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PERSPECTIVA ASUPRA
FONDURILOR EUROPENE ÎN
JUDEȚUL MUREȘ
2007-2020
Fondurile Europene Structurale și de Investiții (fondurile ESI) instrumente, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul de a consolida
coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană.
Perioadele de programare:
2007 – 2013 : 7 Programe Operaționale
2014 – 2020 : 8 Programe Operaționale

CUM S-A ACȚIONAT?





Au fost realizate strategiile de dezvoltare ale județului, într-un larg
cadru partenerial (instituții, UAT-uri), fiind constituit pentru fiecare
perioadă programatică grup de lucru judetean,
Documentele programatice realizate au fost supuse aprobarii,
existând în acest sens HCJ 95/2006 respectiv HCJ 107/2014
S-a avut în vedere și s-a realizat:


Analiza situației existente la nivelul județului pentru a stabili
domeniile si liniile de actiune în vederea dezvoltării intregului
teritoriu al judetului, in toate domeniile de activitate.



Stabilirea responsabilităților ce revin atât CJ cât și partenerilor
în vederea transpunerii în practică a acțiunilor prevăzute în
strategii.



Un portofoliu de proiecte al județului pentru fiecare perioadă de
programare

PERIOADA 2007-2013
ÎN CORELARE CU ATRIBUȚIILE CARE REVIN UAT
MUREȘ, ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE A
VIZAT ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
PUBLICE PE URMĂTOARELE DOMENII:
CJ

Mureș are în majoritatea proiectelor rolul de Beneficiar direct, dar există

și proiecte în care instituția are rol de partener sau coordonator.
Valorile

prezentate reprezintă totalul investițiilor realizate în județul Mureș

prin aceste proiecte.

Domeniul

2007 - 2013

Infrastructura de drumuri
Utilități publice (alimentare cu apă/apă uzată, gesionare deșeuri)
Sănătate/ situații de urgență
Ocuparea forței de muncă
Investiții în promovare/dezvoltare turism
Dezvoltarea capacității administrative
TOTAL

LEI
Valoarea investiției
75.708.791,00
804.321.494,00
40.246.039,00
2.663.799,00
63.118.134,00
619.132,00
986.677.390,00

Infrastructura de drumuri:
2 proiecte – 76 mil. lei - 35 km reabilitați şi modernizaţi inclusiv
lucrări conexe (poduri, rigole, parapeți, etc.)

Reabilitarea

şi modernizarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 142C,

limită judeţ Sibiu - Coroisânmartin (DJ 142)
Reabilitarea,

modernizarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 135

Măgherani - Sărățeni

UTILITĂȚI PUBLICE (ALIMENTARE CU
APĂ/APĂ UZATĂ, GESIONARE DEȘEURI):
2 proiecte majore – 804 mil. lei - investiții în infrastructura
specifică
Extinderea

și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Mureș

- 572 mil. lei
Sistem

de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş – 232 mil lei

SĂNĂTATE/ SITUAȚII DE URGENȚĂ:
3 proiecte realizate în parteneriat cu județele din Regiunea Centru –
9,9 mil. lei , județul Mureș fiind coordonatorul la nivel de regiune
Au fost realizate investiții în echipamente și aparaturi specifice cum
ar fi:
•ambulanţe de prim ajutor
•ambulanţe de terapie intensivă
•autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă
•autospeciale pentru intervenții de urgență
•autospeciale complexe de intervenţie
•descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
•autospecială pentru descarcerări grele

SĂNĂTATE/ SITUAȚII DE URGENȚĂ:
2 proiecte pentru modernizare și dotarea cu echipamente/
aparaturi moderne în valoare de 30,3 mil lei

Au beneficiat de investiții:



Spitalului Clinic Judeţean Mureş
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ:
2 proiecte realizate în parteneriat cu alte județe – 2,6 mil.
lei - au fost organizate cursuri de formare pentru șomeri și a fost
sprijinită inserția acestora pe piața muncii
 Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework, în parteneriat
cu județul Harghita
 Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui
viitor durabil, în parteneriat cu județul Buzău

Investiții în promovare, dezvoltare
turism:
4 proiecte realizate – 63 mil. lei - prin aceste proiecte s-a urmărit atât
sprijinirea mediului extern (mediul privat, cetățeni) cât și promovarea
județului în scopul atragerii de noi investiții
 Parc auto pentru sporturi cu motor
 Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare din reţeaua
Europe Direct pentru 2009 - 2012
 Promovarea potențialului turistic al judeţului Mureş prin diverse materiale
de prezentare
 Incubator de afaceri

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE :
1 proiect realizat – 0,6 mil. lei
,,Asigurarea condițiilor de implementare a sistemului legislativ managerial
public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Județean Mures și a
instituțiilor subordonate,,
Prin acest proiect au fost implementate măsuri care au condus la
îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și de monitorizare a activității
interne (investiții în soft-uri IT, cursuri de instruire).

PERIOADA 2014-2020
ÎN CORELARE CU ATRIBUȚIILE CARE REVIN UAT
MUREȘ, ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE A
VIZAT ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
PUBLICE PE URMĂTOARELE DOMENII:

CJ

Mureș are în majoritatea proiectelor rolul de Beneficiar direct,
dar există și proiecte în care instituția are rol de partener sau
coordonator.

Valorile

prezentate reprezintă totalul investițiilor realizate în
județul Mureș prin aceste proiecte.

2014 - 2020

LEI
Valoarea investiției

Domeniul
Infrastructura de drumuri

259,420,285.03

Utilități publice (alimentare cu apă/apă uzată)

743,442,269.00

Sănătate

46,007,948.12

Patrimoniul cultural

17,788,883.79

Dezvoltarea capacității administrative

TOTAL

4,036,558.55

1,070,695,944.49

Infrastructura de drumuri:
2 proiecte – 260 mil. lei - reabilitare și modernizare 40 km în județul
Mureș inclusiv lucrări conexe (poduri, rigole, parapeți, arbori, trotuare, stații
de transport, 2,5 km pistă pentru biciclete, etc.)
Reabilitarea DJ 106 Agnita Sighișoara – în derulare
Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) –
Mica – Tîrnăveni (DN14A) – judeţul Mureş – în derulare

UTILITĂȚI PUBLICE (ALIMENTARE
CU APĂ/APĂ UZATĂ):
2 proiecte majore – 740 mil. lei - investiții în infrastructura de
alimentare apă și canalizare
Extinderea

şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în

județul Mureș - în derulare
Proiect

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată

din județul Mureș perioada 2014 – 2020 – în faza de documentare
tehnică

Sănătate:
2 proiecte în cadrul cărora CJ Mureș a asigurat coordonarea la nivel
județean –46 mil. lei - investiții în echipamente și aparaturi
specifice pentru 9 spitale din județ:
Spitalul

orășenesc Sângeorgiu de Pădure,

Spitalul

Sovata-Niraj,

Spitalul

Orășenesc Luduș “Dr. Valer Russu”,

Spitalul

Municipal “Dr. Eugen Nicoară“ Reghin,

Spitalul

Municipal Sighișoara,

Institutul

de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș,

Spitalul

Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș,

Spitalul

Clinic Județean Mureș,

Spitalul

Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Patrimoniul cultural:
2 proiecte – 17 mil. lei - lucrări de reabilitare (interior și
exterior), digitizarea obiectivelor și realizarea unor măsuri de
promovare
Reabilitarea

Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș - în

derulare
Reabilitarea Palatului Culturii – în derulare

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII
ADMINISTRATIVE :
3 proiecte – 4 mil. lei -

prin aceste proiecte au fost realizate pe de-o parte
măsurile prevăzute de Strategia de Consolidare a Administrației Publice și Strategia
Națională Anticorupție (certificare ISO 9001:2015, instruire specifică pe domenii a
angajaților) iar pe de altă parte se pun bazele procesului de digitalizare a serviciilor
oferite (investiții în infrastructura IT, portal servicii).

ISO

9001:2015 – dovada calității în activitatea Consiliului
Județean Mureș
Spunem NU Corupției
Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru
cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș - în derulare

VĂ MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE

Consiliul Județean Mureș
2020

