
training-uri

Primărie
Biroul LA21

5.

T raining cu tema afecţiunilor produse de
stres
T raining cu tema vieţii sănătoase
R, NR, BL, BJ, BS
Creşterea speranţei de
Direcţia Sanitară Prezentări despre efectele negative ale 5000/an 2002-2012
viaţă
fumatului, consumul de alcool şi droguri
Judeţeană
Prezentări despre igienă
Prezentări pe tema îmbolnăvirilor virale

Primărie

Instituţii
specializate

Primărie
Biroul LA21

R, NR, BL, BJ, BS
Dir. Sanitară
Judeţeană

T raining-uri cu tema modalităţilor de
petrecere a timpului liber
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Nr.
crt.

OBIECTIVE
SPECIFICE

6.

Ajutorul acordat
persoanelor şi
familiilor care nu îşi
pot asigura singure
cele necesare unui trai
decent trebuie să se
bazeze pe un sistem
bine stabilit şi bazat pe
profesionalism

7.

Fiecărui cetăţean al
oraşului trebuie să i se
ofere posibilitatea de a
desfăşura o activitate,
având în vedere
posibilităţile fizice şi
intelectuale ale fiecărei
persoane aflată în
dificultate

8.

9.

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)

Îmbunătăţirea serviciilor publice
T raining pentru funcţionari publici

Program de instruire şi de orientare
profesională

INST.

PARTENER

MONI T

perman.
20032005

Primărie
Inst. sociale

Primărie
Inst. sociale
Experţi

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Dir. Muncii şi a Biroul AL 21
2003-2005 Dir. Muncii şi
prot. Sociale
a prot.
CLC
Sociale
Primărie
Consiliul
2003
Primărie
ONG
Local

Studiu privind calitatea vieţii

Continuarea
procesului de
desfiinţare a casei de
copii
supradimensionate şi
înfiinţarea unor
R, NR, BL, BJ, BS
posibilităţi de cazare a
copiilor abandonaţi la
case familiare sau în
reţeaua de asistenţi
maternali
Reducerea la
minimum posibil al
numărului copiilor
instituţionalizaţi

PER.

în curs de
derulare

Studiu privind valorile acceptate de
familiile din municipiu

2003

R, NR, BL, BJ, BS
Program de conştientizare a valorilor
umane de bază

CJ

CJ
Primărie

2002-2004

10.

Creşterea numărului
deţinuţilor care
primesc o posibilitate
de a munci în afara
penitenciarului

11.

Construirea unui nou
penitenciar în afara
centrului oraşului

Bugetul de stat

Penitenciarul din Miercurea Ciuc

2002-2008

Guvernul
României

12.

Construirea unei case
de arest preventiv

Bugetul de stat

Casa de arest preventiv din Miercurea
Ciuc

2002-2006

Guvernul
României

13.

Înfiinţarea unui centru Asoc. Handic. Fizici
Hr.
de reabilitare pentru
Centru de reabilitare pt. persoane cu
Buget local
persoane cu handicap
handicap fizic
fizic
Donaţii

1.000.000 2002-2005

14.

Înfiinţarea unei
grădiniţe pentru copii
cu handicap mental

Buget Local
Fonduri nerambursabile

15.

Înfiinţarea unei case
pentru bătrâni

Fundaţia Salvator
Buget local
Donaţii

Nu este cazul

Seminar despre posibilităţile de
cooperare între penitenciarul din
Miercurea Ciuc şi patronate

O şansă pentru copiii cu handicap
mental

Casa de bătrâni din Miercurea Ciuc

Penitenciarul
Nu este
2002-2004
CJ
cazul

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

CJ
ONG
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Penitenciarul
CJ
Primărie
Patronate
Soc. Civilă

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Guvernul
României
Primărie, CJ

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Guvernul
României
Primărie, CJ

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Biroul AL 21
Asociaţia
Asociaţia
Handicapaţi- Handicapaţilor
CLC
lor Fizici
Fizici Harghita
Consiliul
Harghita
Primărie
Local

2002-2005

Primărie

800.000 2002-2004

Fundaţia
Salvator

21.000

CJ
ONG

Primărie
Fundaţia Caritas

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Fundaţia
Salvator
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local
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M IERC U REA
Nr.
crt.

–

OBIECTIVE
SPECIFICE

Extinderea reţelei de
ajutor social acordat
persoanelor în vârstă,
16.
care necesită
asistenţă medicală şi /
sau socială

17.

C IU C

FINAN ŢARE

TI TLUL PROIEC TUL UI

Caritas
Primăria
Uniunea
Europeană

Asistenţă medicală şi socială la
domiciliu pentru persoane în vârstă

Amenajarea cimitirelor
Cultele religioase
de pe teritoriul
Buget local
municipiului

Amenajarea cimitirelor

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

2003-2004

Primăria
Caritas

Caritas
Primăria
Fundaţia
Salvator

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

10 cimitire 2002-2004

Cultele
religioase
Primărie

Cultele
religioase
Primărie,
Prefectura, CJ

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Creşterea numărului
copiilor rromi care
18. frecventează instituţiile
de învăţământ
preşcolar şi şcolar

2002-2003

Inspectoratul
Şcolar, As.
Rromilor
Primărie

Inspectoratul
Şcolar, As.
Rromilor,
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Asigurarea participării
19. tuturor copiilor rromi la
educaţie

2002-2005

Inspectoratul
Şcolar
As. Rromilor
Primărie

Inspectoratul
Şcolar, As.
Rromilor,
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Inspectoratul
Şcolar
2002-2006
As. Rromilor
Primărie

Inspectoratul
Şcolar
As. Rromilor
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Cultele

Cultele
ONG

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Primărie

ONG
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Primărie

ONG
Primărie

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

Primărie

ONG
Primărie
Patronate
Cetăţeni

Biroul AL 21
CLC
Consiliul
Local

20.

Participarea copiilor
rromi la educaţie la
vârsta prescrisă de
lege şi fără
discriminări

Dezvoltarea şi
întărirea relaţiilor de
parteneriat dintre
21.
biserici, prin programe
comune religioase şi
caritabile
22.

Colaborare cu
societatea civilă din
municipiu

Comisie mixtă privind acţiunile caritabile
creştine

Înfiinţarea mai multor alianţe
profesionale
Programe de consultanţă societate
civilă – administraţie

Dezvoltarea calitativă
şi cantitativă ale
programelor derulate
23.
de organizaţiile
neguvernamentale din
municipiu

Înfiinţarea mai multor alianţe
profesionale
Programe de consultanţă societate
civilă – administraţie

Realizarea unui
parteneriat public între
administraţia locală,
24.
societăţile economice,
societatea civilă şi
cetăţeni

Înfiinţarea mai multor alianţe
profesionale
Programe de consultanţă societate
civilă – administraţie

perman.

perman.

perman.

perman.
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III.4.4. Educaþie ºi învãþãmânt
Nr.
crt

OBIETIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

Monitorizarea pe plan
Fonduri
local şi naţional a
rambursabile,
ofertei de programe de
nerambursaformare profesională şi
1. învăţământ postliceal, bile, buget local,
buget judeţean,
tehnic şi universitar
bugetul de stat (R,
Bază de date
actualizată permanent NR, BL, BJ, BS)
Furnizarea de
informaţii privind
posibilităţile de
învăţământ şi formare
Consiliere vocaţională
2.
R, NR, BL, BJ, BS
pentru tineri
Monitorizarea evoluţiei
carierei absolvenţilor
din licee şi urmărirea
permanentă a
cerinţelor
Organizarea,
finanţarea de studii
regionale şi
economice
3.
R, NR, BL, BJ, BS
Popularizarea
acestora prin forumuri,
dezbateri publice,
expoziţii, seminarii
publice şi publicaţii

4.

Realizarea unui
parteneriat între
instituţiile formatoare,
prestatoare de
instruire, mediul
economic,
reprezentanţii
societăţii civile şi
administraţia publică
locală, pentru
R, NR, BL, BJ, BS
elaborarea unei
strategii de dezvoltare
a municipiului prin
dezvoltarea
substanţială a
învăţământului.

TI TLUL PROIEC TUL UI

Centrul de informaţii EDUCAT IO

CENT RU DE CARIERĂ

ÎNFIINŢ AREA UNUI Centru de studii

CONSENS M III.
birou de coordonare şi sinteză
grup de lucru
conferinţe semestriale

VAL.
(Euro)

PER.

INST.

PARTENER

MONI T

6000/an

2003 –
implem.
perman.

Insp. Şcolar
Instituţiile de
învăţământ
superior din M- Biroul AL 21,
Cons. Local
Ciuc
CLC
Primărie
Fund. AGORA
Consiliul
Local
Iniţiative similare
a oraşelor
înfrăţite cu MCiuc

6000/an

2003 –
implem.
perman.

Insp. Şcolar
Instituţiile de Biroul AL 21,
învăţământ
CLC
superior din MConsiliul
Ciuc
Local
Fund. AGORA

12000/an

2003 –
implem.
perman.

Cons. Local,
Biroul AL 21,
Univ. Sapientia,
CLC
CCI
Consiliul
Inst. de cercetări
Local
Siculus

2003 –
implem.
perman.

Instituţiile de
învăţământ
Biroul AL 21,
profesional,
Cons. Local
CLC
tehnic, postliceal
Primărie şi superioare din Consiliul
Local
M-Ciuc
CCI, AJOFM

2003 –
perman.

Casa de Cultură
a Sindicatelor
Fundaţiile şi
asociaţiile
Biroul AL 21,
Cons. Local prestatoare de
CLC
formare şi
Consiliul
servicii de
Local
educaţie, Univ.
Sapientia, CCI,
Inst. de Cercetări
Siculus

5000/an

Cons. Local
Primărie

Implementarea
conceptului de formare
permanentă

5.

Crearea unui cadru
pentru:
conlucrarea actorilor
din învăţământul
R, NR, BL, BJ, BS
informal
organizarea de
programe de formare
profesională

ACADEMIA MUT UALĂ /
UNIVERSIT AT E LIBERĂ
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Nr.
crt

OBIETIVE
SPECIFICE

–

C IU C

FINAN ŢARE

Finalizarea investiţiei
din centrul municipiului
şi folosirea sa în
folosul învăţământului
6. superior şi al formării R, NR, BL, BJ, BS
profesionale (săli de
instruire, bibliotecă
universitară, centru de
documentare, centru
de conferinţe, etc.)
Programe de formare
şi instruire în
domeniul:
Ghid turistic
Ecoturism
Managementul
producţiei şi
valorificării în domeniul
agricol
7. Managementul turistic R, NR, BL, BJ, BS
Managementul cultural
Prestări servicii
Utilizarea tehnologiei
informaţionale
Industrie alimentară
Asigurarea calităţii
Alimentaţia naturistă
(BIO)

8.

Ofertă de seminarii de
popularizare şi
educaţie pentru elevi
şi tineri în domeniul:
Flora şi fauna zonei
Arhitectură, design
R, NR, BL, BJ, BS
Cultura mediului
ambiant
Geologie, speologie,
hidrologie
Meteorologie populară
şi ştiinţifică
Horticultură

TI TLUL PROIEC TUL UI

VAL.
(Euro)

PER.

CASA OAMENILOR DE ŞT IINŢĂ

2.100.000 2003-2007

Programe de formare şi instruire

4000/program

Seminarii de popularizare şi educaţie

3000/program

2003 –
perman.

2003 –
implem.
perman.

INST.

PARTENER

MONI T

Univ. Sapientia, Biroul AL 21,
Cons. Local
CLC
CJ
Consiliul
Local
SC HH 2000

Cons. Local

Biroul AL 21,
CLC
Consiliul
Local

Univ. Sapientia,
Inspectoratul Biroul AL 21,
Şcolar, Casa
CLC
Corpului Didactic
Consiliul
Fund. AGORA
Local
Asociaţiile civile
de profil
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III.4.5. Culturã
Nr.
crt.

OBIECTIVE
SPECIFICE

FINAN ŢARE

VAL.
(Euro)

TI TLUL PROIEC TUL UI

PER.

INSTI T.

PARTENERI

MONI TOR.

2003 –
2004
perman.

Primărie
Muzeul
Secuiesc al
Ciucului

ONG

Biroul AL 21,
Primărie

6000/an

2003

CCS

AJOFM

5000

2003

CCS

5000

2003

CCS

Centru Cultural,
ONG
Instituţii culturale

Oferte de programe în timpul
pelerinajului de Rusalii. Organizare
expoziţii religioase

5000/an

2003

Primărie
Parohia
Romanocatolică

Zilele Oraşului
Program de vară în Miercurea Ciuc
Întâlnirea Fetelor Secuience

50.000
40.000
10.000

anual

Primărie

Festivalul Muzicii Vechi
Festivalul T arafurilor

20.000
20.000
anual

Ansamblul
Naţional
Secuiesc
Harghita

Renovarea şi modernizarea muzeului
150.000

1.

Muzeul Secuiesc al
Ciucului. Muzeu viu

Fonduri
Expoziţii de bază (etnografice, de cărţi
rambursabile,
vechi, arte plastice)
nerambursaPopularizare (cataloage)
bile, buget local,
Amenajarea şi renovarea caselor
buget judeţean, memoriale din zonă (Nagy Imre, Márton
Ferenc, Nagy István)
bugetul de stat (R,
NR, BL, BJ, BS)
Amenajarea parcului etnografic
Organizare programe culturale, servicii
(bufet, vânzări cărţi, cataloage)

80.000
60.000
60.000

Formare profesională

2.

3.

4.

5.

Centru Cultural Bartók
Organizare expoziţii, sprijinirea artiştilor
Béla în Casa de
R, NR, BL, BJ, BS
amatori
Cultură a Sindicatelor
(CCS)
Folosirea mai eficientă a clădirii în
scopuri culturale
Şumuleu – Patrimoniu
R, NR, BL, BJ, BS
religios

Programe culturale
reprezentative

R, NR, BL, BJ, BS

Păstrarea tradiţiilor
folclorice

Organizarea Casei de Dans Popular
R, NR, BL, BJ, BS (instruirea dansurilor populare din zonă, 20.000/an
invitaţi)

III.5. STRUCTURILE
INSTITUÞIONALE DE
MONITORIZARE ªI EVALUARE

Birourile

Primăriei Miercurea Ciuc, aflate sub
coordonarea Viceprimarului Papp Előd:
a) Biroul de dezvoltare, prognoză, protecţia
mediului şi relaţii internaţionale
b) Biroul tehnic, investiţii, lucrări publice
c) Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului

Împreună cu birourile sus menţionate, Biroul Local de
Coordonare AL21 şi Consiliul Local al oraşului vor

ONG
Biroul T ourinfo

Biroul AL 21,
Primărie
CLC

Biroul AL 21,
Primărie
CLC

Biroul AL 21,
Primărie
CLC

Formaţii invitate

Biroul AL 21,
Primărie
CLC

monitoriza şi evalua procesul de implementare a
Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă şi a Planului
Local de Acţiune. Instrumentul de lucru prin care se va
realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl
constituie Sistemul de Indicatori de Dezvoltare
Durabilă la nivel local.

III.6. ANEXE
a. În prezent, oraşul Miercurea Ciuc nu are
proiecte cu finanţare externă sau cu finanţare
de la buget;
b. Proiecte prioritare:
- Extinderea şi modernizarea sistemului de
colectare şi tratare a apelor uzate în
municipiul Miercurea Ciuc

73
M IERC U REA

-

–
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Organizarea şi dezvoltarea zonelor de
agrement Suta, Băile Jigodin, Băile
Miercurea Ciuc, Şumuleu, utilizarea
resurselor de ape medicinale
- Asigurarea accesului persoanelor cu
handicap fizic în clădirile instituţiilor publice
- Realizarea unui parc în domeniul tehnologiei
informaţionale
- Diversificarea produselor lactate
- Modernizarea industriei de prelucrare a
lemnului
- Introducerea inovaţiilor în industria de
prelucrare a lemnului şi în industria
alimentară
- Înfiinţarea unui abator zonal în municipiul
Miercurea Ciuc
- Organizarea conferinţelor şi a expoziţiilor
turistice „TURISM 2002-2007”
- Delimitarea zonelor de agrement şi turism
din municipiul Miercurea Ciuc
- Casa de bătrâni
- Casa oamenilor de ştiinţă
- Centru de carieră
- Universitatea liberă CONSENS M III
- Muzeu viu. Valorificarea colecţiei de artă
- Proiectarea şi amenajarea unui complex
sportiv
- Construirea unei piscine
c. Cooperare intra-judeţeană şi regională:
- ADRC (Agenţia de Dezvoltare Regională
Centru)- finanţare pentru proiectarea
amenajării împrejurimii Cetăţii Mikó.
- MUDP (Program de dezvoltare a Utilităţilor
Municipale), s-a format Asociaţia pentru
reabilitarea infrastructurii locale a judeţului
Harghita referitoare la sistemele de
alimentare cu apă potabilă.
d. Parteneriat public-privat după domenii:
- Protecţia mediului: Fundaţia pentru
Parteneriat şi Fundaţiile Riehen, Pro
Animalia, Asociaţia Micro-regională Alcsik.
- Economie: Camera de Comerţ şi Industrie,
Centru de Inovare si Incubare.
- Socio-uman: Fundaţiile Handicap, Salvator,
Caritas, Riehen, Csibesz, Szent Vince,

Asociaţia Rromilor, respectiv Societăţile
comerciale Brutăria Franceză, Harmopan
SA şi Societatea de Cercetări şi Producţie
Cartof (sprijinirea cantinei de ajutor social)
- Educaţie, cultură, sport şi agrement: Clubul
Sportiv Favori, Harghita Visual Art,
Fundaţiile Talentum, Pörgettyű, Soros,
Agora, Universitatea Sapientia, Fundaţia
Pro Agricultura Harghitae Universitas.
e. Dintre deciziile consiliului local pe care se
bazează
realizarea programelor,
subprogramelor şi proiectelor putem aminti BVC-ul
local
f. Oraşe înfrăţite „Twinning Municipal”: Riehen
(CH), Gödöllő (H), Kaposvár (H), Makó (H),
Beregovo (UK), Bălţi (MO), Zeliezovce (SK),
Gyula (H), Óbuda (H), Cegléd (H), Becej (YU),
Heves (H), Budakeszi (H), Tiszaújváros (H).
g. Repartizarea teritoriului administrativ al
localităţii Miercurea Ciuc, conform datelor
comunicate prin adresa OCAOTA Harghita, cu
numărul 1065/27.08.1998:
Total: 11.766 ha

Agricol: 6.124 ha, din care
- arabil: 1.486 ha
- păşuni: 2.118 ha
- fâneţe: 2.520 ha
Neagricol: 5.642 ha din care:
- forestier: 4.890 ha
- ape: 54 ha
- drumuri: 165 ha
- curţi, construcţii: 506 ha
- neproductiv: 27 ha
Teritoriul intravilan existent, potrivit PUG municipiul
Miercurea Ciuc pr. Nr. 248/1994, ocupă o suprafaţă de
1562,6 ha şi este compus din:
Municipiul M-Ciuc (inclusiv Jigodin-Băi reprezentând
41,5 ha) şi localităţile componente: 1.430 ha
-

Harghita Băi: 53.5 ha
Ciba: 79,1 ha

74
M U N IC IPIU L

Zone funcţionale
Instituţii publice, serv icii
Locuinţe
Unităţi industriale, agricole
Parcuri, zone de recreere
Zonă de agrement
Spaţii v erzi naturale, păduri
Gospodării comunale, cimitire
Reţele tehnico-edilitare
Căi de comunicaţii f eroviare
Căi de comunicaţii rutiere
Zonă cu destinaţie specială
Terenuri neconstruite
Terenuri af late permanent sub apă
Teren agricol

ha
57
447
247,5
65
20
180,5
17
21,6
33
46
7,9
5
14,5
194,4

%
3,99
31,26
17,31
4,54
1,4
12,62
1,19
1,52
2,32
3,22
0,51
0,35
1,02
13,59
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IV. PROIECTELE PRIORITARE (PP) DIN
CADRUL AL21 PENTRU PERIOADA 2002 –
2012
• Canalele de distribuţie: servicii publice
• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:

IV.1. EXTINDEREA ªI
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE ªI TRATARE A
APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL
MIERCUREA CIUC

municipiul Miercurea Ciuc
de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu Plan Urbanistic General
(PUG) reactualizat, proiect nr. 143/1998,
terenul în cauză are destinaţia zonă gospodărie
comunală

• Modalitatea

B. Cerinþele financiare ale proiectului
A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Managerul de program / proiect: ing. Orbán

Rozália

• Departamentele din cadrul
•
•

•

•
•

primăriei care
răspund de realizarea programului / proiectului:
Biroul Tehnic, Biroul de Investiţii
Este binevenită asistenţa tehnică de
specialitate externă
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
reducerea gradului de poluare a râului Olt, prin
creşterea capacităţii staţiei de epurare se va
crea posibilitatea de a extinde canalizarea
menajeră pe teritoriul oraşului
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională: realizarea
canalizării menajere centralizate a noilor unităţi
economice, reducerea poluării apelor subterane
şi de suprafaţă, a solului şi subsolului,
asigurarea unui mediu de viaţă mai sănătos
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: toţi locuitorii şi unităţile economice
ale oraşului
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile, rambursabile

• Estimarea costului: 2,5 milioane Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 80% surse

externe, 10% fonduri centrale, 10% fonduri
proprii
• Tipul de finanţare: nerambursabil sau
rambursabil
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
preţul practicat pentru servicii, managementul
practicat
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi al
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: extinderea sistemului de
canalizare este necesară pentru realizarea unor
investiţii noi
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 80% surse externe, 10%
fonduri centrale, 10% fonduri proprii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare, studii de prefezabilitate şi fezabilitate
elaborate
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D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în mai multe etape, până

în anul 2012, în funcţie de fonduri.

IV.2. PROIECTAREA ªI
AMENAJAREA UNUI COMPLEX
SPORTIV

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 2,5 milioane Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 50-80%

împrumut extern, 20-50% surse proprii (buget
local, buget judeţean, bugetul de stat)
• Tipul de finanţare: rambursabil (în cazul în care
se poate, nerambursabil)
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
incoerenţa legislaţiei în vigoare, factori externi
C. Reglementãri

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Manager de program: Viceprimar Papp Előd
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare, Biroul Tehnic

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este nevoie

de asistenţă tehnică

• Impact social:

-

•
•
•
•
•
•

creşterea speranţei de viaţă
crearea condiţiilor de practicare a sporturilor
de sală
- ameliorarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
- reducerea riscului de îmbolnăvire
- crearea unor noi locuri de muncă
Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- crearea unor noi locuri de muncă
Utilizatori potenţiali: locuitorii oraşului, cluburile
sportive
Resurse
financiare
externe:
fonduri
rambursabile sau nerambursabile
Canale de distribuţie: societate comercială
coordonată de administraţia publică locală
Localizarea investiţiei: lângă
stadionul
municipal
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998, Plan
Urbanistic de Detaliu (PUD) aprobat

• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: crearea locurilor de
muncă, crearea condiţiilor pentru organizare de
expoziţii, concerte şi competiţii sportive
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 20-50 % surse proprii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: PUD aprobat
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în

anul 2007, în funcţie de fonduri

IV.3. REALIZAREA UNUI PARC ÎN
DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMAÞIONALE
Scopul proiectului:
-

atragerea investiţiilor străine în tehnologia
informaţională
elaborarea şi realizarea unui studiu de
prefezabilitate şi fezabilitate
crearea de noi locuri de muncă

78
M U N IC IPIU L

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Manager de program: ing. Székely Dénes
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare, Biroul Tehnic, Biroul de Informatică

• Descrierea asistenţei tehnice: nu este necesară
• Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:

-

•

•

•
•
•
•

crearea locurilor de muncă
stoparea plecării tinerilor specialişti cu
reşedinţă în Miercurea Ciuc
Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- creşterea investiţiilor străine
- creşterea fluxului de capital
- creare de noi locuri de muncă
- creşterea puterii de cumpărare
Utilizatori potenţiali: specialiştii în domeniul
informaticii, telecomunicaţiilor, programatori,
agenţi economici locali în domeniul tehnicii
informaţionale
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile şi rambursabile (fonduri
private)
Canale de distribuţie: societate comercială
coordonată de administraţia publică locală
Localizarea investiţiei: zona industrială
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 3,5 milioane Euro
• Propunerea structurii de finanţare: fonduri

proprii, fonduri nerambursabile şi rambursabile

• Tipul de finanţare: propriu, nerambursabil,

rambursabil

• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:

nereuşita atragerii investiţiilor străine.

C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza

resurselor disponibile: investiţii de dezvoltare
urbană, creşterea economică
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: surse externe, publice şi
private
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil
programul/proiectul: legislaţia
economică (legi privind profitul, investiţii, taxe),
factori interni şi externi
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în trei etape, până în

anul 2012, în funcţie de fonduri, astfel:
- etapa I, studiul de prefezabilitate, termen
2003
- etapa II, studiul de fezabilitate, termen 2003
- etapa III, realizarea proiectului, termen 2012

IV.4. CASA OAMENILOR DE
ªTIINÞÃ
Scopul proiectului:
• finalizarea investiţiei din centrul municipiului (P-

ţa Libertăţii – str. Florilor) şi folosirea sa în
folosul învăţământului superior şi formării
profesionale (săli de instruire, bibliotecă
universitară, centru de documentare, centru de
conferinţe, etc.)
• dezvoltarea
caracterului
universitar
al
municipiului
- sprijinirea eforturilor Fundaţiei Sapientia –
prin crearea oportunităţilor infrastructurale –
de lărgire a învăţământului superior în
municipiu
- crearea unui
cadru optim pentru
permanentizarea manifestărilor ştiinţifice /
Centru de Studii Regionale
A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Managerul de program / proiect: ing. Orbán

Rozália
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• Responsabil din partea primăriei: Biroul Tehnic,
•
•

•

•

•
•
•
•

Biroul de Dezvoltare
Descrierea asistenţei tehnice de specialitate:
asistenţa tehnică de specialitate va fi asigurată
de SC HH 2000
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- desăvârşirea planului arhitectural al
centrului civic al municipiului
- instituţia emblematică a municipiului, cu
potenţial de atracţie a capitalului uman
- posibilitate de dezvoltare şi extindere a
învăţământului superior
- centrul regional al ştiinţelor dezvoltării
durabile – cadru de manifestare a
studenţilor şi profesorilor
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională (la programe
şi sub-programe):
- etapa I. Realizarea investiţiei: locuri de
muncă, în special pentru persoane cu
calificare înaltă
- etapa II. Funcţionarea Casei Oamenilor de
Ştiinţă – gazda şi mediul de concentrare a
ştiinţelor dezvoltării durabile, actorii
economiei municipiului şi ai zonei vor fi
beneficiarii existenţei acestui centru
Utilizatorii potentiali / beneficiarii programului /
proiectului: Universitatea Sapientia, studenţii şi
cadrele didactice, profesorii şi cercetătoriii
invitaţi, mediul universitar. Implicit, beneficiarii
prestaţiilor academice vor fi agenţii economicii
din regiune şi comunitatea locală
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile, buget local, buget judeţean,
donaţii
Canalele de distribuţie: Universitatea Sapientia
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
centrul municipiului Miercurea Ciuc
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu PUG reactualizat, proiect nr.
143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 2,4 milioane Euro
• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea

sursei: Fundaţia Sapientia – 50 %, fonduri

nerambursabile UE – 40 %, bugetul local şi
judeţean – 8 %, donaţii – 2 %
• Tipul de finanţare: nerambursabilă, buget local,
donaţii
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
proiectul este conceput în formă non-profit în
prima etapă
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: dezvoltarea activităţii
ştiinţifice, dezvoltarea inovaţiilor
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: Fundaţia Sapientia – 50%,
fonduri nerambursabile UE – 40%, bugetul
local, municipal şi judeţean – 8%, donaţii – 2%
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în mai multe etape

-

-

etapa I: studiu de fezabilitate, ianuarie iunie 2003
etapa II: proiectare, iunie – septembrie 2003
etapa III: începerea investiţiei, martie 2004
etapa IV: finalizare, 2005

IV.5. MODERNIZAREA INDUSTRIEI
DE PRELUCRARE A LEMNULUI
Scopul proiectului are două aspecte: pe o parte
înfiinţarea unei industrii de lemn durabile, respectiv
reducerea cantităţii de lemn exploatată fără ca
aceasta să determine o scădere semnificativă a
veniturilor. IMM-urile din acest domeniu sunt foarte
flexibile, pot să-şi schimbe profilul foarte uşor, deci pe
lângă prelucrarea în masă a lemnului (debitare) ar
putea să-şi lărgească gama de produse (obiecte de
artă, suveniruri, instrumente muzicale şi sportive, lăzi
de fructe, etc.).
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A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Manager de program: ing. Dosa Eszter
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare

• Descrierea asistenţei tehnice: la nivel local
• Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:

-

crearea locurilor de muncă
oferirea locurilor de muncă pentru persoane
cu handicap fizic
- practicarea unor meserii tradiţionale
- produse ecologice
- reducerea cantităţii de lemn prelucrate
- formarea parteneriatelor între IMM-uri
- organizarea unor cursuri de instruire în
domeniu
• Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- întărirea rolului economic al industriei de
lemn
- diversificarea economiei locale
- organizare de expoziţii, târguri
·
Utilizatori potenţiali: sfera întreprinzătorilor
care diversifică şi lărgesc gama produselor lemnoase
cu idei inovative, originale, consumatori, turişti,
handicapaţi (ca angajaţi)
• Resurse

financiare
externe:
fonduri
nerambursabile (Phare, Open Society Network)
• Canale de distribuţie: târguri şi expoziţii, birouri
turistice, hoteluri, magazine specializate
• Localizarea investiţiei: municipiul Miercurea
Ciuc, zonele rurale învecinate
• Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998
B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 20.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 50% surse

C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: crearea locurilor de
muncă
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 50% surse proprii, 50%
surse externe
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: incoerenţa
legislaţiei în vigoare, factori externi
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în etape: timp de aprox.

2 ani
- 3 luni - organizarea întâlnirilor
- 2 luni – aprobarea principiilor de funcţionare
a reţelei
- 2 luni – evaluarea activităţii meşteşugarilor
- 2 luni – organizarea întâlnirilor
- 3 luni – înfiinţarea asociaţiei formale şi
elaborarea propunerii de proiect
- 6 luni – înfiinţarea biroului, deschiderea
magazinului de desfacere
- 3 luni – organizarea primului târg
- 2 luni – înregistrarea asociaţiei formale

IV.6. INTRODUCEREA
INOVAÞIILOR ÎN INDUSTRIA DE
PRELUCRARE A LEMNULUI ªI ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARÃ

proprii, 50% surse externe

• Tipul de finanţare: nerambursabil şi investiţii

sau credite
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
turismul, managementul IMM-urilor

Introducerea inovaţiilor în industria de prelucrare a
lemnului se bazează pe cele două principii ale
dezvoltării durabile: pe o parte reducerea cantităţii de
lemn exploatată, respectiv îmbunătăţirea gradului de
prelucrare. Inovaţia în industria alimentară ar însemna
creşterea eficienţei şi introducerea tehnologiilor
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ecologice. Proiectul cuprinde atât inovaţiile pe planul
tehnologiilor cât şi pe planul managementului.

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Manager de program: ec. Comşia Rozalia
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul
•
•

•

•
•
•
•

Control Comercial şi Liberă Iniţiativă, Biroul de
Dezvoltare, Biroul Tehnic
Descrierea asistenţei tehnice: la nivel local
Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:
- reducerea cantităţii de lemn exploatate
- exploatarea raţională a păşunilor şi a
fondului forestier
- schimbarea atitudinii întreprinzătorilor ca
urmare a introducerii tehnologiilor de vârf
- organizarea unor cursuri de instruire în
domeniu
- refolosirea rumeguşului
- parteneriat urban-rural
Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- încurajarea introducerii sistemului de
management de mediu
- creşterea concurenţei în regiune
- folosirea unor tehnologii mai moderne şi mai
ieftine care vor determina scăderea
preţurilor produselor lemnoase şi alimentare
- organizarea de expoziţii
- schimbările introduse în industria alimentară
determină dezvoltarea agriculturii în regiune
Utilizatori
potenţiali:
întreprinzători,
consumatori, locuitorii zonei
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile
Canale de distribuţie: Centrul de Incubare şi
Inovare
Localizarea investiţiei: municipiul Miercurea
Ciuc, zonele rurale învecinate

B. Cerinþele financiare ale programului
/proiectului
• estimarea costului: 800.000 Euro (3/4 inovaţii

tehnologice, ¼ pt. curs şi instruire)
• propunerea structurii de finanţare: 33% fonduri
nerambursabile Phare, Life Environment,

Fundaţia Pentru Parteneriat, 33% credite
bancare şi 33% surse proprii
• tipul de finanţare: nerambursabil, investiţii şi
credite
• factorii critici care influenţează profitabilitatea:
managementul IMM-urilor
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, in baza
resurselor
disponibile:
introducerea
tehnologiilor moderne determină creşterea
rolului economic al industriei de lemn, stabilirea
parteneriatelor externe; dezvoltarea industriei
alimentare şi de lemn în municipiu oferă condiţii
bune pentru dezvoltarea zonei rurale.
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 33% credite bancare şi
33% surse proprii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: incoerenţa
legislaţiei în vigoare, factori externi
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în etape: 2 ani

IV.7. DIVERSIFICAREA
PRODUSELOR LACTATE
Din punct de vedere al conţinutului, proiectul este
extrem de complex şi, în acest context, poate fi privit
ca un proiect pilot. Necesitatea proiectului este
determinată de gama puţin diversificată a produselor
lactate, ca urmare a calităţii slabe a laptelui şi a
funcţionării nesatisfăcătoare a centrelor de colectare
(depozitare, tehnologie).
Fazele de realizare a proiectului:
a. Înfiinţarea unui grup de producţie, care va
asigura lapte de calitate mai bună
b. Finanţarea unui ferme pilot sau modernizarea
fermelor
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c. Tehnici şi tehnologii noi în activitatea de
colectare
d. Optimizarea transportului
e. Prelucrarea selectivă a materiei prime
A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Manager de program:
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare, Biroul Tehnic

• Descrierea asistenţei tehnice: asistenţa tehnică

•

•

•

•
•
•
•

va fi asigurată de către fabricile de lapte,
parteneri din Austria şi Elveţia (KIDA, LAM),
Asociaţia de Dezvoltare Micro-regională Alcsik
Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:
- creşterea calitativă a furajelor
- îmbunătăţirea calităţii solului prin cultivarea
fabaceelor
- exploatarea raţională a păşunilor
- formarea parteneriatelor între asociaţiile cu
profil de creştere a bovinelor şi
composesorate
- sporirea cerinţelor consumatorilor şi
diversificarea
alimentaţiei
locuitorilor
oraşului
Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- întărirea rolului economic al industriei de
lapte datorită apariţiei unei game mai largi
de produse lactate de calitate
Utilizatori potenţiali: sfera agenţilor economici
din industria laptelui, producătorii de lapte
(indirect cultivatorii de furaje), locuitorii oraşului,
comercianţii de lactate, consumatorii
Resurse financiare externe: primele trei faze
finanţate din fonduri nerambursabile, restul va fi
finanţat din surse proprii (după caz credite)
Canale de distribuţie: societăţi comerciale
(sisteme en-gros, en-detail), Metro, Careffour
Localizarea investiţiei: municipiul Miercurea
Ciuc – Fabrica de lapte, gospodăriile periferice
urbane, zonele rurale învecinate
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 375.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: primele trei

faze finanţate din fonduri nerambursabile
(SAPARD), restul va fi finanţat din surse proprii
(după caz credite sau fonduri nerambursabile)
• Tipul de finanţare: nerambursabil şi investiţii
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
calitatea laptelui, management adecvat, factori
externi
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: întărirea rolului economic
al industriei de lapte datorită apariţiei unei
game mai largi de produse lactate
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: surse externe
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: incoerenţa
legislaţiei în vigoare, factori externi
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în etape, până în anul

2005

IV.8. ÎNFIINÞAREA UNUI ABATOR
ZONAL ÎN MUNICIPIUL
MIERCUREA CIUC
Oraşul nu dispune de un abator care să îndeplinească
standardele Uniunii Europene şi ale legislaţiei
naţionale, fapt care întăreşte necesitatea proiectului.
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A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Manager de program:
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare, Biroul Tehnic

• Descrierea asistenţei tehnice: la nivel local,l

respectiv Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni

• Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:

-

•

•
•
•
•
•

înfiinţarea abatorului conform normelor
asigură protecţia factorilor de mediu
- parteneriat urban-rural
Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- dezvoltarea industriei de prelucrare a cărnii
la nivel local, care va determina scăderea
preţurilor produselor
- diversificarea produselor, creşterea rolului
economic al industriei de prelucrare a cărnii
Utilizatori
potenţiali:
întreprinzători,
consumatori, locuitorii zonei
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile
Canale de distribuţie: societate comercială
Localizarea investiţiei: extravilanul municipiului
Miercurea Ciuc
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: conform PUG

prelucrare a cărnii, întărirea relaţiilor economice
între urban şi rural
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice
sau
private:
20%
fonduri
nerambursabile Phare, 50% surse proprii, 30%
credite
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: incoerenţa
legislaţiei în vigoare, factori externi

B. Cerinþele financiare ale programului
/proiectului
• Estimarea costului: 500.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 20% fonduri

nerambursabile, 50% surse proprii (buget local,
buget judeţean, bugetul de stat), 30% credite
• Tipul de finanţare: nerambursabil, investiţii şi
credite
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
legislaţia în vigoare, calitatea materiei prime

D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în mai multe etape: 15

luni
- 4 luni – organizarea dezbaterilor şi
implicarea investitorilor
- 3 luni – proiectarea investiţiei, obţinerea
autorizaţiilor
- 4 luni – executarea lucrărilor propuse
- 4 luni – începerea activităţii

IV.9. UNIVERSITATE LIBERÃ
CONSENS M III
Scopul proiectului:
-

C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: dezvoltarea industriei de

-

crearea unui cadru pentru conlucrarea
tuturor părţilor implicate în învăţământul
informal
implementarea şi punerea în practică a
conceptului de formare permanentă
organizarea de programe de formare şi
perfecţionare profesională în diferite domenii
căutate pe piaţa forţei de muncă
elaborarea ofertelor de programe integrate
(educaţie şi cultură)
fundamentarea elaborării unei strategii de
dezvoltare a municipiului prin dezvoltarea
substanţială a învăţământului
realizarea unui parteneriat între instituţiile
formatoare, prestatoare de instruire, mediul
economic, reprezentanţii societăţii civile şi
administraţia publică locală
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A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Managerul de program / proiect: Dósa Eszter
• Responsabilul din partea primăriei: Biroul de
•

•

•

•

•
•
•
•

Dezvoltare, Birou Tehnic
Descrierea asistenţei tehnice de specialitate: se
va avea în vedere experienţa Camerei de
Comerţ şi Industrie Harghita şi a Casei Corpului
Didactic, instituţii cu experienţă în domeniul
formării profesionale
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- creşterea gradului de calificare a resurselor
umane
- valorificarea potenţialului educativ şi
profesional din municipiu
- accentuarea caracterului de centru de
educaţie şi învăţământ al oraşului
- elaborarea structurii ofertei de învăţământ şi
formare profesională /activitate integrată cu
instituţiile de învăţământ, factorii economici,
Primărie
- creşterea atractivităţii municipiului pentru
investitori
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională (la programe
şi sub-programe):
- creşterea în economia locală a ponderii
activităţilor intelectuale
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: categoriile defavorizate în a urma
cursurile unei instituţii de învăţământ superioare
tradiţionale, susţinătorii de familie, mamele care
sunt în concediu de îngrijire a copiilor, studenţi,
elevi, intelectualitatea locală (învăţătoare,
profesori), cadrele medii
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile
Canalele de distribuţie: Universitatea Sapientia
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Miercurea Ciuc
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu PUG reactualizat, proiect nr.
143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 6000 Euro – costurile

activităţilor preliminare, 5000 Euro investiţii de
pornire, 6000 Euro/an funcţionare centrului
CONSENS M III
• Propunerea structurii de finanţare: 100%
fonduri nerambursabile
• Tipul de finanţare: nerambursabil
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
proiectul este conceput în prima etapă în formă
non-profit
C. Reglementãri
• Contribuţii din surse interne sau externe,

publice sau private: fonduri nerambursabile

• Reglementări care influenţează favorabil sau

nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare

D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în mai multe etape:

-

-

etapa I: crearea biroului de coordonare şi
sinteză, ianuarie 2003
etapa II: colectarea de date, stabilirea
parteneriatelor, februarie - martie 2003
etapa III: şedinţe de lucru cu participarea
partenerilor, elaborarea ofertei de programe
a Universităţii libere, martie - aprilie 2003
etapa IV: dezvoltarea curriculum-ului de
formare, obţinerea autorizaţiilor, activităţi
PR, mai - august 2003
etapa V: începerea prestărilor de servicii,
conferinţe semestriale, publicaţii, din
septembrie 2003

IV.10. CENTRU DE CARIERÃ
Scopul proiectului:
-

încurajarea şi facilitarea continuării studiilor
a cât mai multor absolvenţi de liceu
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creşterea gradului de educaţie şi instruire a
populaţiei
sprijinirea tinerilor - prin consiliere şi
furnizarea de informaţii adecvate - în luarea
deciziilor privind alegerea profesiei şi a
instituţiei unde urmează să-şi continue
studiile
monitorizarea pe plan local şi naţional a
ofertei de programe de formare profesională
şi învăţământ postliceal, tehnic şi universitar
crearea unei baze de date, permanent
actualizată şi accesibilă celor interesaţi
privind oferta actorilor de pe piaţa
învăţământului superior
servicii de consiliere vocaţională cu
participarea profesioniştilor din domeniul
psihologiei tineretului şi psihologiei muncii
monitorizarea evoluţiei carierei absolvenţilor
din licee şi urmărirea permanentă a
cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Managerul de program / proiect: Teleki Éva
• Responsabilul din partea primăriei: Oficiul de

informare a tineretului
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate: se
va avea în vedere experienţa birourilor similare
partenere
• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- orientarea cât mai multor tineri spre
continuarea studiilor
- prevenirea eşecurilor pe plan personal
datorate alegerii neadecvate a profesiei şi a
instituţiei de învăţământ
- creşterea gradului de calificare a resurselor
umane
- oferirea de alternative calificate de carieră şi
mod de viaţă
- oferirea de date pentru proiectarea structurii
ofertei
de învăţământ şi formare
profesională (activitate integrată cu
instituţiile de învăţământ, factorii economici,
Primărie)
- gestionarea mai eficientă a potenţialului de
resurse umane, creşterea atractivităţii
municipiului pentru investitor

• Influenţa aplicării programului în economia

•
•
•
•
•

locală, regională sau/şi naţională (la programe
şi sub-programe):
- pe plan local, mobilizarea pieţei forţei de
muncă
- dinamică de dezvoltare a resurselor umane
- creşterea şansei de reuşită a tinerilor în a-şi
dezvolta capacităţile
- diminuarea şomajului şi a plafonării
profesionale
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: liceeni, absolvenţi de liceu, tineretul
pre-universitar, necalificat
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile
Canalele de distribuţie: birou finanţat din proiect
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Miercurea Ciuc
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu PUG reactualizat, proiect nr.
143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: investiţii de pornire 5000

Euro, alte investiţii 4000 Euro, respectiv 6000
Euro/an
• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea
sursei: 100% fonduri nerambursabile
• Tipul de finanţare: nerambursabil
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
proiectul este conceput în prima etapă în formă
non-profit
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: deplasarea forţei de
muncă, respectiv plasarea specialiştilor la
locurile de muncă cele mai potrivite
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: fonduri nerambursabile
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare
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D. Termen de realizare
• Programul se va realiza în mai multe etape

-

etapa I: organizarea centrului, instruirea
personalului, amenajarea infrastructurii,
ianuarie - martie 2003
etapa II: colectarea de date, stabilirea
parteneriatelor, martie – aprilie 2003
etapa III: începerea prestărilor de servicii,
din mai 2003
etapa IV: restructurarea ofertei de servicii de
la funcţionare non-profit la contra cost, 2007

ale pictorului. Galeria Nagy Imre şi Casa Memorială
din Jigodin constituie mari valoari ale oraşului,
neexploatată din punct de vedere cultural şi turistic.

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Managerul de program / proiect: Szabó András,

Szatmári László

• Responsabilul din partea primăriei: Biroului

Cultural

• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate:

IV.11. MUZEU VIU.
VALORIFICAREA COLECÞIEI DE
ARTÃ

•

Scopul acestui proiect este valorificarea tezaurului
aflat în posesia Muzeului. Întărirea muzeului se va
realiza printr-o reformă instituţională, care se va
desfăşura pe trei planuri:
• Infrastructural (renovare, modernizare, formare

a noi spaţii de depozitare şi de expoziţii)

• Ştiinţific

-

documentare de bază, mai ales în colecţia
de artă, spaţii şi condiţii de depozitare şi
expunere a obiectelor etnografice, a cărţilor
vechi
- lipsă de specialişti (istoric de artă, etnograf)
- completarea colecţiilor (culegeri de obiecte)
- publicare, publicaţii proprii şi despre zona
Ciuc
• Management/marketing
- expoziţii de bază
- reclamă
- prospecte
- organizarea programelor culturale
Muzeul dispune de o colecţie de artă plastică extrem
de bogată (7751 de opere realizate de 207 artişti,
dintre care îi amintim pe Benczédi Sándor, Gy. Szabó
Béla, Nagy Imre etc.) O prelucrare corespunzătoare a
colecţiei (digitalizare, catalogare, clasificare) ar putea
constitui
baza unei
expoziţii
permanente,
reprezentând arta plastică din zonă.
Oraşul a moştenit casa pictorului Nagy Imre în anul
1976, cu toate obiectele personale şi lucrările de artă

•
•
•

•
•
•
•

istoric de artă specialist invitat pentru a
coordona ştiinţific lucrările
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- sursă de mândrie pentru localnici
- întărirea identităţii locale
- educarea populaţiei (în domeniul artei
plastice)
- constituie atracţie turistică şi interes pentru
specialişti din domeniu
- posibilitatea de a crea un centru de
documentaţii, conferinţe, tabere de creaţie,
pe tema vieţii şi creaţiei lui Nagy Imre şi a
altor artişti
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională (la programe
şi sub-programe)
Din punct de vedere economic ar avea ca
impact creşterea turismului cultural
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: locuitorii oraşului, şcolile de artă din
regiune/străinătate, artişti, specialişti din
regiune/străinătate, turişti
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile, donaţii
Canalele de distribuţie: servicii de utilitate
publică coordonate de autoritatea administraţiei
publice locale
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Miercurea Ciuc. Muzeul Secuiesc al Ciucului.
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu PUG reactualizat, proiect nr.
143/1998
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B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 55.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea

sursei: 60% nerambursabil, 30% buget local,
10% donaţii
• Tipul de finanţare: nerambursabil, buget local,
donaţii
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
lipsa popularizării

• Influenţa aplicării programului în economia

•
•
•
•
•

locală:
- crearea unor noi locuri de muncă
- atragerea locuitorilor din zonă
Utilizatori potenţiali: locuitorii oraşului
Resurse financiare externe: 50-80% fonduri
rambursabile sau nerambursabile
Canale de distribuţie: societate comercială
coordonată de administraţia publică locală
Localizarea investiţiei: ştrandul Municipal
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998

C. Reglementãri
• Contribuţii din surse interne sau externe,

publice sau private: nerambursabil, buget local,
donaţii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare

B. Cerinþele financiare ale programului
/proiectului
• Estimarea costului: 850.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 50-80%

împrumut extern, 20-50 % sursă proprie

• Tipul de finanţare: rambursabil (în cazul în care

se poate, nerambursabil)

D. Termen de realizare

• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:

incoerenţa legislaţiei în vigoare, factori externi

• Programul se va realiza în mai multe etape,

până în anul 2004

C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

IV.12. CONSTRUIREA UNEI
PISCINE

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Manager de program: Viceprimar Papp Előd
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul de

Dezvoltare, Biroul Tehnic
• Descrierea asistenţei tehnice: nu necesită
• Impact social:
- creşterea speranţei de viaţă
- crearea condiţiilor de practicare a înotului
- ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii
- reducerea riscului de îmbolnăvire
- crearea unor noi locuri de muncă

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: crearea locurilor de
muncă şi competiţii sportive
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 20-50 % surse proprii
(buget local, buget judeţean, bugetul de stat)
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: conform cu
PUG reactualizat, proiect nr. 143/1998
D. Termen de realizare

-

Proiectul se va realiza într-o etapă, până în
anul 2007, în funcţie de fonduri
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IV.13. ASIGURAREA ACCESULUI
PERSOANELOR CU HANDICAP
FIZIC ÎN CLÃDIRILE
INSTITUÞIILOR PUBLICE

• Reglementări care influenţează favorabil sau

nefavorabil programul/proiectul: PUD aprobat

D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în

2005, în funcţie de fonduri

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Managerul de program / proiect: Balázs András
• Departamentele din cadrul primăriei care

•
•
•
•
•
•
•

răspund de realizarea programului / proiectului:
Serviciul de Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului
Este necesară asistenţă tehnică externă
Impactul social:
- asigurarea accesului în clădiri publice pentru
categoriile în cauză
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: persoane cu handicap fizic, părinţi
cu copii mici (cărucior)
Resurse financiare externe:
Canalele de distribuţie: servicii publice
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Miercurea Ciuc
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
conform legislaţiei în vigoare

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 50.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 50% surse

externe, 25% firme locale, 25% fonduri proprii
• Tipul de finanţare: nerambursabil, donaţii,
fonduri proprii

IV.14. CASA DE BÃTRÂNI

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Managerul de program / proiect: Dr. Csedő

Csaba István

• Departamentele din cadrul
•
•

•
•
•
•
•
•

primăriei care
răspund de realizarea programului / proiectului:
Biroul de Dezvoltare, Biroul Tehnic
Este necesară asistenţă tehnică externă
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- creşterea speranţei de viaţă
- crearea unui mediu armonios pentru bătrâni
- crearea posibilităţii de a trăi în comunitate
- rezolvarea parţială a problemelor de locuinţă
Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională: crearea unor
noi locuri de muncă
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: persoane vârstnice din regiune
Resurse financiare externe: fundaţii cu
activitatea în acest domeniu
Canalele de distribuţie: servicii publice
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
municipiul Miercurea Ciuc
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
corespunde cu PUG al municipiului

C. Reglementãri
• Contribuţii din surse interne sau externe,

publice sau private: 50% surse externe, 25%
firme locale, 25% fonduri proprii (buget local,
buget judeţean, buget de stat)

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului
• Estimarea costului: 800.000 Euro
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• Propunerea structurii de finanţare: 80% surse

externe, 20% fonduri proprii
• Tipul de finanţare: nerambursabil

•

C. Reglementãri
• Contribuţii din surse interne sau externe,

publice sau private: 80% surse externe, 20%
fonduri proprii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: PUD aprobat
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza într-o etapă, până în

•
•
•
•

turismului balnear şi a zonelor de agrement,
apariţia unor firme noi cu acest profil
Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului: locuitorii oraşului, turişti, pacienţi
care suferă de boli ale aparatului locomotor,
cardio-vasculare, neurologice, dermatologice,
cronice, sechele post-traumatice ostioarticulare, vasculare.
Resurse financiare externe: ISPA
Canalele de distribuţie: servicii publice
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
zonele de agrement sus menţionate
Modalitatea de armonizare/integrare a
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
în conformitate cu PUG reactualizat, proiect nr.
143/1998, terenurile în cauză au destinaţie
balnear-turistică

anul 2007, în funcţie de fonduri.

B. Cerinþele financiare ale programului /
proiectului

IV.15. ORGANIZAREA ªI
DEZVOLTAREA ZONELOR DE
AGREMENT ªUTA, BÃILE JIGODIN,
BÃILE MIERCUREA CIUC,
ªUMULEU, UTILIZAREA
RESURSELOR DE APE
MEDICINALE

• Estimarea costului: 22.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 60% surse

externe, 10% fonduri centrale, 10% fonduri
judeţene, 20% proprii
• Tipul de finanţare: nerambursabil
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
- asigurarea infrastructurii
- asigurarea serviciilor de calitate
- servicii balneare de calitate
C. Reglementãri

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Managerul de program / proiect: ing. Dósa

Eszter

• Departamentele din cadrul

primăriei care
răspund de realizarea programului / proiectului:
Biroul de Dezvoltare, Biroul Tehnic
• Nu este necesară asistenţă tehnică externă
• Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
- asigurarea unui mediu de viaţă mai sănătos
- posibilităţi de petrecere a timpului liber
• Influenţa aplicării programului în economia
locală, regională sau/şi naţională: dezvoltarea

• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: dezvoltarea turismului
balnear ca sursă de venit
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 60% surse externe, 10%
fonduri centrale, 10% fonduri judeţene, 20%
proprii
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil programul/proiectul: legislaţia în
vigoare, PUG al municipiului
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D. Termen de realizare

• Utilizatori

• Proiectul se va realiza în mai multe etape, până

în 2007, în funcţie de fonduri

•
•

IV.16. DELIMITAREA ZONELOR DE
AGREMENT ªI TURISM DIN
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC
Scopul proiectului:
-

delimitarea zonelor cu rol de agrement şi
turism
elaborarea şi realizarea unor planuri de
dezvoltare cu scop turistic a acestor zone
declararea lor de către Consiliul Local ca
zone turistice
dezvoltarea infrastructurii,
reabilitarea
clădirilor, obiectivelor turistice, albiei râului
Olt, braţelor moarte, etc.

•
•

potenţiali: locuitorii zonelor de
agrement care vor să desfăşoare activităţi
turistice (cazare, masă, programe), agenţi
economici din turism, locuitorii oraşului
Resurse
financiare
externe:
fonduri
nerambursabile
Canale de distribuţie: societate comercială
coordonată de administraţia publică locală
Localizarea investiţiei: Băile Jigodin, Băile
Katalin, Şumuleu, centrul oraşului (Str. Petőfi şi
complexul arhitectural din P-ţa Cetăţii)
Modalitate de armonizare cu planul de
amenajare: în conformitate cu PUG
reactualizat, proiect nr. 143/1998

B. Cerinþele financiare ale programului
/proiectului
• Estimarea costului: 417.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 100%

fonduri nerambursabile (Phare, ADRC, UE)

• Tipul de finanţare: nerambursabil
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:

infrastructura lineară, managementul turistic

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului
• Manager de program: György Piroska
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul

Tourinfo, Biroul de Dezvoltare, Biroul Tehnic
• Descrierea asistenţei tehnice: asistenţa tehnică
va fi asigurată de către SC Kontur, Biroul de
Protecţia
Monumentelor,
Asociaţia de
Dezvoltare Micro-regională Alcsik
• Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:
- crearea locurilor de muncă
- formarea parteneriatelor
- atragerea atenţiei comunităţii locale asupra
valorilor culturale şi naturale ale regiunii
- dezvoltarea receptivităţii comunităţii
• Influenţa aplicării programului în economia
locală:
- diversificarea economiei locale
- întărirea rolului sectorului terţiar (servicii)
- creşterea preţurilor, flux de capital
- dezvoltarea imobilelor
- crearea locurilor de muncă
- marketingul
municipiului,
creşterea
impozitelor

C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: investiţii de dezvoltare
urbană, creşterea veniturilor în zonele de
agrement, dezvoltarea investiţiilor în turism
(agenţii de turism, hoteluri, pensiuni,
restaurante, cabane, firme de transport)
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: surse externe
• Reglementări care influenţează favorabil sau
nefavorabil
programul/proiectul: legislaţia
privind construcţiile, folosirea terenurilor,
circulaţia şi silvicultura, factori externi
D. Termen de realizare
• Proiectul se va realiza în etape, până în anul

2012, în funcţie de fonduri
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IV.17. ORGANIZAREA
CONFERINÞELOR ªI A
EXPOZIÞIILOR TURISTICE
„TURISM 2002-2007”
Scopul conferinţei:
-

crearea posibilităţii de întâlnire pentru cei
interesaţi în turism
dezbaterea celor mai importante probleme
ale regiunii în domeniul turismului
elaborarea unui plan de evenimente turistice
şi oferte de programe complexe prin
cooperarea participanţilor
adoptarea principiului de reţea în activitatea
turistică

A. Scurta descriere a proiectului cu
precizarea scopului:
• Manager de program: György Piroska
• Departamentul din cadrul primăriei: Biroul

Tourinfo

• Descrierea asistenţei tehnice: asistenţa tehnică

va fi asigurată de către Universitatea Sapientia

• Impact social şi/sau asupra calităţii mediului:

-

crearea posibilităţilor de schimb de
experienţă între societăţi/întreprinzători
interesaţi în turism şi persoane fizice
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice
- crearea unor noi locuri de muncă
- accentuarea rolului turismului în societate
cum ar fi creşterea toleranţei, dorinţa de a
împărtăşi cunoştinţele şi de a fi deschişi la
informaţii noi
- atragerea atenţiei asupra valorilor culturale
şi naturale
• Influenţa aplicării programului în economia
locală:

-

oferirea unor posibilităţii agenţilor economici
de a-şi prezenta regiunea şi oferta de
programe
- realizarea parteneriatelor între agenţi
economici interesaţi în turism şi formarea
reţelei turistice
• Utilizatori potenţiali: participanţii la expoziţie,
locuitorii oraşului
• Resurse financiare externe: 50% fonduri
nerambursabile
• Localizarea investiţiei: Casa de Cultură a
Sindicatelor, Universitatea Sapientia
B. Cerinþele financiare ale programului
/proiectului
• Estimarea costului: 100.000 Euro
• Propunerea structurii de finanţare: 50% fonduri

nerambursabile, 20% întreprinzătorii interesaţi,
10% participanţi, 20% Casa de Cultură a
Sindicatelor (loc de desfăşurare a expoziţiei)
• Tipul de finanţare: nerambursabil, investiţii
C. Reglementãri
• Aplicarea programului / proiectului în contextul

macroeconomic al economiei naţionale şi
proiectelor de investiţii la nivel local, în baza
resurselor disponibile: realizarea parteneriatelor
între agenţi economici interesaţi în turism şi
formarea reţelei turistice, îmbunătăţirea calităţii
serviciilor turistice
• Contribuţii din surse interne sau externe,
publice sau private: 50 % surse proprii (20%
întreprinzătorii interesaţi, 10% participanţi, 20%
Casa de Cultură a Sindicatelor)
D. Termen de realizare
• 2002-2007, octombrie

