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1. POZIŢIA MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ ÎN SPAŢIUL NAŢIONAL,
REGIONAL ŞI ZONAL
Cu o populaţie de 144.806 locuitori1, municipiul Tîrgu Mureş este reşedinţa judeţului
Mureş (581.267 locuitori), polarizând din punct de vedere economic şi social o reţeaua de
aşezări a judeţului formată din alte 3 municipii (Sighişoara, Reghin şi Tîrnăveni), 7 oraşe
(Luduş, Sovata, Iernut, Sărmaşu, Ungheni, Miercurea Nirajului şi Sângeorgiu de Pădure), 91
comune şi 487 de sate. Judeţul Mureş este situat în partea central-nordică a României, în
Podişul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi
Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele
46º09' şi 47º00' latitudine nordică. Suprafaţa sa de 6.714 km² (ce reprezintă 2,8% din
suprafaţa ţării), coboară în trepte de pe crestele Carpaţilor Răsăriteni spre Podişul Târnavelor
şi Câmpia Transilvaniei.
Judeţul Mureş face parte din Regiunea de dezvoltare „Centru”, alături de judeţele Alba,
Braşov, Covasna, Harghita şi Sibiu. Regiunea de dezvoltare „Centru” este aşezată, aşa cum
sugerează şi numele, în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munţilor
Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind străbătută de
meridianul de 25° longitudine estică şi paralela de 46° latitudine nordică. Prin poziţia sa
geografică, Regiunea „Centru” realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare,
înregistrându-se distanţe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de trecere a
frontierelor. Situarea la intersecţia unor rute de transport rutier şi feroviar deosebit de
importante are o contribuţie însemnată la dezvoltarea regiunii.
Figura 1.1 – Încadrarea geografică a Regiunii “Centru” în România şi în UE2

1
2

1 iulie 2008, conform Anuarului Statistic al Judetului Mureş, 2009
Sursa: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
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Regiunea „Centru” are o suprafaţă totală de 34.100 km2, ceea ce reprezintă 14,3% din
teritoriul ţării. Ca suprafaţă, depăşeşte unele ţări europene cum ar fi Albania, Luxemburgul,
Macedonia, Slovenia şi Republica Moldova. Caracteristici precum : diversitatea multietnica
(35% din populaţia regiunii este reprezentată de diferite etnii: maghiari, rromi, germani, etc.),
existenta interferenţelor culturale, o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri, predominanţa
reliefului muntos (47% din suprafaţa regiunii este ocupata de munţi), gradul mare de
urbanizare (regiunea are cel mai ridicat grad de urbanizare după Regiunea Ilfov) îi conferă
Regiunii „Centru” unicitate în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare. Varietatea
peisagistică a reliefului, a obiectelor turistice naturale şi antropice, a patrimoniului cultural, a
resurselor de subsol şi suprafaţă, oferă Regiunii „Centru” largi perspective de dezvoltare atât
la nivel micro cat şi macroregional.
Structura Regiunii „Centru” este una policentrică, cu mai mulţi poli de dezvoltare care
radiază pe efectul de halo, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă se ia în considerare
conceptul de dezvoltare în valuri progresive pe direcţia vest - est, după dezvoltarea susţinută
a judeţelor de pe graniţa vestică, dinamica se accentuează, în mod natural, către centrul tarii.
Policentricitatea constituie unul dintre conceptele importante adoptate de Uniunea Europeana.
Conform documentelor şi programelor europene de referinţă în dezvoltarea spaţială, pentru
realizarea echilibrului între societate, economie şi mediu – obiectiv principal al amenajării
teritoriului – structura teritoriului comunitar trebuie să aibă ca opţiune importantă dezvoltarea
spaţială policentrică şi echilibrată, care să susţină coeziunea teritorială. La nivelul României,
polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost desemnaţi prin HG nr. 98/2008. În
Regiunea “Centru” doar Braşovul a fost încadrat la categoria poli de creştere, iar municipiile
Tîrgu Mureş şi Sibiu au fost încadrate la categoria de poli de dezvoltare urbană.
Figura 1.2 – Harta împărţirii administrativ-teritoriale a Regiunii “Centru”3
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Sursa: Agentia de Dezvoltare Regionala Centru
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În cadrul regiunii Centru, judeţul Mureş are o poziţie avantajoasă, făcând legătura cu alte
două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest şi Nord-Est. El se învecinează la nord-est cu judeţul
Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la
sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul Bistriţa-Năsăud.
Judeţul dispune de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample dezvoltări
economice.
Municipiul Tîrgu Mureş este situat în culoarul larg al Mureşului după ce acesta trece de
pitorescul defileu Topliţa - Deda. Aflat la marginea dinspre munţi a Câmpiei Transilvaniei,
oraşul se bucura de o poziţie centrală în cadrul ţării (46°33’ latitudine nordică şi 24°34’
longitudine estică) într-o zonă de contact a trei regiuni naturale, cu resurse economice
distincte dar complementare: Câmpia Transilvaniei (zona cerealiera), Podişul Târnavelor
(regiune complexa cu potenţial în domeniile culturii de cereale, viticultură, pomicultură,
creşterea animalelor şi exploatarea gazelor naturale) şi zona forestiera a munţilor vulcanici,
împreună cu prispa submontană a dealurilor subcarpatice interne.
Astfel, din punct de vedere al reliefului, municipiul Tîrgu Mureş prezintă un avantaj ce-i
conferă unicitate: la doar câţiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone
de câmpie, de deal sau de munte. Oraşul este amplasat pe o suprafaţă neomogenă topografic.
Dispoziţia vetrei sale pe câteva nivele de altitudine – între 310 metri pe lunca Mureşului şi
450 metri pe culmea dealului Corneşti – îi imprimă o accentuată configuraţie în amfiteatru,
mai evidentă dacă este privit de la distanţă, de pe terasele din dreapta râului Mureş. La
acestea se adaugă accesul uşor oferit de valea larga a Mureşului de-a lungul căreia s-au
canalizat căile de comunicaţie, rutiere şi feroviare, care s-au dezvoltat impulsionând evoluţia
oraşului. Chiar denumirea oraşului de "târg" sugerează poziţia la intersecţia unor importante
drumuri între regiuni cu potenţial economic variat, între care existau schimburi de produse.
1.1. Premizele istorice care au determinat dezvoltarea funcţiunilor economice
Cercetările arheologice au demonstrat că pe situl actual al oraşului s-au suprapus mai multe
vetre de aşezări apartinând diverselor epoci istorice. Numeroase dovezi materiale atestă
existenţa culturii Criş, cea mai veche cultură neolitică de pe teritoriul ţării noastre, la care se
adaugă elemente care atestă continuitatea locuirii în epoca bronzului şi a fierului. La
Cristeşti, în apropierea oraşului, cercetările arheologice au scos la lumină urmele uneia dintre
cele mai mari aşezări civile romane din zonă.
Din perioada feudalismului timpuriu se păstrează urmele cetăţii întărite cu valuri de la
Moreşti, lângă Tîrgu Mureş, şi tot de atunci datează atestarea documentară a oraşului, într-un
registru de dijme papale din anul 1332, iar mai apoi şi în diplomele regelui Ludovic I, sub
denumirea de Novum Forum Siculorum, adică Tîrgul Nou al Secuilor. Deci, oraşul s-a
conturat datorită funcţiilor sale comerciale, de loc de schimb a produselor dintre regiuni
naturale cu resurse complementare. Numele de târg era dat de diferiţii negustori, după
naţionalitatea lor: Tîrgu Mureş de români, Neumarkt de germani, Agropolis (Tîrgul de
cereale) de greci, Marosvásárhely (loc de târg pe Mureş) de maghiari.
Evoluţia sa treptată spre formele de organizare urbană (sec. XIV-XVI) are loc odată cu
dezvoltarea meseriilor, înfiinţarea breslelor - corporaţii care au jucat un rol important în
istoria oraşelor feudale, favorizând progresul meşteşugurilor şi dezvoltarea economică în
general. Primul act privind breslele din Tîrgu Mureş, îl constituie o diplomă din 1493 a
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voievodului transilvănean Losonczi Ladislau care recunoştea privilegiile breslei măcelarilor.
La începutul secolului al XVI-lea exista chiar o uniune de breaslă a croitorilor. Dezvoltarea
breslelor aduce după sine o serie de privilegii acordate oraşului care obţine jurisdicţie proprie
încă din anul 1485. În această perioadă, Tîrgu Mureş, cea mai importantă aşezare de pe valea
superioară a Mureşului, devine centru de întrunire a dietelor Transilvaniei, apoi reşedinţă a
scaunului Mureş. Înflorirea breslelor a favorizat dezvoltarea urbană, apărând fortificaţiile şi
bastioanele cetăţii, conservate până astăzi ca mărturii ale rolului meşteşugurilor în viaţa
social-economică a oraşului de pe Mureş. În această perioadă este consemnată şi extinderea
teritorială a oraşului care are în componenţa sa 9 sate din împrejurimi, fiind cel mai important
centru economic, politic, militar şi cultural din regiune.
De altfel istoria municipiului Tîrgu Mureş, este strâns legată de cea a României. În 1538
domnul Moldovei Petru Rareş în timpul refugiului din calea invaziei otomane este primit cu
ospitalitate de judele oraşului, gest răsplătit cu generozitate de voievod trei ani mai târziu
când ia sub ocrotirea sa oraşul ameninţat de duşmani. La sfârşitul secolului XVI, oraşul îşi
arată loialitatea faţă de Mihai Viteazul, ajutându-l în luptele purtate împotriva turcilor (1595)
şi împotriva lui Andrei Bathory, principele Transilvaniei în 1599. În 1601-1602 oraşul este
incendiat şi jefuit de Generalul Basta ca represalii pentru ajutorul dat lui Mihai Viteazul în
lupta împotriva stăpânirii habsburgice.
În perioada Principatului autonom al Transilvaniei (1541-1690), de un statut aparte se
bucurau anumite oraşe, numite „oraşe libere regeşti” (civitas libera ac regia). În rândul
acestora intră şi oraşul Tîrgu Mureş, din 1616, când principele Transilvaniei Gabriel Bethlen
acordă oraşului numeroase privilegii. Prin urmare, oraşul se bucura de toate drepturile şi
libertăţile echivalente comitatelor, fără nici o dependenţă de scaunul secuiesc al Mureşului.
Oraşul îşi trimitea aşadar reprezentanţii în Adunarea generală a ţării, avea dreptul să-şi
întocmească propriile regulamente şi statute, valabile pe teritoriul său, îşi alege propria
conducere, cu atribuţii administrative, fiscale şi judecătoreşti. În probleme judiciare, apelul se
făcea direct la Tabla Princiară. Mai avea dreptul de a emite acte cu sigiliul oraşului. Dreptul
de a lua parte la conducerea oraşului revenea exclusiv celor care deţineau calitatea de
cetăţean, înscris în registrul cetăţenilor. Înscrierea în registru se făcea cu mărturia a doi
cetăţeni care asigurau că starea materială a viitorului cetăţean era corespunzătoare. S-a
format astfel o comunitate a cetăţenilor, care aveau şi unele privilegii, dar şi contribuiau la
obligaţiile oraşului. În fruntea oraşului se afla un jude primar sau jude suprem, ales anual. Era
ajutat de un număr de juraţi, numiţi şi senatori, în număr de 12, la care se adăuga adunarea
celor 100 de bărbaţi (centumviri), care avea în frunte un orator (purtător de cuvânt). Judele
primar al oraşului era de regulă reprezentantul acestuia la Adunarea generală a ţării.
Magistratul orăşenesc, respectiv judele şi juraţii, aveau competenţe administrative, fiscale,
militare, judecătoreşti.
Intre anii 1605 - 1652, la iniţiativa judelui Borsos Tamas ( care mai târziu a devenit şi un
cronicar de seama a vremii) a fost construita cetatea şi ulterior alte clădiri de valoare
arhitecturala şi culturala deosebita. Încă din secolul al XVI-lea oraşul se remarca drept un
important centru cultural şi şcolar, prima şcoala fiind atestata din 1492. A funcţionat o şcoala
şi in incinta mănăstirii franciscane, apoi din 1556, in urma reformei religioasa o şcoala şi apoi
un colegiu al bisericii calviniste-reformate. In 1786 se înfiinţează prima tipografie. In 1791,
Aranka Gyorgy, om de cultura, înfiinţează o societate de lingvistica. In 1794, Teleki Samuel
pune bazele bibliotecii documentare cu 60.000 de volume, care ii poarta numele şi in prezent.
In acest oraş au trăit şi au activat matematicienii Bolyai Farkas şi fiul sau Bolyai Janos,
creatorul geometriei neeuclidiene.
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Privilegiile oraşului se menţin şi în perioada de stăpânire a Imperiului Habsburgic până la
dualismul austro-ungar (1690-1867). În această perioadă au avut loc şi numeroase incursiuni
turceşti şi tătare care au provocat mari pierderi în rândul populaţiei aducând şi mari distrugeri
oraşului. Locuitorii din zonă au participat la răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan din 17841785, fiind împotriva asupririi iobagilor. In 1754 a fost iniţiat la Tîrgu Mureş forul de apel,
numit Tabla Regala, unde si-au continuat studiile de drept numeroşi tineri protagonişti ai
revoluţiei din 1848, printre care Avram Iancu (1824 - 1872) şi Alexandru Papiu Ilarian (1828
- 1878), care au pledat pentru colaborare cu forţele revoluţionare maghiare, formulând ideile
desfiinţării iobăgiei şi a egalităţii in drepturi a romanilor din Transilvania cu maghiarii şi cu
germanii.
Mişcarea iluministă a intelectualităţii româneşti din Transilvania, condusă de Ion Budai
Deleanu, Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, găseşte un sprijin total în conducătorii
comunităţii mureşene. Ideile revoluţiei de la 1848 au fost susţinute şi la Tîrgu Mureş de
Alexandru Papiu-Ilarian şi de Avram Iancu în calitate de "cancelişti" la Tabla regească,
oraşul fiind unul din principalele centre judecătoreşti din Transilvania.
În perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), organizarea administrativă a noului stat sa definitivat prin legile din anii 1870, 1871, 1876 şi 1886, care confirmă comitatele (megye)
ca unităţi administrative de bază, şi creează comunele, ca forme de organizare cu
personalitate juridică. Prin Legea municipiilor XXI din 1886, alături de comitate, de dreptul
de municipiu se bucurau (încă din 1870) şi o serie de oraşe mari – de fapt fostele oraşe libere
regeşti (szabad király város, Königliche Freistadt), care astfel aveau acelaşi rang cu
comitatele. Ele au fost redenumite oraşe cu consiliu sau oraşe cu drepturi municipale sau, mai
simplu, municipii, acesta fiind şi cazul oraşelor Tîrgu Mureş şi Sighişoara. Denumirea de
„oraş liber regesc” s-a mai păstrat până către anul 1900, fiind tot mai rar folosită, întrucât
statutul de municipiu era acordat şi unor oraşe care nu fuseseră niciodată oraşe libere regeşti.
Ca şi comitatele, municipiile erau supuse direct tutelei Ministerului de Interne a statului
austro-ungar. Atât comitatele cât şi oraşele cu drept de municipiu se bucurau prin lege de
toate elementele autonomiei administrative moderne. Astfel, ele puteau dispune în mod
independent de afacerile lor interne, luau hotărâri şi aprobau statute, care ulterior erau
executate prin organele proprii, şi îşi puteau alege funcţionarii. Chestiunile supuse
deliberărilor erau pregătite de un Consiliu orăşenesc. Ca organ executiv colegial, acesta era
compus din primar, căpitanul de poliţie, consilieri, prim-notar şi prim-avocat, şi rezolva
chestiuni de interes general sau de detaliu, care erau puse în seama sa. Şeful administraţiei
municipiului era primarul. Tutela Ministerului de Interne se exercita prin dreptul acestuia de
a aproba actele autorităţilor administrative locale, prevăzute expres în lege.
La sfârşitul Primului Război Mondial (1914-1918), la Marea Adunare Naţională de la Alba
Iulia din 1 Decembrie 1918, la care au participat şi numeroşi delegaţi din Tîrgu Mureş, se
proclamă Unirea cu Ţara iar teritoriul actualului judeţ Mureş intră în graniţele noului stat
român. Noua frontieră româno-maghiară, aşa cum este astăzi, a fost trasată orientativ la
Conferinţa de pace de la Paris din iunie 1919 şi stabilită definitiv în urma Tratatului de la
Trianon (4 iunie 1920). Imediat după Marea Unire, s-a procedat la menţinerea provinciilor şi
judeţelor, ca entităţi administrativ-teritoriale de mare întindere, judeţul Mureş-Turda fiind
practic identic cu fostul comitat omonim.
La 29 martie 1923 este adoptată noua Constituţie a României, care statua, la articolul 4, că
teritoriul statului era împărţit în judeţe, iar judeţele în comune. Punerea în practică a
prevederilor noii Constituţii s-a făcut prin Legea pentru unificarea administrativă din 14
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iunie 1925, noua împărţire administrativă intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 1926.
Această lege se referă pentru prima dată la denumirea oficială actuală a Judeţului Mureş care
acoperea aproximativ 75% din teritoriul său din prezent, depăşind pe alocuri actuala limită de
judeţ. Judeţul Mureş avea reşedinţa în municipiul Tîrgu Mureş, şi mai includea oraşul
Reghin. Localităţile rurale erau cuprinse în perimetrul a şapte plăşi: Miercurea Nirajului,
Mureş, Reghin, Topliţa, Teaca, Band şi Râciu. Judeţul Turda era prezent pe teritoriul actual
al judeţului Mureş doar prin plasa Luduş. Judeţul Târnava Mare îşi menţinea reşedinţa în
municipiul Sighişoara.
Noua Lege administrativă din 14 august 1938, publicată precizează că administraţia
teritorială se exercită prin următoarele circumscripţii teritoriale: comuna, plasa, judeţul şi
ţinutul. Principala noutate este apariţia ţinuturilor, ca forme de organizare administrativă la
nivel regional. Judeţele Mureş, Turda, Târnava Mică, Târnava Mare, Odorhei şi Alba au fost
incluse noului ţinut Mureş, cu reşedinţa la Alba Iulia. Doar părticica din nord-vest (zona
Sărmaşu), care făcea parte din judeţul Cluj, a fost cuprinsă în ţinutul Someş, cu reşedinţa la
Cluj. Această organizare nu a fost de durată, întrucât în urma evenimentelor externe, marcate
de debutul celui de-al 2-lea război mondial şi de Dictatul de la Viena (30 august 1940), noul
guvern, instalat la 4 septembrie 1940, a suspendat Constituţia din 1938 şi toate legile
aferente, inclusiv cea administrativă. Judeţul redevine unitate administrativ-teritorială cu
personalitate juridică, iar ţinuturile sunt desfiinţate. Împărţirea efectivă pe judeţe, plăşi şi
comune s-a făcut puţin mai târziu, aceasta fiind preluată conform Recensământului din 1941.
În urma Dictatului de la Viena, teritoriul judeţului Mureş a fost divizat între două state,
graniţa dintre România şi Ungaria traversând vreme de patru ani (1940-1944), în diagonală,
acest judeţ. În România au rămas aproape integral judeţele Târnava Mică şi Târnava Mare.
Judeţul Turda şi-a schimbat denumirea în Cluj-Turda, incluzând şi părţile din judeţele
învecinate Cluj şi Mureş care au rămas pe teritoriul României. În Ungaria a fost integrată cea
mai mare parte a judeţelor Mureş şi Odorhei, respectiv jumătatea estică a actualului judeţ.
Graniţa urmărea, de la nord la sud, localităţile Râciu, Band, Oroiu, Şăuşa, Moreşti, Ungheni,
Tirimia, Coroi, Bălăuşeri, Chendu, Veţca.
În toamna anului 1944 armata română a eliberat Ardealul de Nord, ultimele oraşe eliberate
fiind Satu Mare şi Carei, la 25 octombrie 1944. Reinstaurarea administraţiei româneşti în
acest teritoriu s-a făcut însă treptat, şi definitiv începând cu 9 martie 1945. S-a revenit la
vechea structură administrativă, de dinainte de război, care avea să rămână nemodificată până
în 1950. În 1950, autorităţile comuniste au luat decizia de a schimba din rădăcini organizarea
administrativă din România, copiind modelul sovietic, cu o structură pe trei nivele: regiuni,
raioane şi comune. Localităţile urbane se divizau în oraşe de interes republican, regional sau
raional. În total, la nivel naţional existau 28 de regiuni. Cea mai mare parte a teritoriului
actual al judeţului Mureş era inclusă în regiunea Mureş (devenită Mureş-Autonomă Maghiară
în 1960). Aceasta includea un oraş de importanţă regională, totodată reşedinţă a regiunii –
Tîrgu Mureş; patru oraşe de importanţă raională, Reghin, Târnăveni, Blaj şi Gheorghieni şi
şase raioane: Tîrgu Mureş, Reghin, Târnăveni, Sângeorgiu de Pădure, Luduş şi Gheorghieni.
În 1968 este revizuit întreg sistemul administrativ şi se revine la judeţ ca unitate
administrativă de bază. Se renunţă la regiune şi raion ca circumscripţii administrative.
Localităţile sunt organizate în municipii, oraşe şi comune. Organizarea administrativă din
1968 a cunoscut o mare stabilitate fiind, în linii mari, nemodificată până astăzi.
În 1998, odată cu crearea regiunilor de dezvoltare (Carta Verde a dezvoltării regionale în
România, 1998), judeţul Mureş a fost integrat Regiunii de Dezvoltare VII – Centru, cu sediul
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Agenţiei de Dezvoltare Regională la Alba Iulia. Regiunile de dezvoltare au fost legiferate
prin Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, ulterior modificată prin
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională.
(*****)
Numărul mare de colonişti din vestul Europei ca şi apartenenţa la imperiul austro-ungar, au
format o cultură proprie în care interferenţa de tradiţii şi obiceiuri, varietatea, au constituit
trăsăturile specifice. Acest amalgam de naţionalităţi cu tradiţii şi orientare către activităţi
eficiente şi schimburi comerciale au făcut din municipiul Tîrgu Mureş un loc privilegiat
pentru dezvoltarea socială şi economică, favorizate de aşezarea centrală în teritoriul naţional
şi de situarea pe axe de drumuri europene şi trasee intra-regionale importante care asigură
legături internaţionale rapide între sud-estul şi vestul ţării.
Astfel, municipiul Tîrgu Mureş a fost de-a lungul timpului un important centru comercial şi
industrial al Transilvaniei şi al României. Situat într-una din cele mai bogate regiuni
forestiere, având în apropiere păşuni şi terenuri agricole întinse, beneficiind de resurse
energetice importante (în special gaz metan), de forţă de muncă şi tradiţii meşteşugăreşti
apreciabile, Tîrgu Mureşul a cunoscut o dezvoltare economică treptată, fapt care a stimulat şi
dezvoltarea demografică, culturală a oraşului. Nu în ultimul rând poziţia geografică, în
centrul arcului Carpatic, a favorizat încă din cele mai vechi timpuri apariţia târgurilor, oraşul
devenind un important centru de schimburi economice, acest aspect fiind reflectat chiar în
numele oraşului. În perioada interbelică în Tîrgu Mureş erau organizate 5 mari târguri, în 13
ianuarie, 6 aprilie, 19 iunie, 1 septembrie, 9 noiembrie.
Începând cu secolele XIV-XV în Tîrgu Mureş înfloresc breslele meşteşugăreşti, odată cu
acestea intensificându-se şi mişcarea comercială. Activitatea breslelor s-a prelungit până la
jumătatea secolului al XIX-lea, perioadă în care industrializarea înlocuieşte treptat micile
bresle. O parte din îndeletnicirile meşteşugăreşti s-au păstrat în producţii contemporane, iar
cealaltă parte a suferit modificări semnificative datorită industrializării. Cel mai bun exemplu
pentru acest caz este industria mobilei, care îşi are originea în vechiul meşteşug al tâmplăriei.
Deşi manufacturi existau încă din secolul al XVIII-lea, industria de fabrică apare în secolul al
XIX-lea.
Ca element de interes pentru dezvoltarea economică din acea perioadă, este de menţionat
faptul că în anul 1868 se înfiinţează Camerele de Comerţ şi Industrie din Transilvania şi
Ungaria, în baza legii nr. VI, publicată în Colecţia de legi la 6 mai 1868. Camerele de comerţ
şi industrie, încă de la înfiinţare, au fost subordonate Ministerului Agriculturii, Comerţului şi
Industriei. Potrivit legii, aceste unităţi, aveau drept scop apărarea intereselor şi nevoilor
comercianţilor şi industriaşilor, urmând a face propuneri ministerului, în materie de
administrare a comerţului şi industriei.
În anul 1869 s-a înfiinţat şi circumscripţia Tîrgu Mureş, unitate subordonată Camerei de
comerţ şi industrie Cluj, aici fiind înscrişi ca membri un număr de 470 meseriaşi printre care
cei mai mulţi erau cizmari, cârciumari, dulgheri, pietrari, tâmplari, măcelari, croitori şi
cojocari. În anii următori, numărul celor înscrişi ca membri în circumscripţia camerei de
comerţ şi industrie din Tîrgu Mureş este în continuă creştere, astfel că în anul 1875
circumscripţia număra 858 membri. Creşterea continuă a numărului membrilor
circumscripţiei de comerţ şi industrie Tîrgu Mureş a determinat ca în anul 1891 să se
înfiinţeze Camera de Comerţ şi Industrie Tîrgu Mureş, care la 9 februarie a ţinut prima
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adunare generală ordinară. Ea avea în subordine, în afara teritoriului comitatului MureşTurda, circumscripţiile oraşelor Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Turda, Sfântu Gheorghe,
Tîrgu Secuiesc, Miercurea Ciuc şi Odorhei.
Ca oraş modern Tîrgu Mureş s-a născut in a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu
construcţia caii ferate. Din punct de vedere al infrastructurii şi dotării cu utilităţi oraşul s-a
dezvoltat foarte mult in perioada in care Bernády György (1864–1938) a fost primarul
oraşului (între anii 1900–1912 şi 1926–1929). Din iniţiativa sa a fost construit un nou sediu
pentru primăria oraşului (în prezent Palatul Prefecturii din Tîrgu Mureş), precum şi Palatul
Culturii, clădiri reprezentative pentru oraş. In aceeaşi perioada s-au construit câteva fabrici de
prelucrare a lemnului, industrie alimentara şi de pielărie.
Alături de primarul Bernády György, Emil Dandea (1893–1969) este considerat unul dintre
iniţiatorii modernizării municipiului (a fost primar între anii 1922–1926 şi 1934–1937. Din
iniţiativa sa a fost construit un sediul in care funcţionează in prezent Primăria Municipiului
Tîrgu Mureş.
Favorizată de prezenţa unor importante resurse de energie, de materii prime şi forţă de muncă
în spaţiul regional şi cel local, precum şi de îndelungate tradiţii (meşteşugăreşti începând din
evul mediu şi de fabrică din a doua jumătate a secolului XIX), industria oraşului s-a dezvoltat
continuu, diversificându-se sectorial şi influenţând din ce în ce mai mult evoluţia urbanistică
şi economică de ansamblu a oraşului.
În intervalul 1918-1944 industrializarea oraşului cunoaşte o dezvoltare semnificativă, mult
mai puternică decât cea din alte oraşe ale României, în special datorită folosirii gazului metan
drept combustibil şi materie primă pentru diverse activităţi industriale. Descoperit în anul
1907, gazul metan a început să fie exploatat, pe teritoriul judeţului Mureş în anul 19134.
În 19305, conform registrului comercial, în Tîrgu Mureş erau înscrise 405 firme individuale
comerciale şi 61 industriale. Alături de acestea existau şi 40 de societăţi anonime (capital
total subscris de peste 81 milioane lei), 12 sucursale de societăţi anonime, 33 societăţi în
nume colectiv (capital total subscris de peste 25 milioane lei), 4 sucursale de societăţi în
comandită, 13 agenţii de asigurare, 9 societăţi bancare şi 5 sucursale (capital total subscris de
peste 66 milioane lei). Conform unor statistici efectuate la nivelul anului 1935, prin vama
Tîrgu Mureşului au trecut peste 4,2 milioane kg mărfuri exportate, în valoare de peste 12
milioane lei şi peste 300 de mii kg mărfuri importate, în valoare de 37 milioane lei.
La nivelul anilor '30, în municipiul Tîrgu Mureş, cele mai importante activităţi industriale
erau desfăşurate de următoarele întreprinderi: o moară sistematică, o fabrică de unt şi
brânzeturi, una de bere, una de mezeluri, una de ciocolată şi bomboane, una de zahăr, una de
oţet, una de şireturi şi dantele, o rafinărie de petrol, o fabrică de clei, una de oxigen, una de
acid lactic, una de cazeină, una de săpun, două de capete de sifoane, un atelier mecanic şi
turnătorie, două fabrici de pielărie, una de mobilă, una de bărci, una de butoaie, una de ţiglă
de teracotă, una de obiecte din aragonit, una de oglinzi şi una de păpuşi. Cele mai mari
întreprinderi, cu un capital social sau investit de peste 5 milioane lei, erau: Fabrica de bere
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Albert Burger, Fabrica de zahăr, Rafinăria de petrol din Tîrgu Mureş, Fabrica de clei
„Mureşul”, Fabrica pentru prelucrarea de piei brute, Fabrica de mobilă Syekely şi Rety.
În perioada interbelică, în piaţa financiar-bancară din Tîrgu Mureş, activau următoarele
instituţii: Banca Naţională a României - prin sucursala sa din oraş, sucursala Băncii
„Albina”, Banca de Scont, Banca Comercială şi de Credit Ardeleană, Banca de Credit
mărunt, Banca funcţionarilor, Casa de Economie „Agrar”, Casa de păstrare pentru interes
general, Casa de Economie, Banca Generală de Comerţ, Banca Meseriaşilor Români.
(*****)
Schimbarea regimului, după evenimentele din 23 august 1944, atrage după sine modificări în
toate domeniile vieţii din România. În plan economic au avut loc schimbări profunde, mai
ales după naţionalizarea din 11 iunie 1948, economia trecând pentru o lungă perioadă de timp
de la o economia de piaţă la o economie centralizată. Economia, industria, comerţul au fost
reorganizate pe baze socialiste. Noul regim a considerat de maximă importanţă pentru
România dezvoltarea sectorului industrial, în acest sens fiind întreprinse măsuri prin care
vechile capacităţi industriale au fost sporite, concomitent cu dezvoltarea unor noi sectoare
industriale.
Instaurarea dictaturii comuniste a însemnat in istoria oraşului şi începutul perioadei de
industrializare forţata iar, in paralel cu o transformare radicala a aspectului edilitar, a crescut
rapid populaţia oraşului.
Cele mai importante activităţi industriale s-au dezvoltat pe fostele amplasamente industriale
din municipiul Tîrgu Mureş unde au apărut noi unităţi de lucru, cu o capacitate sporita de
producţie, dar au fost construite şi numeroase fabrici noi de profil chimic, alimentar, de
prelucrare a lemnului, textile şi pielărie, constructoare de maşini, aparate şi materiale
electrice, materiale fotosensibile şi altele. Principalii operatori economici care funcţionau in
anul 1990 îşi desfăşurau activitatea in următoarele sectoare industriale:
 Industria chimica şi de medicamente: Combinatul de îngrăşăminte chimice (cunoscut
după 1990 ca Azomureş, înfiinţat în anul 1966 pentru valorificarea zăcămintelor de
gaz metan, care si-a dezvoltat ulterior şi o secţie pentru producţia de materiale
fotosensibile), Întreprinderea chimică Prodcomplex (prelucrare mase plastice, sticlărie
şi o secţie de covoare manuale), Întreprinderea de medicamente Armedica;
 Industria constructoare de maşini şi echipamente electrotehnice: Întreprinderea de
maşini de cusut Metalotehnica (cunoscuta după 1990 ca Matricon), Întreprinderea de
utilaje pentru industria uşoara (I.U.I.U - cunoscuta după 1990 ca Matricon),
Electromureş – întreprindere producătoare de electrocasnice, cablaje auto şi produse
electronice (divizata după 1990 in Electromureş, Romcab şi Sumel Electromureş),
Uzinele de reparaţii auto (cunoscuta după 1990 ca Iseco);
 Construcţii şi materiale de construcţii: Trustul de construcţii montaj – TCM Tîrgu
Mureş, Fabrica de cărămizi Mureşeni;
 Industria de prelucrare a lemnului: Fabrica de mobilă, transformată şi redenumită în
Întreprinderea de prelucrarea a lemnului - IPL „23 August” care a devenit una din cele
mai mari fabrici de mobilă din România (cunoscuta după 1990 ca Mobex),
Întreprinderea de prelucrarea a lemnului Ilefor;
 Industria textila de confecţii şi pielărie: Ţesătoria de mătase (cunoscuta după 1990 ca
Textor), Ţesătoria de bumbac, Întreprinderea de confecţii Mureşul, Cooperativa
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Textila-Mureş, Fabrica de pielărie şi mănuşi (cunoscuta după 1990 ca Manpel);
Industria alimentara: Întreprinderea de industrializarea laptelui Mureş, Fabrica de
zahăr, (cunoscuta după 1990 ca Zamur) Întreprinderea de morărit, panificaţie şi paste
făinoase (cunoscuta după 1990 ca Mopan), Întreprinderea pentru industrializarea
legumelor şi fructelor (Conserve Mureşeni după 1990), Întreprinderea pentru
industrializarea cărnii – abator şi secţiile de mezeluri(Carne Mureş după 1990),
Întreprinderea Vinalcool (cunoscuta după 1990 ca Vinificaţie şi Băuturi) etc.

În perioada 1960-1990, structura industrială a oraşului a înregistrat modificări
fundamentale prin schimbări în ierarhia ramurilor industriale. În 1966, dominante în
structura industrială erau prelucrarea lemnului, confecţiile, industria pielăriei şi încălţămintei
şi industria alimentară. În 1977 se conturaseră deja ramurile industriale dinamice, cu ritmuri
de creştere intensă, construcţiile de maşini, industria textilă şi industria chimică, în timp ce
industriile dominante anterior în structura economică a oraşului înregistrau rate lente de
evoluţie.
În 1990, două ramuri industriale îşi consolidaseră poziţia, construcţiile de maşini şi chimia,
celelalte având ponderi mai reduse în ocuparea forţei de muncă. Faţă de 1977, industria de
prelucrare a lemnului a înregistrat o revigorare, dublându-şi efectivele între anii 1977 şi 1990.
Schimbările structurale intervenite în industria municipiului Tîrgu Mureş în perioada 19601990 sunt reflectate de structura producţiei pe ramuri industriale în 1990. Aproximativ 60%
din producţia industrială a oraşului era asigurată de construcţiile de maşini (31,7%) şi
industria chimică (27,8%). În funcţie de ponderea în structura producţiei industriale a
oraşului, urmau ramurile: textilă cu o pondere de 8%, prelucrarea lemnului (5,6%),
confecţiile (4,5%), sticlărie şi porţelan (3,0%), energia electrică (2,3%) şi industria alimentara
(1,5%). Celelalte ramuri industriale - metalurgia, materialele de construcţie, pielăria şi
încălţămintea - deţineau ponderi nesemnificative în structura producţiei industriale, de mai
puţin de 1%. Capacitatea de producţie industrială a sporit considerabil prin două modalităţi:
pe de o parte prin extinderea şi modernizarea întreprinderilor vechi, cum ar fi Electromureş,
Mobex sau Manpel sau prin înfiinţarea de noi mari întreprinderi, ca de exemplu Combinatul
de îngrăşăminte azotoase Azomureş, Matricon, (fosta Metalotehnica), sau Imatex (fosta
I.U.I.U).
În spaţiul rural învecinat oraşului, comunele cele mai importante din punct de vedere al
producţiei industriale erau Ernei şi Livezeni, urmate de Ceuaşu de Câmpie şi Acăţari.
Ramurile industriale dominante erau confecţiile (Livezeni), industria alimentară (Ernei),
prelucrarea lemnului (Acăţari) şi industria pielăriei şi încălţămintei (Ceuaşu de Câmpie).
Construcţiile de maşini şi chimia erau bine reprezentate la Sângeorgiu de Mureş, deşi cu un
volum mai modest al producţiei industriale totale.
*****
Specializarea preponderent industrială a municipiului Tîrgu Mureş, din timpul regimului
socialist, s-a diminuat treptat după evenimentele din 1989. Anii '90 în România, perioada de
tranziţie de la socialism la capitalism, au însemnat pentru municipiul Tîrgu Mureş, ca de
altfel pentru toate localităţile României, restructurarea activităţilor industriale concomitent cu
trecerea economiei înspre sfera privată. Pana in anul 1989, sectorul de stat era cvasimajoritar, principala provocare a primilor ani de tranziţie constând in procesul de reformă şi
restructurare a economiei, prin trecerea de la etatism la economia de piaţa, caracterizata prin
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preponderenta sectorului privat. Procesul de privatizare a început în 1990 şi s-a dovedit a fi
un proces complex şi dificil, cu un ritm lent in primii ani, caracterizat de absenţa voinţei
politice, de o instituire întârziata a cadrului legal necesar, de probleme instituţionale si, nu in
ultimul rând, de probleme sociale legate de desfiinţarea locurilor de munca, dar şi de
probleme de mentalitate moştenite de la vechiul regim.
Conform statisticilor naţionale, in anul 1996 sectorul privat devine majoritar la realizarea
produsului intern brut, ajungând să deţină o pondere de 55%. Saltul sectorului privat, ca
pondere în produsul intern brut, a fost, în cea mai mare parte, rezultatul transferului dreptului
de proprietate in cadrul procesului de privatizare. O altă caracteristică a acestei perioade o
reprezintă faptul că volumul investiţiilor străine directe a fost foarte mic, nivelul acestora în
întreg intervalul 1991-1996 (aproximativ 1 miliard euro) reprezentând circa 93% din fluxul
net investiţional al anului 1997.
In ceea ce priveşte structura capitalul social din economie, ponderea capitalului social privat
era redusă, ca o consecinţa directa a capitalului social mic necesar la înfiinţarea unei societăţi
comerciale. Societăţile cu capital de stat au pornit însă din start cu o valoare ridicată a
capitalului social. Sectorul privat, spre deosebire de sectorul de stat, a înregistrat profit,
contribuind astfel la creşterea valorii adăugate brute private.
Conform ultimului PUG, in 1996, ponderea activităţilor industriale în structura forţei de
muncă era de 45,4%, în declin cu 8 procente faţă de momentul de debut al tranziţiei, iar
activităţile terţiare deţineau 38,1% din populaţia ocupată a oraşului. La acestea se adăuga
contribuţia activităţilor agricole, cu o pondere nesemnificativă, de 1,1%,.
Din punctul de vedere al numărului de salariaţi din Tîrgu Mureş, tendinţa de evoluţie era intro pronunţa descreştere. Astfel în perioada 1991-1996 numărul de salariaţi s-a redus cu peste
21.600 . Dintre locurile de munca desfiinţate aproape 19.000 erau din sectorul industrial, mai
precis din industria prelucrătoare (18.030 salariaţi). Creşteri ale numărului de salariaţi s-au
înregistrat în domeniul serviciilor: finanţe, bănci (+544 salariaţi), administraţie publică (+ 452
salariaţi), sănătate (+ 376 salariaţi).
Datele prezentate indica faptul ca procesul de restructurare al marilor unităţi industriale
începuse deja, dar era departe de a fi încheiat pana in anul 1998. Analiza economica
sectoriala din ultimul PUG (elaborat in 1998) menţiona următoarele întreprinderi
reprezentative pentru industria municipiului Tîrgu Mureş:


SC. Electromureş SA, înfiinţată în 1970, compusă din trei mari secţii situate pe
platforme industriale diferite, care produceau în 1990 peste 300 de sortimente, cu o
forţă de muncă totală de 6800 de angajaţi. În secţia de articole electrocalorice se
fabricau peste 90 de produse (maşini şi aparate termoelectrice de uz casnic radiatoare electrice, plite electrice, maşini electrice de călcat, articole ale tehnicii
telecomunicaţiilor - antene de televizor, piese de schimb radiotehnice, maşini şi utilaje
pentru construcţii - vibratoare electrice de adâncime şi de suprafaţă, ciocane de burat
electrice. Secţia de conductori şi cabluri producea peste 200 de sortimente de cabluri
şi cordoane pentru instalaţii de telecomunicaţii, cabluri şi conductori electrici,
cordoane şi prelungitoare electrice, echipamente electrice şi piese de schimb pentru
autovehicule, tractoare şi locomotive Diesel electrice. Secţia de maşini de calcul
electromecanice era specializată în producţia de maşini cu doua şi trei operaţii (după
1998 întreprinderea s-a divizat in 3 societăţi comerciale pe cele 3 platforme
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industriale pe care funcţionau secţiile de electrocalorice: Electromureş SA, cablaje
auto: Romcab SA şi secţia de maşini de calcul: Sumel Electromureş SA);


SC Imatex SA (fosta I.U.I.U.), întreprinderea de utilaje pentru industria uşoară, care în
1990 concentra 3496 de salariaţi, producând războaie automate de ţesut, maşini de
bobinat şi piese de schimb pentru industria textilă;



SC Matricon SA (fosta Metalotehnica) cu 5319 angajaţi în 1990, profilată pe producţia
de utilaje şi piese de schimb pentru industria tricotajelor şi confecţiilor (maşini
rotative de tricotat, maşini de cusut industriale);



SC Iseco SA (fostele Uzine de reparaţii auto) cu activitate in subramura materialului
rulant auto, la origine (1948) un mic atelier de reparaţii de autovehicule, dar care
concentra 2400 de salariaţi în 1990, care pe lângă reparaţiile auto asigurau producţia
de containere şi piese de schimb;



SC Azomureş SA, combinat de îngrăşăminte chimice intrat în funcţiune în iunie 1966,
ca una dintre cele mai mari întreprinderi de profil din ţară. Concentra 4782 de salariaţi
în 1990 care produceau amoniac, acid azotic, azotat de amoniu, oxigen tehnic, piese
de schimb pentru utilaje tehnologice din industria textilă, şi peste 1000 de sortimente
şi tipodimensiuni de hârtie fotosensibilă pentru uz tehnic şi artistic. La acest ultim tip
de produse, combinatul asigura la începutul anilor ‘70 aproximativ 90% din necesarul
întregii ţări (secţia de materiale fotosensibile a fost desfiinţata ulterior). Tot la
începutul anilor '70, producţia de îngrăşăminte chimice obţinută la Azomureş
reprezenta 25% din producţia de îngrăşăminte azotoase a României, care asigurau un
spor de recoltă de 1,1-1,5 milioane tone grâu sau 1,2-2,0 milioane tone porumb
(Judeţul Mureş, 1973, p. 121). În anul 1996, întreprinderea avea cu 1000 de salariaţi
mai puţin (3786 de persoane) datorită dificultăţilor impuse de perioada de
restructurare a industriei naţionale şi în primul rând datorită conjuncturii specifice în
care a evoluat industria îngrăşămintelor chimice afectată de scăderea dramatică a
cererii interne, datorată puterii financiare extrem de reduse a micilor producători
privaţi. Cu toate acestea, in anul 1998, Azomureş deţinea detaşat primul loc pe piaţa
interna de îngrăşăminte chimice, cu o cota de piaţa de 50,56%. Restructurarea s-a
produs şi pe fondul unui prim proces de privatizare, care nu a fost cotat ca un mare
succes, întrucât contractul de privatizare a fost anulat datorita nerespectării
angajamentelor asumate de investitorul străin (ulterior Azomureş a fost supusa unui
nou proces de privatizare, in prezent fiind listată la Bursa de Valori Bucureşti în
rândul titlurilor din categoria întâi);



SC Armedica SA, singura întreprindere chimică de medicamente, cu 323 de salariaţi în
1990, care producea tablete şi tuburi de unguente;



SC Prodcomplex SA, cu 2.706 de angajaţi în 1990, care realiza o gamă sortimentală
foarte complexă, inclusiv utilaje tehnologice, scule, dispozitive şi matriţe, piese de
schimb, produse injectate din mase plastice, garnituri, articole din cauciuc, sticlărie de
ambalaj (borcane pentru conserve), sticlărie ornamentală şi o secţie de covoare
manuale;



SC Mobex SA (fosta IPL 23 August), cea mai reprezentativa întreprindere de
prelucrare a lemnului, a treia ramură industrială ca pondere la realizarea producţiei
totale din industria mureşeana in 1990. Înainte de 1990, Combinatul de exploatare şi
industrializare a lemnului (C.E.I.L.), cu sediul în Tîrgu Mureş concentra 3/4 din
valoarea producţiei de profil realizată la nivelul întregului judeţ. În componenţa
combinatului intrau 5 unităţi: Întreprinderea de exploatare a lemnului Reghin
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(Prolemn SA după 1990), unităţile de industrializare a lemnului din Sovata şi Lunca
Bradului, fabrica de mobilă Iprofil 23 August din Tîrgu Mureş (Mobex SA şi Ilefor
SA după 1990) şi C.P.L. Reghin (divizata ulterior in mai multe unităţi: Amis Prod,
Amis Internaţional – mobila, Hora – instrumente muzicale şi o secţie de ambarcaţiuni
şi articole sportive din lemn care a fost desfiinţata ulterior). Aceste două ultime unităţi
aveau ponderea cea mai mare în cadrul combinatului, asigurând 70% din valoarea
producţiei globale. Întreprinderea din Tîrgu Mureş, era la începutul anilor 70 cea mai
mare fabrică de mobilă din ţară, de unde, conform statisticilor, ieşea câte o garnitură
de mobilă fină la fiecare 4 minute, ceea ce însemna aproximativ 130 de mii de
garnituri pe an (dormitoare, camere de zi, camere de tineret). Tot la nivelul anilor
1970-1972, 97% din producţie era destinată exportului, producţia crescând în ritm
alert (faţă de 1950 producţia a crescut cu 840% în 1965 şi cu 1088% în 1970 - op. cit.,
p. 124). Întreprinderea şi-a redus efectivul de forţă de muncă la jumătate (de la 6.572
de salariaţi în 1990 la 3.270 în 1996), fiind privatizată în proporţie de 35% din anul
1995 ;


Industria textilă şi a confecţiilor textile era reprezentată prin Ţesătoria din bumbac
(754 de salariaţi în 1990, SC Textor SA (fosta Ţesătorie de mătase), producătoare de
ţesături din fire de mătase (cu 865 de salariaţi în 1990 şi numai 459 în 1996),
privatizată în proporţie de 21% în 1995 şi SC Confecţii Mureşul SA care concentra
1.708 salariaţi în 1990 şi 1.257 în 1996, de asemenea privatizată în mare parte (70%)
din 1994 ;



Reprezentativă pentru tradiţia meşteşugărească a oraşului Tîrgu Mureş, industria
pielăriei şi încălţămintei era reprezentata de SC Manpel SA (fosta Întreprindere de
pielărie şi mănuşi), considerată una dintre cele mai mari şi mai moderne din Europa la
sfârşitul anilor '60. Cuprindea o tăbăcărie minerală care prelucra piei brute de
porcine, ovine şi caprine şi o secţie de confecţionat mănuşi de piele, cu o capacitate de
peste 1,6 milioane de perechi în peste 300 de sortimente a căror calitate superioară le
făcea foarte solicitate la export (în 1970 au fost exportate 667 de mii de perechi în 13
ţări, printre care Canada, Suedia, Norvegia, Finlanda, ţări ale fostei U.R.S.S.). Deşi
privatizată în proporţie de 40% în 1996, fabrica şi-a redus numărul de salariaţi la
aproape jumătate (3.555 angajaţi în 1990 şi 1.950 în 1996), în primul rând datorită
declinului drastic al ofertei de materie primă (reducerea la jumătate a şeptelului) şi
desfiinţării reţelelor de intermediari dintre producători şi unitatea de prelucrare ;



Industria alimentară cuprindea mai multe unităţi reprezentative : SC Carne Mureş SA
(fosta Întreprindere de industrializare a cărnii) cu 1.217 salariaţi în 1990, SC Zamur
SA (fosta Întreprindere de industrializare a sfeclei de zahăr) cu 649 de persoane
angajate în 1990, SC Industrializarea Laptelui SA, cu 443 de salariaţi în 1990, SC
Mopan SA (fosta Întreprindere de morărit şi panificaţie) cu 1.113 de salariaţi în 1990,
SC Legume Fructe SA, cu 1.558 de angajaţi în 1990, SC Vinificaţie şi Băuturi SA
(fosta Vinalcool) cu 326 de salariaţi în 1990 ;



SC Tipomur SA, întreprindere tipografică, caracterizată prin stabilitatea forţei de
muncă (148 de salariaţi în 1990 şi 142 de persoane în 1996), privatizată în proporţie
de 70% în 1995.

Analiza sectoriala din ultimul PUG concluziona faptul ca structură industrială a municipiului
Tîrgu Mureş in anul 1998 era dominată de 4 sectoare industriale (construcţiile de maşini,
industria chimică, industria de confecţii, textile, pielărie şi industria de prelucrare a lemnului)
cu o pondere de peste 75% din total.
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Evoluţia sectorului agricol in perioada 1990-1998 este analizata la nivelul comunelor din
jurul oraşului Tîrgu Mureş, denumite comune limitrofe (Ceuaşu de Câmpie, Pănet, Ungheni,
Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Acăţari, Livezeni, Ernei, Sângeorgiu de Câmpie, Sântana de
Mureş, Sâncraiu de Mureş, Cristeşti), prin prisma complementarităţii funcţionale dintre
spaţiul rural şi centrul urban dominat de activităţi secundare şi terţiare.
Procesul de privatizare din agricultură, desfăşurat mult mai rapid decât cel din industrie, a
determinat desfiinţarea celor 26 de cooperative agricole de producţie existente în anul 1990 în
comunele limitrofe şi a staţiunii pentru mecanizarea agriculturii care funcţiona la Ernei.
Principalele tendinţe remarcate in ultimul PUG, in domeniul culturilor vegetale, pot fi
sintetizate după cum urmează:


Scăderea suprafeţelor arabile (Sântana de Mureş, Ernei) sau ocupate cu livezi
(Sâncraiu de Mureş, Livezeni) şi vii (Acăţari, Ceuaşu de Câmpie) şi extinderea
suprafeţelor ocupate cu păşuni (la toate comunele menţionate cu descreşteri ale
celorlalte tipuri de folosinţă);



Principalele culturi erau cele de grâu, porumb, sfeclă de zahăr, legume şi cartofi ;



suprafeţele cultivate cu grâu au scăzut in toate comunele (producţia din 1996 se situa
la jumătate sau o treime din cât se realiza în 1990);



Majoritatea comunelor şi-au extins suprafeţele cultivate cu porumb, printre cele mai
considerabile creşteri înregistrându-se in Sângeorgiu de Mureş (346 ha în 1990 şi 565
ha în 1996), Ceuaşu de Câmpie (de la 950 la 1235 ha), Crăciuneşti (581 ha la 826 ha),
Gheorghe Doja (408 ha la 851 ha);



Suprafeţele cultivate cu cartofi au crescut în unele cazuri (Acăţari, Ceuaşu de Câmpie,
Ernei, Livezeni) şi au scăzut în altele (Cristeşti, Sâncraiu de Mureş, Sântana de
Mureş);



Tot o evoluţie fluctuantă se înregistrează şi in cazul suprafeţelor cultivate cu sfeclă de
zahăr şi legume, sectoare care înregistrează şi evoluţii contradictorii in ceea ce
priveşte suprafaţa cultivata şi producţia pe unitate de suprafaţa. Prin prisma ambilor
indicatori se înregistrează evoluţii pozitive in în comunele Cristeşti, Sângeorgiu de
Mureş, Ceuaşu de Câmpie, Gheorghe Doja şi negative în comunele Sâncraiu de
Mureş, Ungheni.

Cu aceeaşi intensitate s-a desfăşurat şi procesul de privatizare a şeptelului. De exemplu, în
cazul bovinelor, ponderea sectorului privat varia în 1990 între 5,5 şi 42,6%, pe când în 1996
existau comune cu ponderi de 100% (Sâncraiu de Mureş, Ceuaşu de Câmpie, Gheorghe Doja,
Livezeni), iar în celelalte ponderea medie era de 60%. Efectivele de bovine s-au redus în
majoritatea comunelor la jumătate, iar densitatea la 100 ha agricol a descrescut
corespunzător, deşi în jurul oraşului Tîrgu Mureş se înregistrau în 1990 cele mai mari valori.
In mod similar, efectivele de porcine au înregistrat un declin în cele mai multe dintre comune
(Cristeşti, Acăţari, Crăciuneşti, Ernei, Livezeni), în restul cazurilor evoluţia fiind stagnantă
sau uşor pozitivă (Sântana de Mureş, Ceuaşu de Câmpie). Semnificativ este faptul că sectorul
privat reprezintă între 93 şi 100% cu o singură excepţie, comuna Cristeşti, unde ponderea este
de doar 42%. Sectorul privat deţinea ponderi de 100% în cazul efectivelor de păsări care au
înregistrat evoluţii fluctuante, fie ascendente (Sâncraiu de Mureş, Ceuaşu de Câmpie), fie
descendente (în restul comunelor).
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Sensul general de evoluţie al producţiei animale a fost cel regresiv, cu unele nuanţări la
nivelul comunelor. Producţia de carne s-a redus în cele mai multe cazuri (în 9 din cele 12
comune analizate) şi a crescut doar în câteva cazuri (Sângeorgiu de Mureş, Ceuaşu de
Câmpie, Sântana de Mureş). Se remarcau aceleaşi tendinţe şi în cazul producţiei de lapte, de
lână şi de ouă.
Toate aceste evoluţii erau considerate ca fiind semnificative prin prisma influenţei asupra
industriei alimentare urbane care era, in mare măsura, dependenta de materiile prime
asigurate de spaţiul rural învecinat oraşului.
Activităţile terţiare sunt foarte importante pentru viaţa socială a fiecărei comunităţi umane cu
atât mai mult cu cât este vorba de un mare oraş. Tîrgu Mureş, a fost favorizat de poziţia sa de
reşedinţă judeţeană, astfel încât infrastructura, volumul şi calitatea serviciilor corespund
acestui statut.
In legătura cu evoluţia sectorului de servicii in perioada 1990-1998, ultimul PUG, la capitolul
de perspective de dezvoltare, menţionează tendinţa de creştere a acestui sector, pe fondul
declinului activităţilor industriale (diferenţiat, in funcţie de apartenenţa lor sectoriala).
Analiza pe sectorul de servicii menţiona câteva repere, care pot fi sintetizate după cum
urmează:
 Numărul de unităţi şcolare a crescut de la 92 în 1990 la 106 în 1996 iar numărul de
cadre didactice a crescut de la 2.385 de persoane în 1990 la 2.976 în 1996, pe fondul
scăderii numărului de elevilor înscrişi de la 39.327 în 1990 la 32.243 în 1996.
Evoluţia a fost considerata pozitiva prin prisma spaţiului disponibil pentru procesul de
învăţământ şi a raportului profesor-elevi, dar şi îngrijorătoare întrucât, deşi cel mai
mult a scăzut numărul elevilor din învăţământul liceal (de la 14.354 de persoane la
10.787), tendinţa de descreştere s-a manifestat şi la nivelul învăţământului primar şi
gimnazial (de la 19.801 la 17.203 elevi), ceea ce semnifica intensificarea abandonului
şcolar, cu efect negativ asupra nivelului de pregătire al viitoarelor generaţii;


Serviciile de cultură au înregistrat un declin considerabil, numeroase instituţii
culturale fiind închise. De exemplu, cele 2 case de cultură din Tîrgu Mureş nu mai
funcţionau in 1998, numărul cinematografelor s-a redus la jumătate (de la 6 la 3), iar
bibliotecile au scăzut numeric cu 60%, de la 109 în 1990 la 41 în 1996. Aceasta
semnifica accesul limitat al populaţiei la serviciile culturale, dar şi o posibilă
degradare a fondului de cărţi şi publicaţii, al infrastructurii instituţiilor culturale;



Serviciile medicale, susţinute de învăţământul medical superior are cu o îndelungată
tradiţie, au înregistrat evoluţii pozitive în ceea ce priveşte numărul medicilor, în
creştere de la 553 de persoane la 813 persoane şi al numărului medicilor raportat la
1000 de locuitori şi negative în ceea ce priveşte numărul paturilor în spitale, care s-au
redus de la 3.618 la 3.179 paturi;



Accesul la informaţie a evoluat pozitiv, fiind exprimat prin creşterea numărului
abonamentelor la radio, de la 28.922 la 33.746, şi al celor la televiziune de la 36.911
la 48.269. S-a îmbunătăţit şi numărul abonamentelor la televiziune raportat la 1000 de
locuitori, care a crescut de la 214 la 291. O evoluţie asemănătoare a înregistrat-o şi
numărul abonaţilor la serviciul telefonic, în creştere cu 42,9% în 1996 faţă de 1990,
ceea ce a determinat şi îmbunătăţirea accesului la serviciile telefonice, raportul
abonaţilor la locuitori fiind de 190 în 1990 şi de 282 în 1996;
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Serviciile comerciale erau cotate printre cele mai dinamice activităţi terţiare, întrucât
au concentrat o mare parte din procesul de privatizare. În 1990 existau în Tîrgu Mureş
593 de unităţi comerciale dintre care 103 erau magazine alimentare, iar 201 magazine
nealimentare. În 1996, numărul total al unităţilor comerciale era de 1.290, din care
234 de stat, 37 cooperatiste şi 1019 private. După profil, 109 erau alimentare, 225
nealimentare, 617 universale şi mixte, 246 chioşcuri şi 93 unităţi de alimentaţie
publică.



Serviciile bancare erau asigurate de sucursalele şi filialele celor mai importante bănci
cu capital de stat: Banca Comerciala Romana, Banca Agricola, Banca Romana de
Dezvoltare, Bancorex, CEC şi private: Banca Internaţionala a Religiilor şi Bancoop;



La categoria alte servicii se menţiona existenta a 2.563 de unităţi de prestări de
servicii, specializate în servicii cu caracter industrial (1.830), în construcţii (698), în
gospodărie comunală (29), în gospodărie locativă (1).

In privinţa infrastructurii de cazare, se menţiona o descreştere a numărului de unităţi de
cazare, pe fondul unei uşoare creşteri a locurilor de cazare de la 1.367 în 1990 la 1.446 în
1996.
Activităţile de mass media, importante pentru un oraş de talie demografică mare şi cu statut
administrativ de centru polarizator, erau asigurate de un studio teritorial de Radio
Televiziune, două posturi private de televiziune prin cablu, trei ziare cotidiene, cinci reviste şi
patru edituri.
O menţiune speciala se făcea cu referire la dezvoltarea serviciilor suport, clasate în categoria
celor "cuaternare", preponderent de natura celor informatice prestate de 238 de unităţi de
cercetare şi servicii pentru întreprinderi, dintre care 81 asigurau consultaţii în domeniul
echipamentelor de calcul, 74 erau unităţi de realizare de programe informatice, 61 pentru
prelucrarea datelor, 15 pentru activităţi legate de băncile de date, la care se adăugau 3 unităţi
de cercetare fundamentală şi 4 pentru cercetare aplicativă în ştiinţe exacte şi naturale.
Serviciile urbane erau asigurate de următoarele societăţi prestatoare de servicii:


SC Locativ SA, cu activitate principală în domeniul administrării fondului construit de
stat, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;



SC Transport Local SA, cu activitate principală în domeniul transportului public de
persoane, prin curse regulate – cu probleme mari generate de vechimea şi uzura
parcului de autovehicule (50% îndeplinea norma de casare), parc ce nu putea fi
reînnoit datorită lipsei de mijloace financiare;



R.A. Aquaserv, cu activitate principală în domeniul captării, tratării, transportului şi
distribuţiei apei şi al gestiunii apelor uzate – cu un program de dezvoltare având
coordonate principale in domeniul creşterii performanţelor şi atingerii scopului de a
furniza servicii orientate spre client prin dotări cu utilaje şi lucrări de investiţii legate
de înlocuirea conductelor de apă uzate, extinderea reţelei de canalizare, reducerea
consumului de energie electrică la uzina de apă, reabilitarea şi modernizarea
canalizării la diferitele cartiere ale oraşului, contorizarea consumului de apă la
consumator;
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R.A. Energomur, cu activitate principală în domeniul producerii şi distribuţiei
energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere – cu probleme mari
legate de necesitatea de resurse financiare pentru retehnologizarea şi automatizarea
sistemelor de producere a energiei termice, telemăsurarea şi dispecerizarea
funcţionării
sistemelor,
contorizarea
consumului
individual,
stimularea
consumatorului în ceea ce priveşte economisirea energiei.

Un capitol important in cadrul studiului economic din ultimul PUG este dedicat sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, apărut în economia româneasca după anul 1990 odată cu
dezvoltare unei noi coordonate de dezvoltare: iniţiativa privată. Vector important al
potenţialului regional de dezvoltare cât şi al rezultatelor de ansamblu ale economiei naţionale,
regionale şi locale, sectorul IMM-urilor a început să reprezinte un factor hotărâtor, de
dezvoltare şi creştere ce stă la baza formării şi funcţionării întregii economii de piaţă.
Studiul face o analiza a sectorului pe datele din situaţiile financiare depuse in anul 2007 de
5.200 de IMM-uri, despre care se apreciază ca reprezintă 60% din totalul IMM-urilor
înregistrate in judeţul Mureş. Fără a face o analiza a ponderii sectorului IMM, ci numai o
comparaţie a indicatorilor de eficienta fata de situaţia înregistrata la nivel de judeţ şi in tara,
studiul concluzionează următoarele:


In Tîrgu Mureş şi localităţile limitrofe există un sector al IMM-urilor bine conturat şi
organizat, care cuprinde paleta restrânsă de domenii de activitate (comerţ, industria
construcţiilor de maşini, servicii), majoritatea localităţilor gravitând în jurul celei mai
puternice dintre ele: Tîrgu Mureş care susţine cea mai mare parte a activităţii
antreprenoriale din judeţ;



Ponderea municipiului reşedinţă de judeţ ca număr de societăţi comerciale care au
depus bilanţul pe anul 1997 este de aproape 60 la sută din totalul sectorului IMM din
judeţul Mureş;



Potenţial productiv al firmelor din Tîrgu Mureş precum şi numărul de societăţi
comerciale raportat la populaţie, sunt aproape dublul valorii medii înregistrate în
judeţ;



Numărul de locuri de muncă dat de societăţile comerciale din Tîrgu Mureş întrece cu
aproape 90 la sută media pe judeţ;



Productivitatea anuală a muncii realizată în sectorul IMM din Tîrgu Mureş, este
superioară mediei pe judeţ;



Domeniile de excelenţă-specializare sunt: industria extractivă, prelucrătoare,
construcţii de maşini utilaje, echipamente şi mobilier, industria uşoară, agricultură,
transport.



IMM-urile din municipiul reşedinţa de judeţ au o înzestrare mai slabă a forţei de
muncă decât media pe judeţ.
(*****)

Studiul realizat pana la finele anului 1998, concluzionează ca in ultima jumătate de secol,
municipiul Tîrgu Mureş a cunoscut un ritm intens de dezvoltare industrială, dar şi socială,
politică, culturală care l-au impus printre oraşele reprezentative ale ţării.
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Tîrgu Mureş a rămas in continuare un puternic centru cultural şi şcolar, in care funcţionează
o Filiala a Academiei Romane Institutul de cercetări socio-umane Gheorghe Şincai,
universităţi de tradiţie: Universitatea de Medicina şi Farmacie, Universitatea “Petru Maior”
de ştiinţe tehnice şi economice, o academie de teatru, câteva scoli superioare de stat şi
particulare, un teatru cu secţie romana şi maghiara, orchestra simfonica, teatru de păpuşi,
ansambluri folclorice, muzee, biblioteci, gradina zoologica şi alte instituţii de cultura şi
învăţământ.
Ca majoritatea centrelor urbane din România, oraşul Tîrgu Mureş deţine o puternica
specializare industrială, atenuată în ultimii ani de restructurarea activităţilor secundare, a
căror dominanţă a fost preluată de serviciile în creştere.
Principalele coordonate ale dezvoltării economice după anul 1998 vor fi analizate in cadrul
capitolului ce prezintă diagnoza actuala a activităţilor economice din municipiul Tîrgu Mureş
şi din zona periurbană.
Evaluarea potenţialului economic şi a perspectivelor de dezvoltare ale municipiului Tîrgu
Mureş nu poate lua în considerare ca teritoriu de referinţă doar spaţiul urban propriu-zis pe
care este situat oraşul ci şi localităţile limitrofe aflate sub directa sferă de influenţă urbană,
care alcătuiesc zona periurbană.
Planul de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Periurban pentru Municipiul Tîrgu Mureş6
a delimitat o suprafaţă de aproximativ 678,40 de km², limitrofă municipiului Tîrgu Mureş,
definită ca zonă periurbană, ce cuprinde următoarele 15 unităţi administrativ-teritoriale
(U.A.T.-uri):
 Municipiul Tîrgu Mureş, reşedinţă de judeţ şi municipiu de rang II în ierarhizarea
municipiilor şi oraşelor din România7
 Oraşul Ungheni, localitate de rang III (oraşele care nu au statut de municipiu)
 Următoarele comune (de la vest la est): Ceuaşu de Câmpie, Sântana de Mureş,
Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Acăţari, Crăciuneşti, Cristeşti,
Gheorghe Doja, Sânpaul, Pănet, Sâncraiu de Mureş (aici sunt incluse reşedinţele de
comune, care sunt localităţi de rangul IV şi satele aparţinătoare acestora, care sunt
localităţi de rangul V).
Elementele care particularizează teritoriul de amplasare şi de influenţă sunt legate de:
 Cadrul natural şi morfologia teritoriului
 Resursele naturale existente - ca posibila bază de materii prime pentru dezvoltarea
economică
 Locul şi rolul municipiului Tîrgu Mureş în cadrul judeţului, definite prin prisma
potenţialului uman şi a activităţilor economice relevante.

6

Planul de amenajare a teritoriului zonal - PATZ Periurban Tg.Mureş, elaborat de INCD Urbanproiect
Bucuresti, 2005
7
Conform Legii nr. 351/2001
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1.2. Cadrul natural şi morfologia teritoriului ca factor de influenţă privind resursele şi
posibilităţile de dezvoltare
1.2.1. Cadrul natural şi morfologia teritoriului
Relieful reprezintă elementul de perenitate al acestui teritoriu, care a impus liniile de forţă ce
au constituit factorii de specificitate ai zonei. Teritoriul municipiului Tîrgu Mureş şi a zonei
periurbane aparţine mai multor unităţi geomorfologice, care alături de condiţiile climatice
determină tipul de peisaj. Unităţile de relief se grupează astfel: dealuri, podişuri, câmpie şi
culoare de vale, care se deosebesc prin morfometrie şi morfologie.
Dealurile şi podişurile prezintă o mare diversitate genetică, ce se reflectă şi în peisaj.
Dealurile (400-700m) dezvoltate pe formaţiuni neozoice monoclinale sau afectate de cute
diapire sau domuri provin din fragmentarea accentuată a unui podiş nivelat, cu versanţi activi
şi apar la sud de Mureş. Unitatea geomorfologică joasă cuprinde depresiunile (intradeluroase)
şi culoarele de vale.
Câmpia este din punct de vedere genetic de eroziune; ea este dezvoltată pe formaţiuni
miocene, se află la nord de Mureş, are un aspect colinar (150-450m) şi este fragmentată de
văi largi cu versanţi afectaţi de alunecări. Culoarele de vale cu lunci şi terase sunt specifice
marilor artere hidrografice Mureş, Târnava Mică, Niraj.
Hidrografia zonei cuprinde o reţea hidrografică majoră, din care fac parte Mureşul, Târnava
Mică, Niraj ce drenează spaţiul montan, depresionar, cel de podiş-deal şi unităţile de câmpie,
precum şi sistemele lacustre şi apele freatice şi de adâncime. Scurgerea apelor de suprafaţă
este de tip carpato-transilvan pentru râurile cu obârşiile în munţi, cu alimentare pluvio-nivală,
şi transilvană specifică râurilor autohtone care datorită evaporaţiei intense au caracter
semipermanent. Apele freatice apar în diferite formaţiuni geologice, care le determină gradul
de mineralizare: în structurile paleogene predomină apele sulfatate, iar acolo unde sunt cute
diapire aproape de suprafaţă apele sunt clorurate. Apele de adâncime au caracter artezian sau
ascensional şi sunt folosite uneori în scop balnear. Lacurile au origine diferită, majoritatea
celor naturale fiind formate prin tasări sau în spatele valurilor de alunecare.
Clima zonei este temperat continentală cu nuanţe oceanice, generate de masele de aer vestice
(atlantice) care traversează munţii Apuseni. Valorile temperaturii medii multianuale sunt de
9C, precipitaţiile au valori 600mm în arealele joase. Circulaţia maselor de aer este
predominant vestică.
Flora şi fauna respectă zonalitatea geografică impusă de latitudine, conturându-se trei etaje: al
fagului la peste 700m, al gorunului între 400-700 m şi al stejăretelor în culoarele principalelor
artere hidrografice. Vegetaţia intrazonală apare în luncile râurilor, în apropierea lacurilor, pe
terenuri sărăturoase şi este reprezentată de plop, salcie, stuf, papură, rogoz, specii higrofile şi
halofile. Fauna cuprinde cervide, mistreţul, lupul, rozătoare, insecte, numeroase specii de
păsări şi peşti.
Arealul restrâns (aproximativ 50 km2) pe care se află oraşul prezintă caracteristici
morfologico-geologice în funcţie atât de structură, cât şi de modul în care au acţionat agenţii
exogeni. Din punct de vedere morfometric, teritoriul analizat se desfăşoară în amfiteatru,
înălţându-se din sud şi sud-est din lunca Mureşului spre culmea înaltă a Platoului Corneşti, şi
spre nord şi nord-est.
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Culmile deluroase sunt pronunţat rotunjite, iar treptele teraselor foarte evidente din stânga
văii sunt premisele pentru dezvoltarea urbanistică, variată, cu dispunere etajată a spaţiului
construit al oraşului. Această configuraţie morfologică este rezultatul în special al eroziunii
fluviale care a modelat Depresiunea Transilvaniei în ultima perioadă a Cuaternarului.
Lunca fertilă a Mureşului este din punct de vedere paleontologic o succesiune de straturi cu
petrografie diferită şi de vârste variate, suprapuse în diverse combinaţii, începând cu
aluviunile pleistocen-holocene, cu materialele de dejecţie (pietrişuri şi nisipuri) acumulate în
conurile de la gurile afluenţilor de gradul II ai Mureşului sau organismelor torenţiale, până la
depozitele pliocene şi sarmaţiene formate din pietrişuri, marne şi rar argile care acoperă
depozitele paleogene ale teraselor. Mureşul curge în meandre divagante, într-o albie corectată
parţial prin lucrări hidrotehnice, dezvoltând un culoar cu caractere geografice generale
particulare definite de nuanţele specifice de microclimat (umiditate mai crescută, deplasarea
longitudinală a maselor de aer).
Pe versantul stâng al văii sunt situate Dealurile Nirajului, prezente prin Platoul Corneşti şi
Dealul Mare, care au altitudini maxime de 450 m, coborând spre Valea Mureşului prin panta
Trebeiului, spre cele trei terase pe care este aşezat în cea mai mare parte a oraşului, până în
lunca Mureşului. Spre vest se află Dealul Budiului, colina pietroasă numită Dâmbul Pietros
pe care s-a construit zona rezidenţială "1848", despărţit de Platoul Corneşti de valea largă a
pârâului Pocloş. Spre sud se înşiră alte masive deluroase: Dealul Corincăi, Dealul Stejeriş. În
dreapta văii se află înălţimile Dealului Beşa cu vârful cel mai înalt, Urieşul, de 462 m
altitudine, pe pantele căruia coborând spre valea Mureşului se desfăşoară o altă zonă
rezidenţială a oraşului.
Microrelieful poartă amprenta acţiunii erozivo-acumulative a Mureşului, care şi-a dezvoltat
în timp o reţea vastă de tributari. Mureşul străbate oraşul de la nord-nord-est la vest-sud-vest,
formând numeroase meandre datorită pantei reduse de scurgere şi primind mici afluenţi,
dintre care cei mai importanţi sunt: de pe malul stâng pârâul Pocloş care îşi adună apele de pe
versantele dealurilor din apropiere, iar în interiorul oraşului primeşte apele pârâului Valea
Rece dinspre Dealul Budiului.
În aval de Pocloş, Mureşul mai are un afluent mic, Valea Vălurenilor. Între acestea două se
menţine pârâul Vulpii, iar în amonte de Pocloş se formează, în timpul ploilor, transportând
materiale de eroziune, pârâul Trebei, de pe versantul nordic al Platoului Corneşti, iar spre
marginea est-nord-estică a oraşului, alte pâraie mai mici care trec prin zona cunoscuta în
trecut sub numele de "Târgul de vite", inclusă în spaţiul construit al vetrei urbane. De pe
versantele malului drept se varsă în Mureş, pârâul Valea Voinicenilor. Mureşul şi-a marcat
existenţa prin formarea la viituri a mai multor albii minore pe care le-a părăsit ulterior, lăsând
văi seci cum este cea care trecea prin piaţa centrală a oraşului (Piaţa Trandafirilor), de la care
a rămas mai târziu denumirea de Mureşul Sec pentru fosta stradă Sfântu Gheorghe
(Republicii).
Morfometria locală, înclinarea pantelor, dispunerea versantelor, ca şi prezenţa spaţiului
construit au determinat necesitatea măsurilor de protecţie a zonei construite faţă de debitul
mare şi extinderea viiturilor (debitul maxim a fost înregistrat în 1970 în amonte de oraş, la
Glodeni, provocând o inundaţie catastrofală), executându-se lucrări de regularizare, diguri, un
baraj cu vane care alimentează cu apă obiectivele industriale din zonă şi contribuie la
compensaţia de pantă şi eliminarea surplusului de apă la precipitaţii abundente. În estul
23

oraşului, relieful dominant este cel structural, reprezentat prin poduri, creste care flanchează
structurile în dom (Corunca), la care se asociază forme de denudare areală (alunecări de
teren) şi liniară (torente, ravene).
Comunele din imediata apropiere a oraşului sunt situate pe Podişul Tîrgu Mureşului, ca parte
a Podişului Târnavelor, reprezentat printr-un versant abrupt care domină spre est depresiunile
şi culoarele de legătură Căluşari, Hodoşa-Miercurea Nirajului şi terminaţii domoale în
unghiul de confluenţă a Nirajului cu Mureşul. Caracterul de interfluviu major, unitar, interpus
între valea Mureşului şi a Nirajului, s-a modificat prin acţiunea afluenţilor menţionaţi anterior
care au fragmentat teritoriul şi l-au transformat într-o asociere de dealuri în general
asimetrice, cu înălţimi maxime de aproape 500 m şi o energie redusă de relief (200 m) care
favorizează extinderea compactă a domeniului forestier. Lunca Mureşului care străbate
comunele situate pe direcţia nord-est sud-vest faţă de Tîrgu Mureş are lăţimi cuprinse între 1
şi 4 km, fiind presărată cu depresiuni mlăştinoase, meandre părăsite, grinduri şi popine.
Deasupra luncii se succed 6 nivele de terasă mai bine evidenţiate în amonte şi în aval de oraş.
Nivelul cel mai de jos atinge 8-10 m, cel mai înalt 110-112 m, dar cel mai bine dezvoltat este
cel median, situat la 25-35 m deasupra talvegului actual.
1.2.2. Resursele naturale
Evaluarea resurselor unui oraş implică, de obicei, raportarea la un spaţiu mai larg. Pentru un
centru urban mare este necesară analiza resurselor situate în spaţiul regional, care prin natura
şi importanţa lor au influenţat tipologia şi intensitatea activităţilor industriale. Varietatea
formelor de relief şi a condiţiilor geologice - tectonice, stratigrafice şi petrografice - au
generat o diversitate mare de bogăţii de subsol.
Cea mai importantă resursă a spaţiului regional o constituie zăcămintele de gaz metan,
descoperite întâmplător la Sărmăşel, în 1907, în urma unui foraj de explorare a sărurilor de
potasiu. Zăcămintele de gaz metan sunt localizate în zonele cu domuri din Câmpia
Transilvaniei şi în Podişul Târnavelor şi au un procent foarte ridicat de metan (95-99%). Din
aceste zăcăminte se extrage peste 60% din totalul producţiei naţionale de gaz metan.
Zăcămintele de gaz metan sunt cantonate în depozite sedimentare neogene, constituite
litologic dintr-o alternanţă de nisipuri şi marne.
Din punct de vedere tectonic, zăcămintele sunt localizate în domuri găzduite de anticlinale cu
amplitudini diferite şi adâncimi variabile de la câteva zeci la sute de metri. Explorările au pus
în evidenţă existenţa unui dom de gaz metan, aşezat pe direcţia nord-sud a oraşului, cu
centrul cupolei situat sub zona centrală. Domurile gazeifere şi, implicit, exploatările în mare
parte încă în funcţiune sunt situate pe o diagonală care înconjoară oraşul pe la est pe direcţia
nord-vest sud-est. Acestea sunt dispuse de la Sărmaş, Sărmăşel, Şincai, Mădăraşi, Crăieşti în
nord-vest, la estul oraşului, la Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Poieniţa, Ivăneşti, şi în sud, la
Deleni, Filitelnic, Zagăr, Seleuş. Aceste zăcăminte au impulsionat dezvoltarea industriei
termoenergetice şi a industriei chimice (in special îngrăşăminte chimice).
Contactul dintre podiş şi munte, cu tectonică şi petrografie variate, a determinat prezenţa
rocilor utile de diferite origini, vulcanice, sedimentare, detritice, constituite în rezerve
considerabile, practic inepuizabile. În zona eruptivă domină andezitele, în zona Podişului şi
Câmpiei Transilvaniei domină nisipurile, marnele şi argilele utilizate ca materii prime pentru
producerea materialelor de construcţii. Cele mai vechi resurse ale subsolului, care au fost
exploatate, sunt argila şi produsele balastiere. Exploatările de argilă, aflate iniţial în afara
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zonei urbane au fost, cu timpul, înglobate în oraş, iar pe măsura dezvoltării acestuia,
terenurile de exploatare au devenit suprafeţe pe care s-au construit cartiere noi. Produsele de
balastieră sunt exploatate în cadrul unor amenajări nepermanente în amonte de Tîrgu Mureş.
Varietatea nisipurilor cuarţoase a favorizat fabricarea sticlei în Tîrgu Mureş şi în alte
localităţi ale judeţului.
Zăcămintele de sare reprezintă una din bogăţiile de seamă a Depresiunii Transilvaniei, dar
sunt neexploatate din cauza adâncimilor mari, cu excepţia unor sâmburi de sare de la
suprafaţă în arealul cutelor diapire de la Sovata şi Gurghiu.
Aproximativ o treime din teritoriul judeţului este acoperită de un fond forestier important de
conifere in zona montana şi de foioase foioase in restul teritoriului. Foioasele sunt grupate în
păduri compacte pe pantele dealurilor, reprezentate prin gorunete sau stejerete sau în pâlcuri
izolate de-a lungul văilor şi a culoarelor depresionare dominate de cvercinee. Pădurile
înconjoară oraşul în perimetrul dinspre sud şi est. Fondul forestier este destinat atât producţiei
de masă lemnoasă cât şi unui complex de funcţiuni de protecţie. Existenta acestei resurse a
condus la înfiinţarea unor importante unităţi industriale de prelucrare a lemnului în Tîrgu
Mureş, Reghin şi in alte centre.
Varietatea solurilor a favorizat dezvoltarea unor activităţi agricole importante care combină
cultura plantelor cu creşterea animalelor. Cele mai întinse suprafeţe de teren din Podişul
Tîrgu Mureşului sunt ocupate cu soluri brune de pădure argiloiluviale. Spre Valea Mureşului
sunt concentrate solurile brune de pădure cernoziomice.
În Câmpia Transilvaniei, în prezenţa rocilor sedimentare şi a condiţiilor bioclimatice de stepă
antropică s-au dezvoltat cernoziomurile levigate şi solurile silvestre brune. Terenurile de pe
teritoriul municipiului sunt constituite din complexe marmoaseargiloase şi nisipoase,
intercalate cu depozite proluvio-deluviale. Sub această cuvertură, pe lunca Mureşului şi pe
valea pârâului Pocloş, se află un strat de pietriş cu nisip, purtătorul unui strat acvifer.
Formaţiunile gazeifere conţin şi ape minerale sărate, cum sunt cele de la Sângeorgiu de
Mureş, (situate la 3 km est de Tîrgu Mureş) pe flancul sudic al domului de la Ernei, cu
concentraţii diferite de calciu, clor, magneziu şi iod. Aceste ape sărate sunt utilizate în
instalaţii balneare pentru tratamentul unei game largi de maladii. Pe teritoriul judeţului,
substanţele minerale terapeutice cuprind întreaga gamă de substanţe minerale, ape de
zăcământ, lacuri sărate, nămoluri sapropelice, gaze mofetice. În această categorie se
încadrează şi apele sărate de la Sovata, Gurghiu, Jabeniţa, Ideciu de Jos, Brâncoveneşti, Uila.
Sursa principală de alimentare cu apă a municipiului Tîrgu Mureş este râul Mureş, resursele
de apă din subteran fiind nesemnificative. Râul Mureş serveşte ca sursă pentru apa potabilă şi
industrială, atât pentru Tîrgu Mureş cât şi pentru o parte a zonei rurale din Câmpia
Transilvaniei.
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1.2.3. Locul şi rolul municipiului Tîrgu Mureş în cadrul periurban, judeţean, regional,
naţional şi internaţional
Datorită resurselor de sol şi subsol, variate şi importante, judeţul Mureş este unul dintre
judeţele puternic industrializate ale ţării. Poziţia de "loc central" pe care o ocupă municipiul
Tîrgu Mureş, în interiorul reţelei judeţene de aşezări, accesibilitatea ridicată asigurată de
situarea de-a lungul văii Mureşului, îi oferă un rol privilegiat in spaţiului regional. Aprecierea
locului şi rolului pe care le deţine oraşul în contextul demo-economic judeţean este realizată
prin analiza ponderii în cadrul populaţiei urbane, a activităţilor industriale şi a celor de
servicii.
Având un potenţial demografic important care reprezintă aproximativ un sfert (24,9%)8 din
populaţia judeţului şi o zonă de influenţă reală care se extinde la nivelul întregului judeţ,
municipiul Tîrgu Mureş, deţine cea mai puternică concentrare de populaţie şi activităţi
economice.
Sistemul urban mureşean este alcătuit din 4 municipii şi din 7 oraşe. Gradul de urbanizare al
judeţului Mureş (581.267 locuitori) era de 49,3% în anul 2008. Ierarhia judeţeană cuprinde pe
lângă municipiul Tîrgu Mureş (144.806 locuitori) alte trei municipii de talii comparabile intre
ele, dar mult mai mici decât Tîrgu Mureş, respectiv: Reghin (36.641 locuitori) în nord,
Sighişoara (32.444 de locuitori) în sud şi Tîrnăveni (26.144 locuitori) în sud-est. După cum se
vede, raportul dintre primele 2 oraşe din ierarhia judeţeana, Tîrgu Mureş şi Reghin este de
aproximativ 4:1. Dintre cele 7 oraşe mai mici, doar Luduş depăşeşte 10.000 de locuitori
(17.560 locuitori). Aproape de 10.000 de locuitori se mai situează oraşele Sovata (9.790 de
locuitori) şi Iernut (9.641 locuitori) iar celelalte depăşesc cu puţin pragul de 5.000 de locuitori
stabilit prin Legea nr. 351/2001, respectiv: Sărmaşu (7.579 locuitori), Ungheni (6.911
locuitori), Miercurea Nirajului (6.224 locuitori) şi Sângeorgiu de Pădure (5.595 locuitori).
De-a lungul timpului, Judeţul Mureş a înregistrat mai multe valuri de urbanizare, concretizate
în câteva generaţii de oraşe: în 1912 existau doar 4 oraşe: Tîrgu Mureş, Sighişoara, Reghin şi
Târnăveni, completate apoi, în 1956, cu Sovata, unul dintre noile oraşe declarate datorită
funcţiei balneoclimaterice. Acestea au fost urmate în 1960 de conferirea statului urban
localităţii Luduş, unul dintre cele 12 oraşe noi declarate datorită gradului lor ridicat de
dezvoltare industriala. In 1989 şi localitatea Iernut dobândeşte statutul de oraş. Oraşul
Reghin, a fost declarat municipiu in anul 1994, iar Tîrnăveni in 1998. Tîrgu Mureş şi
Sighişoara erau declarate municipii încă din anul 1968 când a fost revizuit întreg sistemul
administrativ-teritorial.
În anul 2003, după intrarea in vigoare a Legii nr. 351/2001 - respectiv Secţiunea IV din
P.A.T.N. – reţeaua de localităţi (care stabileşte un prag minim de 5.000 de locuitori pentru ca
o localitate să poată fi declarata oraş) comunele Miercurea Nirajului, Sărmaşu şi Sângeorgiu
de Pădure primesc statutul de oraş. Un an mai târziu şi comuna Ungheni este declarata oraş.
Din păcate, în cazul acestor oraşe recent declarate, gradul de ruralizare este încă unul foarte
ridicat, ponderea satelor aparţinătoare este mare iar infrastructura şi funcţiile terţiare de natură
administrativă, culturală şi alte servicii, caracteristice localităţilor urbane lipsesc sau sunt
insuficient dezvoltate. Aceste aspecte au fost corectate prin Legea 100 din 19 aprilie 2007,
pentru modificarea şi completarea Legii 351/2001, respectiv a Secţiunii a IV-a din PATN,
„Reţeaua de localităţi”, care revine asupra pragurilor stabilite iniţial, şi impune noi indicatori
minimali, şi anume o populaţie minimă de 10.000 de locuitori pentru oraş şi de 40.000 pentru
8

1 iulie 2008, conform Anuarului Statistic al Judetului Mureş, 2009
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municipiu. Prin impunerea acestor praguri, s-a căutat stoparea fenomenului de declarare de
noi oraşe şi noi municipii, la nivel naţional.
Deşi declararea succesivă de noi oraşe şi extinderea reţelei urbane au diminuat în timp
ponderea reşedinţei judeţene din totalul populaţiei urbane, rolul acesteia a fost consolidat prin
concentrarea activităţilor economice industriale şi prin statutul său politico-administrativ care
a determinat creşterea ponderii activităţilor terţiare în structura economică a oraşului,
detaşându-l prin caracteristicile calitative mai mult decât prin cele cantitative.
Localizat în extremitatea nord-estică a Câmpiei Transilvaniei, municipiul Tîrgu Mureş, şi-a
consolidat în timp poziţia de centru urban de atracţie a populaţiei şi activităţilor economice.
Această poziţie a fost accentuată de caracteristicile geodemografice ale aşezărilor din Câmpia
Transilvaniei. Astfel, deşi dispune de condiţii de habitat favorabile, Câmpia Transilvaniei se
remarcă printr-o poziţie singulară intre celelalte unităţi de câmpie ale ţării, concretizată prin
desfăşurarea unui continuu proces de depopulare început încă din anii '60.
Principala cauză a acestei evoluţii descendente a numărului de locuitori o reprezintă
caracterul preponderent rural al zonelor de câmpie. În general, în decursul secolului al XXlea, creşterea populaţiei a fost corelată în mare parte cu creşterea urbană. Câmpiile, prin
caracteristicile lor de habitat, au favorizat structurarea unor importante sisteme urbane: în
Câmpia de Vest - o axa mediană de mari centre urbane, în Câmpia Romana - dispunerea
oraşelor de mărimi diferite pe trei aliniamente, numai în Câmpia Transilvaniei acestea sunt
localizate la periferia unităţii naturale: Cluj Napoca, Dej, Gherla, Beclean, Luduş, Câmpia
Turzii, Tîrgu Mureş, fiind centrele urbane spre care s-a canalizat populaţia, transformând
această câmpie într-o arie de divergenţă demografică.
In acest context, prin talie demografică, statut administrativ, concentrare de activităţi
economice variate şi dinamice, se poate considera că Tîrgu Mureş a fost avantajat printre
oraşele limitrofe câmpiei. Astfel, peste o treime din comunele judeţului situate în Câmpia
Transilvaniei, au gravitat spre oraşul polarizator. Singurul centru urban, care prin forţa sa
polarizatoare a diminuat capacitatea de atracţie a oraşului Tîrgu Mureş, este Cluj Napoca,
datorită şi rolului sau de capitală regională şi a dimensiunii sale demografice aproape duble.
Cu toate acestea, municipiul Tîrgu Mureş a reuşit să îşi consolideze poziţia de centru urban
de rangul II9 în sistemul regional, datorită faptului că toate celelalte oraşe din arealul
geografic au talii demografice şi forţă economică inferioare. Putem exemplifica aici
reşedinţele unor judeţe învecinate cum ar fi Bistriţa cu o populaţie de 82.081 locuitori (1
iulie 2005) şi Alba Iulia cu 71.995 de locuitori sau, în partea de sud, oraşul Mediaş cu doar
62.379 de locuitori, care nu reprezintă competitori importanţi pentru Tîrgu Mureş.
Dezvoltarea industriala din ultima jumătate de secol a reprezentat un factor determinant
pentru accelerarea procesului de urbanizare, având ca efect dezvoltarea activităţilor
comerciale dar şi extinderea şi diversificarea serviciilor. Municipiul Tîrgu Mureş
concentrează mai mult de jumătate din populaţia activa din industrie, astfel ca se impune in
cadrul judeţului precum si in plan regional, naţional si internaţional şi prin intensitatea şi
diversitatea activităţilor industriale.
9

Conform Legii nr. 351/2001, respectiv Secţiunea IV din P.A.T.N. – reţeaua de localităţi, publicată în M.O. nr.
408 din 24 iulie 2001, care ierarhizează localităţile ţării în şase ranguri: rangul 0 (Bucureşti), rangul I (11
municipii de importanţă naţională şi europeană, în fapt toate municipiile cu peste 200 000 de locuitori), rangul II
(toate celelalte municipii), rangul III (toate oraşele care nu au statut de municipiu), rangul IV (satele reşedinţă de
comună) şi rangul V (toate celelalte sate).
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Bogăţia resurselor si industriile tradiţionale au atras numeroşi investitori de marca intre care
se detaşează grupul german E.ON, furnizor integrat de gaze naturale şi energie electrică in
România, prezent si pe pieţele din Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Italia, Marea
Britanie, Olanda, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria.
În domeniul ocrotirii sănătăţii, Municipiul Tîrgu Mureş este un centru de excelenta nu doar la
nivelul judeţului ci unul recunoscut la nivel, regional, naţional şi internaţional. Diferenţierea
serviciilor medicale oferite populaţiei în Tîrgu Mureş faţă de celelalte localităţi mureşene nu
constă doar în ponderile cantitative pe care le deţine, ci mai ales în calitatea şi gradul de
specializare a actului medical. În municipiul Tîrgu Mureş se concentrează cea mai mare parte
a unităţilor sanitare, existând şi unităţi de elită dotate cu aparatură performantă şi cadre
medicale cu înaltă specializare intre care se evidenţiază: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Tîrgu Mureş (unitate de interes regional), Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (SMURD) Tîrgu Mureş, unitate de asistenţă medicală de urgenţă
prespitalicească recunoscută pe plan naţional şi Institutul de Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tîrgu Mureş, unitate de excelenţă aflată în directa subordonare a Ministerului
Sănătăţii.
Municipiul Tîrgu Mureş se detaşează clar şi in domeniul învăţământului medical prin
Universitatea de Medicina şi Farmacie, unitate de învăţământ superior ce se bucura de
asemenea de o larga recunoaştere naţionala şi internaţionala. Domeniul producţiei şi
distribuţiei de produse farmaceutice este de asemenea foarte bine reprezentat, 4 mari
companii din domeniu, cu sediul in Tîrgu Mureş, fiind prezente intre primele 20 de companii
din judeţ in anul 2009, ordonate după cifra de afaceri, respectiv: Sandoz SRL (locul 4),
Gedeon Richter Farmacia SA (locul 7), Gedeon Richter România SA (locul 10) şi Bio Eel
SRL (locul 17).
Produsele industriei mureşene au o larga distribuţie naţionala iar exporturile de farmaceutice
(peste 25%), îngrăşăminte si alte produse ale industriei chimice, mobila şi articolele din lemn,
articolele de îmbrăcăminte sunt orientate cu precădere către piaţa comunitara dar si către alte
tari din Europa, CSI si de pe alte continente (Asia, Africa şi America de Sud).
Activităţile de învăţământ asigură un rol cu totul distinct municipiului Tîrgu Mureş în cadrul
aşezărilor mureşene, datorită diversităţii specializărilor liceale şi concentrării unităţilor de
învăţământ superior. Astfel, oraşul dispune de o reţea de instituţii educaţionale, care asigură
actul educaţional la toate nivelele pentru preşcolarii, elevii şi studenţii din localităţile
judeţului. Sistemul de învăţământ acoperă toate nivelele de educaţie şi formare, de la
grădiniţe pană la instituţii de învăţământ superior. Infrastructura şcolară cuprinde şcoli şi
licee cu predare în limba maghiară, germană şi rromă.
În prezent, municipiul Tîrgu Mureş a devenit un important centru universitar cu vocaţie
naţionala si internaţionala în care funcţionează atât universităţi de tradiţie: Universitatea de
Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, Universitatea Petru Maior Tîrgu Mureş, Universitatea de
Artă Teatrală Tîrgu Mureş, cât şi unităţi noi care funcţionează in regim privat: Universitatea
Dimitrie Cantemir Tîrgu Mureş, Universitatea Sapientia.
O altă categorie de servicii care detaşează municipiul Tîrgu Mureş faţă de celelalte localităţi
este reprezentată de serviciile financiare, bancare şi de asigurări, concentrate în cea mai mare
parte in reşedinţa judeţeană. Cele mai importante bănci şi societăţi de asigurări naţionale şi
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multinaţionale prezente in România au deschis sucursale sau filiale in municipiul Tîrgu
Mureş. Intre acestea se amintesc: Banca Naţională a României, Trezoreria Tîrgu Mureş, CEC
Bank, Banca Comercială Română, Banca Română de Dezvoltare – GSG, Raiffeisen Bank,
Banca Unicredit-Ţiriac, Banca Transilvania, Banc Post, Banca Românească, ING Bank,
Royal Bank of Scotland, Leumi Bank, Garanti Bank, GE Money, OTP Bank, Piraeus Bank
România, Allianz Tiriac, Asirom, BCR Asigurari, BT Asigurari, Generali Asigurari. Banca
Romexterra are sediul central in Tîrgu Mureş.
Retaileri de marca din tara şi din străinătate si-au deschis centre comerciale sau magazine
proprii in Tîrgu Mureş. Printre cei mai importanţi se amintesc: Metro, Selgros, Real, Auchan,
Kaufland, Profi, Plus (reţea preluata recent de grupul Lidl), Baumax, Praktiker, Media
Galaxy, Ambient, Flanco, Domo, Romstal etc.
Poziţionarea geostrategică centrală, cu acces la drumul european E60, la reteaua de cai ferate,
existenta aeroportului de importanta transnaţionala si situarea in punctul de conexiune al
viitoarelor autostrăzi perspectiva autostrăzii Transilvania si Tîrgu Mureş – Iaşi, conferă
importante atuuri pentru manifestarea vocaţiei naţionale si internaţionale a municipiului Tîrgu
Mureş prin dezvoltarea in cadrul tiparului policentric stabilit prin Conceptul Strategic de
Dezvoltare Teritorială a României şi de integrare în structurile teritoriale ale Uniunii Europene CSDTR 2007-2030.
CSDTR 2007-2030 este conceput pentru implementarea politicilor europene de coeziune care
apreciază importanta oraşelor ca jucători cheie intr-o economie competitiva, in special când
este vorba despre o creştere bazata pe cunoaştere şi crearea de prosperitate, promovarea unor
practici de producţie şi consum sustenabile, implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare
şi inovare, protecţia mediului, dezvoltarea turismului, dezvoltarea sistemului de utilităţi
publice, infrastructura umana, ridicarea nivelului de trai, conservarea patrimoniului cultural
etc.
In cadrul acestui tipar de dezvoltare policentrică municipiul Tîrgu Mureş a fost definit ca pol
de dezvoltare urbana de importanta supraregionala (OPUS - Orizont Potenţial Urban
Strategic, potenţial FUA - Aria funcţională urbană) cu premise favorabile de afirmare:
aeroport international, situare pe coridoare trans-europene de transport, cu învăţământ
universitar şi anumite funcţiuni specializate “de excelenţă”, care se fac remarcate şi prin
amploarea zonei de influenţă.
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2. ANALIZA DEZVOLTĂRII TERITORIALE A MUNICIPIULUI
TÎRGU MUREŞ ŞI A SPAŢIULUI SAU DE INFLUENŢĂ
2.1. Evoluţia teritorială
De-a lungul dezvoltării sale istorice, oraşul Tîrgu Mureş, a cunoscut pe lângă dinamica
economică şi creşterea demografică, un proces continuu de extindere teritorială. De la
nucleul central situat în apropierea văii Mureşului conturat în jurul cetăţii medievale, oraşul
s-a extins integrând în teritoriul său administrativ două foste comune, Remetea şi Mureşeni,
amplasate la nord-vest şi, respectiv, sud-vest faţă de vatra iniţială a oraşului.
În anii 70-'80, oraşul avea şi 4 comune suburbane: Cristeşti (cu satele Cristeşti şi Vălureni),
Sâncraiu de Mureş, (cu satele Sâncraiu de Mureş, Nazna), Sângeorgiu de Mureş, (cu satele
Sângeorgiu de Mureş, Cotuş, Tofalău) şi Sântana de Mureş (cu satele Sântana de Mureş,
Bărdeşti, Chinari şi Curteni) care în prezent au revenit la statutul de comune de sine
stătătoare.
Structura spaţiului urban poartă amprenta istoriei oraşului, a succesiunii de faze de creştere şi
declin, a externalizării funcţiilor care au caracterizat evoluţia oraşului de-a lungul timpului.
Zonalitatea funcţională a oraşului este complexă, foarte diferenţiată ca vârstă, stil
arhitectonic, textură, structură.
Nucleul central al oraşului se impune prin funcţionalitatea sa complexă: administrativă,
culturală, comercială, rezidenţială. Dezvoltat de o parte şi de altă a arterei care străbate oraşul
pe direcţia nord-est sud-vest, făcând legătura cu Reghin şi, respectiv, Luduş, nucleul central
este situat la 1-2 km est de albia minoră a Mureşului, la contactul dintre albia majoră şi terasă
de 30-35 m înălţime. Este orientat pe direcţia nord-sud pe o lungime de 1,5 km, de la Cetate
până la Palatul Telefoanelor, iar în direcţie est-vest pe aproape 1 km. Fizionomia urbanistică
este cu totul specială, fiind dată de combinarea unui sistem de pieţe, format din Piaţa centrală
a Trandafirilor, lungă de peste 500 m şi lată de 50-100 m, amenajată sub formă de scuar, la
care se adaugă alte 4 pieţe mai mici, şi a unui sistem de străzi adiacente, unele foarte înguste
şi cu traseu sinuos care amintesc de epoca feudală. Din punct de vedere al componenţei
arhitectonice, este cea mai complexă zonă a oraşului, îmbinând construcţii cu stiluri diferite,
aparţinând unor epoci variate care se desfăşoară de parcursul a 500 de ani: de la cele gotice
păstrate de biserica reformată din interiorul cetăţii care datează din secolul XV, baroce
conservate de câteva biserici şi edificii publice construite în secolul XVIII, neobaroce,
neobizantine cum este Catedrala Ortodoxă.
Zona rezidenţială este dezvoltată in jurul nucleului central, fiind diferenţiată din punct de
vedere arhitectonic, urbanistic şi structural în două zone, cea mediană mai veche şi cea
periferică mai recentă. Zona rezidenţială mediană are o formă aproape circulară, fiind
reprezentată de case de locuit individuale, particulare, datând în majoritate din prima jumătate
a secolului XX. Construcţiile în general doar cu parter formează ansambluri omogene din
punct de vedere arhitectonic, cu o structură adunată mai puţin compactă decât în zona
centrală, cu textură geometrică mai ales pe suprafeţele netede ale frunţii teraselor Mureşului.
În comparaţie cu aceasta dominată de funcţionalitatea rezidenţială, zona periferică construită
în anii 1960-1980 îmbină funcţia rezidenţială cu cea comercială, socială, culturală. Este
constituită din cvartale de blocuri construite în general pe spaţiile virane de la extremitatea
oraşului. Cel mai rapid ritm de extindere teritorială a oraşului a fost atins în decursul anilor
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1960-1970 când au fost construite peste 9000 de apartamente, însumând o suprafaţă locuibilă
de aproximativ 280 mii m2. Noile cartiere de locuit sunt situate în extremitatea sudica
(Dâmbul Pietros şi Mureşeni), sud-estică (Tudor Vladimirescu), sud-vestică (Ady), nordică
(Aleea Carpaţi) şi nord-estică (Cornişa şi Mihai Viteazul). Aceste cartiere conţin pe lângă
locuinţele colective, cu diverse înălţimi, şi magazine, cinematografe, dispensare încercând să
reducă dependenţa rezidenţilor de serviciile concentrate în zona centrală a oraşului.
Suprafeţele ocupate de noile cartiere sunt considerabile, de exemplu cartierul Dâmbul Pietros
a fost proiectat pentru o suprafaţă de 65 ha care să găzduiască o populaţie de 32-35 de mii de
locuitori, aproape egală cu cea a întregului oraş, în 1930, ceea ce sugerează dinamismul
demografic al oraşului şi extinderea sa teritorială in acea perioada.
Evoluţia spaţială a oraşului a fost accentuată şi de dezvoltarea unei extinse zone industriale la
limita sud-vestică a spaţiului urban. Practic, oraşul este legat de localitatea Mureşeni prin
platforma industrială. Aceasta se extinde din zona Gării până dincolo de cartierul Mureşeni,
fiind secţionată prin partea mediană de traseul căii ferate şi a şoselei care fac legătura dintre
Tîrgu Mureş şi Luduş. Din punct de vedere sectorial, zona industrială este diversificată,
concentrând de fapt cele mai importante întreprinderi industriale ale oraşului.
Extinderea oraşului pe direcţia sud-vest se explică prin restrictivitatea sitului în celelalte
direcţii, spaţiul construit fiind limitat de valea Mureşului pe de o parte şi de masivele
deluroase pe de altă parte. Extinderea pe direcţia sud-vestică a fost favorizată şi de existenţa
unei suprafeţe neutilizate între oraş şi localitatea Mureşeni, uşor de modelat şi restructurat
urbanistic ca şi de apropierea principalei gări feroviare a oraşului care i-a mărit gradul de
accesibilitate. In afara de zona industriala, pe aceasta direcţie s-a dezvoltat in ultimii ani şi o
zona importanta de comerţ en-gros şi en-detail, prin înfiinţarea marilor centre comerciale
Metro cash&carry şi European Retail Park (Auchan, Baumax, Promenada Mall, Media
Galaxy).
In direcţia de sud-est, oraşul s-a dezvoltat in special prin extinderea cartierului de locuinte
Tudor Vladimirescu, care este zona cu cea mai mare densitate de locuitori pe m2, ce
concentrează aproximativ 40% din populaţia oraşului. Fiind cea mai mare zonă rezidenţială
şi un important rezervor de forţa de munca, aici s-au dezvoltat preponderent serviciile şi
comerţul, dar şi activităţi industriale, in special la ieşirea din oraş înspre Livezeni. La ieşirea
spre Sighişoara s-a dezvoltat in ultimii ani zona comercială formată din centrele de retail Real
şi Praktiker.
În comparaţie cu zona sudică a oraşului, foarte dinamică prin care oraşul s-a extins teritorial
în ultimii 40 de ani, zona nordică se caracterizează printr-o evoluţie spaţială lentă. Această
zonă eterogenă din punct de vedere funcţional, concentrează un cartier rezidenţial, o zona
industrială mai redusă ca suprafaţă care include o întreprindere de prelucrare a lemnului şi
zona universitară. La fel ca extremitatea sud-vestică şi această zonă este traversată de traseul
longitudinal şi paralel al căii ferate şi şoselei care fac legătura oraşului cu Reghin.
In perioada 1980-1990, zona rezidenţiala s-a extins şi înspre partea de nord-vest a
municipiului, prin construcţia blocurilor de locuinte din cartierul Unirii, pe malul drept al
Mureşului. Zona industriala din acest areal si-a restrâns mult activitatea (producţie de
electrotehnice) sau a fost complet desfiinţata (materiale fotosensibile).
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2.2. Evaluarea sferei de influenţă teoretică şi reală
Dezvoltarea rapidă şi continuă a oraşelor, precum şi complexitatea relaţiilor ce se stabilesc
între acestea şi ariile învecinate sunt subiecte de analiza şi de reflecţie pentru majoritatea
specialiştilor care au ca obiect de studiu, teritoriul în general.
Complicarea în progresie geometrică a relaţiilor dintre oraş şi spaţiul său înconjurător, face ca
realitatea teritorială să depăşească, în timp, puterea de apreciere şi de intervenţie a omului
spre a-i asigura o existenţă durabilă. În literatura de specialitate, relativ bogată, spaţiul
înconjurător al unui oraş, a fost denumit periferie, regiune polarizată, zonă preoraşenească,
zonă periurbană, regiune funcţională, regiune urbană. Analiştii fac anumite distincţii între
toate aceste noţiuni considerând drept cea mai adecvată noţiune pentru spaţiul variabil din
jurul unui oraş pe cea de zonă periurbană.
Problema cea mai dificilă în studiul unei zone periurbane este aceea de a o delimita teritorial,
având în vedere caracterul tot mai difuz al influenţelor urbane în teritoriu. Cert este că
extinderea zonei periurbane este în funcţie de "capacitatea de consum a oraşului", dictată de
dimensiunea sa demografică, de intensitatea şi tipul activităţilor economice care se desfăşoară
în oraş.
În genere se poate remarca o oarecare distincţie între zona periurbană şi zona de influenţă.
Prima este mai restrânsă şi conturată, în principal, pe baza relaţiilor demografice şi
economice, iar a doua se bazează pe atracţia generată de activităţile de servicii, culturale şi de
învăţământ. Deci, zona de influenţă a unui oraş desemnează un teritoriu ce este influenţat de
oraş, şi care la rândul său are un grad de influenţă asupra aşezării urbane.
În legislaţia românească în vigoare privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, zona
periurbană este definită ca fiind: “suprafaţa din jurul municipiilor şi oraşelor, delimitată prin
studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii de interdependenţă în domeniul
economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru muncă, asigurărilor cu spaţii verzi şi de
agrement, asigurărilor cu produse agroalimentare etc.”10
Caracteristicile unei astfel de zone sunt cumva similare cu ale unei zone metropolitane, cu
deosebirea ca o zonă metropolitana se constituie în proximitatea marilor centre urbane
(capitala şi municipii de rang I ). Conform Legii nr. 351/2001 municipiul Tîrgu Mureş este
însă încadrat ca municipiu de rang II, cu importanţă inter-judeţeană, judeţeană sau cu rol de
echilibru în reţeaua de localităţi a României.
In acest context poate fi adusă în discuţie constituirea Asociaţiei “Zona Metropolitană Tîrgu
Mureş”, care potrivit legislaţiei româneşti este de fapt zonă periurbană, datorită faptului că
municipiul Tîrgu Mureş nu este municipiu de rang I. In acest context, chiar daca denumirea
de Zona Metropolitană Tîrgu Mureş poate fi considerata improprie, microregiunea constituita
prin infiintarea acestei asociatii este benefica pentru regiune prin prisma scopului pe care si-l
propune constand in dezvoltarea zonei din perspectiva relaţiilor economice, sociale, culturale
şi turistice existente între autorităţile administraţiei publice locale componente ale zonei
(aceleasi cu unităţile administrativ-teritoriale componente ale zonei periurbane, cu exceptia
comunei Santana de Mureş).
10

Definiţie conform Legii nr. 351/2001, respectiv Secţiunea IV din P.A.T.N. – reţeaua de localităţi, publicată în
M.O. nr. 408 din 24 iulie 2001
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Asociaţia „Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” îşi propune următoarele obiective:
a) asigurarea dezvoltării patrimoniului Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş;
b) promovarea intereselor Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş, respectarea şi apărarea
intereselor membrilor fondatori;
c) iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte menite să conducă la dezvoltarea Zonei
Metropolitane Tîrgu Mureş;
d) schimburi informaţionale cu alte zone metropolitane;
e) constituirea şi atragerea de fonduri necesare activităţii asociaţiei;
f) elaborarea de planuri strategice de dezvoltare şi implementare a acestora.
Planul de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Periurban pentru Municipiul Tîrgu Mureş11
a delimitat o suprafaţă de aproximativ 678,40 de km², limitrofă municipiului Tîrgu Mureş,
definită ca zonă periurbană, ce cuprinde următoarele 15 unităţi administrativ-teritoriale
(U.A.T.-uri):
 Municipiul Tîrgu Mureş, reşedinţă de judeţ şi municipiu de rang II în ierarhizarea
municipiilor şi oraşelor din România12


Oraşul Ungheni, localitate de rang III (oraşe care nu au statut de municipiu)



Următoarele comune (de la vest la est): Ceuaşu de Câmpie, Sântana de Mureş,
Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Acăţari, Crăciuneşti, Cristeşti,
Gheorghe Doja, Sânpaul, Pănet, Sâncraiu de Mureş (aici sunt incluse reşedinţele de
comune, care sunt localităţi de rangul IV şi satele aparţinătoare acestora, care sunt
localităţi de rangul V).

Reţeaua de localităţi a zonei periurbane cuprinde, în afară de municipiul reşedinţă de judeţ
Tîrgu Mureş, un oraş (Ungheni) de mărime mică, 13 reşedinţe de comune şi aproximativ 60
de sate, în afara localităţilor componente ale celor două aşezări urbane. Zona periurbană
înregistra în 200213 o populaţie totală de 217.024 locuitori, ceea ce reprezintă 37,36 % din
populaţia totală a judeţului Mureş. Zona periurbană se află la intersecţia unor axe de dezvoltare
economică a reţelei de localităţi (conf. P.A.T.J. Mureş) cu centrul de greutate în municipiul
Târgu-Mureş. Cu excepţia municipiului Tîrgu Mureş, un centru urban autentic, celelalte
localităţi sunt fie rural urbanizate, fie rurale, în special cele situate la periferia municipiului.
Tendinţele de dezvoltare economică conform P.A.T.J. Mureş sunt canalizate pe două direcţii
principale faţă de orientarea zonei periurbane. O direcţie de dezvoltare o întâlnim pe direcţia
nord-est - sud-vest, pe cursul Văii Mureşului ce cuprinde oraşul Ungheni şi localităţile situate
în apropierea cursului Mureşului: Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti şi Sânpaul. Cealaltă
direcţie majoră de dezvoltare se identifică pe direcţia sud-est - nord-vest cuprinzând Corunca
şi Acăţari. La intersecţia acestor axe întâlnim municipiul Târgu-Mureş ca centru major de
interes în dezvoltarea economică a zonei periurbane constituită în jurul său.
Aşezările rurale foarte mari sunt, fie localităţi componente ale municipiului Târgu Mureş
(Mureşeni), fie centre ale unor comune din imediata apropiere a acestui oraş (ex. Cristeşti,
11
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Sâncraiu de Mureş, etc.). În aceste cazuri, funcţia principală a acestor aşezări este una
rezidenţială, pentru o populaţie predominant navetistă, care îşi desfăşoară activităţile în oraşul
învecinat.
Aşezările rurale mari, cu o populaţie între 1500 şi 4000 de locuitori, sunt în marea lor
majoritate centre de comună şi se localizează de regulă de-a lungul principalelor axe de
polarizare şi culoare hidrografice: Culoarul Mureşului (ex. Sânpaul).
Aşezările mijlocii includ majoritatea centrelor de comună care nu fac parte din
categoriile superioare, de obicei localizate pe văile secundare (ca de exemplu Acăţari,
Livezeni), precum şi sate nereşedinţă. O parte a satelor se încadrează în categoria aşezări
mici.
Majoritatea aşezărilor rurale din zona periurbană au funcţii mixte, agrar-industriale. Ponderea
destul de ridicată a populaţiei ocupate în alte sectoare de activitate se poate explica, cel puţin
în cazul anumitor comune, prin proximitatea unei aşezări urbane, care atrage populaţia
activă din mediul rural. Acest fapt este evident în cazul comunelor din vecinătatea
municipiului Tîrgu Mureş (Sântana de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti, Acăţari, Ernei,
Sâncraiu de Mureş, Sânpaul, Livezeni).
Municipiul Târgu Mureş se detaşează net prin funcţiile sale diverse, complexe, ca centru
administrativ, cultural, industrial şi de servicii (financiar, comercial, etc.) al întregii zone. Este
de precizat faptul că marile centre comerciale (Metro Cash&Carry România, Mureş Mall,
Promenada Mall, Auchan, Baumax, Real, Praktiker etc.) sunt situate în Tîrgu Mureş
existând facilităţi de transport care preiau locuitorii din comunele din zona periurbană către
aceste locaţii. De asemenea, există un centru comercial SelGros în comuna Ernei.
Din punct de vedere al funcţiunilor turistice, este de precizat faptul că majoritatea locaţiilor
turistice se regăsesc la nivelul municipiului Tîrgu Mureş. Există resurse naturale şi antropice
cu potenţial turistic şi în alte UAT-uri ale zonei periurbane, precum Sângeorgiu de Mureş,
Ceuaşu de Câmpie, Ungheni.
În ceea ce priveşte agricultura şi legumicultura, zona periurbană prezintă areale cu funcţiuni
agrare: culturi de cereale, leguminoase şi grădinărit. Produsele leguminoase (mazăre, fasole,
tomate), rădăcinoase (pătrunjel, morcov, ţelina), şi flori sunt preponderent comercializate în
cadrul pieţelor agroalimentare din Tîrgu Mureş. Acestea provin din cadrul zonei periurbane
(Ungheni, Cristeşti, Crăciuneşti, Ceuaşu de Câmpie, Gheorghe Doja, Livezeni, Pănet,
Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Acăţari şi Corunca) în procent de 40% conform
datelor de la Administraţia Pieţelor Tîrgu Mureş. 30% din produse sunt asigurate de
producători din afara zonei periurbane iar 30% de persoane organizate sub diverse forme
juridice (societăţi comerciale, întreprinderi individuale, PFA-uri).
Aşa cum s-a precizat anterior, majoritatea UAT-urilor prezintă funcţiuni industrial agrare,
la momentul actual conturându-se cinci zone cu specific de dezvoltare comun la nivelul
zonei periurbane, după cum urmează:


Inelul din jurul municipiului Tîrgu Mureş (Corunca, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş,
Sântana de Mureş, Sâncraiu de Mureş, Cristeşti) care prezintă potenţial ridicat în
domeniul imobiliar, comerţ, construcţii, industrie prelucrătoare, grădinărit şi turism;
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Zona Ernei, Ceuaşu de Câmpie, Sânpaul, Pănet cu potenţial ridicat în agricultura
extensivă - cultivarea cerealelor;



Zona Gheorghe Doja, Crăciuneşti, Acăţari cu potenţial în culturile leguminoase
(cartof, sfecla) şi dezvoltarea IMM-urilor;



Zona de dezvoltare industrială şi de servicii în Ungheni, Sânpaul;



Zonă de dezvoltare a turismului de relaxare şi a medicinei alternative în Ceuaşu de
Câmpie şi Sângeorgiu de Mureş.



Din punct de vedere al infrastructurii de transport, prezenţa aeroportului internaţional
Transilvania, a reţelei de cale ferată precum şi realizarea viitoarei autostrăzi va
permite dezvoltarea unui nod multimodal de transport, conducând spre creşterea
accesibilităţii în zonă atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Atât localizarea geografică la nivelul Regiunii „Centru" cât şi distanţa relativ mică faţă de
centre importante ale zonei Transilvaniei (Cluj-Napoca, Bistriţa, Alba-Iulia, Sibiu) pot
favoriza legături şi relaţii care să genereze o dezvoltare a zonei periurbane.
Relaţiile dintre oraş şi teritoriul său adiacent se caracterizează şi se materializează în relaţii de
natură economică, demografică, socială, culturală, politico-administrativă. Cele de natură
economică sunt reciproce, oraşul având o poziţie dublă, prin faptul că valorifică produsele din
zona înconjurătoare şi influenţează, în acelaşi timp, prin funcţiile sale, zona respectivă.
Relaţiile demografice dintre oraş şi zona sa de influenţă sunt numeroase şi de regulă foarte
complexe.
Cel mai important aspect îl constituie atracţia exercitată de oraş asupra forţei de muncă din
împrejurimi, care se deplasează zilnic sau periodic. În paralel, odată cu sporirea posibilităţilor
de transport se intensifică atracţia exercitată de unităţile comerciale şi de alte unităţi de
servicii. Alături de aceste trei tipuri principale de relaţii, un loc aparte îl ocupă fluxurile de
informaţii care condiţionează activitatea economică, îndeosebi din zona de influenţă şi care
exercită un anumit impact asupra modului de viaţă şi de comportament al celor din mediul
rural.
Raportul dintre oraş şi spaţiul sau înconjurător s-a dimensionat de-a lungul istoriei, fără o
intervenţie expresă din exterior, dar astăzi când acesta a atins praguri cu doze mari de risc,
necesită o direcţionare a relaţiilor dintre cele două subsisteme care sunt din ce in ce mai
complexe si biunivoce întrucât teritoriul periurban este influenţat de oraş, dar la rândul său
are un grad de influenţă asupra aşezării urbane.
Aceste fluxuri biunivoce au forme complexe de manifestare. Pe de o parte zona periurbana
reprezintă pentru Tîrgu Mureş un rezervor de forţa de munca pentru activităţile economice,
elevi si studenţi pentru unităţile de învăţământ, clienţi pentru serviciile administrative,
financiar bancare, comerciale, agrement, cultura, sursa de produse agro-alimentare proaspete.
Pe de alta parte zona periurbana devine zona de deservire prin aeroportul situat in Ungheni,
relocarea unor unităţi industriale, centre comerciale sau a zonelor rezidenţiale in afara
oraşului.
*****
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Sfera de influenta a municipiului Tîrgu Mureş nu se manifesta insa doar la nivelul periurban.
Ca reşedinţă judeţeană, municipiul Tîrgu Mureş domină mezo-spaţiile înconjurătoare prin
potenţialul său demografic şi prin funcţionalitate.
În interiorul judeţului Mureş, municipiul Tîrgu Mureş deţine o poziţie privilegiată datorită
rolului său de reşedinţa cu funcţii administrative, dar şi de cel mai important centru economic
şi social, coordonator de activităţi secundare şi terţiare. Relaţiile dominante în spaţiul intrajudeţean sunt cele de cooperare în special de natura economica, din sectorul primar şi
secundar, dar şi de dependenţă care se manifesta în special în domeniul activităţilor terţiare
(administrative, culturale, de educaţie şi învăţământ, de ocrotire a sănătăţii etc.). Poziţia
centrală în cadrul judeţului este determinată de faptul ca toate celelalte centre urbane din
judeţ au talii demografice mult inferioare, din care rezultă şi o forţă economică incomparabil
mai mică. Astfel, municipiul Tîrgu Mureş (144.806 locuitori)14 este înconjurat de trei centre
urbane de talii comparabile, municipiile Reghin (36.641 locuitori) în nord, Sighişoara (32.444
de locuitori) în sud şi Tîrnăveni (26.144 locuitori) în sud-est şi de 7 oraşe mai mici intre care
doar Luduş depăşeşte 10.000 de locuitori (17.560 locuitori). Aproape de 10.000 de locuitori
se mai situează oraşele Sovata (9.790 de locuitori) şi Iernut (9.641 locuitori) iar celelalte
depăşesc cu puţin pragul de 5.000 de locuitori stabilit prin Legea nr. 351/2001, în baza căreia
4 comune din judeţ au fost declarate oraşe, respectiv: Sărmaşu (7.579 locuitori), Ungheni
(6.911 locuitori), Miercurea Nirajului (6.224 locuitori) şi Sângeorgiu de Pădure (5.595
locuitori). In cazul acestor oraşe recent declarate, gradul de ruralizare este încă unul foarte
ridicat, ponderea satelor aparţinătoare este mare iar infrastructura şi funcţiile terţiare de natură
administrativă, culturală şi alte servicii, caracteristice localităţilor urbane lipsesc sau sunt
insuficient dezvoltate.
Aceste aspecte au fost corectate prin Legea 100 din 19 aprilie 2007, pentru modificarea şi
completarea Legii 351/2001, respectiv a Secţiunii a IV-a din PATN15, „Reţeaua de localităţi”,
care revine asupra pragurilor stabilite iniţial, şi impune noi indicatori minimali, şi anume o
populaţie minimă de 10.000 de locuitori pentru oraş şi de 40.000 pentru municipiu. Conform
acestor noi standarde, doar Tîrgu Mureş ar mai îndeplini criteriile pentru a avea rangul de
municipiu, ceea ce scoate în evidenţă şi mai pregnant atuurile sale de "loc central", având
capacitatea de a atrage cea mai mare parte a activităţilor economice şi a populaţiei din spaţiul
judeţului Mureş.
Zona de influenta teoretica şi reala a municipiului Tîrgu Mureş in spaţiul judeţean este
studiata in PATJ Mureş16, pornind de la teoria "locurilor centrale", elaborată în perioada
interbelică de geograful german Walter Christaller, dezvoltata ulterior de un alt geograf
german: August Lösch şi de şcoala geografică anglo-saxonă. Conform acestei teorii "locul
central" este o aşezare care furnizează bunuri şi servicii pentru populaţia proprie şi pentru
populaţia aşezărilor situate în proximitate, indiferent de distanţă. Aşezarea cu calitatea de loc
central poate fi urbană sau rurală. În opinia lui Christaller, funcţiile locurilor centrale sunt în
primul rând cele terţiare. Teoria locurilor centrale nu ia însă în calcul importanţa locului
central ca piaţă de desfacere a produselor agricole sau ca posibil centru industrial, ci doar ca
furnizor de bunuri şi servicii. Pornind de la aceste premize, Christaller a propus o determinare
de natură geometrică a zonelor de influenţă a localităţilor cu rol de loc central. Astfel, la
14
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modul ideal, conform teoriei amintite, zona de influenţă a fiecărui loc central ar fi un
hexagon. În realitate, locurile centrale nu au o dispoziţie geometrică regulata, iar zonele lor
de influenţă au forme variate şi dimensiuni diverse.
Datorita acestor limite, PATJ Mureş prezintă şi alte modalităţi de determinare a zonei de
influenta:
 Metoda poligoanelor lui Thiessen, care porneşte de la premiza ca indiferent de modul
de dispunere în spaţiu a locurilor centrale, fiecare client va apela la locul central cel
mai apropiat ca distanţă. Metoda nu ţine cont de o posibilă ierarhie a locurilor
centrale, ci toate sunt considerate de acelaşi rang. Astfel, rezultă zone de influenţă de
forma unor poligoane (vezi Figura 2.1). Aceste limite ale zonelor de influenţă se mai
numesc şi teoretice.
 Metoda Reilly-Converse (vezi Figura 2.1.), care porneşte de la teoria atracţiei urbane
fundamentată de geograful american W.J. Reilly, care a încercat să stabilească o
analogie între modul de atracţie comercială a două oraşe şi legea atracţiei universale a
lui Newton. Aceasta a fost formulată în felul următor: două oraşe atrag cumpărători
din regiunea rurală înconjurătoare în mod direct proporţional cu populaţia lor şi invers
proporţional cu pătratul distanţei dintre ele. Conform acestei formulări matematice,
influenţa unui oraş asupra spaţiului înconjurător descreşte cu distanţa şi creşte cu
mărimea oraşului. Această formulare a fost utilizată de P.D. Converse, care a adăugat
teoriei lui Reilly o idee interesantă, şi anume existenţa unui punct de frontieră între
cele două oraşe considerate, unde volumul cumpărăturilor efectuate în cele două
oraşe este egal.
Figura 2.1 Zonele de influenţă teoretică ale centrelor urbane româneşti,
determinate prin metoda poligoanelor lui Thiessen (Sursa: O. Groza, 2002)
si pe baza formulei Reilly-Converse (Sursa: I. Ianoş, 1987)17

Pentru teritoriul judeţului Mureş, prin metoda poligoanelor Thiessen, au fost obţinute zonele
de influenţă teoretică ale fiecărui loc central (centru urban) în parte (vezi Figura2.2.). Se
constată că, cu cât centrele urbane sunt mai apropiate unele de altele, cu atât zonele de
influenţă ale acestora scad în suprafaţă. Întrucât această metodă nu ţine cont de mărimea
oraşului, se poate observa că municipiul Tîrgu Mureş ar avea o zonă de influenţă comparabilă
17
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cu cea a oraşelor Ungheni, Iernut sau Luduş, în timp ce municipiile Reghin şi Sighişoara,
precum şi oraşul Sovata, ar avea zonele de influenţă cele mai extinse, nefiind concurate de
nici un alt centru urban din imediata lor apropiere. Este evident că metoda descrisă mai sus
este simplistă şi nu poate genera rezultate valide, astfel încât ea mai este folosită doar pentru
a compara zonele de influenţă teoretice cu cele reale.
Figura 2.2 Zonele teoretice de influenţă ale centrelor urbane din judeţul Mureş18

Ariile de influenţă calculate după formula Reilly-Converse nu au forma unor poligoane, ci
forme dintre cele mai ciudate; limitele pot fi aproape drepte (atunci când localităţile sunt
apropiate între ele şi ca distanţă, şi ca mărime geodemografică), sau de cele mai multe ori
sunt curbe. În majoritatea cazurilor, zonele de influenţă teoretice după formula Reilly au
forma unor elipse, cu centrul polarizator în focarul mai apropiat de centrul polarizator mai
mare, învecinat. O caracteristică de bază, care poate suscita discuţii, este că centrul
coordonator al sistemului de aşezări, respectiv aşezarea cu numărul cel mai mare de locuitori,
are întotdeauna o zonă de influenţă care, de fapt, le include pe toate celelalte. Practic, toate
aşezările luate în considerare au o zonă de influenţă inclusă în zona de influenţă a unei aşezări
de rang superior, cu excepţia aşezării aflate în fruntea ierarhiei sistemului de aşezări (R.
Rusu, 2007).
La nivelul judeţului Mureş, municipiul Tîrgu Mureş are o zonă de influenţă extinsă la nivelul
întregului judeţ, înglobând aşadar zonele de influenţă ale celorlalte centre urbane. Culoarea
albastru de pe hartă indică aria de atracţie a municipiului reşedinţă de judeţ.
A doua zonă de influenţă ca mărime, deşi net inferioară municipiului Tîrgu Mureş, este cea a
municipiului Reghin, redată cu culoarea verde deschis. Zona de influenţă a Reghinului,
18
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conform acestei metode, este mai mică decât cea dată de metoda poligoanelor lui Thiessen
(cea mai mare din judeţ), fiind inclusă în aceasta. Se constată că zona de influenţă a
municipiului Reghin, rezultată în urma aplicării formulei Reilly-Converse, este una mult mai
realistă. Ea se extinde spre nord şi est mai mult decât spre sud şi vest, unde concurenţa
exercitată de municipiul Tîrgu Mureş este mai mare.
Zona de influenţă a municipiului Sighişoara conform formulei Reilly-Converse coincide în
mai mare măsură cu cea determinată prin poligoanele lui Thiessen. Astfel, zona de influenţă
corespunde cu colţul sud-estic al judeţului, respectiv bazinul Târnavei Mari, aferent judeţului
Mureş, la care se adaugă câteva comune din Dealurile Târnavei Mari, din apropiere de
Sighişoara.
Şi municipiul Tîrnăveni are, conform formulei Reilly-Converse, o zonă de influenţă relativ
apropiată de cea dată de poligoanele lui Thiessen. În cazul acestui centru urban, iese mai clar
în evidenţă concurenţa exercitată de oraşele Iernut şi Luduş, situate la distanţă relativ mică.
Zona de influenţă a municipiului corespunde cu bazinul inferior al Târnavei Mici de pe
teritoriul judeţului Mureş, şi o porţiune însemnată din Dealurile Târnavei Mici şi Dealurile
Târnavei Mari, din vecinătatea municipiului Tîrnăveni.
Oraşul Luduş deţine o zonă de influenţă destul de restrânsă, înglobând practic comunele din
jur, ceva mai extinsă spre nord, în direcţia Câmpiei Transilvaniei, şi spre vest, spre limita de
judeţ. Spre est, zona sa de influenţă suferă concurenţa exercitată de oraşul vecin, Iernut.
Totuşi, acesta, ca urmare a populaţiei sale mai mici, şi a apropierii de alte centre urbane
(Luduş, Tîrnăveni, Ungheni, Tîrgu Mureş), are o zonă de influenţă şi mai mică, redusă
aproximativ la teritoriul propriu-zis al oraşului şi câteva comune vecine.
Oraşul Sovata beneficiază de lipsa unei concurenţe directe în imediata sa apropiere, dar
plăteşte tribut populaţiei sale care depăşeşte cu puţin 10 000 de locuitori. În consecinţă, zona
de influenţă care a rezultat în urma aplicării formulei Reilly-Converse este una relativ
restrânsă, în bazinul superior al Târnavei Mici, aferent judeţului Mureş, şi în bazinul superior
al Nirajului.
Cele patru oraşe noi nu au zone de influenţă prea extinse conform formulei Reilly-Converse.
Doar Sărmaşu, situat la mai mare distanţă de reşedinţa de judeţ şi de celelalte oraşe, deţine o
zonă de influenţă ceva mai mare, în Câmpia Transilvaniei. Celelalte trei oraşe, Sângeorgiu de
Pădure, Miercurea Nirajului şi Ungheni au zone de influenţă foarte reduse, care abia depăşesc
teritoriul administrativ al oraşului.
Există şi alte metode de determinare a zonelor de influenţă, cunoscute sub numele de metode
analitice de determinare a zonelor de influenţă. Intre acestea, metoda punctelor pleacă de la
ipoteza că se cunoaşte domiciliul (provenienţa) tuturor celor care se deplasează într-o
localitate cu rol de loc central, indiferent de motivaţia acestei călătorii, şi nu se află doar în
tranzit. Astfel, fiecare persoană este reprezentată printr-un punct corespunzător domiciliului
său stabil. Rezultă o hartă a punctelor, care în mod normal reprezintă aşezările situate în zona
de influenţă a locului central analizat. Desigur, unele persoane provin din zone mai
îndepărtate, dar acestea reprezintă o pondere neînsemnată (maxim 5%), reprezentând mai
degrabă vizite ocazionale, şi nu cele frecvente. Această metodă nu ţine cont de posibilele
variaţii ale densităţii populaţiei în spaţiul pe care îl reprezintă zona de influenţă a oraşului;
astfel, localităţile mari apar pe hartă ca fiind mai bine reprezentate ca număr de clienţi în
comparaţie cu aşezările mici, chiar dacă ponderea clienţilor aparţinând acestora din urmă ar
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fi, de fapt, mai ridicată. Pentru a realiza această hartă, se aplică un chestionar asupra clienţilor
unei zone comerciale importante, astfel încât eşantionul să fie reprezentativ. În eşantion se
pot include şi elevii ce studiază la liceele din locul central amintit, sau studenţii (dacă este
cazul unui centru universitar), pe baza informaţiilor obţinute de la instituţii. De asemenea,
semnificativă ar fi şi introducerea în baza de date a bolnavilor din spitale. Harta astfel
obţinută oferă informaţii utile în primul rând pentru comercianţii şi reprezentanţii instituţiilor
din locul central, care pot să stabilească, în funcţie de aceasta, o strategie de atragere a
clienţilor (de exemplu, prin mijloace publicitare).
Metoda ponderilor este în măsură să dea rezultate mai exacte, întrucât are în vedere nu cifre
absolute ale clienţilor, ci ponderea acestora din total. Astfel, pentru aplicarea acestei metode,
este necesară deplasarea în fiecare din aşezările care ar putea face parte din zona de influenţă
a unui loc central. Se aplică, de asemenea, metoda chestionarului, de data aceasta pentru a
interoga potenţialii clienţi asupra destinaţiei lor favorite, precum şi a frecvenţei de vizitare a
fiecărui loc central menţionat de aceştia îl menţionează. În acest mod, ne putem edifica şi
asupra impactului concurenţei asupra unui loc central, şi a limitei zonei sale de influenţă. Se
calculează, pentru fiecare aşezare în parte, pe baza unui eşantion reprezentativ, ponderea
deplasărilor spre locul central analizat.
Pe baza studiilor empirice ce au avut la bază aceste metode, s-a constatat că zonele de
influenţă pot fi la rândul lor divizate, astfel:
 zona de influenţă apropiată (primară sau Umland) concentrează 70-80% din
deplasările în locul central considerat, majoritatea locuitorilor fiind clienţi regulaţi;
 zona de influenţă depărtată (secundară sau Hinterland), în care relaţia cu locul
central este mai puţin intensă (15-25% din „vizite”), majoritatea locuitorilor se
deplasează doar ocazional în aşezarea supusă analizei;
 zona de influenţă terţiară este foarte extinsă şi se caracterizează prin deplasări
excepţionale, foarte rare, ale locuitorilor săi în locul central vizat. Ca urmare a
globalizării tot mai accentuate, anumite oraşe (New York, de exemplu) au o zonă de
influenţă terţiară de mărime considerabilă, depăşind cu mult graniţele statale.
Cele trei diviziuni ale zonei de influenţă se dispun mai mult sau mai puţin concentric în jurul
locului central, dar pot avea forme variate, induse de factori fizico-geografici (catene
montane, deşerturi, lacuri, cursuri de apă), prezenţa altor locuri centrale concurente, factori de
natură politică (graniţe de stat, limite de unităţi administrative) etc.
Pentru a determina zonele de influenţă ale locurilor centrale, pentru fiecare nivel ierarhic, in
PATJ Mureş au fost suprapuse zonele de atracţie ale instituţiilor şi serviciilor cu rol
polarizator, pentru care au existat date în acest sens. Prin reunirea tuturor ariilor de polarizare
a unei localităţi, rezultă un nucleu central, care reprezintă „aria de influenţă apropiată” a
fiecărei aşezări, sau zona de influenţă pentru nivelele ierarhice inferioare, precum şi spaţii
care aparţin zonei de influenţă numai la anumite nivele, din partea superioară a ierarhiei, şi
care pot fi definite ca „zona de influenţă depărtată”.
Astfel, in PATJ Mureş se constata că doar în cazul municipiului Tîrgu Mureş se poate discuta
de zone de influenţă apropiată, depărtată şi terţiară, întrucât doar acest centru urban deţine
toate instituţiile, dotările şi serviciile pentru a se putea distinge toate aceste categorii. Zonele
de influenţă ale celorlalte centre urbane din judeţul Mureş sunt mai reduse ca suprafaţă, şi
este mai greu sesizabilă o separare a unor zone de influenţă „primară” şi respectiv
„secundară”, ca să nu mai vorbim de o zonă de influenţă terţiară, pentru care ar trebui ca
aceste oraşe să deţină dotări de un nivel ierarhic superior celui existent.
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Cu privire la zonele de influenta ale municipiului Tîrgu Mureş, PATJ Mureş concluzionează
următoarele”
Zona de influenţă primară (apropiată sau Umland) a municipiului Tîrgu Mureş corespunde
cu aria periurbană a acestui municipiu, influenţată direct de procesele desfăşurate la nivelul
urban. Conform PATZ Periurban acestea sunt: oraşul Ungheni şi comunele Ceuaşu de
Câmpie, Sântana de Mureş, Ernei, Sângeorgiu de Mureş, Livezeni, Corunca, Acăţari,
Crăciuneşti, Cristeşti, Gheorghe Doja, Sânpaul, Pănet, Sâncraiu de Mureş. In mod potenţial,
in zona de influenta primara pot intra şi alte comune de pe valea Mureşului, valea Nirajului,
Câmpia Transilvaniei şi Podişul Târnavelor, care întreţin relaţii biunivoce cu municipiul
Tîrgu Mureş. Anumite instituţii, care deservesc municipiul Tîrgu Mureş, se regăsesc în
prezent în zona periurbană, cum este de exemplu aeroportul, situat în oraşul Ungheni.
Zona de influenţă secundară (depărtata sau Hinterland) sau depărtată corespunde
aproximativ cu limitele judeţului Mureş, întrucât se poate afirma că municipiul Tîrgu Mureş
este centrul coordonator al întregului sistem de aşezări al judeţului Mureş, concentrând o
serie de instituţii de nivel judeţean: instituţii administrative (Prefectura, Consiliul Judeţean),
instituţii deconcentrate ale administraţiei centrale, universităţi, spital judeţean, instituţii
culturale (teatru, filarmonica, biblioteca judeţeană), instituţii financiar-bancare,
supermarketuri şi hypermarketuri etc.
Zona de influenţă terţiară a municipiului Tîrgu Mureş depăşeşte judeţul Mureş se extinde şi
în judeţele vecine din Transilvania. Astfel, ca urmare a existenţei anumitor unităţi de
învăţământ superior, a unor spitale de specialitate renumite, persoane din afara judeţului
Mureş vin ocazional la Tîrgu Mureş în vederea efectuării studiilor sau în scopuri medicale.
*****
Politicile europene de coeziune care ţintesc reducerea disparităţilor de dezvoltare şi o
distribuire mai adecvată a fondurilor pentru dezvoltare în interiorul regiunilor, apreciază
importanta oraşelor ca jucători cheie intr-o economie competitiva, in special când este vorba
despre o creştere bazata pe cunoaştere şi crearea de prosperitate.
Studierea factorilor ce pot genera competitivitate regională constituie un demers actual la
nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte abordarea în domeniul planificării spaţiale.
Provocarea majoră a politicilor europene destinate dezvoltării teritoriale constă în încercarea
de a evidenţia conexiunea dintre conceptele de dezvoltare policentrica şi competitivitate
regională şi totodată între coeziune şi competitivitate, în scopul sprijinirii dezvoltării
teritoriale.
Conceptul de dezvoltare policentrica pledează pentru crearea de zone dinamice ale integrării
economice, distribuite echilibrat pe teritoriul Uniunii Europene şi care cuprind reţeaua
regiunilor metropolitane şi a hinterlandului acestora, accesibile internaţional (oraşe,
municipii şi zonele rurale aferente de diverse dimensiuni). Conceptul de policentricitate nu se
limitează la zonele metropolitane de mari dimensiuni ci se refera la un sistem ierarhizat care
să exprime potenţialul aşezărilor de pe suprafaţa întregii Europe.
România asimilează politica Uniunii Europene în ceea ce priveşte dezvoltarea competitivă în
plan teritorial, prin Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României şi de integrare
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în structurile teritoriale ale Uniunii Europene 2007-2030 - CSDTR 2007-2030. Acesta a fost
elaborat pentru a fundamenta corelaţia între o strategie de dezvoltare teritorială şi derularea
procesului de absorbţie a fondurilor europene, unul dintre obiective constând în identificarea
proiectelor strategice de importanţă teritorială regională, inter-regională şi naţională.
Obiectivul strategic central al CSDTR 2007-2030 îl reprezintă integrarea României în
structurile teritoriale europene prin afirmarea identităţii regional-continentale, dezvoltarea
competitivităţii, creşterea coeziunii teritoriale şi dezvoltare teritorială durabilă.

Atât din punct de vedere conceptual, cât şi programatic, CSDTR 2007-2030 reprezintă etapa
cea mai avansată de integrare a principiilor de situare spaţială a populaţiei economice cu cele
de consolidare a competitivităţii regionale. Promovarea „sistemelor urbane policentrice
echilibrate” este fundamentata pe constatarea ca aceste sisteme stimulează creşterea
economică, sunt mai sustenabile din punct de vedere al protecţiei mediului şi sprijină
coeziunea teritorială mai bine decât sistemele urbane monocentrice. Astfel, reţeaua de
localităţi urbane devine coloana vertebrală a teritoriului, iar policentricitatea corespunde
capacităţii acestei reţele de a servi tuturor părţilor în mod eficient şi armonios.
Din punct de vedere conceptual, CSDTR 2007-2030 realizează o particularizare la teritoriul
României a policentricităţii, o perspectivă spaţială asupra dezvoltării care ţine cont atât de
distribuţia ariilor urbane într-un anumit teritoriu (ierarhie, distribuţia geografică, numărul de
localităţi), cât şi de reţelele de schimburi şi de cooperare între zonele urbane, la diferite
niveluri. CSDTR 2007-2030 foloseşte câţiva termeni care descriu scara geografică a
dezvoltării precum MEGA (Aria metropolitană de creştere), OPUS (Orizont Potenţial Urban
Strategic), FUA (Aria funcţională urbană) sau PIA (Aria de Integrare Policentrică).
Figura 2.3 Structurarea polilor şi reţelelor teritoriale de dezvoltare
conform CSDTR 2007-2030
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În cadrul CSDTR 2007-2030, în definirea structurii policentrice ierarhizate la nivelul
României şi în conexiune cu reţeaua de poli majori în Sud-Estul Europei s-a luat în
considerare următoarea reţea de poli urbani (vezi Figura2.3.):
 Poli metropolitani MEGA cu vocaţie internaţională: municipiul Bucureşti – (peste
1.000.000 locuitori, capitala României, centru de dezvoltare de foarte mare
atractivitate, inclus în reţeaua continentală ca metropolă de categoria a 4-a, cu
accesibilitate ridicată la reţeaua majoră de transport europeană, sediul instituţiilor de
decizie politică, juridică şi economică de importanţă naţională şi internaţională, cu
bună relaţionare cu centrele urbane importante, dar şi cu localităţile din aria sa directă
de influenţă), municipiile Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca şi Iaşi – (municipii de
rangul I – peste 300.000 locuitori, centre de mare atractivitate, situate pe axe majore
de transport, cu nivel economic ridicat, cu influenţă la nivel european.


Poli naţionali OPUS (cu potenţial FUA) şi potenţial metropolitan MEGA pe termen
lung: municipiile Braşov, Craiova, Galaţi (peste 250.000 locuitori, centre
reprezentative la nivel naţional, care pot dezvolta servicii terţiare de nivel
metropolitan, nivel economic ridicat, centre culturale şi universitare cu identitate
recunoscută, sedii ale unor instituţii teritoriale cu rol regional şi arie de influenţă
extinsă);



Poli supraregionali OPUS (potenţial FUA): municipiile Bacău, Oradea, Ploieşti,
Brăila, Arad, Tîrgu Mureş (50.000 – 249.999 locuitori, centre regionale cu premise
favorabile de afirmare: aeroport, situare pe coridoare trans-europene de transport, cu
învăţământ universitar şi anumite funcţiuni specializate “de excelenţă”, care se fac
remarcate şi prin amploarea zonei de influenţă);



Poli regionali OPUS (potenţial FUA): 32 municipii (50.000 – 249.999 locuitori,
majoritatea fiind reşedinţe de judeţ, centre economice şi administrative importante cu
influenţă la nivel regional, bine relaţionate în teritoriu, conectate la reţeaua naţională
sau europeană de transport);



Poli regionali OPUS (potenţial FUA) cu specificitate funcţională: Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava (50.000 – 249.999 locuitori, centre cu influenţă
regională, reşedinţe de judeţ, a căror identitate este marcată de poziţia de portal pentru
unele zone turistice importante la nivel naţional şi internaţional şi de importanţa
funcţiunilor culturale şi universitare);



Poli subregionali: 59 localităţi urbane (20.000 – 49.999 locuitori, centre cu rol de
echilibru la nivel judeţean, parte dintre acestea cu dezvoltare economică deosebită,
poziţionare favorabilă, cuprinse în categoria oraşelor mijlocii al căror rol polarizator
trebuie consolidat pentru susţinerea dezvoltării echilibrate a reţelei urbane; au
potenţial de descentralizare, deconcentrare / delocalizare a unor funcţiuni, în principal
administrative şi de servicii;



Poli locali: localităţi urbane (sub 20.000 locuitori, în mare majoritate oraşe mici, cu
rol de servire în spaţiul rural, cu nivel de dezvoltare şi dotare foarte diferit, care
impune orientări specifice ale politicilor teritoriale locale pentru afirmarea rolului lor
în revitalizarea zonelor pe care le polarizează. O categorie specială, favorizată, o
constituie oraşele staţiuni turistice care, deşi cu dimensiune demografică redusă, pot
avea un rol important la nivel naţional şi regional. O parte din oraşele foarte mici,
unele recent înfiinţate, necesită consolidarea statutului urban ca prim demers pentru
exercitarea rolului lor teritorial.
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Figura 2.4 Relaţii spaţiale in sud-estul Europei conform CSDTR 2007-2030

Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane au fost iniţiate de facto prin hotărâri de
guvern destinate fundamentării finanţării unor proiecte, în principal în cadrul Programului
Operaţional Regional. Astfel, polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană din Româna (vezi
Figura 2.5) au fost desemnaţi prin HG nr. 98/2008, respectiv:
 Capitala României, municipiul Bucureşti (categoria 0);
 Poli de creştere (7 mari centre urbane, de importanta naţionala): Iaşi, Constanţa,
Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov, şi arealele de influenţă ale
acestora;
 Poli de dezvoltare urban (13 municipii, de importanta transregionala): ă: municipiile
Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tîrgu Mureş;
 Centre urbane: oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de
creştere sau polii de dezvoltare urbană .
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Figura 2.5 Poli de creştere, poli de dezvoltare urbana şi axe de dezvoltare cf. HG 98/2008

Oraşele care funcţionează ca poli de importanta regionala, supraregionala sau naţionala ar
trebui să coopereze în cadrul unui tipar policentric, astfel încât această cooperare să creeze
valoare adăugată pentru alte oraşe din zonele rurale şi periferice, precum şi pentru zonele cu
provocări şi nevoi specifice din punct de vedere geografic (de exemplu regiunile muntoase
sau unele zone litorale mai greu accesibile). Polii de dezvoltare urbana au un rol însemnat de
liant între polii de creştere şi celelalte oraşe mici şi mijlocii ale sistemului urban, pentru a
atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în cadrul regiunii pe teritoriul
căreia se află. Zonele metropolitane şi oraşele de diverse dimensiuni pot să îşi dezvolte cel
mai bine calităţile în contextul unei cooperări transeuropene cu antreprenori, precum şi cu
actori din societatea civilă şi politică. Dacă aceste zone vor reuşi să pună în aplicare, de o
manieră inovatoare, reţele de colaborare într-un teritoriu european policentric, se vor crea
condiţiile care le vor permite să utilizeze cât mai bine concurenţa mondială pentru propria
dezvoltare.
Consolidarea dezvoltării policentrice, creşterea competitivităţii şi inovaţia de pot realiza doar
prin crearea unor legături între zonele metropolitane şi celelalte oraşe. Cooperarea europeană
între regiunile metropolitane, precum şi între oraşele de dimensiune mică şi medie, atât la
frontierele interne, cât şi dincolo de frontierele externe ale Uniunii Europene se poate realiza
doar prin extinderea şi modernizarea constanta a reţelelor de infrastructură din interiorul
regiunilor Europei.
„Documentul comun de dezvoltare spaţiala al tarilor V4+2” 19 este considerat, la nivelul
Uniunii Europene, un model de buna practica in ceea ce priveşte colaborarea internaţionala in
19

“Common spatial development document of the V4 + 2 countries” document prezentat in cadrul intalnirii
ministrilor responsabili cu dezvoltarea regionala din cele 4 tari ale grupului de la Visegrad: Polonia, Cehia,
Slovacia şi Ungaria, carora li s-au alaturat in acest proiect Romania şi Bulgaria (care s-a tinut la Budapesta in
29.03.2010).
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identificarea problemelor şi găsirea soluţiilor pentru coordonarea dezvoltării spaţiale prin
utilizarea, cu maxima eficienta, a resurselor teritoriale şi a potenţialului de dezvoltare
policentrica prin valorificarea potenţialului de reţea, intr-o competiţie sănătoasa, bazata pe
cooperarea dintre cei mai importanţi poli de creştere şi de dezvoltare urbana.
Iniţiatorul cooperării a fost Republica Ceha, prin Ministerul sau de Dezvoltare Regionala iar
alăturarea celorlalte tari Polonia, Slovacia, Ungaria, România şi Bulgaria a venit ca o
consecinţa fireasca a faptului ca la nivelul fiecărei tari au fost identificate probleme similare
care necesita soluţii comune.
Documentul comun elaborat in cadrul cooperării dintre cele 6 tari identifica cele mai
importante aşezări urbane (ţinând cont de documentele relevante elaborate la nivel naţional şi
european şi de acordurile internaţionale) care sunt caracterizate printr-o concentrare mare de
locuitori şi o dinamica pozitiva in ceea ce priveşte activităţile socio-economice, care sunt
consideraţi poli de dezvoltare, aşezaţi pe axe de dezvoltare interconectate intr-o reţea bine
structurata (vezi Figura 2.6).
Figura 2.6 Poli de dezvoltare şi axe de dezvoltare identificate in “Documentul comun de
dezvoltare spaţiala” elaborat de grupul V4+2 (Grupul Visegrad: Polonia, Cehia, Slovacia şi
Ungaria + România şi Bulgaria)
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Figura 2.7 Reţeaua de drumuri ce cuprinde coridoarele de transport europene
(cuprinse in acordurile TEN-T, AGR) şi alte coridoare de
importanta transnaţionala (existente şi planificate)
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Figura 2.8 Reţeaua de aeroporturi internaţionale şi de importanta naţionala sau regionala
(cuprinse in acordul TEN-T) şi alte aeroporturi de importanta transnaţionala
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In continuare, documentul se concentrează pe reţelele de transport, care joaca un rol vital in
formarea legăturilor dintre polii de dezvoltare şi care sunt de importanta cruciala pentru
accesibilitatea acestora (vezi Figurile 2.7 si 2.8). Obiectivele principale al studiului se refera
la coordonarea dezvoltării spaţiale, identificarea eventualelor discontinuităţi in legăturile
dintre polii de dezvoltare aşezaţi pe aşa-numitele axe de dezvoltare, in scopul realizării unei
reţele coerente de transport (pe calea ferata, rutiere, aeriene şi navale).
Documentul comun elaborat in cadrul cooperării dintre cele 6 tari este considerat de Comisia
Europeana ca un model de buna practica in implementarea Agendei Teritoriale a Uniunii
Europene in aceasta parte a Europei, o baza de plecare pentru actualizarea documentelor
naţionale de dezvoltare regionala şi de dezvoltare a reţelelor de transport şi un argument
important pentru susţinerea finanţării proiectelor naţionale de infrastructura la nivelul
organismelor europene.
In concluzie, conform politicilor europene de dezvoltare spaţiala durabila (având ca teme
principale: dezvoltarea urbana, relaţia urban-rural, dezvoltarea zonelor rurale, reţele de
transport, coeziunea teritoriala), conceptul de dezvoltare policentrica implementat in plan
naţional şi integrat in context european constituie o premiza esenţiala pentru diminuarea
disparităţilor de dezvoltare intre regiuni şi crearea condiţiilor pentru o dezvoltare durabila
economica şi sociala (având ca teme principale: promovarea unor practici de producţie şi
consum sustenabile, implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi inovare, protecţia
mediului, dezvoltarea turismului, dezvoltarea sistemului de utilităţi publice, infrastructura
umana, ridicarea nivelului de trai, conservarea patrimoniului cultural etc.
Ca urmare a dezvoltării ariei sale periurbane, municipiul Tîrgu Mureş reprezintă un pol de
dezvoltare urbană de cea mai mare importanţă, nu doar la nivel judeţean, ci şi naţional şi
internaţional.
Poziţionarea geostrategică centrală, cu acces la drumul european E60, la reteaua de cai ferate,
existenta aeroportului de importanta transnaţionala si situarea in punctul de conexiune al
viitoarelor autostrăzi perspectiva autostrăzii Transilvania si Tîrgu Mureş – Iaşi, conferă
importante atuuri pentru manifestarea vocaţiei naţionale si internaţionale a municipiului Tîrgu
Mureş prin dezvoltarea in cadrul tiparului policentric stabilit prin Conceptul Strategic de
Dezvoltare Teritorială a României şi de integrare în structurile teritoriale ale Uniunii Europene CSDTR 2007-2030.
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3. POPULAŢIA CA RESURSA ŞI FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
3.1. Dinamica populaţiei
Cunoaşterea evoluţiei numerice a populaţiei constituie un instrument important pentru
determinarea tendinţelor demografice întrucât potenţialul demografic constituie o premisă
semnificativă pentru dezvoltarea socio-economică.
Evoluţia populaţiei pe baza datelor statistice înscrise de recensămintele derulate de-a lungul
secolului nostru este caracterizată de intercalarea perioadelor de creştere explozivă cu cele de
creştere lentă, de stagnare sau chiar de scădere, in ultimul interval de timp. La recensământul
din anul 1930 municipiul Tîrgu Mureş înregistra un număr de 38.517 locuitori (vezi Tabelul
3.1). Cu toate că a inclus perioada celui de-al doilea război mondial, totuşi populaţia oraşului
a crescut cu 8.526 de persoane între 1930 şi 1948, adică cu 22% faţă de primul moment de
referinţă. Dinamica demografică se accelerează în următorul interval, în doar 8 ani populaţia
crescând cu 18.151 de persoane, ajungând în 1956 la 65.194 de locuitori.
Tabelul3.1 – Evoluţia numărului de locuitori din municipiul Tîrgu Mureş
in perioada 1930-200820
Anul

Număr de
locuitori

Anul

Număr de
locuitori

1930
1948
1956
1966
1977
1992

38.517
47.043
65.194
86.464
130.076
164.445

20 2
2004
2005
2006
2007
2008

150.041
147.886
147.112
146.448
145.943
144.806

Ritmul de creştere este continuat şi în următorul deceniu care consemnează un aport de
populaţie de peste 20 de mii de locuitori între 1956 şi 1966. Cea mai explozivă dinamică
demografică este înregistrată între anii 1966 şi 1977 când numărul de locuitori ai oraşului se
măreşte cu 43.612 persoane, populaţia totală atingând valoarea de 130.076 de persoane.
Acesta este intervalul în care dezvoltarea industrială a fost maximă, iar extinderea oraşului a
fost foarte intensă, determinând împreună trecerea oraşului la o categorie superioară de talie
demografică, în clasa oraşelor mari cu peste 100 de mii de locuitori. După anul 1977,
dinamica numărului de locuitori a intrat într-o fază de creştere lentă, până în anul 1992
populaţia crescând cu doar 34.369 de persoane pana la un număr de 164.445 de locuitori.
A urmat o scurta perioadă de stagnare si, ulterior, un declin demografic destul de accentuat in
perioada 1992-2002, la ultimul recensământ din 18 martie 2002 oraşul având 150.041
locuitori. Aceasta tendinţa este explicabila prin prisma faptului ca acest ultim interval
intercensitar a fost suprapus în bună măsură peste tranziţia socio-economică, determinată de
trecerea de la un sistem social-politic rigid, totalitar, la unul democratic, in care s-a abrogat
legislaţia comunista pro-natalistă şi s-a accentuat emigraţia externa (vezi Figura 3.1).
Perioada de după ultimul recensământ, cel puţin prin prisma datelor statice oficiale, pare să
indice o stopare a declinului demografic, totuşi trendul uşor descrescător se menţine.
Conform ultimelor date, populaţia municipiului la 1 iulie 2008 era de 144.806 locuitori.

20

Sursa: Date statistice inregistrate cu prilejul recensamintelor din Romania şi din Anuarul statistic al Judetului
Mureş
50

Figura 3.1 - Evoluţia numărului de locuitori din Tîrgu Mureş in perioada 1930-2008

Deşi Tîrgu Mureş este unul dintre oraşele mari ale ţării (cu peste 100 de mii de locuitori), ca
reşedinţă judeţeană are o poziţie mediană, situându-se între cele aflate la limita celor 100 de
mii de locuitori şi cele care se apropie de 300 de mii de persoane sau depăşesc aceasta
valoare. În comparaţie cu celelalte centre urbane importante ale judeţului se observă că oraşul
Tîrgu Mureş a concentrat dinamica demografică a ultimilor 30 de ani, având în vedere că în
cazul celorlalte trei oraşe cu rang de municipiu, Sighişoara, Reghin şi Tîrnăveni, creşterea
accelerată a numărului de locuitori a avut loc în perioada anterioară anului 1966, urmată apoi
de o dinamică moderată (vezi Figura 3.2). Toate cele trei oraşe şi-au dublat sau şi-au triplat
populaţia între anii 1930 şi 1966 (Sighişoara - 13033 locuitori în 1930 şi 26207 locuitori în
1966, Reghin -9290 de persoane în 1930 şi 23295 în 1966, Tîrnăveni - 6567 locuitori în 1930
şi 22302 în 1966).
Figura 3.2 - Evoluţia numărului de locuitori din municipiul Tîrgu Mureş in perioada 19302008 prin comparatie cu celelalte municipii din Judeţul Mureş
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3.2. Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie
Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe de o parte de migraţia populaţiei tinere
spre alte zone ale ţării sau în străinătate, iar pe de altă parte de mişcarea naturala determinata
prin raportarea numărului naşterilor la numărul deceselor.
Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe de o parte de migraţia populaţiei tinere
spre alte zone ale ţării sau în străinătate, iar pe de altă parte de numărul naşterilor în raport cu
decesele. Datele statistice relevante pentru mişcarea naturala si mişcarea migratorie a
populaţiei sunt prezentate in tabelul următor:
Mişcarea naturala si mişcarea
migratorie a populaţiei in perioada
2005 - 2008

2005

2006

2007

2008

Stabiliri de domiciliu în localitate

1.169

1.562

1.625

1.496

Plecări cu domiciliul din localitate
Stabiliri cu reşedinţa în localitate
Plecări cu reşedinţa din localitate
Emigranţi
Imigranţi
Născuţi vii
Născuţi morţi
Decedaţi - total
Decedaţi sub un an

2.148
2.419
1.175
228
26
1.443
3
1.511
15

2.400
2.379
822
178
54
1.530
6
1.398
7

2.661
3.035
1.263
121
68
1.448
7
1.436
15

2.552
2.923
1.166
109
102
1.541
8
1.369
11

3.3. Transformări calitative
Populaţia municipiului Tîrgu Mureş reprezintă 25% din populaţia totală a judeţului Mureş.
Conform datelor statistice din 2008, populaţia stabilă a Municipiului Tîrgu Mureş era de
144.806 locuitori, din care: 68.503 populaţie de gen masculin şi 76.303 populaţie de gen
feminin (cu 10% mai mare decât populaţia de gen masculin).
Conform datelor de la ultimul recensământ al populaţiei structura pe grupe mari de vârsta se
prezenta astfel: 22,5% intre 0-19 ani, 49% intre 20-49 ani, 21,5% intre 50-69 ani, 7% intre
70 – si peste 70 ani. Analiza evoluţiei structurii pe grupe mari de vârstă, realizata la ultimul
recensământ indică un si un proces de îmbătrânire a populaţiei în Tîrgu Mureş.
Fenomenul de migratie a populaţiei tinere, scăderea sporului natural dublata de fenomenul de
îmbătrânire a populaţiei sunt elemente îngrijorătoare care impun masuri la nivel naţional
pentru încurajarea natalităţii.
Pe plan local, se poate acţiona pentru crearea de locuri de munca mai multe si mai bine
plătite, construcţia de locuinţe pentru tineri si îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, asigurarea
unor condiţii flexibile de munca pentru mamele care lucrează si nu au posibilitatea de a lăsa
copii in grija altcuiva. Creşterea gradului de ocupare al femeilor, schimbarea modului de
viaţă în sensul creşterii timpului petrecut poate avea repercusiuni negative asupra creşterii si
educării copiilor. Construcţia de noi creşe, grădiniţe şi dezvoltarea unor programe prelungite
de tip after-school pot sa contribuie de asemenea la generarea de locuri de muncă şi conservă
productivitatea feminină.
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Judeţul Mureş şi implicit Municipiul Tîrgu Mureş se caracterizează printr-o mare diversitate
etnică, lingvistică şi religioasă. Comparativ cu alte judeţe ale Regiunii Centru şi ale ţării, aici
întâlnim un procent semnificativ de persoane aparţinând minorităţilor etnice conlocuitoare.
La nivelul judeţului, recensământul din 2002 prezintă următoarea structura etnica: 53,2%
români, 39,3% maghiari, 6,6% rromi, 0,3% germani. Conform recensământului din 2002,
structura etnică la nivelul municipiului Tîrgu Mureş indică: 50,34% români, 46, 72%
maghiari, 2,43% rromi, 0,20% germani, 0,31% alţii
Populaţia ocupata
Conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistica Mureş situaţia privind populaţia civila
ocupata in anul 2008 se prezintă ca in Tabelul 3.2. şi Figura 3.3. Situaţia cuprinde toate
persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obişnuit în una
din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, în
baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în scopul obţinerii
unor venituri sub formă de salarii, plată în natură etc. Categoriile de persoane incluse in
aceste statistici21 sunt:
 salariaţi care lucrează în una din activităţile economiei naţionale în unităţi din sectorul
public (integral de stat şi public de interes naţional), mixt, privat, cooperatist, obştesc;
 patroni - conducători de unităţi private - care utilizează pentru realizarea activităţii
forţă de muncă salariată;
 lucrători pe cont propriu;
 lucrători familiali neremuneraţi.

Tabelul 3.2 – Populaţia civilă ocupată, pe activităţi ale
economiei naţionale (CAEN Rev.2)
Populaţia civila ocupata 2008

Număr

Pondere

252

0,4%

1.193
15.385

1,9%
24,7%

1.669

Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport depozitare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Administraţie publica şi apărare, asigurări
sociale din sistemul public
Altele

8.969

14,4%

TOTAL

62.242

100,0%

Agricultură
Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energie electrica şi termică, gaze, aer condiţionat

Număr

Pondere

Total sector
primar

252

0,4%

2,7%

Total sector
secundar

23.196

37,3%

4.949
11.228
1.067
3.397
4.815
7.166

8,0%
18,0%
1,7%
5,5%
7,7%
11,5%

Total sector
terţiar

38.794

62,3%

2.152

3,5%
62.242

100,0%

21

Surse de date: Statistica forţei de muncă, Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă în întreprinderi,
Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO), surse administrative.
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Dintr-un total de 62.242 persoane ocupate în anul 2008 în Tîrgu Mureş, aproximativ 25% din
forţa de muncă era alocată sectorului industrie prelucrătoare, 18% în comerţ, 12% în sănătate,
8% în învăţământ, şi 3 % în construcţii.
Se observă o pondere ridicată a forţei de muncă ocupată în sectorul sanitar, ceea ce subliniază
tradiţia şi specializarea oraşului în domeniul medicinei precum şi o pondere ridicată a
personalului ocupat în învăţământ. Dintre aceştia circa 20% sunt ocupaţi în învăţământul
primar şi gimnazial, 20% în cel liceal şi circa 13% în învăţământul universitar public.
Figura 3.3 – Populaţia civilă ocupată, pe activităţi ale
economiei naţionale (CAEN Rev.2)

Conform ultimului PUG, in 1996, ponderea activităţilor industriale în structura forţei de
muncă era de 45,4%, în declin cu 8 procente faţă de momentul de debut al tranziţiei. Numărul
de salariaţi din industrie era de 33.244 (din care 750 in industria extractiva, 30.126 in
industria prelucrătoare şi 2.368 in domeniul energie, gaze, apa).
Numărul de salariaţi din cele 3 ramuri industriale in 2008 era de 18.247 (din care 1.193 in
industria extractiva, 15.385 in industria prelucrătoare şi 1.669 in domeniul energie, gaze,
apa).
Remarcam o scădere cu 45% a numărului de salariaţi din industrie (in cifre absolute o
scădere cu 14.977 de la 33.244 la 18.247), ceea ce confirma restructurările majore care au
avut loc in acest sector. In industria prelucrătoare, numărul de salariaţi a scăzut practic la
jumătate (in cifre absolute o scădere cu 14.471 de la 30.126 la 15.385).
Trendul descrescător din sectorul industrial s-a produs pe fondul unei creşteri semnificative a
ponderii sectorului terţiar reprezentat de activităţile de comerţ şi servicii. Numărul de
persoane ocupate in comerţ a crescut cu 17% (de la 9.604 la 11.228) iar numărul de persoane
ocupate in servicii a crescut cu 50% (de la 18.279 la 27.566).
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Numărul de persoane ocupate in învăţământ a crescut cu 6% (de la 4.558 la 4.815) iar in
sănătate şi asistenta sociala cu 31% (de la 5.451 la 7.166). Aceasta ultima evoluţie confirma
odată in plus rolul important pe care îl joaca sectorul medical in viata economica şi sociala a
municipiului Tîrgu Mureş.
După o perioada de scădere, urmata de o menţinere in parametrii relativ constanţi, pe fondul
perioadei de recesiune economica, începând cu anul 2008, rata şomajului a început sa
crească, îndeosebi în sectorul privat în care numeroase domenii de activitate au trebuit să facă
faţă unor provocări majore determinate de contracţia cererii - atât a celei interne, cât şi a celei
externe - şi lipsa finanţărilor.
Deşi rata şomajului a crescut mai rapid în România faţă de ţările UE, totuşi se află sub nivelul
ratei medii din UE (în jur de 8,6 procente în martie 2010 conform cu metodologia ILO faţă de
aproximativ 10 procente, rata medie din UE). Perspectiva şomajului rămâne negativă în 2010,
cu atât mai mult cu cât, conform Acordului cu FMI, reducerile totale de costuri salariale în
2010 ar trebui să corespundă unui echivalent al disponibilizărilor de circa 130-150 mii
persoane. Cu toate acestea, şomajul în nu a depăşit în 2010 nivelul înregistrat în alte state
europene şi aceasta datorită specificului „labour intensive" mai pronunţat al economiei
româneşti.
Conform Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Munca, situaţia şomajului in municipiul
Tîrgu Mureş, comparativ cu situaţia înregistrata la nivel de judeţ se prezintă după cum
urmează:
Situaţia şomajului
Numărul şomerilor
Tîrgu Mureş
Rata şomajului (%)
Tîrgu Mureş
Numărul şomerilor
Judeţul Mureş
Rata şomajului (%)
Judeţul Mureş

2004

2005

2006

2007

2008

2009

5.030

4.984

3.892

2.993

3.330

3.492

4,12

4,68

5,28

4,28

4,66

5,25

10.736 11.473 13.082 10.691 11.607 19.999
4,4

4,6

5,2

4,3

4,7

8,0

Prin prisma acestor date remarcam o situaţie mult mai buna la nivelul municipiului Tîrgu
Mureş unde rata şomajului a crescut uşor. La nivelul judeţului se înregistrează insa o creştere
mult mai mare, numărul de şomeri ajungând aproape sa se dubleze in 2009 fata de 2008.
3.4. Zone de influenţă
Cu o populaţie de 144.806 locuitori (1 iulie 2008) municipiul Tîrgu Mureş concentrează
aproximativ 25% din potenţialul demografic al judeţului Mureş (581.267 locuitori). Populaţia
localităţilor din zona periurbană totalizează 71.941 de locuitori. Municipiul Tîrgu Mureş
împreuna cu zona periurbană totalizează 216.297 de locuitori, reprezentând aproximativ 37%
din populaţia judeţului (vezi Figura 3.4.).
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Figura 3.4. - Repartiţia teritoriala a populaţiei si a numărului de salariaţi

Analizând aceste ponderi raportate la numărul de salariaţi din societăţile comerciale active
din judeţ constatam ca municipiul Tîrgu Mureş reprezintă un veritabil pol de atracţie pentru
forţa de munca întrucât asigura 50% din totalul locurilor de munca (63% împreuna cu zona
periurbana).
Relaţiile dintre oraş şi zona periurbana se caracterizează şi se materializează în relaţii de
natură economică, demografică, socială, culturală, politico-administrativă. Cele de natură
economică sunt reciproce, oraşul având o poziţie dublă, prin faptul că valorifică produsele din
zona înconjurătoare şi influenţează, în acelaşi timp, prin funcţiile sale, zona respectivă.
Relaţiile demografice dintre oraş şi zona sa de influenţă sunt numeroase şi de regulă foarte
complexe. Cel mai important aspect îl constituie atracţia exercitată de oraş asupra forţei de
muncă din împrejurimi, care se deplasează zilnic sau periodic. În paralel, odată cu sporirea
posibilităţilor de transport se intensifică atracţia exercitată de unităţile comerciale şi de alte
unităţi de servicii. Alături de aceste trei tipuri principale de relaţii, un loc aparte îl ocupă
fluxurile de informaţii care condiţionează activitatea economică, îndeosebi din zona de
influenţă şi care exercită un anumit impact asupra modului de viaţă şi de comportament al
celor din mediul rural.
Raportul dintre oraş şi spaţiul sau înconjurător s-a dimensionat de-a lungul istoriei, fără o
intervenţie expresă din exterior, dar astăzi când acesta a atins praguri cu doze mari de risc,
necesită o direcţionare a relaţiilor dintre cele două subsisteme care sunt din ce in ce mai
complexe si biunivoce întrucât teritoriul periurban este influenţat de oraş, dar la rândul său
are un grad de influenţă asupra aşezării urbane.
Aceste fluxuri biunivoce au forme complexe de manifestare. Pe de o parte zona periurbana
reprezintă pentru Tîrgu Mureş un rezervor de forţa de munca pentru activităţile economice,
elevi si studenţi pentru unităţile de învăţământ, clienţi pentru serviciile administrative,
financiar bancare, comerciale, agrement, cultura, sursa de produse agro-alimentare proaspete.
Pe de alta parte zona periurbana devine zona de deservire prin aeroportul situat in Ungheni,
relocarea unor unităţi industriale, centre comerciale sau a zonelor rezidenţiale in afara
oraşului.
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4. DIAGNOZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE
Ca in cazul majorităţii centrelor urbane din România, dezvoltarea economica a municipiul
Tîrgu Mureş s-a bazat in a doua jumătate a secolului al XX-lea pe dezvoltarea sectorului
industrial, favorizat de aşezarea geografică centrală, condiţiile naturale prielnice, o varietate
de resurse naturale (in special gaz metan şi masa lemnoasa), dar şi datorita politicii de
industrializare din perioada comunista.
În plan economic, schimbările survenite la începutul anilor ’90 pe plan european şi global,
precum şi reformele economice întreprinse pe plan naţional, au făcut ca traiectoria economiei,
dominată de o industrie de tradiţie (cu unităţi producătoare in domeniile construcţiilor de
maşini, produse electrocasnice, produse chimice, mobila, pielărie, confecţii textile, sticlărie,
porţelan şi industrie alimentara) să cunoască un declin important, odată cu dezmembrarea
sistemului economic centralizat, privatizarea şi restructurarea marilor unităţi producătoare.
Declinul a fost accentuat şi de fenomenul de globalizare, marcat prin redistribuirea pe plan
mondial a diviziunii muncii şi a pieţelor impuse de aceasta. În noile condiţii, economia s-a
aflat în situaţia dificilă, întâlnită de altfel pe tot cuprinsul ţării, de a concura pe pieţele interne
şi externe cu resurse şi mijloace necorespunzătoare. Echipamentele şi tehnologiile învechite,
ineficiente sau poluante au dus la reducerea considerabila a activităţii in sectorul industrial.
Lipsa resurselor financiare, pe plan naţional şi local a dus la incapacitatea de adaptare sau
flexibilizare a fostelor întreprinderi de stat şi la restructurări dureroase în plan social.
Scăderea importanţei industriei, a impus reorientarea economiei prin dezvoltarea mai
accentuata a activităţilor terţiare, in special a serviciilor şi comerţului. Restructurarea
sectorului industrial a afectat însă negativ şi alte sectoare economice ca agricultura, turismul
şi o parte din servicii.
Evoluţiile şi tendinţele de dezvoltare de după anul 1998 nu pot fi analizate fără a le încadra in
contextul mutaţiilor economice semnificative datorate accentuării fenomenului de globalizare
şi situaţiei specifice in care s-a regăsit economia româneasca in tranziţie, marcata de reforme
structurale majore, accelerarea procesului de privatizare şi de parcurgerea procesului de
pregătire a aderării şi integrării in structurile Uniunii Europene. Tabloul acestei perioade
complicate pentru mediul economic este întregit de evoluţiile din ultimii doi ani, marcate de
criza declanşata in a 2-a jumătate a anului 2008 pe pieţele financiar-bancare internaţionale,
care a produs consecinţe grave in plan economic şi intrarea intr-o perioada prelungita de
recesiune caracterizata prin restrângerea cererii externe şi a consumului intern, precum şi prin
diminuarea semnificativa a surselor de finanţare pentru operatorii economici.
In România, perioada 1998-2000 s-a caracterizat printr-o accelerare a transferurilor de capital
din sectorul de stat în cel privat. In numai trei ani, ponderea capitalului social integral privat
creştea de la circa 8% la aproape 42%. După anul 2000 nu mai apar salturi mari, de la un an
la altul, ale sectorului privat în produsul intern brut. Referitor la capitalul social majoritar
privat, evoluţia este ascendentă, an de an, ajungând la peste 77% la sfârşitul anului 2006, ca
rezultat al nivelului ridicat al investiţiilor străine, mai ales după 2004.
La nivel de ramură de activitate, evoluţia sectorului privat a fost, în mare, asemănătoare cu
cea la nivelul economiei naţionale, existând totuşi unele deosebiri:
 în agricultură evoluţia a fost mai spectaculoasă, cu salturi mari încă din primii ani ai
tranziţie;
 în industrie, sectorul privat reprezenta la începutul perioadei de tranziţie circa 5%,
evoluţiile din primii ani fiind modeste datorita ritmului scăzut al procesului de
privatizare; sectorul privat devine majoritar în industrie după anul 1999;
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în construcţii, sectorul privat avea la începutul anilor ’90 contribuţii minore (circa
2%), dar evoluţiile ulterioare au fost semnificative, fapt datorat dezvoltării puternice a
activităţii private în acest domeniu de activitate;
în sectorul serviciilor punctul de plecare a fost la un nivel scăzut (2%), dar evoluţiile
anuale au fost semnificative, în anul 1995 sectorul privat devenind majoritar (58%) în
domeniul serviciilor.

Creşterea ponderii sectorului privat în economia românească (pana la 70,4% din PIB în 2005)
s-a datorat atât creşterii volumului de activitate, prin investiţiile private efectuate (investiţii
greenfield), cat şi procesului de privatizare prin vânzarea pachetelor de acţiuni deţinute de
stat. Creşterea ponderii sectorului privat s-a produs însă in contextul unei scăderi accentuate a
economiei in ansamblul ei, astfel ca după 13 ani de tranziţie, Produsul Intern Brut era la circa
80% faţă de cel din 1989, iar puterea de cumpărare la circa 70%, pe fondul unor fenomene
de: dezindustrializare, dezurbanizare, utilizarea ineficienta a resurselor existente, destrămarea
structurilor agriculturii de tip industrial, scăderea puterii de cumpărare, a calităţii vieţii şi a
volumului prestaţiilor serviciilor publice de sănătate şi educaţie, scăderea natalităţii şi a
speranţei de viaţă.
Perioada 2002-2004 s-a caracterizat prin pregătirea aderării şi încheierea negocierilor cu
Uniunea Europeană care a impus, cel puţin formal, o consolidare instituţională şi creşterea
capacităţii administrative in scopul obţinerii statutului de economie de piaţă funcţionala,
procese continuate in perioada de preaderare, 2004-2007, in care principalul obiectiv s-a
referit la introducerea şi operaţionalizarea aquis-ului comunitar in toate domeniile de
activitate.
Din perspectiva economică a procesului de aderare la Uniunea Europeană, care a început
pentru România la 15 februarie 2002 şi s-a încheiat la 1 ianuarie 2007, anul 2004 a
reprezentat o bornă de referinţă. În conformitate cu criteriile care definesc convergenţa
economică în cadrul Uniunii Europene, ţărilor candidate li se cerea – în vederea aderării – să
îndeplinească două criterii de bază, respectiv:
1. să aibă o „economie de piaţă funcţională”;
2. să reziste presiunilor concurenţiale din cadrul pieţei interne a Uniunii Europene.
Astfel, în traseul său către Uniunea Europeană, România a înregistrat progresul de a obţine
statutul de economie funcţională de piaţă în octombrie 2004, conform Raportului Anual al
Uniunii Europene. Obţinerea acestui statut a reprezentat un moment de referinţă, întrucât
oferea o evaluare orientată spre viitor asupra performanţelor economice ale României şi
demonstra, prin aceasta, capacitatea ţării de a îndeplini criteriile economice de aderare în
conformitate cu prevederile Consiliului European de la Copenhaga, de a face faţă presiunilor
din mediul competiţional, precum şi forţelor pieţei din Uniune.
Pe acest parcurs al aderării şi integrării în structurile UE, România a făcut progrese
incontestabile în planul succesivelor reforme economice din anii tranziţiei. Tabloul acestor
progrese poate fi sintetizat, astfel:
 Legislaţia cu privire la concurenţă a fost implementată treptat în România pentru a
stabili reglementările asupra mediului concurenţial şi a ajutoarelor oferite de stat;
 Mediul fiscal românesc s-a îmbunătăţit prin reducerea nivelului impozitelor datorate
de firme şi persoane fizice, precum şi printr-o mai mare transparenţă. Armonizarea
sistemului fiscal al ţării cu legislaţia UE a contribuit la stabilitatea pe termen mediu
prin faptul că sistemul fiscal român a devenit mai previzibil, odată cu adoptarea
Codului Fiscal şi de procedură fiscală în anul 2003. Un regres în acest domeniu s-a
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înregistrat pe parcursul ultimilor doi ani de criză economico-financiară, prin scăderea
gradului de predictibilitate şi de durabilitate în timp a reglementărilor şi procedurilor
administrative în sistemul de impozitare;
Procesul consultativ dintre comunitatea de afaceri, partenerii sociali şi autorităţi s-a
îmbunătăţit, deşi rămâne mai mult unul formal, mai mult reactiv decât pro-activ;
În România s-a clădit un sector bancar privat care s-a dovedit ulterior suficient de
solid în confruntarea cu criza economico-financiară, capabil să reziste turbulenţelor
de pe piaţă şi problemelor cu care se confruntau „băncile mamă” în ţările de origine a
capitalului lor. Sistemul bancar este organizat pe două nivele, Banca Naţională
acţionând ca banca centrală şi sectorul băncilor comerciale. În România funcţionează
un număr de aproximativ 40 de societăţi financiar-bancare. Băncile comerciale sunt
entităţi care efectuează, în general, tranzacţii în zona finanţărilor pentru segmentul de
retail, IMM şi companii mari, investiţiilor şi a operaţiunilor de plăţi şi încasări.
Piaţa de capital din România a devenit operaţionala sub reglementarea şi
supravegherea Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare (CNVM). Piaţa de capital
funcţionează atât pe segmentul primar de capital, Bursa de Valori Bucureşti, cât şi pe
a celei secundare, respectiv RASDAQ şi Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri
Sibiu („BMFMS”). Cu toate acestea, numărul companiilor listate şi care se finanţează
de pe aceste pieţe este încă redus.

Statutul României de stat membru al Uniunii Europene după 1 ianuarie 2007 reprezintă
împlinirea unui deziderat mult aşteptat de majoritatea populaţiei, fiind un pas important spre
drumul integrării europene.
După aderare procesul de dezvoltare economica a intrat intr-un nou context, cu oportunităţi
pentru unele sectoare şi competiţie pentru toate. Astfel, alături de numeroasele avantaje
oferite de statutul de operator pe piaţa unica europeana, firmele româneşti s-au confruntat şi
cu constrângeri care ţin in special de efortul de adaptare şi de capacitatea lor de a rezista
presiunii competitive şi forţelor pieţei din cadrul Uniunii Europene.
Deschiderea economiei şi creşterea competitivităţii întreprinderilor sunt trăsături
caracteristice unei economii funcţionale de piaţă. Totodată, reprezintă cerinţe ce ţin de modul
în care economia se raportează la fenomenul globalizării. De altfel, într-o lume în
interdependenţă accentuată, deschiderea economiei alături de eforturile pentru competitivitate
sporită sunt căi de a asigura o bază economică formată din întreprinderi dinamice, capabile să
facă faţă schimbărilor rapide de pe piaţa mondială.
Previziunile economice pentru perioada 2007-2013 în România au avut la bază ipoteza că
mediul de afaceri va rămâne stabil, iar creşterea economică a principalilor parteneri
comerciali ai României nu va urma un curs descendent. In acest context, aderarea la Uniunea
Europeană ar fi urmat să accelereze dezvoltarea economică şi socială a României pe trendul
ascendent înregistrat in cursul anului 2007, cu susţinere financiara prin Instrumentele
Structurale şi Instrumentele Politicii Agricole Comune acordate in cadrul politicii de
coeziune menita să reducă decalajele economice şi sociale dintre România şi celelalte state
membre ale UE. Suportul pentru înregistrarea unui ritm ridicat de creştere economică ar fi
urmat să îl reprezinte, în principal, cererea internă, iar în cadrul acesteia cererea pentru
investiţii, bazată atât pe ipoteza unor fluxuri importante de investiţii străine cât, mai ales, pe
absorbţia fondurilor comunitare.
Previziunile economice au fost însă infirmate de turbulenţele care au intervenit pe pieţele
financiar-bancare internaţionale, începând cu ultimul trimestru al anului 2008, care au dus la
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declanşarea unei crize financiare severe la nivel mondial. Criza a afectat iniţial ţările
dezvoltate, dar s-a propagat rapid şi către zonele emergente, inclusiv din Europa Centrală şi
de Est, aceasta din urmă fiind plasată în categoria de risc ridicat (România fiind considerată
printre cele mai riscante). Cele mai grave consecinţe ale crizei in plan economic s-au
manifestat prin restrângerea cererii externe şi a consumului intern precum şi prin diminuarea
semnificativa a surselor de finanţare pentru operatorii economici.
In prezent, principala provocare pentru mediul de afaceri este criza economică. Un studiu
FMI care a examinat 122 fenomene de recesiune începând cu anul 1960, a arătat că, în
recesiunea adusă de crizele financiare, investiţiile continuă să scadă şi după ce a fost atins
punctul cel mai de jos al căderii economice. În acelaşi timp, cheltuielile de consum cresc mult
mai lent ceea ce nu contribuie la dinamizarea cererii agregate. Sincronizarea crizei în mai
multe ţări din Europa este un fenomen agravant şi va conduce la o revenire mai lentă a
economiilor.
Deteriorarea mediului de afaceri reflectă înrăutăţirea situaţiei pe diverse pieţe, creşterea
riscurilor la nivel macroeconomic şi politic, probleme în sistemul financiar. Ţările din Europa
de Est sunt printre cele mai expuse crizei economice. Anumite deficienţe structurale
accentuează această vulnerabilitate. Mai mult, expunerea economiei româneşti este
condiţionată de: dependenţa de pieţele externe, deficite de cont curent mari, dependenţa mare
de fluxurile de capital străin, volume mari de credite în valută. Totuşi, cea mai importantă
vulnerabilitate este legată de nevoia de finanţare externă. Evoluţia economiei reale din anul
2009 a fost puternic afectată de criza economică şi financiară, în condiţiile în care România
este o economie relativ mică şi cu un grad de deschidere ridicat. Studii recente22 arată că
economia României a suferit o cădere apreciabilă de la o medie anuală de 7% creştere în
perioada 2006-2008 la -7,1% în anul 2009. Reducerea a fost determinată de diminuarea
cererii interne cu 13,7% şi a celei externe cu 10,1%. În cadrul cererii interne consumul final a
scăzut cu 11,1%, ca urmare a deteriorării dinamicii creditării, evoluţiilor negative şi
incertitudinilor asociate pieţei forţei de muncă, iar formarea brută de capital fix s-a redus cu
22,6% în condiţiile reducerii influxului de investiţii străine directe şi incertitudinilor legate de
cerere de bunuri şi servicii.
Principalele efecte ale crizei manifestate la nivel macroeconomic în România se referă la:
 scăderea economică generalizată, fapt ce a afectat puternic atât cererea internă, cât şi
cererea externă, determinând companiile să dezinvestească sau să îşi reducă afacerile
cu efecte în creşterea şomajului;
 ajustarea deficitului de cont curent, de la -13 miliarde lei la 9 luni ale anului 2008 la 3 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului 2009, pe fondul scăderii soldului negativ al
balanţei comerciale de la -14 miliarde lei la -5 miliarde lei;
 amplificarea deficitului fiscal de la -24,6 miliarde lei la 9 luni ale anului 2008 la -30
miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului 2009;
 dificultăţi în accesarea finanţării, creditul devenind mai scump atât pentru stat cât, şi
pentru companii. În plus, deficitul fiscal ridicat a adus Guvernul în competiţie pentru
lichidităţi cu sectorul privat (în defavoarea acestuia din urmă);
 diminuarea investiţiilor străine, de la 14 miliarde lei la 9 luni ale anului 2008 la 6,8
miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului 2009, în corelare cu încadrarea României în
categoria de risc sub pragul “investment grade”;
 accentuarea riscului de lichiditate, atât pentru sectorul financiar-bancar, cât şi pentru
sectorul de afaceri;
22
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manifestarea riscului de solvabilitate atât pentru sectorul financiar-bancar (ca urmare
a eliminării „activelor toxice” din portofoliu, creşterii provizioanelor prin
devalorizarea activelor etc.), cât şi pentru sectorul real (devalorizarea activelor,
imposibilitatea finanţării ciclurilor de producţie şi investiţii etc.);
 manifestarea riscului de contagiune: în sistemul bancar românesc acţionariatul străin
deţine o pondere covârşitoare (Grecia – 30%, Austria – 24%, Olanda – 12%, Italia,
Ungaria, Franţa – câte 6% etc.). Încetarea finanţării din partea societăţilor mamă sau
închiderea sucursalelor de pe teritoriul României ar avea efecte în lanţ în întreaga
economie.
Pentru acoperirea deficitului de finanţare externă, in 2009 România a încheiat acorduri cu
Fondul Monetar Internaţional, UE şi Banca Mondială şi a obţinut asumarea unor angajamente
ale marilor bănci europene de continuare a finanţării.
Începând cu anul 2008, rata şomajului a crescut constant, îndeosebi în sectorul privat în care
numeroase sectoare de activitate au trebuit să facă faţă unor provocări majore determinate de
contracţia cererii - atât a celei interne, cât şi a celei externe - şi de lipsa finanţărilor. Deşi rata
şomajului a crescut mai rapid în România faţă de ţările UE, totuşi se află sub nivelul ratei
medii din UE (în jur de 8,6 procente în martie 2010, conform metodologiei ILO, faţă de
aproximativ 10 procente, rata medie din UE). Perspectiva şomajului rămâne negativă în 2010,
cu atât mai mult cu cât, conform acordului cu FMI, reducerile totale de costuri salariale în
2010 ar trebui să corespundă unui echivalent al disponibilizărilor de circa 130-150 mii
persoane. Cu toate acestea, şomajul nu a depăşit în 2010 nivelul înregistrat în alte state
europene şi aceasta datorită specificului „labour intensive" mai pronunţat al economiei
româneşti.
Criza economică mondială s-a manifestat şi prin reducerea ritmului de dezvoltare al IMMurilor şi prin creşterea numărului de falimente, care a afectat economia tuturor statelor. In
România, în anul 2009, peste 130 mii de IMM-uri şi-au suspendat activitatea comparativ cu
circa 12 mii în anii 2007 şi 2008, şi peste 40 mii de IMM-uri au fost radiate în anul 2009
comparativ cu circa 18 mii în anul 2008 şi 20 mii în anul 2007. Pe de altă parte, se poate
constata că, în anul 2009 au fost înmatriculate circa 116 mii de IMM-uri (mai puţin decât
media de 141 mii a anilor 2007 şi 2008). Aceasta situaţie poate fi pusa şi pe seama unei
masuri fiscale mai puţin inspirate, legata de introducerea impozitului pe profit minim
garantat. Principalele probleme cu care sectorul IMM se confruntă în prezent sunt legate de
întârzierile la plată, în condiţii de reducere a vânzărilor şi implicit de epuizarea capitalului de
lucru, creşterea ratei de insolvenţă, dificultatea de a accesa credite şi alte tipuri de finanţări,
scăderea ratei de atragere a capitalului de risc.
*****
Valorile indicatorilor prezentaţi in continuare pentru a analiza activitatea economica din
municipiul Tîrgu Mureş şi din zona periurbană, raportate la valorile indicatorilor realizaţi in
judeţ, sunt obţinute prin prelucrarea datelor bilanţiere ale societăţilor comerciale active (care
au depus situaţiile financiare anuale la Oficiul Registrului Comerţului in anul 2009).
Numărul societăţilor comerciale înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului este de regula
mai mare, dar numai cele active pot fi luate in considerare pentru calculul unor indicatori de
sinteza.
Analiza se va face pe mai multe paliere, luând in considerare repartiţia teritoriala (urbanperiurban-judeţean, pentru a evidenţia ponderea economiei municipiului in cadrul judeţului),
şi repartiţia sectoriala (pe domenii de activitate, pentru a evidenţia ponderea fiecărui sector in
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cadrul economiei municipiului). O analiza separata, teritoriala şi pe domenii de activitate, va
fi dedicata sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, căruia Uniunea Europeana ii acorda o
importanta deosebita ca bază pentru dezvoltarea unei economii moderne, dinamice, bazată pe
cunoaştere. Experienţa Uniunii Europene demonstrează clar că sectorul IMM poate să aibă o
contribuţie substanţială la realizarea produsului intern brut, să creeze noi locuri de muncă şi
să stimuleze creşterea exporturilor. IMM au abilitatea de a răspunde în mod flexibil pe pieţe
puternic competitive şi să se adapteze rapid la schimbările structurale şi ciclice ale economiei
globale. Un sector IMM bine dezvoltat poate astfel, să sprijine stabilitatea şi creşterea macroeconomică.
4.1. Repartiţia teritoriala a operatorilor economici în judeţul Mureş, municipiul Tîrgu
Mureş şi în zona periurbană
Conform datelor bilanţiere pentru anul 2009, in judeţul Mureş existau 15.331 societăţi
comerciale active, dintre care 7.496 in Tîrgu Mureş (49%), 1.684 in zona periurbană (11%) şi
6.151 in celelalte localităţi din judeţ (40%)23. Potrivit acestor date, municipiul Tîrgu Mureş
împreuna cu zona periurbană concentrează 60% din numărul de operatori economici ai
judeţului (vezi Figura 4.1).
Figura 4.1 - Numărul de societăţi comerciale care au depus bilanţul contabil
in anul 2009 localizate in municipiul Tîrgu Mureş şi in zona periurbană

Pentru a creşte gradul de comparabilitate şi a estompa influenta factorului demografic, se
utilizează indicatorul de „densitate a firmelor” sau „număr de firme la 1000 locuitori” ca
măsură a intensităţii antreprenoriale. Densitatea firmelor poate fi considerata şi ca o expresie
a mediului de afaceri, mai mult sau mai puţin favorabil manifestării spiritului antreprenorial
al populaţiei.
Si in cazul acestui indicator, municipiul Tîrgu Mureş se situează cu mult peste media
judeţului cu un număr de 51,8 operatori economici activi la 1000 de locuitori fata de 26,4 in
judeţ, 16,9 in celelalte localităţi şi 23,6 in zona periurbană. Împreuna cu zona periurbană, se
înregistrează un număr de 42,4 societăţi comerciale la mia de locuitori (vezi Figura 4.2).
23

Sursa pentru aceste date şi pentru cele folosite la calculul indicatorilor utilizati pentru diagnoza activitatii
economice din Tîrgu Mureş, zona periurbană şi din judetul Mureş o reprezinta prelucrarile de date din situatiile
financiare pe anul 2009 depuse de operatorii economici la Oficiul Registrului Comertului.
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Figura 4.2 - Densitatea firmelor in municipiul Tîrgu Mureş şi in zona periurbană

Pentru comparaţie se pot prezenta valorile indicatorului de „densitate a firmelor” la nivel
naţional şi regional, media naţionala fiind de 30,9 firme la 1000 de locuitori. Cea mai mare
intensitate antreprenoriala, la nivel naţional, se înregistrează in Regiunea Bucuresti-Ilfov cu
69,7 operatori economici la 1000 de locuitori, urmata de regiunile Nord-Vest cu 32,7, Vest şi
Centru cu 32,5. Cea mai mica valoare a indicatorului se înregistrează in regiunea Nord-Est cu
19,5 firme la 1000 de locuitori.
4.2. Evaluarea potenţialului productiv
Pentru evaluarea potenţialului economic al municipiului Tîrgu Mureş şi a zonei periurbane, în
comparaţie cu judeţul Mureş, s-au utilizat următorii indicatori: număr de salariaţi în firme (în
valoare absolută şi valoare la 1.000 de locuitori), volumul activelor deţinute de societăţile
comerciale (în valoare absolută, valoare la 1.000 de locuitori şi valoare raportata la numărul
de salariaţi).
Datele utilizate pentru calculul indicatorilor: număr de salariaţi şi număr de salariaţi la 1.000
de locuitori, precum şi repartiţia teritoriala a acestor indicatori sunt prezentate in Tabelu4.1
Tabelul 4.1 – Indicatori utilizaţi pentru evaluarea potenţialului productiv
al societăţilor comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană (1)
INDICATORI

Tîrgu Mureş
Localităţi periurbane
Tg. Mureş şi zona periurbană
Celelalte localităţi
Judeţul Mureş

Populaţia
Valoare
Pondere
144.806
25%
71.491
12%
216.297
37%
364.970
63%
581.267
100%

Număr de salariaţi
Valoare
46.203
12.192
58.395
34.727
93.122

Pondere
50%
13%
63%
37%
100%

Număr de
salariaţi la
1000 locuitori

319
171
270
95
160

O prima observaţie releva faptul ca numărul de salariaţi din societăţile comerciale active in
Tîrgu Mureş este de 46.203 (32% din totalul populaţiei) in timp ce in zona periurbană
ponderea este de 17% iar media judeţeana este de 16%. La nivelul celorlalte localităţi din
judeţ ponderea numărului de salariaţi raportata la totalul populaţiei este de numai 9,5%.
Cifrele indica o puternica concentrare a forţei de munca in societăţile comerciale din Tîrgu
Mureş.
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Figura4.3 – Repartiţia teritoriala a populaţiei şi a numărului de salariaţi in
societăţile comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană

Concentrarea forţei de munca in societăţile comerciale din Tîrgu Mureş rezulta şi din
prezentarea comparativa a repartiţiei teritoriale a populaţiei şi a numărului de salariaţi (vezi
Figura 4.3). Astfel, in timp ce municipiul Tîrgu Mureş deţine o pondere de 25% in cadrul
populaţiei judeţului, ponderea numărului de salariaţi din cadrul societăţilor comerciale din
Tîrgu Mureş este de 50% din totalul pe judeţ. In zona periurbană se înregistrează ponderi
similare, in timp ce la nivelul celorlalte localităţi din judeţ situaţia se inversează, in sensul ca
ponderea populaţiei (63%) este mult mai mare decât ponderea numărului de salariaţi (37%) in
totalul pe judeţ. Un element util al acestei analize, care oferă de asemenea informaţii cu
privire la locul pe municipiul Tîrgu Mureş şi localităţile periurbane îl deţin în cadrul judeţului
Mureş, din punct de vedere al populaţiei ocupate, este şi numărul de salariaţi la 1.000 de
locuitori (vezi Figura 4.4).
Figura 4.4 – Număr de salariaţi la 1000 locuitori in municipiul Tîrgu Mureş
şi in zona periurbană

O analiză a acestui indicator relevă următoarea situaţie: în Tîrgu Mureş activează un număr
de 319 de salariaţi la 1.000 de locuitori în timp ce în localităţile periurbane sunt 171 salariaţi
la 1000 locuitori, fata de numai 95 in celelalte localităţi din judeţ. Se poate concluziona faptul
ca zona periurbană constituie o sursa importanta de forţa de munca pentru societăţile
comerciale din Tîrgu Mureş.
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Datele utilizate pentru calculul indicatorilor: volumul activelor deţinute de societăţile
comerciale (în valoare absolută, valoare la 1.000 de locuitori şi valoare raportata la numărul
de salariaţi), precum şi repartiţiile teritoriale ale acestor indicatori sunt prezentate in Tabelul
4.2
Tabelul 4.2 – Indicatori utilizaţi pentru evaluarea potenţialului productiv
al societăţilor comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană (2)
INDICATORI

Tîrgu Mureş
Localităţi periurbane
Tg. Mureş şi zona periurbană
Celelalte localităţi
Judeţul Mureş

Active totale
Valoare
Pondere
-lei5.634.478.894
62%
1.414.093.428
16%
7.048.572.322
78%
1.977.845.371
22%
9.026.417.693
100%

Active la 1000
locuitori
-lei38.910.535
19.780.020
32.587.471
5.419.200
15.528.867

Active pe
salariat
-lei121.950
115.985
120.705
56.954
96.931

Municipiul Tîrgu Mureş deţine o poziţie preponderentă şi din punctul de vedere al activelor
societăţilor comerciale înregistrate la nivel de judeţ, in valoare totala de 9.026, 4 milioane lei
(vezi Figura 4.5).
Figura 4.5 –Repartiţia activelor deţinute de societăţile comerciale din municipiul
Tîrgu Mureş şi din zona periurbană

Analiza releva faptul ca ponderea activelor deţinute de societăţile comerciale din Tîrgu Mureş
este de 62% (5.634, 5 milioane lei), 16% din activele judeţului sunt deţinute de societăţile
comerciale din zona periurbană (1.414, 1 milioane lei). Cifrele releva un grad de înzestrare,
respectiv un potenţial productiv net superior in municipiul Tîrgu Mureş şi zona periurbană
deţinând practic 78% din activele judeţului (in cifre absolute).
Pentru eliminarea influentei factorului demografic se foloseşte indicatorul: valoarea activelor
la 1000 locuitori (vezi Figura 4.6). Valoarea indicatorului releva din nou o plasare net
superioara a municipiului Tîrgu Mureş cu aproape 39 milioane lei active/1000 locuitori. şi
localităţile periurbane înregistrează o valoare apropiata de 20 milioane lei/1000 locuitori,
peste media judeţeana de 15,5 şi cu mult peste valoarea înregistrata pentru celelalte localităţi
din judeţ, de numai 5,4 milioane de lei/1000 locuitori.
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Figura4.6. – Valoarea activelor la 1000 locuitori in municipiul Tîrgu Mureş
şi in zona periurbană

Pentru a analiza modul în care acest potenţial productiv net mai bun al firmelor din Tîrgu
Mureş se reflectă asupra forţei de muncă în ceea a ce priveşte înzestrarea ei, se analizează
indicatorul active pe salariat (vezi Figura 4.7).
Figura4.7. – Valoarea activelor la 1000 locuitori in municipiul
Tîrgu Mureş şi in zona periurbană

Indicatorul releva valori apropiate pentru gradul de înzestrare a factorului uman cu active in
Tîrgu Mureş (121.950 lei /salariat) şi in zona periurbană (115.985 lei/salariat) peste media
judeţeana de 96.931 lei/salariat. Putem spune că şi din punct de vedere al înzestrării factorului
uman cu fonduri, societăţile comerciale din municipiul reşedinţă de judeţ şi din zona
periurbană au o înzestrare mai buna a forţei de muncă decât media pe Mureş.

66

4.3. Evaluarea eficienţei economice
Evaluarea eficienţei economice a operatorilor economici din municipiul Tîrgu Mureş şi din
zona periurbană este apreciată prin prisma indicatorilor de eficienţă care reflectă cel mai
bine aspectele de ordin calitativ ale desfăşurării activităţii economici: cifra de afaceri,
profitul brut, profitabilitatea şi productivitatea muncii.
Datele utilizate pentru evaluarea indicatorilor: cifra de afaceri, profitul brut şi numărul de
firme profitabile, precum şi repartiţiile teritoriale ale acestor indicatori sunt prezentate in
Tabelul4.3
Tabelul 4.3 – Indicatori utilizaţi pentru evaluarea eficientei economice
al societăţilor comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană (1)
INDICATORI

Cifra de afaceri

Profitul brut

Număr de societăţi
comerciale

Valoare (lei)

%

Valoare (lei)

%

Tîrgu Mureş

9.796.585.256

63%

734.639.556

72%

Localităţi periurbane

2.052.392.917

13%

79.941.950

8%

Valoare

Număr SC cu
profit

%

Valoare

%

7.496

49%

3.268

49%

1.684

11%

753

11%

Tg. Mureş şi zona periurbană

11.848.978.173

76%

814.581.506

79%

9.180

60%

4.021

60%

Celelalte localităţi

3.799.337.716

24%

211.294.601

21%

6.151

40%

2.709

40%

Judeţul Mureş

15.648.315.889

100%

1.025.876.107

100%

15.331

100%

6.730

100%

Situaţia economica la încheierea unui exerciţiu financiar este reflectata îndeosebi in rezultatul
înregistrat in contul “Profit şi pierderi” care poate fi pozitiv (profit, in cazul firmelor care
înregistrează venituri mai mari decât cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri), negativ
(pierdere) sau rezultat nul (înregistrat de obicei de firmele fără activitate, sau de firmele ale
căror venituri sunt egale cu cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri).
Profitul brut este un indicator deosebit de important al eficienţei economice a firmei,
deoarece reflectă capacitatea firmei de a desfăşura o activitate viabilă, care să fie recunoscută
de piaţă şi care să-i asigure firmei respective continuitatea afacerii.
După acest rezultat se poate aprecia şi mersul economiei in general, întrucât masa profitului
constituie baza alimentarii bugetului naţional cu impozite, sursa pentru viitoarele investiţii
sau substanţa acordării dividendelor pentru acţionari.
Din prezentarea comparativa a repartiţiei teritoriale a cifrei de afaceri şi a profitului brut
realizat de operatorii economici din municipiul Tîrgu Mureş şi din zona periurbană rezulta
câteva aspecte relevante pentru evaluarea eficientei economice a acestora (vezi Figura 4.8).
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Figura4.8 – Repartiţia teritoriala a cifrei de afaceri şi a profitului brut realizat de operatorii
economici din Tîrgu Mureş şi din zona periurban

Cifra de afaceri totala realizata de cele 15.331 societăţi comerciale active din judeţul Mureş a
fost de 15.648 milioane lei, din care 63% (~ 9.797 mil. lei) s-a realizat de către operatorii
economici din municipiul Tîrgu Mureş şi 13% (~ 2.052 mil. lei) s-a realizat de către
operatorii economici din localităţile periurbane. Se constata ca municipiul Tîrgu Mureş
împreuna cu zona periurbană realizează 76% din cifra de afaceri a operatorilor economici din
judeţ (acest indicator fiind unul cantitativ, utilizat pentru măsurarea volumului activităţii
economice).
Analizând indicatorul de profit brut, constatam ca municipiul Tîrgu Mureş este şi mai bine
situat, in sensul ca 72% din masa profitului realizat la nivel de judeţ aparţine operatorilor
economici din Tîrgu Mureş (734,6 mil. lei din totalul de ~ 1.026 mil. lei realizat la nivel de
judeţ) Operatorii economici din zona periurbană deţin o pondere de 8% (mai mica decât in
cazul cifrei de afaceri), astfel ca municipiul Tîrgu Mureş împreuna cu zona periurbană îşi
aduc o contribuţie de 80% la masa totala a profitului realizat de operatorii economici din
judeţ (acest indicator fiind unul calitativ utilizat ca o expresie finala a eficientei afacerilor).
In analiza indicatorilor de rezultat se impune un comentariu legat de numărul firmelor
profitabile, comparativ cu cele care au înregistrat pierderi sau un rezultat nul al exerciţiului
financiar. Numărul de firme din Tîrgu Mureş care au înregistrat profit in anul 2009 este de
3.268 (43,6% din totalul de 7.496 care au depus bilanţuri contabile).
Ponderea firmelor profitabile din zona periurbană este de 44,71% (753 de firme profitabile
din 1.684 care au depus bilanţuri). Se poate observa ca, din punctul de vedere al ponderii
firmelor care au înregistrat profit in totalul firmelor care au depus bilanţuri contabile,
municipiul Tîrgu Mureş şi zona periurbană se situează la nivelul mediei judeţene care este de
43,9% (6.730 de firme cu profit din totalul de 15.331).
In Figura4.9. este prezentata repartiţia firmelor care au înregistrat profit in anul 2009 in
teritoriul judeţean, după cum urmează: 49% in Tîrgu Mureş, 11% in zona periurbană şi
diferenţa de 40% in celelalte localităţi din judeţ.
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Figura4.9 – Repartiţia teritoriala a numărului de firme profitabile din Tîrgu Mureş
si din zona periurbană, prin comparaţie cu numărul total de firme active

Se remarca o distribuţie teritoriala foarte asemănătoare cu cea a numărului total de firme care
au depus bilanţuri contabile, respectiv: 15.331 societăţi comerciale active in judeţ, dintre care
7.496 in Tîrgu Mureş (49%), 1.684 in zona periurbană (11%) şi 6.151 in celelalte localităţi
din judeţ (40%).
Prin compararea repartiţiei teritoriale a masei profitului realizat de operatorii economici din
Municipiul Tîrgu Mureş (care deţin 72% din masa profitului brut la nivel de judeţ) cu
repartiţia teritoriala a numărului de firme profitabile (49% din numărul de firme profitabile
localizate in Tîrgu Mureş) desprindem concluzia ca profitul mediu pe firma este sensibil mai
mare in cazul operatorilor economici din Tîrgu Mureş (vezi Figura4.10.).
Figura4.10 – Repartiţia teritoriala a masei profitului brut realizat de operatorii economici
din Tîrgu Mureş şi din zona periurbană, prin comparaţie cu numărul de firme profitabile

Din calcule, rezulta un profit mediu brut de 224.798 lei pe firma localizata in Tîrgu Mureş,
fata de 106.165 lei pe firma in zona periurbană, profitul mediu înregistrat la nivelul judeţului
fiind de 152.433 lei pe firma (mediile s-au calculat prin raportare la numărul de forme care au
înregistrat profit).
Aceste cifre trebuie interpretate cu precauţie, întrucât valorile medii sunt mult influenţate de
structura eşantionului din punctul de vedere al mărimii întreprinderii, iar prezenta unui număr
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mai mare de firme mari şi foarte mari in Tîrgu Mureş poate duce la obţinerea unor valori
medii mai ridicate ce nu reflecta neapărat potenţialul celorlalte firme de dimensiuni mai mici
prezente in eşantion. Din aceste considerente se va insista mai mult pe interpretarea valorilor
medii pe indicatori in capitolele următoare când se va analiza şi structura eşantionului din
punct de vedere al mărimii întreprinderii.
Datele utilizate pentru calculul indicatorilor: productivitatea muncii şi profitabilitate sunt
prezentate in Tabelul4.4
Tabelul 4.4 – Indicatori utilizaţi pentru evaluarea eficientei economice
al societăţilor comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană (2)
INDICATORI

Tîrgu Mureş
Localităţi periurbane
Tg. Mureş şi zona periurbană
Celelalte localităţi
Judeţul Mureş

Cifra de afaceri

Profitul brut

-lei-

-lei-

9.796.585.256

734.639.556

Număr
de
salariaţi
46.203

Productivitatea muncii
lei / sal.
212.034

Profitabilitatea
%
7,50 %

2.052.392.917

79.941.950

12.192

168.339

3,90 %

11.848.978.173

814.581.506

58.395

202.911

6,87 %

3.799.337.716

211.294.601

34.727

109.406

5,56 %

15.648.315.889

1.025.876.107

93.122

168.041

6,56 %

Productivitatea anuala a muncii (cifra de afaceri/salariat) este un indicator al calităţii
activităţii desfăşurate ce măsoară eficienţa cu care este cheltuită munca, valoarea mare
obţinuta la acest indicator constituind un avantaj major al unei firme viabile (vezi Figura
4.11).
Figura 4.11 – Productivitatea anuala a muncii realizata de operatorii economici
din Tîrgu Mureş şi din zona periurbană

Din analiza datelor, se remarcă existenţa unei productivităţi anuale ridicate în municipiul
Tîrgu Mureş (212.034 lei/salariat), comparativ cu media pe judeţ (168.041 lei/salariat).
Productivitatea muncii din zona periurbană (168.339 lei/salariat) se situează cu puţin peste
media pe judeţ. Municipiul Tîrgu Mureş împreuna cu zona periurbană înregistrează o
productivitate anuala a muncii sensibil peste media judeţeana (202.911 lei/salariat). Se poate
concluziona faptul ca eficienta cu care este cheltuita munca este net superioara in Municipiul
Tîrgu Mureş fata de restul judeţului.
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Profitabilitatea sau rata profitului brut (profit brut/cifra de afaceri - exprimata procentual)
oferă o imagine a intensităţii performantelor întreprinderilor şi reprezintă un indicator cu
valenţe informaţionale remarcabile asupra activităţii desfăşurate (vezi Figura 4.12).
Figura4.12 – Rata profitului înregistrata de operatorii economici
din Tîrgu Mureş şi din zona periurbană

Si din punctul de vedere al profitabilităţii, municipiul Tîrgu Mureş (7,50%) se situează peste
media înregistrată pe judeţ (6,56%). In zona periurbană însă acest indicator este situat cu mult
sub media judeţeana (3,90%) şi chiar sub media înregistrata la nivelul celorlalte localităţi din
judeţ (5,56%). Având in vedere ponderea mai mare a operatorilor economici cu profitabilitate
ridicata din municipiul Tîrgu Mureş, rata medie a profitului ce include şi zona periurbană
(6,87%) ajunge să se situeze uşor peste media judeţeana. Se observa o contraperformanţa
economica a zonei periurbane la acest indicator.
Valorile ratelor profitului oferă o imagine concludenta asupra mersului economiei in general,
întrucât, in afara faptului ca indica măsura in care firmele îşi pot aduce contribuţia la
alimentarea bugetului cu impozite, ratele ridicate ale profitului indica şi măsura in care
firmele dispun de resurse pentru viitoarele investiţii sau pot aduce satisfacţie investitorilor
prin acordarea de dividende.
In acest context, remarcam valorile pe ansamblu scăzute ale ratelor profitului brut, întrucât
raportându-ne la profitul net (după impozitare) aceste rate pot scădea cu pana la 2 puncte
procentuale (chiar mai mult in cazul întreprinderilor care au înregistrat profituri mici, fiind
obligate să plătească impozitul minim garantat introdus in anul 2009).
Ratele scăzute ale profitului după impozitare diminuează considerabil capacitatea firmelor de
a investi in dezvoltarea propriilor afaceri, acestea devenind neatractive şi pentru potenţialii
investitori sau finanţatori care urmăresc, in mod natural, recuperarea investiţiilor prin
profituri. Bineînţeles ca marjele scăzute ale profiturilor sunt datorate, in mare măsura,
contextului nefavorabil generat de declanşarea crizei financiare cu consecinţe deosebit de
grave in toate planurile activităţii economice.
Un indicator al lipsei de eficienţă a firmelor îl reprezintă şi valoarea pierderilor înregistrate în
decursul unei perioade. Cu cât sunt mai mari, pierderile denotă o activitate al cărei rezultat nu
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este recunoscut de piaţă şi care poate determina, în final, dispariţia firmei respective, in
măsura in care pierderile nu pot fi acoperite din activitatea anterioara, sau firma nu se
redresează in timp. Datele utilizate pentru evaluarea indicatorilor: volumul pierderilor şi
număr de firme care au înregistrat pierderi, precum şi repartiţiile teritoriale ale acestor
indicatori sunt prezentate in Tabelul 4.5
Tabelul 4.5 – Indicatori utilizaţi pentru evaluarea eficientei economice
al societăţilor comerciale din Tîrgu Mureş şi zona periurbană
INDICATORI
Tîrgu Mureş
Localităţi periurbane
Tg. Mureş şi zona periurbană
Celelalte localităţi
Judeţul Mureş

Volumul pierderilor

156.141.019
89.371.705
245.512.724
97.920.136
343.432.860

45%
26%
71%
29%
100%

Număr de firme care
au înregistrat pierderi
sau rezultat nul

4.228
931
5.159
3.442
8.601

49%
11%
60%
40%
100%

Pondere in
total firme

56,4%
55,3%
56,2%
56,0%
56,1%

Număr
total de
firme

7.496
1.684
9.180
6.151
15.331

Volumul total al pierderilor înregistrate de operatorii economici din judeţul Mureş in anul
2009 (vezi Figura 4.13) a fost de 343,4 milioane lei, din care 45% (156,1 milioane lei)
aparţine operatorilor economici din Tîrgu Mureş şi 26% aparţine operatorilor economici din
zona periurbană (89,4 milioane lei).
Remarcam contraperformanţa operatorilor economici din zona periurbană care au înregistrat
un volum al pierderilor de 89,4 milioane lei, mai mare decât masa profitului brut de 79,9
milioane lei. Din acest punct de vedere, situaţia operatorilor economici din municipiul Tîrgu
Mureş este mult mai buna întrucât volumul al pierderilor de 156,1 milioane lei este cu mult
mai mic decât masa profitului brut de 734.6 milioane lei.
Figura4.13 – Repartiţia teritoriala a pierderilor şi a numărului de firme care au înregistrat
pierderi din Tîrgu Mureş şi din zona periurbană

In analiza numărului de firme care au realizat pierdere s-au inclus şi firmele care au
înregistrat rezultat nul, întrucât in contextul regimului de impozitare din 2009, când s-a
introdus impozitul minim garantat, acest rezultat nul înseamnă in fapt pierdere la nivelul
rezultatului net şi denota lipsa resurselor pentru reinvestire sau pentru plata dividendelor către
acţionari.
Numărul de firme din Tîrgu Mureş care au înregistrat pierdere sau rezultat nul in anul 2009 a
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fost de 4.228 (56,4% din totalul de 7.496 care au depus bilanţuri contabile). Ponderea
firmelor cu pierdere din zona periurbană este de 55,3 % (931 de firme cu pierdere din 1.684
care au depus bilanţuri). Numărul total de firme cu pierdere din judeţ este de 8.601 (56,1%
din totalul de 15.331 care au depus bilanţuri contabile).
Se poate constata faptul ca mai mult de jumătate dintre firme au înregistrat pierderi in anul
2009, ceea ce poate fi considerata o contraperformanţa întrucât procentul de 50% reprezintă
un prag psihologic atunci când se analizează numărul de firme profitabile sau care au
înregistrat pierderi.
In Figura 4.13 este prezentata repartiţia firmelor care au înregistrat pierderi in teritoriul
judeţean, după cum urmează: 49% in Tîrgu Mureş, 11% in zona periurbană şi diferenţa de
40% in celelalte localităţi din judeţ.
*****
Analiza teritoriala confirma poziţia predominanta a municipiului Tîrgu Mureş in cadrul
economiei judeţului prin prisma tuturor indicatorilor de intensitate antreprenoriala, potenţial
productiv, grad de înzestrare şi a indicatorilor de eficienta.
Astfel, deşi deţine o pondere de 25% din populaţia judeţului, municipiul Tîrgu Mureş se
remarca prin concentrarea a 49% din societăţile comerciale (60% împreuna cu zona
periurbană) şi o intensitate antreprenoriala dubla fata de media pe judeţ (51,8 firme la 1000
de locuitori, fata de media judeţeana de 26,4).
Economia municipiului Tîrgu Mureş concentrează 62% din totalul activelor din judeţ (78%
împreuna cu zona periurbană) şi realizează 63% din cifra de afaceri (76% împreuna cu zona
periurbană) şi 72% din profitul brut (80% împreuna cu zona periurbană). Indicatorii de
eficienta se situează de asemenea peste media judeţeana, cu o productivitate a muncii de
212.034 lei/salariat fata de productivitatea medie de 168.041 şi o rata a profitului de 7,50%
fata de media judeţeana de 6,56%.
Poziţia predominanta a municipiului Tîrgu Mureş in plan judeţean este potenţata şi de rolul
sau de centru coordonator al întregului sistem de aşezări, întrucât aici se concentrează şi cele
mai importante instituţii ale administraţiei centrale şi locale (de interes judeţean): Instituţia
Prefectului Judeţului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile deconcentrate ale
administraţiei centrale, universităţi, spitale, instituţii culturale (teatru, filarmonica, biblioteca
judeţeană, instituţii financiar-bancare, super- şi hypermarketuri) etc.
*****
Analizând dinamica unor indicatori in ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) constatam ca in anul
2008 s-au înregistrat creşteri la toţi indicatorii fata de valorile absolute din anul 2007. De
altfel 2008 a fost anul de debut al crizei financiare iar efectele in plan economic s-au resimţit
mai puţin (in special in ultimul trimestru). Anul 2009 s-a manifestat însă prin scăderi ale
cifrei de afaceri, ale numărului de societăţi comerciale active şi ale numărului de societăţi
profitabile. Nu a scăzut volumul activelor şi masa profitului brut. Volumul pierderilor a
scăzut, dar acesta este un aspect pozitiv. (vezi Tabelul 4.6).
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Tabelul 4.6 – Evoluţia indicatorilor economici in perioada 2007-2008-2009
Tîrgu Mureş

2007

2008

2009

Număr de SC
Total active (mii lei)
Cifra de afaceri (mii lei)
Profit brut (mii lei)
Pierdere bruta (mii lei)
Număr de SC cu profit

7.972
2.142.221
5.260.482
610.622
97.702
4.112

8.313
5.553.635
11.352.193
682.636
202.613
3.877

7.496
5.634.479
9.796.585
734.640
156.141
3.268

Variaţie
2007-2008

Variaţie
2008-2009

4%
159%
116%
12%
107%
-6%

-10%
1%
-14%
8%
-23%
-16%

Evoluţiile menţionate sunt reprezentate grafic in Figura 4.14. (graficul nu reprezintă ordinul
de mărime ci doar dinamica indicatorilor). Se constata ca in anul 2009, sub valorile
înregistrate in 2007, a scăzut doar numărul de societăţi comerciale active şi numărul de
societăţi comerciale care au înregistrat profit (aici se constata cea mai mare scădere de la
4.112 in 2007 la 3.268 in 2009 adică aproximativ 850 de firme care in aceasta perioada au
trecut de pe profit pe pierdere sau pe rezultat nul).
Figura4.14 – Evoluţia indicatorilor economici in perioada 2007-2008-2009

Din statisticile parţiale, trendul descendent pare să se menţină şi in anul 2010, astfel ca
principala provocare pentru mediul de afaceri in aceasta perioada o reprezintă depăşirea
perioadei de recesiune şi reintrarea pe creştere economica.
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4.4. Structura economica pe domenii de activitate
Structura economica va fi analizata pe şase domenii mari de activitate:







Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii

Împărţirea pe domenii şi pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN Rev. 2
(Codul activităţilor din economia naţionala publicat în Monitorul Oficial nr.293/03.05.2007),
declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare pentru anul 2009. CAEN este
clasificarea statistica naţionala a activităţilor economice din România, iar ultima versiune,
denumita CAEN Rev. 2 este realizata in concordanta cu versiunea europeana NACE Rev. 2,
elaborata de EUROSTAT, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi implementata
la nivel european cu începere de la 1 ianuarie 2008.
Structura pe domenii de activitate va fi analizata la nivelul municipiul Tîrgu Mureş şi al zonei
periurbane prin raportare la structura economica la nivel de judeţ, luând in calcul câţiva
indicatori relevanţi, după cum urmează:







Număr de societăţi comerciale
Cifra de afaceri
Număr de salariaţi
Active totale
Profitul brut
Pierderea bruta

Datele utilizate pentru analiza sunt extrase din situaţiile financiare anuale depuse de
societăţile comerciale la Oficiul Registrului Comerţului in anul 2009 şi sunt prezentate
sintetic in Tabelele 4.7 4.8 4.9 4.10.
Tabelul 4.7 – Structura economica pe domenii de activitate
in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Active totale

Profit brut

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

74
800
47
744
2.691
3.140
7.496

27.643
2.301.979
3.491.445
615.066
2.327.900
1.032.553
9.796.585

211
13.288
7.084
5.333
9.034
11.253
46.203

19.678
1.405.391
1.370.408
204.174
490.565
2.144.263
5.634.479

5.370
136.319
285.073
60.863
138.594
108.421
734.640

596
33.126
1.483
17.566
48.652
54.718
156.141
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Tabelul 4.8 – Structura economica pe domenii de activitate in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Active totale

Profit brut

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

- mii lei-

51
268
14
241
569
541
1.684

30.303
573.657
11.364
367.223
795.105
274.741
2.052.393

370
4.651
66
2.325
3.039
1.741
12.192

35.516
364.432
14.690
338.692
204.525
456.238
1.414.093

Pierdere
bruta
- mii lei-

2.161
21.484
441
18.872
23.388
13.595
79.942

2.020
19.445
371
5.361
53.209
8.966
89.372

Tabelul 4.9 – Structura economica pe domenii de activitate in municipiul Tîrgu Mureş
şi in zona periurbană
INDICATORI
Tîrgu Mureş şi zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

125
1.068
61
985
3.260
3.681
9.180

57.946
2.875.635
3.502.809
982.289
3.123.005
1.307.294
11.848.978

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

581
17.939
7.150
7.658
12.073
12.994
58.395

55.194
1.769.823
1.385.098
542.866
695.090
2.600.502
7.048.572

7.531
157.804
285.514
79.734
161.982
122.016
814.582

2.616
52.571
1.854
22.927
101.861
63.684
245.513

Tabelul 4.10 – Structura economica pe domenii de activitate in judeţul Mureş
INDICATORI
Judeţul Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

515
2.065
95
1.670
5.447
5.539
15.331

Cifra de
afaceri
- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

269.016
4.625.260
3.535.669
1.152.290
4.347.936
1.718.145
15.648.316

2.435
34.579
7.691
10.247
19.410
18.760
93.122

195.838
2.860.223
1.422.749
623.167
922.590
3.001.851
9.026.418

23.293
252.433
287.962
96.712
202.469
163.008
1.025.876

7.854
81.790
3.870
34.728
123.946
91.244
343.433

Analizând intensitatea antreprenoriala prin prisma numărului de operatori economici pe
domenii de activitate in municipiul Tîrgu Mureş (vezi Figura 4.15) remarcam faptul ca cele
mai multe societăţi comerciale îşi desfăşoara activitatea in servicii (3.140 reprezentând
41,9% din totalul de 7.496) şi comerţ (2.691 reprezentând 35,9% din totalul de 7.496),
situaţie explicabila prin faptul ca in aceste domenii activează cele mai multe IMM-uri. Fata
de situaţia înregistrata in zona periurbană şi la nivelul judeţului se observa ca sectorul
serviciilor este mai bine reprezentat in Tîrgu Mureş (41,9%) fata de zona periurbană (32,1%)
şi de media pe judeţ (36,1%). Numărul de operatori economici din domeniul comerţului care
activează in Tîrgu Mureş se situează aproximativ la acelaşi nivel cu media pe judeţ. Din
numărul total de societăţi comerciale active in municipiul Tîrgu Mureş 10,7% activează in
industria extractiva şi prelucrătoare, 9,9% in construcţii, 1% in agricultura şi silvicultura şi
0,6% in domeniile: producţie, transport şi distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi
distribuţia apei, canalizare şi gestiunea deşeurilor.
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Figura4.15 – Numărul de societăţi comerciale pe domenii de activitate

Ultimele cifre nu reflecta in totalitate importanta sectorului industrial in economia judeţului,
întrucât in acest domeniu regăsim intr-adevăr firme mai puţine dar acestea sunt de
dimensiuni mai mari.
Importanta sectorului industrial in economia municipiului rezulta mai bine din analiza cifrei
de afaceri (vezi Figura 4.16). Constatam ca cea mai mare valoare a cifrei de afaceri in Tîrgu
Mureş este înregistrata de domeniul producţie, transport şi distribuţie de energie şi gaze,
captare, tratare şi distribuţia apei, canalizare şi gestiunea deşeurilor (3,49 miliarde lei,
reprezentând 35,6% din cifra de afaceri totala de aproximativ 9,8 miliarde lei). Situaţia este
explicabila, întrucât in acest domeniu activează câţiva operatori mari şi foarte mari de
importanta locala dar şi regionala şi naţionala, intre care amintim E.ON Gaz Distribuţie SA,
E.ON Gaz România SA, Compania Aquaserv SA, Energomur SA, Salubriserv SA.
Domeniul industriei extractive şi prelucrătoare deţine o pondere de 23,5% (aproximativ 2,3
miliarde lei), iar cele doua domenii (încadrate din punct de vedere statistic la sectorul
industrial), deţin o pondere de 59,1% din totalul cifrei de afaceri la nivelul municipiului
Tîrgu Mureş. Prin natura activităţilor desfăşurate şi construcţiile (6,3% din cifra de afaceri)
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aparţin sectorului secundar, reprezentând un domeniu suport important pentru sectorul
industrial. Adunând ponderile celor 3 domenii cu profil industrial putem concluziona ca
sectorul industrial deţine o pondere de 65,4% din cifra de afaceri a operatorilor economici
din municipiul Tîrgu Mureş.
Ponderea sectorului industrial (inclusiv construcţiile) nu depăşeşte 50% in zona periurbană,
dar se apropie de 60% la nivelul judeţului. Mai exact, in zona periurbană ponderea cifrei de
afaceri din sectorul industrial (inclusiv construcţiile) este de 46,5% iar media pe judeţ este de
59,6%.
Figura4.16 – Cifra de afaceri pe domenii de activitate

Următoarele sectoare cu ponderi însemnate in cifra de afaceri la nivelul municipiului sunt
comerţul (2,3 miliarde lei reprezentând 23,8%) şi serviciile (1 miliard lei reprezentând
10,5%). Cele mai mici ponderi se înregistrează in sectorul de construcţii (6,3%), care a
înregistrat o scădere semnificativa pe fondul crizei economice şi in agricultura (0,5%), care
este in general un domeniu mai slab reprezentat in localităţile urbane.
Din punct de vedere al cifrei de afaceri, in zona periurbană remarcam preponderenta
sectorului comercial (38,7%) urmat de industria extractiva şi prelucrătoare (28%), construcţii
(17,9%), servicii (13,4%), agricultura (1,5%) şi gestiunea deşeurilor (0,6%). Reprezentarea
mai buna a sectorului de construcţii in zona periurbană se explica prin prezenta unor firme
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importante de construcţii in acesta zona.
Analizând numărul de salariaţi din municipiul Tîrgu Mureş pe domenii de activitate (vezi
Figura 4.17), constatam ca cele mai multe locuri de munca sunt asigurate de sectorul de
industrie extractiva şi prelucrătoare (13.288 salariaţi reprezentând 28,8% din totalul de
46.203 salariaţi) urmat de servicii (11.253 salariaţi reprezentând 24,4% din total) şi comerţ
(9.034 salariaţi reprezentând 19,6% din total). Mai putini salariaţi se regăsesc in domeniile
producţie, transport şi distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia apei,
canalizare şi gestiunea deşeurilor (15,3%), construcţii (11,5%) şi agricultura (0,5%).
Figura4.17 – Numărul de salariaţi pe domenii de activitate

In zona periurbană remarcam o mai buna reprezentare a sectorului agricol, dar cele mai multe
locuri de munca sunt asigurate de întreprinderile din sectorul industrial şi de construcţii,
urmate de cele din comerţ şi servicii.
Volumul activelor deţinute de societăţile comerciale reflecta gradul de înzestrare, constituind
un indicator important al potenţialului productiv intr-un anumit domeniu de activitate. La
nivelul municipiului Tîrgu Mureş, prin prisma acestui indicator, constatam ca cea mai buna
situare se regăseşte in cazul sectorului de servicii care deţine un volum al activelor de 2,14
miliarde lei, reprezentând 38,1% din totalul activelor de 5,63 miliarde lei (vezi Figura 4.18).
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Ponderi importante ale volumului activelor se înregistrează şi in domeniul industriei
extractive şi prelucrătoare (1,4 miliarde lei, reprezentând 24,9 % din total) şi in domeniul de
producţie, transport şi distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia apei,
canalizare şi gestiunea deşeurilor (1,37 miliarde lei, reprezentând 24,3 % din total).
Figura 4.18 – Volumul activelor pe domenii de activitate

In zona periurbană remarcam ponderi importante in totalul activelor ale sectoarelor de
servicii (32,3%) şi industrie extractiva şi prelucrătoare (25,8%), urmate de construcţii (24%),
comerţ (14,5%) şi agricultura (2,5%).
Profitul brut reprezintă un indicator important al eficienţei economice, masa profitului
constituind baza alimentarii bugetului naţional cu impozite, sursa pentru viitoarele investiţii
sau substanţa acordării dividendelor pentru acţionari, ce reflecta atractivitatea sectorului
pentru potenţialii investitori.
Din profitul brut total înregistrat de societăţile comerciale din Tîrgu Mureş, in valoare de
734,6 milioane lei, 38,8% (285 milioane lei) a fost înregistrat de operatorii economici din
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domeniul de producţie, transport şi distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia
apei, canalizare şi gestiunea deşeurilor (vezi Figura 4.19). Industria extractiva şi prelucrătoare
(136,3 milioane lei, reprezentând 18,6% din total) şi comerţul (138,6 milioane lei,
reprezentând 18,9% din total) înregistrează ponderi apropiate fiind urmate de servicii
(14,8%), construcţii (8,3%), agricultura şi silvicultura (0,7%).
Figura4.19 – Profitul brut pe domenii de activitate

In zona periurbană mai bine de jumătate din masa profitului brut a fost realizata de firmele
din comerţ şi construcţii, urmate de cele din industria extractiva şi prelucrătoare, servicii,
agricultura şi silvicultura.
Lipsa de eficienţă a firmelor dintr-un anumit domeniu de activitate este reprezentata prin
valoarea pierderilor înregistrate. Din volumul total al pierderilor înregistrate de societăţile
comerciale din Tîrgu Mureş (vezi Figura4.20), in valoare de 156,1 milioane lei, 35% (54,7
milioane lei) a fost înregistrat de operatorii economici din domeniul serviciilor şi 31,2% (48,6
milioane lei) de cei din domeniul comerţului. Situaţia este explicabila prin faptul ca in aceste
domenii de activitate se regăsesc cele mai multe IMM-uri, care sunt profund afectate de
perioada de recesiune economica pe care o traversam.
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Operatorii economici din industria extractiva şi prelucrătoare au înregistrat 21,2% din
volumul pierderilor fiind urmaţi de cei din construcţii cu 11,3%. Domeniul de producţie,
transport şi distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia apei, canalizare şi
gestiunea deşeurilor înregistrează doar 0,9% din volumul total al pierderilor.
Figura 4.20 – Volumul pierderilor pe domenii de activitate

In zona periurbană, cel mai mare volum al pierderilor a fost înregistrat de societăţile
comerciale din domeniul comerţului (59,5%) in care s-a reuşit contraperformanţa de a genera
un volum al pierderilor de peste doua ori mai mare decât masa profitului brut (sectorul a
înregistrat un volum al pierderilor de 53,2 milioane lei şi un profit brut de 23,4 milioane lei).
In afara de restrângerea consumului pe fondul perioadei de recesiune pe care o traversam, o
posibila explicaţie a acestei situaţii poate să o reprezinte şi prezenta in zona a marilor centre
comerciale de la ieşirile din oraş, care au determinat pierderi semnificative de clienţi pentru
comercianţii locali. Alte sectoare generatoare de pierderi in zona periurbană au fost industria
extractiva şi prelucrătoare (21,8%), serviciile (10%) şi construcţiile (6%), dar in aceste
sectoare pierderile înregistrate s-au situat sub nivelul masei profitului brut.
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Indicatorii de eficienta (productivitate şi profitabilitate) pe domenii de activitate înregistraţi
in Tîrgu Mureş, zona periurbană şi in judeţul Mureş sunt prezentaţi in sinteza in Tabelele
4.11 4.12 4.13 şi in Figura 4.21 .
Tabelul4.11 ... – Indicatori de eficienta pe domenii de activitate in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Tîrgu Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Profit brut
- mii lei-

27.643
2.301.979
3.491.445
615.066
2.327.900
1.032.553
9.796.585

211
13.288
7.084
5.333
9.034
11.253
46.203

5.370
136.319
285.073
60.863
138.594
108.421
734.640

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

131.008
173.237
492.863
115.332
257.682
91.758
212.034

19,43%
5,92%
8,16%
9,90%
5,95%
10,50%
7,50%

- %-

Tabelul 4.12. – Indicatori de eficienta pe domenii de activitate in zona periurbană
INDICATORI

Cifra de afaceri

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

Zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

30.303
573.657
11.364
367.223
795.105
274.741
2.052.393

370
4.651
66
2.325
3.039
1.741
12.192

Profit brut
- mii lei-

2.161
21.484
441
18.872
23.388
13.595
79.942

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

81.900
123.340
172.188
157.945
261.634
157.807
168.339

7,13%
3,75%
3,88%
5,14%
2,94%
4,95%
3,90%

- %-

Tabelul 4.13 – Indicatori de eficienta pe domenii de activitate in judeţul Mureş

Judeţul Mureş

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Agricultură, silvicultură şi pescuit

269.016
4.625.260
3.535.669
1.152.290
4.347.936
1.718.145
15.648.316

2.435
34.579
7.691
10.247
19.410
18.760
93.122

INDICATORI

Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Cifra de afaceri
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Profit brut

23.293
252.433
287.962
96.712
202.469
163.008
1.025.876

- mii lei-

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

110.479
133.759
459.715
112.451
224.005
91.586
168.041

8,66%
5,46%
8,14%
8,39%
4,66%
9,49%
6,56%

- %-

Figura 4.21. – Indicatori de eficienta pe domenii de activitate

Prin prisma productivităţii muncii (cifra de afaceri anuala/salariat), constatam ca la nivelul
municipiului Tîrgu Mureş, cel mai bine se situează sectorul de producţie, transport şi
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distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia apei, canalizare şi gestiunea
deşeurilor (492.863 lei/salariat) . După cum am mai arătat, in acest sector activează un număr
mic de operatori dar aceştia deţin o pondere însemnata in cifra de afaceri, remarcându-se şi
prin eficienta cu care este cheltuita munca. Alte sectoare cu o productivitate peste media pe
judeţ (168.041 lei/salariat) sunt industria şi comerţul. Sub media pe judeţ se situează
agricultura, construcţiile şi serviciile. In zona periurbană cea mai buna eficienta cu care este
cheltuita munca se constata in comerţ.
Prin prisma profitabilităţii (rata profitului = profit brut/cifra de afaceri - exprimata
procentual), in mod surprinzător înregistram cea mai buna situare a operatorilor din
agricultura (19,4%). Întrucât in aceasta analiza sunt cuprinşi doar operatorii din agricultura
organizaţi ca societăţi comerciale, care deţin de regula exploataţii mari cu caracter comercial,
putem trage concluzia ca agricultura practicata in sistem intensiv poate fi o activitate cat se
poate de profitabila. Din păcate aceşti operatori sunt putini ca număr, sectorul agricol fiind
caracterizat prin preponderenta exploataţiilor mici. Alte sectoare cu o rata a profitului peste
media judeţeana (6,6%) sunt: serviciile, construcţiile şi sectorul de producţie, transport şi
distribuţie de energie şi gaze, captare, tratare şi distribuţia apei, canalizare şi gestiunea
deşeurilor. Industria şi comerţul înregistrează rate ale profitului sub media judeţeana. In zona
periurbană, majoritatea domeniilor înregistrează rate ale profitului sub media judeţeana.
Ar mai fi de remarcat faptul ca ambii indicatori de eficienta au valori medii mai mari in Tîrgu
Mureş, fata de zona periurbană sau media pe judeţ.
*****
Cifrele prezentate anterior cu referire la ponderea sectoarelor economice, trebuie interpretate
cu precauţie întrucât, după cum am mai arătat, ele se refera doar la operatorii economici
organizaţi ca societăţi comerciale care depun situaţii financiare anuale la Oficiul Registrului
Comerţului. Ponderile pe sectoare pot suferi modificări, daca se iau in calcul şi alţi operatori
economici ce activează in anumite domenii, contribuind la valoarea adăugata generata in
cadrul fiecărui sector după cum urmează:


In agricultura, conform statisticilor, peste 65% din terenurile cultivate sunt
concentrate in exploataţii agricole individuale de mici dimensiuni (cu o suprafaţa
medie cultivata de 2 ha), majoritatea acestora cu caracter de subzistenta, asigurând
doar autoconsumul. In acest domeniu, majoritatea operatorilor sunt producători
agricoli individuali înregistraţi in Registrul fermelor/Registrul agricol. In domeniul
producătorilor agricoli, ce deţin mici exploataţii agricole cu caracter comercial
regăsim mulţi operatori care funcţionează ca persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale sau întreprinderi familiale, care sunt înregistraţi in Registrul Comerţului
dar nu depun situaţii financiare. Din analiza lipsesc şi alţi operatori din agricultura,
din categoria exploataţiilor mari, cu caracter comercial, dar care nu depun bilanţuri
contabile la Oficiul Registrului Comerţului, cum ar fi: societăţi agricole, societăţi
cooperative, grupuri de producători, cooperative agricole etc. In consecinţa, mai ales
in zona periurbană, se apreciază ca sectorul agricol deţine o pondere mai mare decât
cea prezentata in analiza anterioara.



In industrie şi construcţii cifrele prezentate reflecta cu destula acurateţe ponderea
sectorului întrucât majoritatea operatorilor sunt organizaţi ca societăţi comerciale.
Exista şi aici o categorie de mici operatori care funcţionează ca persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, dar ponderea lor nu
este semnificativa.
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In comerţ exista însă mulţi operatori mici şi foarte mici care funcţionează ca persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, care pot
contribui la o uşoara creştere a ponderii sectorului. Un alt factor determinant, care
susţine constatarea ca sectorul de comerţ deţine o pondere mai mare decât cea
rezultata din analiza anterioara, îl constituie prezenta structurilor mari de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul din centrele comerciale de tip cash&carry, super- sau
hipermarket. Acestea sunt, in marea lor majoritate, dezmembraminte ale unor mari
companii naţionale şi multinaţionale: Metro, Selgros, Real, Auchan, Kaufland, Plus,
Baumax, Praktiker, Profi, Media Galaxy, Ambient, Flanco, Domo, Romstal etc. şi au
situaţiile financiare incluse in bilanţurile firmelor mama cu sediul in capitala sau in
străinătate. Prezenta unui număr mare de lanţuri de magazine contribuie semnificativ
la practicarea unui comerţ civilizat, oferă locuri de munca şi constituie un semnal al
interesului marilor comercianţi cu distribuţie naţionala şi multinaţionala pentru piaţa
locala.



In domeniul serviciilor remarcam de asemenea prezenta unui număr relativ mare de
operatori care funcţionează ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau
întreprinderi familiale, dar o influenta şi mai mare asupra ponderii acestui sector o
determina prezenta operatorilor din categoria profesiilor liberale, exercitate fără un
angajament permanent, pe cont propriu, de persoane cu pregătire superioara in
domeniile: drept (notari, avocaţi, executori judecătoreşti, practicieni in reorganizare şi
lichidare judiciara etc.), medicina (cabinete medicale individuale, farmacişti, asistenţi
medicali, cabinete stomatologice cu practica privata, tehnicieni dentari etc.), medicina
veterinara, arhitectura, economie şi finanţe (contabili autorizaţi, experţi contabili,
auditori financiari, consultanţi fiscali), tehnic (experţi tehnici, evaluatori autorizaţi,
geodezi, topografi), alte domenii (traducători, jurnalişti, scriitori, mediatori, psihologi,
consultanţi in management, marketing etc.). Sectorul serviciilor capătă însă o pondere
şi mai mare daca adăugam serviciile financiar-bancare, de asigurari sau de
telecomunicatii, deosebit de bine reprezentate prin prezenta sucursalelor sau filialelor
celor mai companii naţionale şi multinaţionale prezente in România. Si, nu in ultimul
rând, tuturor acestor servicii practicate in regim privat li se adăuga o gama larga de
servicii publice, sociale şi administrative care se regăsesc in toate municipiile
reşedinţa de judeţ, iar Tîrgu Mureş nu face excepţie. Excepţia consta totuşi in faptul
ca in municipiul Tîrgu Mureş aceste servicii, in special cele din învăţământ şi
sănătate, au fost ridicate la statutul de excelenta. Fără teama de exagerare, se poate
afirma ca municipiul Tîrgu Mureş reprezintă un centru de excelenta in domeniul
învăţământului superior medical şi al cercetării medicale, al serviciilor publice şi
private de sănătate, cu unităţi model in domeniul medicinei cardiovasculare sau al
medicinei de urgenta.

Pentru a tine cont şi de elementele arătate anterior in stabilirea ponderii sectoarelor primar
(agricultura), secundar (industrie) şi terţiar (comerţ şi servicii) se reiau datele Direcţiei
Judeţene de Statistica Mureş privind situatia populaţiei civile ocupate (prezentate si la
Capitolul 3 - Populatia ca resursa si factor de dezvoltare economica) ce cuprinde toate
persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obişnuit în una
din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, în
baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în scopul obţinerii
unor venituri sub formă de salarii, plată în natură etc. Categoriile de persoane incluse in
aceste statistici24 sunt:
24

Surse de date: Statistica forţei de muncă, Ancheta anuală asupra costului forţei de muncă în întreprinderi,
Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO), surse administrative.
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salariaţi care lucrează în una din activităţile economiei naţionale în unităţi din sectorul
public (integral de stat şi public de interes naţional), mixt, privat, cooperatist, obştesc;
patroni - conducători de unităţi private - care utilizează pentru realizarea activităţii
forţă de muncă salariată;
lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi.

Aceste date sunt prezentate sintetic in Tabelul 4.14 şi Figura 4.14
Tabelul ... – Populaţia civilă ocupată, pe activităţi ale
economiei naţionale (CAEN Rev.2)
Populaţia civila ocupata 2008
Agricultură

Număr

Pondere

Număr

Pondere

Total sector
primar

252

0,4%

252

0,4%

1.193
15.385

1,9%
24,7%

1.669

2,7%

Total sector
secundar

23.196

37,3%

Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport depozitare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Administraţie publica şi apărare, asigurări
sociale din sistemul public
Altele

4.949
11.228
1.067
3.397
4.815
7.166

8,0%
18,0%
1,7%
5,5%
7,7%
11,5%

Total sector
terţiar

38.794

62,3%

2.152

3,5%

8.969

14,4%

TOTAL

62.242

100,0%

62.242

100,0%

Industria extractivă
Industria prelucrătoare
Energie electrica şi termică, gaze, aer condiţionat

Figura4.22 – Populaţia civilă ocupată, pe activităţi ale
economiei naţionale (CAEN Rev.2)

87

Dintr-un total de 62.242 persoane ocupate în anul 2008 în Tîrgu Mureş, aproximativ 25% din
forţa de muncă era alocată sectorului industrie prelucrătoare, 18% în comerţ, 12% în sănătate,
8% în învăţământ, şi 3 % în construcţii.
Se observă o pondere ridicată a forţei de muncă ocupată în sectorul sanitar, ceea ce subliniază
tradiţia şi specializarea oraşului în domeniul medicinei precum şi o pondere ridicată a
personalului ocupat în învăţământ. Dintre aceştia circa 20% sunt ocupaţi în învăţământul
primar şi gimnazial, 20% în cel liceal şi circa 13% în învăţământul universitar public.
*****
Conform ultimului PUG, in 1996, ponderea activităţilor industriale în structura forţei de
muncă era de 45,4%, în declin cu 8 procente faţă de momentul de debut al tranziţiei. Numărul
de salariaţi din industrie era de 33.244 (din care 750 in industria extractiva, 30.126 in
industria prelucrătoare şi 2.368 in domeniul energie, gaze, apa).
Numărul de salariaţi din cele 3 ramuri industriale in 2008 era de 18.247 (din care 1.193 in
industria extractiva, 15.385 in industria prelucrătoare şi 1.669 in domeniul energie, gaze,
apa).
Remarcam o scădere cu 45% a numărului de salariaţi din industrie (in cifre absolute o
scădere cu 14.977 de la 33.244 la 18.247), ceea ce confirma restructurările majore care au
avut loc in acest sector. In industria prelucrătoare, numărul de salariaţi a scăzut practic la
jumătate (in cifre absolute o scădere cu 14.471 de la 30.126 la 15.385).
Trendul descrescător din sectorul industrial s-a produs pe fondul unei creşteri semnificative a
ponderii sectorului terţiar reprezentat de activităţile de comerţ şi servicii. Numărul de
persoane ocupate in comerţ a crescut cu 17% (de la 9.604 la 11.228) iar numărul de persoane
ocupate in servicii a crescut cu 50% (de la 18.279 la 27.566).
Numărul de persoane ocupate in învăţământ a crescut cu 6% (de la 4.558 la 4.815) iar in
sănătate şi asistenta sociala cu 31% (de la 5.451 la 7.166). Aceasta ultima evoluţie confirma
odată in plus rolul important pe care îl joaca sectorul medical in viata economica şi sociala a
municipiului Tîrgu Mureş.
Situaţia actuala şi evoluţiile din fiecare domeniu de activitate sunt prezentate in cadrul
analizei sectoriale din cele ce urmează.
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4.4.1. Agricultură, silvicultură, acvacultura şi pescuit
Agricultura nu ocupa un loc important in economia municipiului Tîrgu Mureş, întrucât acesta
nu deţin mari resurse de teren agricol şi predomina celelalte sectoare economice. Ponderea
sectorului este evident mai mare in zona periurbană unde exista suprafeţe mai mari de
terenuri cultivate.
Pe de alta parte, cea mai mare parte a terenurilor cultivate sunt concentrate in exploataţii
agricole individuale de mici dimensiuni, majoritatea cu caracter de subzistenta, asigurând
doar autoconsumul. In acest domeniu, majoritatea operatorilor sunt producători agricoli
individuali înregistraţi in Registrul fermelor/Registrul agricol. In domeniul producătorilor
agricoli, ce deţin mici exploataţii agricole cu caracter comercial regăsim mulţi operatori care
funcţionează ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi
familiale, care sunt înregistraţi in Registrul Comerţului dar nu depun situaţii financiare. Alte
categorii sunt societăţile agricole, societăţile cooperative, grupurile de producători,
cooperativele agricole care deţin de regula exploataţii mai mari, cu caracter comercial, dar
nici aceştia nu depun situaţii financiare compatibile cu bilanţurile contabile.
Analiza următoare se refera numai la operatorii economici organizaţi ca societăţi comerciale,
care au depus situaţii financiare anuale la Oficiul Registrului Comerţului in anul 2009.
Indicatorii înregistraţi de aceasta categorie de operatori sunt prezentaţi in sinteza in Tabelul
4.15 4.16.
Tabelul 4.15 – Societăţi comerciale din Tîrgu Mureş cu activitate in agricultură, silvicultură,
acvacultura şi pescuit
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Producţie vegetala
Creşterea animalelor
Servicii agricole
Silvicultura şi expl. forestiera
Acvacultura şi pescuit
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

27
24
3
12
8
74

18.797
3.246
43
4.105
1.451
27.643

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

126
24
2
32
27
211

11.869
2.325
102
3.958
1.424
19.678

2.974
1.876
0
338
181
5.370

Pierdere
bruta
- mii lei-

466
43
68
16
3
596

Tabelul 4.16 – Societăţi comerciale din zona periurbană cu activitate in agricultură,
silvicultură, acvacultura şi pescuit
INDICATORI
Zona periurbană

Producţie vegetala
Creşterea animalelor
Servicii agricole
Silvicultura şi expl. forestiera
Acvacultura şi pescuit
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

21
19
8
3
0
51

3.202
21.521
5.163
418
0
30.303

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

55
244
69
2
0
370

10.360
22.796
2.274
87
0
35.516

181
1.655
96
230
0
2.161

Pierdere
bruta
- mii lei-

717
703
574
27
0
2.020

Analizând structura sectorului prin prisma cifrei de afaceri (vezi Figura4.23) remarcam ca in
Tîrgu Mureş predomina sectorul de producţie vegetala (68%) in timp ce creşterea animalelor
este mult mai bine reprezentata in zona periurbană (71%). Situaţia este explicabila întrucât la
nivelul municipiului exista suprafeţe foarte mici de păşuni şi se impun numeroase restricţii in
ceea ce priveşte creşterea animalelor, mai ales in proximitatea zonelor rezidenţiale.
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Figura 4.23 – Cifra de afaceri realizata de societăţile comerciale cu activitate in
agricultură, silvicultură, acvacultura şi pescuit

Printre cei mai importanţi operatori din Tîrgu Mureş şi din zona periurbană amintim:
 Semtest BVN SA, Sângeorgiu de Mureş – activităţi auxiliare pentru creşterea
animalelor
 Sanagra SA, Sântana de Mureş – creşterea bovinelor de lapte
 Ceragrim SRL, Ungheni –activităţi in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
creşterea animalelor, producţie de furaje)
 Agroindustriala Cristeşti SA –activităţi in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu
creşterea animalelor)
 Moragroind SRL Tîrgu Mureş – cultivarea plantelor
 Farmacom Aster SRL Tîrgu Mureş – cultivarea plantelor
După cum s-a arătat anterior insa, sectorul agricol deţine o pondere mai mare daca se iau in
calcul şi alte categorii de operatori (producători agricoli individuali, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi agricole, societăţi
cooperative, grupuri de producători etc.) In cele ce urmează se prezintă câteva date referitoare
la activitatea acestor categorii de operatori din agricultura, care nu au fost incluşi in analiza
de mai sus.
Producţie vegetala
Conform statisticilor Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş, in 2009,
suprafaţa agricolă a municipiului Tîrgu Mureş este de 1.727 ha, din care:
 Teren arabil: 1.075 ha, reprezentând 62% din suprafaţa agricola totala
 Pajişti naturale: 578 ha, reprezentând 33% din suprafaţa agricola totala
 Vii şi livezi: 74 ha, reprezentând 5% din suprafaţa agricola totala
In sectorul agricol privat activează două societăţi agricole, care deţin 215 ha teren agricol, şi
2.948 exploataţii individuale, cu o suprafaţă totală de 1.012 ha, din care:
 2.705 exploataţii cu o suprafaţă cuprinsă între 0,1 – 0,9 ha;
 187 exploataţii cu o suprafaţă cuprinsă între 1,0 – 3,0 ha;
 56 exploataţii cu o suprafaţă mai mare de 3,0 ha.
Se mai menţionează ca în Tîrgu Mureş, în cadrul Unităţii Fitosanitare Mureş, funcţionează
două laboratoare moderne ce deservesc producătorii agricoli şi protejează populaţia de efectul
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nociv al reziduurilor de pesticide. Într-un laborator se execută analize complexe pentru
determinarea calităţii pesticidelor. Cel de al doilea a fost construit din fonduri europene
(investiţie de aproximativ 2 milioane euro), a fost dat în folosinţă în anul 2009 şi dispune de o
aparatură de ultimă generaţie pentru determinări privind reziduurile de pesticide din plante şi
produse vegetale (legume, fructe, cereale, etc.)
Conform PATZ periurban, la nivelul întregului teritoriu zonal periurban Tîrgu Mureş,
ponderea deţinută de suprafaţa agricolă (49.950 ha) din suprafaţa totală (68.227 ha)este de
73,21%, iar ponderea deţinută de suprafaţa arabila (34.519 ha) in totalul suprafeţei agricole
este de 69,11%. Diferenţa o reprezintă păşunile (17,46%), fâneţele (11,08%), livezile
(1,10%) şi viile (0,43% ). Suprafaţa arabilă ce revine pe locuitor este un indicator care
evidenţiază capacitatea de autosusţinere a populaţiei acestui teritoriu din resursele locale, iar
valoarea de 0,16 ha/locuitor la nivelul teritoriului zonal indica o situaţie favorabilă prin
prisma acestui indicator.
Agricultura din acest teritoriu are rolul principal de a asigura necesarul cotidian de produse
proaspete, pentru populaţia urbană, neagricolă iar producţia vegetală din acest teritoriu
contribuie la dezvoltarea sectorului zootehnic. Suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe
reprezintă 28,54% din suprafaţa agricolă, ceea ce semnifica un potenţial important pentru
sectorul de creştere a animalelor.
Conform PATJ Mureş, zona periurbană se poziţionează în două
din cele trei mari domenii agricole ale Judeţului Mureş:
 Unităţile administrativ-teritoriale situate în partea de vest, la periferia zonei
metropolitane, respectiv, comunele Sânpaul, Pănet, Ceuaşu de Câmpie se încadrează
în domeniul Câmpiei Transilvaniei, având soluri fertile, pante reduse, un climat cald.
Este domeniul cerealier prin excelenţă (porumb, grâu, orz, ovăz), al plantelor tehnice
– sfeclă de zahăr, tutun, al creşterii porcinelor, ovinelor, bovinelor;
 Unităţile administrativ-teritoriale poziţionate în lunca Mureşului şi a Nirajului (afluent
al Mureşului) sau în imediata vecinătate, respectiv Ungheni şi comunele Sângeorgiu
de Mureş, Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş, Cristeşti, Crăciuneşti, Acăţari,
Ernei, Gheorghe Doja, Livezeni şi Corunca fac parte din domeniul Culoarului
Mureşului, cu soluri foarte fertile, agricultură de tip grădinărit, animale crescute în
regim de stabulaţie, cu forme evidente de intensivitate rezultată în urma adaptării la
cerinţele de aprovizionare a pieţei de desfacere a produselor agricole din Tîrgu Mureş
Cea mai mare valorificare a suprafeţei prin includerea terenului în circuitul agricol se
regăseşte la nivelul oraşului Ungheni şi a comunelor Gheorghe Doja, Pănet, Sânpaul şi Ernei,
unde suprafaţa agricolă reprezintă peste 75% din suprafaţa totală. La polul opus se regăsesc
Municipiul Tîrgu Mureş şi comunele învecinate Sâncraiu de Mureş şi Corunca, unde
activitatea economică este reprezentată cu precădere de sectorul industriei, construcţiilor şi
serviciilor. Conform datelor statistice din anul 2009 ale Direcţiei pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală Mureş numărul de exploataţii agricole din zona este de 32.009 din care
31.969 exploataţii individuale (cu o suprafaţa medie de 1,24 ha) şi 44 exploataţii comerciale
(cu o suprafaţa medie de 108,98 ha). Dimensiunea medie a unei exploataţii agricole la nivelul
întregii zone este de 1,39 ha/exploataţie, inferioară mediei înregistrate la nivelul ţării de 3,4
ha/exploataţie. Dimensiuni mai apropiate de media pe ţară se întâlnesc în comunele Ceuaşu
de Câmpie, Sânpaul, Acăţari şi Ernei. La polul opus se situează municipiul Tîrgu Mureş şi
comunele Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş şi Cristeşti unde dimensiunea medie a
unei exploataţii agricole nu depăşeşte 0,5 ha/exploataţie, datorită densităţii crescute a
populaţiei în aceste zone.
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Exploataţiile de tip comercial cu o dimensiune medie de 108,98 ha se situează de asemenea
sub media la nivel naţional, de 269,3 ha/exploataţie. Doar in comunele Ceuaşu de Câmpie şi
Sângeorgiu de Mureş funcţionează exploataţii agricole de tip comercial cu suprafeţe mai mari
decât media pe tara. Principalele culturi agricole in zona periurbană sunt: porumb (23,12%
din suprafaţa arabilă), cereale (16,08%, in special grâu şi secara), legume (3,91%), cartof
(2,85%), alte culturi. Cultura sfeclei de zahăr beneficiază de condiţii pedoclimatice
favorabile, dar suprafeţele cultivate au scăzut semnificativ în ultimii (0,46% din suprafaţa
arabilă). Cultura sfeclei de zahar era stimulata din punct de vedere economic de existenta a 2
mari unităţi procesatoare de zahar la Tîrgu Mureş şi Luduş. In prezent mai funcţionează doar
fabrica de zahar din Luduş, cu o capacitate de producţie diminuata.
Creşterea animalelor
Creşterea animalelor este o activitate mai puţin reprezentativă la nivelul municipiului datorită
suprafeţelor mici de păşuni existente dar şi a restricţiilor legate de apropierea de zonele
rezidenţiale. Există, totuşi 3 întreprinzători particulari cu efective de 30 – 100 de capete
(taurine şi porcine) dar majoritatea crescătorilor deţin doar 1-5 capete de animale.
In zona periurbană sectorul zootehnic beneficiază de un fond natural generos, reprezentat de
suprafaţa ocupata de păşuni şi fâneţe (28,54% ), precum şi de condiţii pedoclimatice foarte
bune. Cu toate că efectivele de animale au scăzut semnificativ in ultimii ani, zootehnia
rămâne o activitate importanta in judeţul Mureş. In zona periurbană efectivele de animale au
scăzut şi datorita extinderii zonelor rezidenţiale unde se impun restricţii severe.
Efectivele zootehnice din spaţiul zonal periurban sunt de 4.403 bovine, 9.591 porcine, 32.257
ovine şi 253.500 pasări. Cele mai importante efective de animale pe localităţi se prezintă
după cum urmează:
 bovine: Acăţari, Pănet, Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Sântana de Mureş
 porcine: Pănet, Sâncraiu de Mureş, Acăţari, Sânpaul
 ovine: Ceuaşu de Câmpie, Ungheni, Acăţari, Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş
 păsări : Pănet, Cristeşti, Sâncraiu de Mureş, Acăţari
Efectivul zootehnic din zona periurbană reprezintă aproximativ 10% din efectivul la nivel de
judeţ şi este alcătuit în proporţie majoritară din animale crescute în gospodării individuale.
Această formă de creştere a animalelor se realizează cu o productivitate redusă prin
comparaţie cu creşterea animalelor în ferme specializate.
Zootehnia beneficiază de suportul unor unităţi de cercetare care pot contribui la
îmbunătăţirea performanţelor din acest sector:
 Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană Tîrgu Mureş Unitatea a reuşit să păstreze, cu toate dificultăţile financiare, un material genetic
foarte valoros, unic în ţară pentru anumite specii
 Staţiunea de cercetare şi dezvoltare pentru creşterea bovinelor Sângeorgiu de Mureş –
Unitatea dispune de un fond genetic de mare valoare biologică, clădiri şi laboratoare
funcţionale, dar se confrunta cu dificultăţi financiare în desfăşurarea activităţii de
cercetare ştiinţifică. Staţiunea de cercetare colaborează cu numeroase instituţiile de
învăţământ superior din judeţ şi din ţară, în Tîrgu Mureş colaborând cu Universitatea
de Medicină şi Farmacie în domeniul unor lucrări de medicină comparată,
endocrinologie, etc. De recoltarea materialului seminal se ocupă societatea comercială
Semtest BVN SA Sângeorgiu de Mureş.
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Domeniile silvicultura, exploatare forestiera şi acvacultura sunt mai puţin bine reprezentate
in Tîrgu Mureş şi in zona periurbană, întrucât resursele importante pentru desfăşurarea
acestor activităţi se găsesc in alte zone din judeţ.
Este însă semnificativ faptul ca Judeţul Mureş este acoperit în proporţie de aproximativ 31%
cu păduri, ceea ce îi conferă un mare potenţial silvic, constituind unul din principalii furnizori
de masă lemnoasă din ţară. Unităţile administrativ-teritoriale situate în apropierea
municipiului Tîrgu Mureş, caracterizate printr-o dezvoltare accentuată a sectoarelor
rezidenţial şi industrial, dispun de suprafeţe mai mici destinate silviculturii, motiv pentru care
volumul brut exploatat este semnificativ mai redus fata de cel înregistrat la nivel judeţean.
Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia primă de bază pentru
industria de prelucrare a lemnului şi pentru industria mobilei constituind totodată şi o
importantă sursă de energie. În acelaşi timp, ele mai reprezintă şi o sursă de venituri
constituită din fructe de pădure, ciuperci şi plantele medicinale.
Existenta resurselor semnificative de masa lemnoasa in judeţ au dus la o ampla dezvoltare a
industriei de prelucrare a lemnului şi a industriei mobilei la nivelul întregii zone periurbane şi
cu precădere în municipiul Tîrgu Mureş.
*****
În domeniul agroalimentar, integrarea europeană reprezintă un factor de presiune pentru
accelerarea reformelor deja demarate, precum şi a celor ce trebuiesc iniţiate. Pentru
majoritatea noilor state membre UE integrarea sectorului agroalimentar şi rural s-a dovedit a
fi unul dintre cele mai sensibile şi dificile domenii ale procesului de aderare, iar România nu
face excepţie de la regulă. Cu toate acestea este de aşteptat ca statutul de “stat membru” cu
toate obligaţiile şi cerinţele conexe, să reprezinte una din oportunităţile majore pentru
dinamizarea procesului deja demarat, de restructurare a agriculturii şi economiei rurale
româneşti. Aceasta va induce creşterea performanţelor şi, implicit, a competitivităţii acestor
sectoare, diminuând tendinţele atipice unei economii europene moderne, înregistrate în
România în ultimul deceniu, cum ar fi: creşterea populaţiei ocupate în agricultură, ponderea
ridicată a autoconsumului şi extinderea economiei de subzistenţă şi de semisubzistenţă.
Politica Agricolă Comună oferă o serie de instrumente de sprijin in cadrul sistemului de plaţi
directe dar şi fonduri nerambursabile pentru finanţarea proiectelor de investiţii prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru perioada 2007-2013.
Dezvoltarea activităţilor agricole, mai ales in zona periurbană, dispune de numeroase premize
favorabile legate de existenta staţiunilor de cercetare dezvoltare care acţionează pentru
creşterea performantelor în sectorul agricol şi zootehnic, precum şi de situarea pe culoarul
Mureşului ce asigura condiţii naturale dintre cele mai favorabile: soluri fertile, pante reduse,
condiţii climatice favorabile, resurse hidrice suficiente, densitate agrară ridicată, căi
lesnicioase de transport.
Problemele cu care se confruntă agricultura sunt similare celor întâlnite la nivelul întregii ţări.
Dintre acestea pot fi menţionate:
 Fărâmiţarea accentuată a proprietăţii asupra pământului;
 Dimensiunile prea mici ale majorităţii exploataţiilor agricole;
 Mecanizarea insuficientă şi uzura fizică şi morala avansată a mijloacelor tehnice
utilizate în agricultură;
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Productivitatea scăzută atât în sectorul vegetal cat şi in zootehnie, sub nivelul
potenţialului agricol existent.

Direcţii de acţiune propuse:
 Asocierea în exploataţii agricole de tip comercial, care pot obţine subvenţii mai mari
şi pot accesa finanţări in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala pentru
modernizarea dotărilor şi practicarea unei agriculturi de tip periurban, mixtă,
intensivă, cu o productivitate ridicată;
 Înfiinţarea unor centre de preluare şi distribuţie a producţiei din sectorul agricol;
 Adaptarea producţiei agricole la cerinţele din industria alimentara procesatoare, in
special in ceea ce priveşte respectarea standardelor de calitate şi igiena;
 Adaptarea producţiei agricole la cerinţele pieţei urbane de desfacere axată pe
legumicultură, plante tehnice, cereale şi creşterea animalelor pentru carne şi lapte în
sistem stabulaţie.
 Creşterea ponderii produselor biologice şi certificarea acestora, astfel încât să poată fi
obţinute subvenţiile acordate de MAPDR pentru acest tip de produse şi să poată fi
valorificate superior pe piaţa mureşeana dar şi la export.
In legătura cu acest ultim aspect se impun câteva precizări. Agricultura biologică se dezvoltă
în lume de peste 30 de ani, timp în care au apărut pieţe organizate oficial, chiar zone bio. Tot
mai mulţi consumatori occidentali încep să respingă produsele tratate chimic şi să descopere
valenţele unei agriculturi în care produsele rezultate sunt naturale sută la sută, fără
îngrăşăminte chimice, fără tratamente cu erbicide sau alte substanţe care pot dăuna
organismului uman.
Specialiştii europeni spun că ţara noastră are o capacitate foarte mare de a produce cantităţi
însemnate de alimente organice, datorită climatului favorabil şi forţei de muncă ieftină.
Începând cu anul 2010, MAPDR încurajează agricultorii să treacă la producţia bio. La o
suprafaţa de 5 hectare se acorda 1.500 de euro pe exploataţie, iar la peste 100 de hectare, sunt
peste 3.800 de euro pe exploataţie. In conformitate cu noile norme UE, toate produsele
ecologice vor fi certificate şi vor avea o eticheta in forma de frunza.
In ciuda faptului ca in tara noastră oamenii au început să fie din ce in ce mai interesaţi de
produsele bio, aproximativ 75% din producţia autohtona a acestor produse ecologice merge la
export. Cele mai căutate produse la export au fost fructele de pădure, urmate fiind de cereale,
oleaginoase şi proteice, miere, lapte şi plante medicinale. Produsele bio româneşti sunt puţine
şi datorita faptului ca foarte mulţi agricultori nu au încă certificate prin care să ateste faptul ca
produsele lor au fost cultivate in sistem ecologic.
Din aceste considerente, multe dintre produsele ecologice comercializate in România sunt
importate. In 2009, potrivit estimărilor MAPDR consumul de produse ecologice certificate pe
piaţa internă se situa sub 1 %, dar trendul este crescător, ţinta propusa pentru 2013 fiind de
5 %. Suprafaţa cultivata în sistem ecologic in 2009 a fost de 220.000 de hectare, iar ţinta
pentru 2013 este de 750.000 de hectare. Potenţialul de export pentru produsele bio rămâne in
continuare foarte ridicat pe fondul unei trend crescător accentuat in obiceiurile de consum din
tarile occidentale.
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4.4.2. Industria extractivă şi prelucrătoare
Cu toate restructurările masive din ultimii ani, industria extractiva şi prelucrătoare rămâne un
domeniu important in profilul economic al municipiului Tîrgu Mureş.
Conform datelor din situaţiile financiare pentru anul 2009, in industrie îşi desfăşoară
activitatea 800 de operatori economici (reprezentând aproximativ 11% din totalul firmelor
active) care deţin cca. 25% din totalul activelor, asigura 29% din totalul locurilor de munca,
realizează 23,5 % din cifra de afaceri şi 19% din masa profitului brut înregistrat de operatorii
economici din municipiul Tîrgu Mureş.
Conform ultimului PUG (vezi Tabelul .4.17), in 1996, numărul de salariaţi din industria
extractiva şi prelucrătoare era de 30.876 (din care 750 in industria extractiva şi 30.126 in
industria prelucrătoare). In anul 2009, numărul de salariaţi din industria extractiva şi
prelucrătoare a scăzut la 13.288 (dintre care 199 in industria extractiva şi 30.126 in industria
prelucrătoare). Cifrele arata o scădere semnificativa. Practic numărul de salariaţi din industrie
a scăzut sub jumătate din cifrele anului 1996, adică o scădere cu 57 de procente. Dimensiunea
procesului de restructurare din industrie este şi mai evidenta daca analizam datele aferente
anului 1991, când in industrie lucrau aproape 50.000 de persoane. Cifra actuala (13.288) este
la aproximativ un sfert din cea înregistrata in anul 1991.
Tabelul 4.17 ... Evoluţia numărului de salariaţi din industria extractiva şi
prelucrătoare in perioada 1991-2009
Număr de salariaţi
Extractiva
Prelucrătoare
Total

1991
780
48.656
49.436

1996
750
30.126
30.876

2009
199
13.089
13.288

2009-1996
-551
-17.037
-17.588

2009-1991
-581
-35.567
-36.148

Restructurarea industriei s-a produs şi pe fondul unor mutaţii semnificative in distribuţia sa
pe ramuri. Indicatorii înregistraţi pe ramuri industriale sunt prezentaţi in sinteza in
Tabelul4.18.. şi Figura 4.24
Analiza sectoriala din ultimul PUG concluziona faptul ca structură industrială a municipiului
Tîrgu Mureş era dominată de 4 sectoare: construcţiile de maşini (31,7%), industria chimică
(27,8%), industria de confecţii, textile, pielărie (8%) şi industria de prelucrare a lemnului
(5,6%) cu o pondere de aproximativ 75% din totalul producţiei industriale.
Analizând ponderile acestor ramuri in cifra de afaceri înregistrata in sectorul industrial in
anul 2009 (vezi Figura 4.24) constatam ca industria constructoare de maşini mai deţine doar
10,2%, industria chimică (36,5%) împreuna cu industria farmaceutica (15,8%) deţin 52,3%,
industria de textile, confecţii, pielărie 4,7 % iar industria de prelucrare a lemnului 5,1%.
Sectoarele analizate deţin o pondere totala de 72,3% din cifra de afaceri a sectorului
industrial din municipiul Tîrgu Mureş. Analizând aceasta ultima cifra, am putea spune ca, in
linii mari, repartiţia producţiei industriale pe ramuri nu s-a schimbat foarte mult, dar nu ar fi o
constatare corecta, pentru ca exista modificări structurale de esenţa care vor fi detaliate in
cele ce urmează.
Dintre cele 4 sectoare menţionate in ultimul PUG ca fiind predominante in industria
municipiului Tîrgu Mureş, cea mai mare scădere se constata in cazul industriei de prelucrare
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a metalelor şi construcţii de maşini (de la 31,7% la 10,2%), ponderea industriei chimice a
crescut (de la 27,8% la 36,5% chiar la 52,3% daca luam in calcul şi industria farmaceutica),
ponderea industriei de textile, confecţii şi pielărie a scăzut (de la 8% la 4,7%) iar ponderea
industriei de prelucrare a lemnului se menţine aproximativ la acelaşi nivel (5,6% in 1996 şi
5,1% in 2009).
Tabelul 4.18 – Structura sectorului industriei extractive şi prelucrătoare
in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri
- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Industria extractiva
16

127.589

199

66.815

38.858

12.112

85

288.644

1.533

119.215

11.819

2.124

138

107.360

2.328

56.469

8.791

3.427

124

117.136

1.974

66.447

7.703

4.545

69

840.790

3.094

263.016

18.794

1.904

3

364.216

796

568.922

5.501

0

42

49.191

302

32.420

1.798

2.115

161

234.143

1.733

159.986

26.996

4.899

41

102.572

527

28.258

4.215

352

121

70.336

802

43.844

11.843

1.648

800

2.301.979

13.288

1.405.391

136.319

33.126

Industria alimentară
Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului, industria
mobilei
Industria chimica
Industria produselor farmaceutice
Fabricarea produselor din minerale
nemetalice
Prelucrarea metalelor şi construcţii
de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice
Alte activităţi industriale

TOTAL

In analiza aferenta anului 2009, s-a făcut o separare intenţionata a ramurii industriei
produselor farmaceutice de industria altor produse chimice (deşi din punct de vedere al
clasificării activităţilor din economia naţionala – CAEN, ambele s-ar încadra la industria
chimica). Aceasta separare s-a făcut pentru a sublinia dezvoltarea remarcabila a industriei
farmaceutice din ultimii ani. In analiza sectoriala din ultimul PUG, aceasta ramura era
amintita sumar, ca o ramura a industriei chimice, fiind reprezentata prin întreprinderea
Armedica cu 323 salariaţi, cu o pondere mica fata de ceilalţi mari producători din industria
chimica: Azomureş (4.782 salariaţi) sau Prodcomplex (2.706 salariaţi).
Cifrele aferente anului 2009 arata însă o creştere semnificativa a ramurii producătoare de
farmaceutice, aceasta fiind practic singura ramura industriala care a înregistrat o creştere in
valori absolute fata de cifrele anilor anteriori. Industria farmaceutica deţine in prezent o
pondere de 15,8% din cifra de afaceri a operatorilor din industria municipiului Tîrgu Mureş
(mai mare decât oricare dintre celelalte sectoare industriale in afara de industria chimica).
Cele doua sectoare (industria chimica şi farmaceutica), realizează peste 50% (mai precis
52,3%) din cifra de afaceri din industria municipiului Tîrgu Mureş.
Ar mai fi de notat faptul ca datorita investiţiilor mari care s-au făcut in ultima perioada,
industria farmaceutica a ajuns să deţină cea mai mare pondere din totalul activelor din
industria municipiului Tîrgu Mureş (peste 40%, in timp ce industria chimica deţine doar
18,7%, iar împreuna se apropie de ponderea de 60% din totalul activelor din industrie).
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Analiza indicatorilor de eficienta arata ca industria farmaceutica este şi un sector cu o foarte
buna productivitate a muncii şi care nu generează pierderi.
Figura 4.24 – Structura sectorului industriei extractive şi prelucrătoare
in municipiul Tîrgu Mureş
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După industria chimica (36,5%) şi farmaceutica (15,8), următoarele sectoare industriale, ca
pondere in cifra de afaceri, sunt: industria alimentara (12,5%), care a urcat in ierarhia
ramurilor industriale, industria de prelucrare a metalelor şi construcţii de maşini (10,2%),
industria extractiva (5,5%), industria de prelucrare a lemnului şi producţia de mobila (5,1%),
industria de textile, confecţii şi pielărie (4,7%), industria de echipamente electrice,
electronice şi optice (4,5%), fabricarea produselor din minerale nemetalice (2,1%).
Ierarhia pe ramuri, in funcţie de numărul de locuri de munca pe care acestea le creează, se
prezintă după cum urmează: industria chimica (23,3%), industria de textile, confecţii şi
pielărie (17,5%), industria de prelucrare a lemnului şi producţia de mobila (14,9%), industria
de prelucrare a metalelor şi construcţii de maşini (13%), industria alimentara (11,5%),
industria farmaceutica (6%), industria de echipamente electrice, electronice şi optice (4%),
fabricarea produselor din minerale nemetalice (2,1%), industria extractiva (1,5%).
Analizând ponderile ramurilor industriale prin prisma ambilor indicatori (cifra de afaceri şi
număr de salariaţi) se poate constata ca, fata de situaţia consemnata in ultimul PUG, s-au
produs mutaţii semnificative atât in ceea ce priveşte ierarhia cat şi ponderile. Cifrele anului
2009 arata o distribuţie relativ echilibrata pe ramuri, diversificarea sectorului industrial
reprezentând un atu pentru dezvoltarea economica a municipiului Tîrgu Mureş.
Ar fi totuşi de menţionat faptul ca sectorul industriei chimice este încă puternic dominat de
operatorul foarte mare SC Azomureş SA, care este şi cel mai mare angajator din industria
prelucrătoare. Cu o cifra de afaceri de peste 743 milioane lei şi 2.489 de salariaţi in anul
2009, Azomureş deţine o pondere de aproximativ 88% din cifra de afaceri şi 80% din
numărul de salariaţi din industria chimica şi de 32% din cifra de afaceri şi 19% din numărul
de salariaţi din întregul sector industrial al municipiului Tîrgu Mureş. Ponderea mare de
locuri de munca asigurate de un singur operator economic, poate constitui o vulnerabilitate,
in măsura in care acest operator ar ajunge in dificultate şi ar recurge la disponibilizări.
Cei mai importanţi operatori economici din industria municipiului Tîrgu Mureş, pe ramuri de
activitate sunt:
Industria extractiva
Industria alimentară

Anvergo SRL, Depomureş SA, Amgaz SA, Tracos SRL, Italia Construct SRL
Industrializarea Laptelui Mureş SA, Primacom SRL, Indlacto Mureş SRL,
Pacovis România SRL, Tim Ko Brut SRL, Tordai Impex SRL

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte

Textila Mureş Socom, Gitogi Service SRL, Manpel International SRL, Textor
Distribuţie SA, Textil Iteco SRL, Modi Ital Textil SRL, Textor SA
Mobex SA, Ilefor SA, Studio Mex SRL, Robex SRL, Saifamim Prod SRL,
Mark Prodholz SRL, Comodex SCM
Azomureş SA, Triplast SRL, Prodcomplex SA, Romchim SRL, Ani Co Trade
SRL

Prelucrarea lemnului,
industria mobilei
Industria chimica
Industria produselor
farmaceutice
Fabricarea produselor din
minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor şi
construcţii de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi
optice

Gedeon Richter România SA, Sandoz SRL, Bio Eel SRL, Aesculap Prod SRL
Kronberger Group SA, Aspharom SRL, Primer Electro SRL, Valpet SA,
Prefabricate Mureş SRL, Eurobet SRL, Reichon SRL
CIE Matricon SA, Allstar Prod SRL, Electromureş SA, Plasmaterm SA,
Primex Mureş SRL, Ortoprofil Prod România SRL, Viva Com SRL
Romcab SA, Aages SRL, Bata Rom SRL, Nakita Prod Comimpex SRL, Omni
Cable SRL, Italoptica SRL
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Industria extractiva, este dominata de operatorii economici cu activitate in domeniul
extracţiei gazelor naturale, un domeniu de tradiţie având in vedere resursele importante de
care dispune judeţul Mureş. Exista şi câteva întreprinderi mici care se ocupa cu extracţia
pietrei, nisipului şi argilei.
Cea mai mare întreprindere din industria chimica şi din întreg sectorul industriei
prelucrătoare a municipiului Tîrgu Mureş este SC Azomureş SA, cu o cifra de afaceri de
peste 743 milioane lei şi 2.489 de salariaţi in anul 2009. SC Azomureş SA este lider pe piaţa
industriei de îngrăşăminte chimice din România. Societatea este specializata in producerea şi
comercializarea îngrăşămintelor chimice cu azot, fosfor şi potasiu şi a melaminei, cu o
capacitate de aproximativ 1,8 milioane tone fizice de îngrăşăminte chimice. Azomureş este
unic producător de melamina in România. Azomureş SA este o societate deschisa. Acţiunile
societăţii (simbol AZO) sunt listate la categoria I-a a Bursei de Valori Bucureşti şi se
tranzacţionează pe piaţa de capital. La data de 31.12.2009, SC Azomureş SA avea un număr
de 44.102 acţionari, înregistraţi în Registrul acţionarilor. Peste 75% din capitalul societăţii era
deţinut de investitorii străini Eurofert Investments LLC (56%) şi Azomureş Holding LLC
(19%), 7,7 % de Fondul Proprietatea, diferenţa fiind deţinuta de cei peste 44.000 de acţionari.
Având în vedere contextul economic al anului 2009, an de criză, cifra de afaceri a fost în
scădere cu 35,03% faţă de anul precedent, pe fondul contracţiei puternice a preţurilor la
îngrăşăminte, dar şi a reducerii semnificative a volumului comenzilor. Societatea a încheiat
totuşi anul 2009 cu un profit net de aproximativ 9,5 milioane lei şi nu a făcut disponibilizări,
deşi in anul 2008 şi la începutul anului 2009 au existat perioade în care activitatea de
producţie a societăţii a fost oprită, personalul aflându-se in şomaj tehnic.
În anul 2009 ponderea exportului în total vânzări (tone fizice) de îngrăşăminte reprezenta
59,21% fată de 82,26% cât a reprezentat la sfârşitul anului 2008. Volumul exporturilor a
scăzut cu aproximativ 50% in 2009 fata de 2008 pe fondul aceloraşi probleme înregistrate pe
piaţa naţionala şi internaţionala a îngrăşămintelor. Ponderea valorica a exportului pe
principalele pieţe de desfacere este următoarea:
1.
2.
3.
4.
5.

Turcia
Ungaria
China
Italia
Franţa

23,01%
15,54%
13,49%
8,95%
6,58%

6. Algeria
7. Bulgaria
8. Brazilia
9. Germania
10. Kenya

6,28%
5,97%
4,60%
3,87%
3,05%

Desfacerea îngrăşămintelor chimice pe piaţa interna este puternic dependenta de programele
guvernamentale de dezvoltare a agriculturii autohtone. În cazul în care programele
guvernamentale privind dezvoltarea agriculturii vor fi implementate în sensul alinierii
subvenţiilor din agricultură cu cele din Uniunea Europeană Azomureş si-ar putea spori
volumul vânzărilor pe piaţa internă (trend pe care se afla deja.).
Problemele cu care se confrunta Azomureş sunt legate de caracterul puternic energo-intensiv
al activităţii (este un mare consumator de gaze naturale) fiind extrem de vulnerabila la
creşterea preţurilor inputurilor materiale şi energetice. Un alt factor de risc îl reprezintă
necesitatea de a face investiţii majore pentru tinerea sub control a poluării pe care o generează
In acest sens, Azomureş beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru conformarea cu
cerinţele de mediu, până la 31 decembrie 2015. În luna octombrie 2007, ARPM Sibiu a emis
Autorizaţia integrată de mediu a societăţii, valabilă până la 31.12.2015, cu un Plan de acţiuni
(investiţii) pentru conformarea cu cerinţele legale pe 3 factori de mediu, respectiv aer, apa,
eficienta energetica. Pana in prezent societatea a realizat investiţiile prevăzute in acest plan.
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Evoluţia remarcabila din industria produselor farmaceutice s-a produs atât prin preluarea
întreprinderii Armedica de către grupul multinaţional Richter Gedeon Plc., cat şi prin
investiţiile noi, de tip greenfield, care s-au făcut in ultimii ani.
Grupul Gedeon Richter este unul dintre cei mai importanţi producători de medicamente din
Centrul şi Estul Europei, care a continuat să investească in modernizarea facilitaţilor de
producţie ale fostei întreprinderi Armedica (ajungând la 576 de salariaţi in anul 2009 şi o
cifra de afaceri de peste 110 milioane lei).
Grupul Richter dispune de o reţea de pieţe care se extinde pe cele cinci continente, astfel
produsele sale ajung în aproape o sută de ţări din lume. Societatea este prezentă în 30 de ţări,
cu şapte locaţii de producţie, 30 de birouri de reprezentanţă, cu 14 companii comerciale
afiliate. Piaţa şi reţeaua proprie de distribuţie cuprinde ţările Uniunii Europene, ale Statelor
Unite ale Americii, CSI şi Japonia.
Grupul are o reţea extinsă de marketing, respectiv de distribuţie şi în Ungaria, în ţările
Comunităţii Statelor Independente şi în Europa de Est. Societatea tinde să-şi dezvolte în viitor
rolul multinaţional din regiune, şi să ofere în continuare populaţiei produse moderne, la
preţuri avantajoase. Un obiectiv esenţial al grupului este şi înnoirea continuă a portofoliului
de produse. Efectuează investiţii importante pentru realizarea obiectivelor sale şi formează
noi colaborări strategice atât în domeniile de cercetare-dezvoltare cât şi în comerţ şi
marketing, care asigură dezvoltarea dinamică ulterioară a Grupului Richter.
Intre investiţiile noi, cea mai importanta este fabrica de medicamente a grupului multinaţional
Sandoz (fosta Lek Pharmatech) cu 203 salariaţi in anul 2009 şi o cifra de afaceri de peste 250
milioane lei. Sandoz România a luat fiinţa prin fuziunea Lek, Lek Pharmatech, Biochemie şi
Hexal şi are sediul central la Tîrgu Mureş, unde are şi doua unităţi de fabricaţie, una destinata
producţiei de peniciline, cealaltă pentru producţia de macrolide. Grupul Sandoz (înfiinţat in
1866 in Elveţia, cu sediul central actual in Germania) este divizia pentru medicamente
generice a companiei multinaţionale Novartis şi este lider mondial pe acest segment de piaţa
(al producţiei de medicamente generice).
Grupul Sandoz are peste 23.000 salariaţi, este prezent in 130 de tari din întreaga lume şi are
30 de fabrici de medicamente. Politica grupului consta in adoptarea unei perspective globale,
dar care să se realizeze printr-o abordare locala astfel ca, in toate locaţiile in care este prezent,
grupul să fie mai aproape de pacienţi şi de medici, să producă medicamente la preturi
competitive care să ajungă la peste 90% din populaţia planetei.
Alte firme cu activitate in domeniul farmaceutic sunt Bio Eel SRL, Aesculap Prod SRL şi
Vim Spectrum SRL (cu sediul in zona periurbană, respectiv in Corunca).
Aceasta dezvoltare notabila din domeniul industriei farmaceutice a determinat şi o evoluţie
semnificativa a comerţului cu produse farmaceutice, atât pe segmentul de retail cat şi pe
segmentul de comerţ en-gros. Aici ar fi de menţionat investiţia grupului Gedeon Richter (de
aprox. 7 milioane de euro) prin care a înfiinţat un centru logistic in Corunca (SC Gedeon
Richter Farmacia SRL) prin care administrează segmentul de retail pentru România a
întregului grup (570 de salariaţi in anul 2009 şi o cifra de afaceri de peste 133 milioane lei).
Alt operator important din domeniul comerţului cu produse farmaceutice este Bio Eel SRL
(136 salariaţi şi o cifra de afaceri de peste 82 milioane lei in anul 2009).
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In industria alimentara se remarca sectorul producţiei de lapte de consum, lactate şi
brânzeturi, care se afla tot in tradiţia activităţilor economice care s-au dezvoltat de-a lungul
timpului in judeţul Mureş (cu un sector zootehnic bine reprezentat şi cu unităţi reprezentative
in domeniul prelucrării laptelui). Acest sector s-a menţinut şi prin atragerea de investitori
străini de marca: grupul olandez Friessland Foods care a preluat SC Industrializarea Laptelui
Mureş SA din Tîrgu Mureş, sau grupul german Hochland care a investit in Sighişoara. SC
Industrializarea Laptelui Mureş SA este de altfel cel mai mare producător din acest domeniu
(cu o cifra de afaceri de 120 milioane lei şi 386 de salariaţi in anul 2009).
Alţi producător importanţi din industria de lactate sunt Indlacto Mureş SRL (firma romanoitaliana) sau, in periurban, Therezia Prodcom SRL Pănet şi Sanlacta SA Sântana de Mureş
(cu capital romano-german la constituire - investitor Raiffeisen Hamburg 50%, - acţiunile
investitorului german fiind achiziţionate ulterior de partenerii romani). Grupul Sanlacta
deţine şi propria ferma pentru creşterea bovinelor de lapte, Sanagra SA, una dintre cele mai
moderne şi bine dotate din România, care asigura lapte crud, corespunzând celor mai
exigente standarde impuse de Uniunea Europeana.
Alte domenii bine reprezentate ale industriei alimentare sunt prelucrarea cărnii, producţia de
mezeluri şi panificaţia, domenii in care activează multe întreprinderi mici, dar se remarca şi
câţiva operatori care au depăşit acest statut (Primacom SRL, cu o cifra de afaceri de 43
milioane lei şi 362 salariaţi in anul 2009 sau Tim Ko Brut SRL cu o cifra de afaceri de 12
milioane lei şi 212 salariaţi in anul 2009).
Dintre toate ramurile industriale, domeniul prelucrării metalelor şi al construcţiilor de maşini
a trecut prin cel mai complex proces de restructurare după anul 1990.
Cel mai important operator economic din acest domeniu este CIE Matricon SA (peste 44
milioane lei cifra de afaceri şi 263 salariaţi in anul 2009). Societatea funcţionează cu aceasta
denumire din anul 2006, când a fost preluata de CIE Automotive Group, o companie cotata la
Bursa de Valori din Spania. CIE Automotive Group are două unităţi cu activitate diferită:
CIE Automotive este furnizor global de servicii, componente şi subansamble pentru piaţa de
automobile şi Bionor care este dedicat producţiei şi distribuţiei de biodiesel. CIE Automotive
este specializat pe 6 tehnologii, cu fabrici în toată lumea: aluminiu, forjă, metal, turnare,
prelucrare şi plastic.
CIE Matricon SA îşi desfăşoară activitatea pe platforma industriala Matricon SA (fosta
Metalotehnica) care avea 5.319 salariaţi in anul 1991 şi producea maşini de cusut, maşini de
ţesut şi componente pentru industria producătoare de maşini textile. In prezent CIE Matricon
este complet reprofilata pe producţia de componente auto, fiind furnizor certificat pentru
mărci de renume din industria auto: Audi, Wolkswagen, Ford, General Motors, Renault,
Dacia etc. Ca parte a grupului CIE Automotive, CIE Matricon este specializata pe producţia
de matriţe şi ştanţe, precum şi pe tehnologia turnării sub presiune şi de prelucrare mecanica a
pieselor din aliaje de aluminiu şi zinc, cu scopul de a dezvolta produse cu valoare adăugată
importantă, cum ar fi: piese pentru direcţie, cutii de viteze, fluidodinamică, piese pentru
motor şi piese antivibraţii.
CIE Matricon are preocupări deosebite in ridicarea continua a standardului sau profesional,
printr-o activitate susţinuta de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi prin aplicarea
rezultatelor acestei activităţi in procesele de fabricaţie. CIE Automotive Group si-a înfiinţat la
Tîrgu Mureş propria unitate de cercetare: CIE R&D Rom SRL, pe care intenţionează să o
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dezvolte şi să o transforme intr-un centru de instruire, formare profesionala continua şi
cercetare-dezvoltare-inovare de interes naţional şi internaţional. Preocupările CIE Matricon
pentru activitatea de CDI rezulta şi din faptul ca, in perioada 2010-2012, implementează un
proiectul „Matriţe termice inteligente” in valoare de 9,5 milioane lei, cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2, Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
pentru competitivitate (administrata de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică),
Operaţiunea 2.3.3 Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. Obiectivul proiectului este
de a dezvolta o nouă metodă de realizare a matriţelor pentru turnarea sub presiune a
aluminiului care, prin punerea in practica a rezultatelor cercetării, va influenţa parametrii
procesului de turnare pentru obţinerea unor componente auto de cea mai buna calitate.
O alta întreprindere mare din industria municipiului Tîrgu Mureş care s-a reprofilat pe
producţia de componente auto este SC Electromureş SA (fosta secţie de electrocalorice a
întreprinderii Electromureş, care producea aparate electrocasnice mici, radiatoare cu ulei,
convectoare electrice). Electromureş SA (156 salariaţi in anul 2009) si-a schimbat profilul de
activitate după preluarea de grupul italian Tri.O.M. Spa (1998) şi produce in prezent ştanţe şi
matriţe, echipamente de iluminat şi de semnalizare pentru autovehicule, portbagaje pentru
autovehicule, echipamente pentru iluminat public.
In domeniul prelucrării metalelor îşi desfăşoară activitatea şi multe întreprinderi mici şi
mijlocii, ce realizează operaţiuni prelucrare la rece, turnare, operaţiuni de mecanica generala,
confecţii metalice, articole de feronerie, piese metalice diverse. Intre acestea se amintesc:
Allstar Prod SRL, Plasmaterm SA, Primex Mureş SRL, Viva Com SRL.
Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului a rămas in continuare una dintre cele mai
reprezentative ramuri industriale, a cărei dezvoltare este favorizata şi de abundenta de masa
lemnoasa din judeţul Mureş. Pădurile reprezintă una din cele mai importante resurse naturale
regenerabile cu ciclu lung, cu o valoare deosebită pentru mediu şi pentru dezvoltarea
economica. Suprafaţa fondului forestier este de circa 200.000 ha, reprezentând 30% din
suprafaţa judeţului Mureş. Masa lemnoasă este repartizata într-o structură armonioasă:
foioase, respectiv fag, stejar şi alte specii (63%) şi răşinoase (37% din suprafaţa totala a
fondului forestier).
In pofida restructurărilor masive din ultimii ani, SC Mobex SA (35 milioane lei cifra de
afaceri şi 717 salariaţi in anul 2009) a rămas cea mai importanta întreprindere producătoare
de mobila din Tîrgu Mureş şi una dintre cele mai mari din tara. De altfel, doar efectele
negative ale crizei economice (resimţite mai puternic in sectorul producţiei de mobila), au
coborât aceasta întreprindere sub pragul de întreprindere foarte mare (Mobex avea 1.079 de
salariaţi in anul 2007 şi 1.039 in anul 2008).
Prin îmbinarea tradiţiei cu modernitatea, Mobex a reuşit să se menţină in prim-planul
industriei de profil. Mobex este continuatoarea tradiţiei mai multor generaţii in fabricarea de
mobilier (pornind de la primele ateliere atestate documentar la sfârşitul secolului al XIX lea,
care au dus la înfiinţarea primei fabrici de mobila in anul 1948). In acelaşi timp, Mobex si-a
modernizat producţia prin utilizarea de tehnologii avansate şi a celor mai noi tendinţe in
design-ul de mobilier. De la producţia tradiţionala de mobila de arta cu sculptura şi intarsia
executate manual, Mobex si-a adaptat producţia cerinţelor actuale de pe piaţa, in special prin
extinderea gamei sortimentale pe segmentul de proiectare, execuţie şi montajul mobilierului
pentru hoteluri, restaurante, baruri, amenajări interioare personalizate.
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Mobila produsa de Mobex este livrata pe piaţa interna, dar un procent semnificativ este
destinat pieţei comunitare (in special Franţa, Anglia, Italia, Austria, Ungaria, Germania,
Bulgaria). Livrările extracomunitare se fac in special pe pieţele din tarile Comunităţii Statelor
Independente. Mobex SA este prezenta la fiecare ediţie a târgurilor internaţionale de mobila:
Kiev - martie, BIFE Bucureşti - septembrie, BNV Budapesta - septembrie, Moscova –
noiembrie.
Alţi producători importanţi din industria mobilei sunt: Ilefor SA, Studio Mex SRL, Robex
SRL, Saifamim Prod SRL, Mark Prodholz SRL, Comodex SCM.
Producţia de mobilier a judeţului Mureş a fost întotdeauna una dintre cele mai importante din
ţară (atât in termeni de producţie industriala cat şi de export). Producţia de mobila din judeţul
Mureş s-a situat pe locul 1 pe tara in anii 2000 şi 2002 şi pe locul al 3-lea in anul 2006
(ultimul an in care Anuarul statistic al judeţului Mureş publica informaţii privind ponderea şi
locul judeţului in economia naţionala pe ramuri sau produse industriale).
Ceea ce este de remarcat atunci când se face o analiza a industriei de exploatare şi de
prelucrare a lemnului din judeţul Mureş, este faptul ca exista, in continuare, unităţi de
producţie mari, de tradiţie, care s-au menţinut pe piaţa chiar şi in urma proceselor de
restructurare prin care au trecut. Exista însă şi numeroase întreprinderi infinitate după 1990,
care au crescut, ajungând la acelaşi statut sau chiar depăşind întreprinderile de tradiţie. In
acelaşi timp, in acest domeniu activează şi un număr mare de IMM-uri.
Data fiind aceasta densitate mare de unităţi de profil, industria de prelucrare a lemnului din
judeţul Mureş a făcut obiectul unor studii statistice şi a unor analize cantitative pentru
identificarea de clustere naturale potenţiale în România (denumite “clustere emergente”),
respectiv a unor „aglomerări spaţiale” de companii cu potenţial de dezvoltare.
In acest sens, studiul Grupului de Economie Aplicată (GEA), intitulat “Către o politică
industrială bazată pe aglomerări economice competitive – clustere – Identificarea clusterelor
emergente în România”25 face referire la proiectul INCLUD26 finanţat în cadrul programului
european Interreg III B CADSES. Proiectul, implementat in cadrul unui parteneriat
multinaţional in perioada 2003-2004, a avut ca scop să identifice clusterele potenţiale din
ţările partenere din Europa Centrală şi de Est (intre care şi România) şi apoi să asiste aceste
ţări în dezvoltarea lor, folosind experienţa şi know-how-ul partenerilor din Italia şi Austria.
Echipa de cercetare a proiectului a adunat un număr impresionant de date macroeconomice
referitoare la structura industrială a ţării, folosind statistici din documente naţionale şi
internaţionale27. Această componentă de analiza macroeconomica a fost realizata pentru a
identifica zonele cu concentrare industrială şi indicatorii de dezvoltare şi de competitivitate
cu valori peste media regională/naţională. In aceasta prima etapa (cluster mapping) echipa de
cercetare a identificat mai multe clustere potenţiale, in toate regiunile de dezvoltare, dar a
selectat doar doua pentru o analiză aprofundată in teritoriu: in sectorul industriei textile din
judeţul Bacău şi in sectorul de prelucrare a lemnului din judeţul Mureş.
Analiza teritoriala a confirmat datele macroeconomice privind potenţialul de cluster emergent
din industria de prelucrare a lemnului a judeţului Mureş. Pentru instituţionalizarea şi
25

Acest material se bazează pe studiul “To cluster, or not to cluster? The potential for competitive economic
growth through cluster development in Romania”, Pislaru D., Aristide O., 2004
26
“Industrial Cluster Development”
27
Rapoarte UE, OECD, ale Bancii Mondiale, Planul Naţional de Dezvoltare a Romaniei, Strategia de Politică
Industrială etc.
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operaţionalizarea acestui cluster raportul final al studiului a recomandat înfiinţarea unui
Centru de Servicii al Clusterului (CSC) care să desfăşoare activităţi in folosul membrilor
(întreprinderi de prelucrare a lemnului, furnizori, distribuitori etc.), cum ar fi: transfer
tehnologic şi C&D, optimizarea achiziţiilor de materii primare, semifabricate şi accesorii
pentru producţia de mobilă, facilitarea intrării pe pieţe noi naţionale şi internaţionale,
stabilirea de contacte pentru cooperarea cu alte clustere europene / mondiale, organizarea de
evenimente de matchmaking (bursă de contacte) cu potenţiali clienţi şi parteneri,
matchmaking online printr-un portalul de internet dedicat al clusterului, pregătirea şi
calificarea resurselor umane, îmbunătăţirea accesului la finanţare, transfer de know-how în
managementul de proiectelor europene etc.
Impedimentul major identificat in raportul final al acestui studiu se referea la lipsa resurselor
financiare, in contextul in care întreprinderile de profil chestionate s-au arătat reticente faţă de
ideea de a înfiinţa un fond comun pentru finanţarea iniţiala a CSC iar fonduri europene sau
alte tipuri de finanţări nu erau accesibile României la acea data. Al doilea obstacol identificat
se referea la absenţa unei companii-lider, capabilă să mobilizeze restul întreprinderilor din
cluster care au manifestat un comportament încă pasiv (aşteptând ca altcineva să facă primul
pas). Rezultatele acestui studiu constituie însă un argument solid pentru a găsi modalităţi de
valorificare a potenţialului de cluster emergent al judeţului Mureş, in domeniul industriei de
prelucrare a lemnului.
La finele anului 2009, obstacolele identificate in studiul INCLUD (finalizat in 2004) par mult
mai uşor de depăşit, din mai multe considerente.
In primul rând, SC Mobex SA si-a asumat rolul de companie-lider si, in colaborare cu
Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), a organizat, in cursul anului 2009,
mai multe întâlniri cu reprezentanţi ai companiilor de profil dar şi cu alţi parteneri interesaţi
in operaţionalizarea clusterului emergent in domeniul producţiei de mobila (identificat atât in
studiul menţionat cat şi in alte studii, dintre care unul aparţinând Băncii Mondiale). Proiectul
a fost sprijinit chiar de la început de către Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică
(GTZ), din cadrul Programului de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă
(WBF), care este parte integrantă a înţelegerii de cooperare tehnică încheiată între Germania
şi România. GTZ are experienţă internaţională în domeniul clusterelor antreprenoriale şi s-a
angajat să asiste întregul proces de înfiinţare a clusterului din Tîrgu Mureş. Alţi parteneri care
s-au oferit să susţină proiectul sunt: Asociaţia Patronală a Forestierilor din România
(ASFOR) şi Camera de Comerţ şi Industrie Mureş.
Pe parcursul întâlnirilor care au avut loc, s-a conturat ideea extinderii ariei de influenta a
clusterului şi in afara judeţului Mureş, înspre alte judeţe din Transilvania care dispun în mod
tradiţional de o industrie dezvoltată de prelucrare a lemnului şi mobilei, de o importanţă
strategică, fiind selectate judeţele: Bistriţa Năsăud, Harghita şi Braşov. Pentru activităţile de
formare profesionala şi de cercetare-dezvoltare au fost stabilite parteneriate strategice cu
Universitatea Transilvania din Braşov - Facultatea de Inginerie a Lemnului (singura cu acest
profil din tara) şi cu Institutul Naţional al Lemnului (INL), institut specializat pe activităţi de
C&D şi transfer tehnologic in domeniul ingineriei lemnului.
Clusterul îşi propune să devina o structura deschisa tuturor companiilor şi organizaţiilor ce
lucrează în cadrul lanţului de excelenţă al producţiei de mobilă: firme de exploatare şi de
prelucrare a lemnului, producători de mobilă, furnizori ai industriei de mobilă, distribuitori,
comercianţi cu amănuntul şi en-gros, furnizorii serviciilor de orice fel pentru industria
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lemnului şi mobilei (de ex. companii de consultanţă, consultanţi legali şi fiscali, agenţii de
marketing şi de relaţii publice (PR), agenţii de export, instituţii financiare, universităţi,
instituţii de C&D, şcoli profesionale sau de meserii cu specializarea in lemn şi mobilă.
Clusterul îşi propune să integreze şi actorii locali care sunt direct interesaţi in dezvoltarea
economica: camere de comerţ, asociaţii de afaceri, autorităţi locale.
In prezent, problema finanţării iniţiale a Centrului de Servicii al Clusterului pare să fie de
asemenea mai uşor de soluţionat decât in anul 2004, întrucât, dobândind statutul de stat
membru al Uniunii Europene, România are acum acces la fonduri comunitare dedicate
acestui tip de proiecte. Posibile surse de finanţare ar fi: Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice, AP 1, DMI 1.2, Operaţiunea c) Sprijin pentru integrarea
întreprinderilor in lanţurile de furnizori sau clustere, sau POS CCE AP2, DMI 2.2 Investiţii în
infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative, operaţiunea: poli de excelenta
(investiţii în dezvoltarea şi întărirea legăturilor între universităţi, institute de CD şi IMM-uri
inovative, în domenii economice dinamice sau Programul Cadru 7 pentru cercetare şi
dezvoltare tehnologică.
Industria de textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte este cunoscuta şi sub denumirea de
“industrie uşoara” deşi este un domeniu deosebit de complex şi eterogen, acoperind o mare
varietate de produse, de la firele sintetice de înaltă tehnologie, ţesăturile pretenţioase şi pielea
prelucrata prin tehnici complexe, pana la confecţiile de serie proiectate pe echipamente IT de
ultima generaţie sau la articolele “haute couture” ale marilor designeri. Prin cele trei
componente principale (produse textile, articole de îmbrăcăminte, respectiv pielărie şi
încălţăminte) industria uşoară reprezintă un sector economic important, atât prin tradiţia
îndelungată în activitatea de export, cat şi prin numărul de locuri de munca pe care le asigura.
Activităţile din industria uşoară se caracterizează prin participarea mai mare a capitalului
uman la realizarea producţiei, faţă de alte sectoare industriale. Acest lucru se poate observa şi
din faptul ca industria uşoară ocupă 17,5% din forţa de muncă din industria municipiului
Tîrgu Mureş, dar asigura doar 4,7% din producţia industrială.
Acest caracter “labour intensive” al industriei uşoare a determinat o răspândire larga a
fenomenului de perfecţionare activă (PA), cunoscut şi sub denumirea de “lohn” sau
“outsourcing” de forţa de munca (prin care toate materialele, design-ul şi tehnologia sunt
puse la dispoziţie de clientul extern care preia produsele finite, producătorul roman asigurând
doar manopera). În general, pentru firmele romaneşti, lucrul in sistem de perfecţionare activă
a prezentat o serie de avantaje, cel mai vizibil fiind menţinerea locurilor de muncă, transferul
de tehnologie care a însoţit investiţiile străine, creşterea nivelului de calificare a forţei de
muncă, creşterea capacităţii manageriale şi de marketing, o competitivitate sporita prin
conectarea la standardele de calitate şi control specifice pieţelor externe.
Tendinţele negative ale productivităţii în cadrul industriei de confecţii din ultimii ani pot fi
explicate prin continuarea procesului de restructurare (fiind un domeniu în care forţa de
muncă este utilizată intens, tehnologiile noi având un impact redus), aprecierea monedei
naţionale, reducerea activităţii de perfecţionare activă (lohn), intensificarea concurenţei
asiatice puternice din acest domeniu, creşterea preţului materiilor prime necesare în
sectoarele primare din industria textilă şi de pielărie etc. Liberalizarea comerţului cu textile,
începând cu 1 ianuarie 2005, corelat cu creşterea veniturilor salariale au generat relocări
rapide ale producţiei, în căutarea unor costuri şi mai mici pentru forţa de muncă. Astfel s-a
remarcat un flux puternic de produse din China către Uniunea Europeană, cu impact negativ
asupra evoluţiei producţiei şi a exportului industriei uşoare autohtone.
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Sectorul articolelor de îmbrăcăminte nu necesită investiţii mari în tehnologie, ci în design şi
branding, care sunt elemente esenţiale în cadrul acestei industrii. Brandurile proprii lipsesc
din patrimoniul producătorilor locali sau, daca acestea exista, sunt puţin cunoscute în afara
României.
Majoritatea firmelor care îşi desfăşoară activitatea in sectorul industriei de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte din Tîrgu Mureş sunt întreprinderi mici, doar câteva depăşind (cu
puţin) pragul de 50 de salariaţi de la care pot fi încadrate la categoria întreprinderilor mijlocii.
Intre acestea se amintesc: Textila Mureş Socom, Gitogi Service SRL, Manpel International
SRL, Textor Distribuţie SA, Textil Iteco SRL, Modi Ital Textil SRL, Textor SA. Sectorul
industriei de confecţii a atras şi mulţi investitori străini de talie mai mica, in special din Italia
şi din Germania.
Cel mai mare operator din industria de echipamente electrice, electronice şi optice a rămas
SC Romcab SA (fosta unitate producătoare de conductori şi cabluri electrice a întreprinderii
Electromureş). Cu o cifra de afaceri de 36 milioane lei şi 156 salariaţi in anul 2009, Romcab
SA produce o gama variata de conductori şi cabluri electrice pentru industria auto, cabluri
navale, cabluri pentru construcţii, pentru infrastructura energetica de transport şi de
telecomunicaţii, precum şi cabluri pentru aparate electrocasnice. Romcab este furnizor
acreditat pentru mărci cunoscute din industria auto-moto: Honda, Mazda, Mercedes, Opel,
Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio. In domeniul producţiei de conductori şi cabluri electrice îşi
desfăşoară activitatea şi câteva IMM-uri: Bata Rom SRL, Omni Cable SRL, Italoptica SRL,
Flashrom Company SRL, Nicolay România SRL.
Alţi operatori reprezentativi pentru ramura industriei de echipamente electrice, electronice şi
optice sunt: Aages SRL (fabricare de generatoare electrice, convertoare, inductoare,
schimbătoare de căldura) Nakita Prod Comimpex SRL (echipamente tehnice de
electrosecuritate)
In domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cel mai mare producător este
Kronberger Group SA, care a preluat fosta fabrica de cărămizi Mureşeni SA. Din grupul
Kronberger mai face parte o fabrica mare de cărămizi din judeţul Buzău şi o firma de
transport şi vânzări din Bucureşti care asigura distribuţia naţionala a produselor grupului. In
cadrul acestui domeniu îşi mai desfăşoară activitatea firme care produc materiale de
construcţii (beton şi produse din beton pentru construcţii): Aspharom SRL, Valpet SA,
Prefabricate Mureş SRL, Eurobet SRL, Reichon SRL sau sticla plata: Primer Electro SRL,
Rotecom SRL.
*****
Interdependenta dintre municipiul Tîrgu Mureş şi zona periurbană se manifesta, in general,
prin fluxul de forţa de munca înspre zona urbana mai puternic industrializata. In ultimii ani
se poate remarca însă o dezvoltare a activităţilor industriale in câteva localităţi din zona
periurbană, majoritatea in cadrul unor unităţi de producţie noi, create prin investiţii de tip
greenfield. Este o evoluţie normala, aflata in trendul de dezvoltare al oraşelor moderne, unde
activităţile industriale se muta in afara aglomerărilor urbane, la distanta mai mare de zonele
rezidenţiale, unde restricţii sunt mai puţine, dispun de spaţiu suficient şi de acces facil pentru
mijloacele de transport de mare tonaj.
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O astfel de dezvoltare întâlnim in zona Ungheni-Sanpaul, pe amplasamentul Parcului
Industrial - Platforma Vidrasău care dispune de 42 unităţi separate (loturi pentru
concesionare) cu o suprafaţa de 5.000 m2 fiecare. Platforma este poziţionată în imediata
vecinătate a reţelelor majore de comunicaţie: 2 km faţă de drumul european E60 (DN15), în
imediata vecinătate a căii ferate Târgu Mureş – Războieni şi în imediata vecinătate a
Aeroportului Internaţional Târgu Mureş. Este de menţionat şi faptul că traseul viitoarei
autostrăzi Transilvania (Bucureşti - Braşov - Târgu Mureş – Cluj Napoca – Oradea – Borş) va
trece prin apropierea Parcului Industrial, breteaua de acces urmând să fie legată în intersecţia
dintre DN15 şi drumul de acces în Parc. De la darea in folosinţa şi pana in prezent majoritatea
loturilor au fost concesionate astfel încât se pune deja problema unei extinderi in zona
Sânpaul.
Cea mai mare unitate de producţie care funcţionează deja in parc este Hirschmann România
SRL cu activitate in domeniul producţiei de componente auto (cablaje auto şi senzori de
parcare), cu o cifra de afaceri de 70 milioane lei şi 408 salariaţi in anul 2009. Investiţia de
peste 5 milioane euro aparţine grupului austriac Hirschmann Automotive, care este furnizor
acreditat pentru mărci de renume din industria auto: BMW, Chrysler-Daimler, Ford, Fiat,
Iveco.
O buna parte din unităţile de producţie din Parcul Industrial desfăşoară activităţi de prelucrare
a lemnului şi producţie de mobilier. In acest domeniu, cea mai mare investiţie din parc
aparţine grupului Mobexpert, care in anul 2007 a demarat un proiect de relocare a fabricilor
aparţinând grupului: IleforMex, MureşMex, ConfoMex şi StudioMex, de pe fosta platforma
industriala Ilefor (din zona Mureşeni), in incinta Parcul Industrial. Investiţia de 28 de
milioane euro a inclus şi construirea unei platforme logistice cu o suprafaţă de 12.000 m2.
Platforma este una dintre cele mai performante din România şi are un rol foarte important în
fluidizarea distribuţiei regionale, permiţând servicii mai bune în magazinele grupului şi
susţinând dezvoltarea reţelei regionale Mobexpert.
Înfiinţat în urmă cu 17 ani, Grupul Mobexpert este liderul pieţei de mobilier din România. Cu
o cifră de afaceri de 115 de milioane euro şi 2.200 de angajaţi in anul 2009, Mobexpert se
plasează între primele 12 întreprinderi europene din industria mobilei. Numai în Bucureşti şi
în oraşele mari, Mobexpert deţine 18% din piaţa de mobilier rezidenţial şi 30% din cea pentru
mobilier de birou. Ambele divizii sunt lideri pe pieţele de profil din România. Grupul
Mobexpert cuprinde 11 firme pe zona de retail, 9 fabrici de mobilă pe zona de producţie (în
patru centre de producţie din Bucureşti, Dej, Tîrgu Mureş şi Suceava), 6 firme de import şi 3
firme de servicii (informatică, logistică şi proiectare-dezvoltare). Mobexpert mai are
magazine proprii in Bulgaria şi in Serbia.
Alte localităţi din zona periurbană in care s-au înfiinţat unităţi industriale mari sunt:
Sângeorgiu de Mureş: Top Electro SRL (producţia de conductori şi cabluri electrice)
Dürkopp Adler SRL (producţia de maşini de cusut), Sâncraiu de Mureş: Contranscom Benţa
SA (construcţii) Daw Benţa România SRL (vopsele profesionale pentru construcţii), EPS
Thermopor SRL (materiale termoizolatoare pentru construcţii), Mobitech SRL (mobilier).
Aceste dezvoltări au făcut ca, in unele localităţi din zona periurbană, să existe un sector
industrial destul de bine reprezentat şi cu potenţial de creştere. Conform datelor din situaţiile
financiare pentru anul 2009, in sectorul industrial al zonei periurbane îşi desfăşoară
activitatea 268 de operatori economici (reprezentând aproximativ 16% din totalul firmelor
active) care deţin cca. 26% din totalul activelor, asigura 38% din totalul locurilor de munca,
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realizează 28 % din cifra de afaceri şi 27% din masa profitului brut înregistrat de toţi
operatorii economici din zona periurbană.
Din analiza ponderii ramurilor de activitate in cifra de afaceri totala realizata in zona
periurbană (vezi Tabelul 4.20 şi Figura 4.25), constatam ca cel mai bine reprezentate sunt
sectoarele de prelucrare a metalelor şi construcţii de maşini (25,4%), industria chimica
(21%) şi industria extractiva (22,6%).
Ponderea mare a sectorului industriei extractive este datorata, in principal, relocării
operatorului mare Foraj Sonde SA din Tîrgu Mureş in Ernei (cu activitate in extracţia gazelor
naturale, 558 salariaţi şi peste 125 milioane lei cifra de afaceri). Următoarele sectoare cu
ponderi reprezentative in cifra de afaceri sunt: industria alimentara (10,8%), industria mobilei
(6,3%), fabricarea de echipamente electrice, electronice şi optice (6%).
Reluând analiza prin prisma numărului de salariaţi, constatam ca cele mai multe locuri de
munca sunt asigurate de sectorul prelucrării metalelor şi al construcţiilor de maşini (peste
30%) celelalte sectoare având ponderi relativ apropiate: industria extractiva (12,7%),
prelucrarea lemnului şi industria mobilei (12,1%), industria chimica (11,1%), industria
alimentara (10,4%), industria de textile, confecţii şi pielărie (10,8%), industria de
echipamente electrice, electronice şi optice (8,4%).
In legătura cu sectorul prelucrării metalelor şi al construcţiilor de maşini, ar mai fi de
remarcat faptul ca acesta deţine şi o pondere însemnata in totalul activelor (cca. 36%) dar
este şi un sector in care a fost generat cel mai mare volum al pierderilor (59%).
Tabelul 4.20 – Structura sectorului industriei extractive şi prelucrătoare
in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri
- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Industria extractiva

7

129.466

593

85.053

3.553

168

Industria alimentară

37

61.906

483

27.641

2.914

666

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului, industria
mobilei
Industria chimica

37

17.701

503

7.456

3.036

708

58

36.195

562

27.419

2.093

2.296

28

120.233

517

66.957

4.318

3.441

Industria produselor farmaceutice

1

12.997

75

3.844

636

0

Fabricarea produselor din minerale
nemetalice
Prelucrarea metalelor şi construcţii
de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice
Alte activităţi industriale

15

2.837

48

2.937

44

390

60

145.751

1.416

130.920

3.299

11.504

7

34.351

392

6.668

1.192

14

18

12.219

62

5.538

397

257

268

573.657

4.651

364.432

21.484

19.445

TOTAL

108

Figura 4.25 – Structura sectorului industriei extractive şi prelucrătoare
in zona periurbană
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Cei mai importanţi operatori economici din zona periurbană, pe ramuri industriale sunt:
Industria extractiva
Industria alimentară

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului,
industria mobilei
Industria chimica
Industria produselor
farmaceutice
Fabricarea produselor din
minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor şi
construcţii de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice

Foraj Sonde SA Ernei
Sanlacta SA Sântana de Mureş, Therezia Prodcom SRL Pănet, Dona Impex
SRL Voiniceni, Bere Mureş Ungheni (preluata de grupul Heineken prin Brau
Union AG)
Rusancom Prod SRL Nazna, Maconf SRL Ungheni, Cicchine International
SRL Corunca, Just Now SRL Corunca, Hungant SRL Corunca
Mobinarta SA Voiniceni, Mobitech SRL Nazna,
Grange E.E. (Eastern Europe) SRL Ungheni
Daw Benţa România SRL Sâncraiu de Mureş, Allbright Com SRL Ungheni,
EPS Thermopor SRL Sâncraiu de Mureş
Vim Spectrum SRL Corunca
Tile Construct SRL Sânpaul
Hirschmann România SRL Chirileu, Kern Liebers Carpatia SCS Sâncraiu De
Mureş, Dürkopp Adler SRL Sângeorgiu de Mureş, Allcolors Serv SRL
Ungheni, Imatex SA Sântana de Mureş, Industrieanlagen SRL Livezeni
Top Electro SRL Sângeorgiu de Mureş, Fa.Ro.Tec. SRL Ungheni

Indicatorii de eficienta (productivitate şi profitabilitate) pe ramuri industriale înregistraţi in
Tîrgu Mureş, zona periurbană şi in judeţul Mureş sunt prezentaţi in sinteza in Tabelele 4.22
4.23 4.24 şi in Figura 4.26 .
Tabelul 4.22 – Indicatori de eficienta in industrie la nivelul municipiului Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş
Industria extractiva

Cifra de afaceri
- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Profit brut
- mii lei-

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate
- %-

127.589

199

38.858

641.153

30,46%

Industria alimentară

288.644

1.533

11.819

188.287

4,09%

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului, industria
mobilei
Industria chimica

107.360

2.328

8.791

46.117

8,19%

117.136

1.974

7.703

59.340

6,58%

840.790

3.094

18.794

271.749

2,24%

Industria produselor farmaceutice

364.216

796

5.501

457.558

1,51%

49.191

302

1.798

162.884

3,66%

234.143

1.733

26.996

135.109

11,53%

102.572

527

4.215

194.634

4,11%

70.336

802

11.843

87.701

16,84%

2.301.979

13.288

136.319

173.237

5,92%

Fabricarea produselor din
minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor şi construcţii
de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice
Alte activităţi industriale

TOTAL

110

Tabelul4.23 – Indicatori de eficienta in industrie la nivelul zonei periurbane
INDICATORI

Cifra de afaceri
- mii lei-

Zona periurbană
Industria extractiva

Număr
de
salariaţi

Profit brut
- mii lei-

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate
- %-

129.466

593

3.553

218.324

2,74%

Industria alimentară

61.906

483

2.914

128.171

4,71%

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului, industria
mobilei
Industria chimica

17.701

503

3.036

35.191

17,15%

36.195

562

2.093

64.404

5,78%

120.233

517

4.318

232.560

3,59%

Industria produselor farmaceutice

12.997

75

636

173.287

4,89%

Fabricarea produselor din
minerale nemetalice
Prelucrarea metalelor şi construcţii
de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice
Alte activităţi industriale

2.837

48

44

59.109

1,56%

145.751

1.416

3.299

102.931

2,26%

34.351

392

1.192

87.630

3,47%

12.219

62

397

197.082

3,25%

573.657

4.651

21.484

123.340

3,75%

TOTAL

Tabelul4.24 – Indicatori de eficienta in industrie la nivelul judeţului Mureş
INDICATORI

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Judeţul Mureş

Profit brut
- mii lei-

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate
- %-

Industria extractiva

272.152

903

43.160

301.386

15,86%

Industria alimentară

839.107

4.437

43.732

189.116

5,21%

Industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte
Prelucrarea lemnului, industria
mobilei
Industria chimica

333.701

6.253

19.370

53.367

5,80%

627.393

7.362

34.156

85.221

5,44%

1.046.438

3.878

23.801

269.840

2,27%

Industria produselor farmaceutice

377.274

871

6.146

433.150

1,63%

Fabricarea produselor din minerale
nemetalice
Prelucrarea metalelor şi construcţii
de maşini
Fabricarea de echipamente
electrice, electronice şi optice
Alte activităţi industriale

263.011

2.839

17.522

92.642

6,66%

555.822

5.269

40.932

105.489

7,36%

182.564

1.173

5.517

155.638

3,02%

127.798

1.594

18.095

80.174

14,16%

4.625.260

34.579

252.433

133.759

5,46%

TOTAL
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Figura 4.26 ... – Indicatori de eficienta pe ramuri industriale
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Prin prisma productivităţii muncii (cifra de afaceri anuala/salariat), observam ca la nivelul
industriei municipiului Tîrgu Mureş, cel mai bine se situează sectorul industriei extractive
(641.153 lei/salariat), iar in cadrul industriei prelucrătoare cel mai bine situat este sectorul
industriei farmaceutice (457.558 lei/salariat). Sectorul industriei farmaceutice se remarca deci
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şi prin eficienta cu care este cheltuita munca. Alte sectoare cu o productivitate peste media
sectorului industrial din judeţ (133.759 lei/salariat) sunt industria chimica, industria de
echipamente electrice, electronice şi optice, industria alimentară, fabricarea produselor din
minerale nemetalice, precum şi prelucrarea metalelor şi construcţii de maşini. Sub media pe
judeţ se situează prelucrarea lemnului, industria mobilei şi industria de textile, confecţii,
pielărie şi încălţăminte. Aceasta situare nu înseamnă neapărat o contraperformanţa a celor
doua sectoare ci tine mai degrabă de specificul activităţii care presupune o contribuţie mai
mare a factorului uman la realizarea producţiei (deşi exista şi aici elemente de automatizare şi
tehnologie de vârf, in special la operaţiile de croit sau debitat). Acest caracter labourintensive al celor doua sectoare rezulta şi din faptul ca deţin ponderi mai mari in totalul de
locuri de munca decât ponderile in totalul producţiei industriale.
Prin prisma profitabilităţii (rata profitului = profit brut/cifra de afaceri - exprimata
procentual), cel mai bine situat este tot sectorul industriei extractive (30,5%). In industria
prelucrătoare, peste media pe judeţ (5,5%) se situează prelucrarea metalelor şi construcţiile de
maşini, industria de textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, prelucrarea lemnului, industria
mobilei. Sub aceasta valoare sunt situate sectoarele de producţie a echipamentelor electrice,
electronice şi optice, industria alimentară, fabricarea produselor din minerale nemetalice,
industria chimica şi industria produselor farmaceutice. In cazul unei rate scăzute a profitului
trebuie făcuta o analiza atenta, de la caz la caz, întrucât aceasta poate constitui o
contraperformanţa in unele cazuri, dar poate fi scăzuta şi in cazul companiilor care au făcut
investiţii mari in ultima perioada.
Si in cazul sectorului industrial remarcam faptul ca ambii indicatori de eficienta au valori
medii mai mari in Tîrgu Mureş, fata de zona periurbană sau de media pe judeţ.
*****
Conform datelor prezentate in ultimul PUG, procesul de restructurare al marilor unităţi
industriale din Tîrgu Mureş începuse deja, dar era departe de a fi încheiat pana in anul 1998.
Analiza economica sectoriala menţiona câteva întreprinderi reprezentative, cu numărul de
salariaţi. Aceste date sunt prezentate in Tabelul 4.25 ce conţine şi informaţii in legătura cu
situaţia actuala a acestor întreprinderi.
Tabelul 4.25- Evolutia nr. Salariati situatia actuala
Denumirea societăţii
comerciale

Număr de
salariaţi
1990

Număr de
salariaţi
2009

In urma procesului de restructurare şi privatizare a fost
divizata in 3 întreprinderi funcţionând pe cele 3
platforme. Dintre acestea 2 funcţionează şi in prezent
sub denumirile:

Electromureş SA
(întreprindere foarte mare
care si-a desfăşurat
activitatea pe 3 platforme
industriale situate in locaţii
diferite)

-

electrocalorice

-

conductori, cabluri
electrice şi cablaje
auto

Observaţii

6.800

156

- Electromureş SA – reprofilata (de pe producţia de
articole electrocasnice pentru încălzit) pe producţia de
componente auto (faruri, semnalizare, portbagaje)
sisteme publice de iluminat, proiectare şi construcţie de
stanţe şi matriţe

165

- Romcab SA – restructurata, si-a păstrat acelaşi obiect
de activitate: producţia de conductori, cabluri electrice,
cablaje auto
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-

maşini de calcul

- Întreprinderea de maşini de calcul (Livezeni) a fost
desfiinţata (mai funcţionează o mica unitate de prelucrări
mecanice, sub denumirea Sumel Electromureş). O parte
din platforma a fost reabilitata de Universitatea “Petru
Maior” şi este sediul actual al Facultăţii de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Administrative

Matricon SA
(producţie maşini de
cusut)

5.319

263

In 2006 a fost preluata de grupul spaniol CIE
Automotive şi funcţionează sub denumirea CIE Matricon
SA, fiind reprofilata pe producţia de componente auto
din aluminiu (furnizor certificat pentru mărci de renume
din industria auto: Audi, Wolkswagen, Ford, General
Motors, Renault, Dacia etc.)

Imatex SA
(producţie maşini pentru
industria textila)

3.496

221

Azomureş SA
(producţie îngrăşăminte
chimice şi materiale
fotosensibile)
Armedica SA
(producţia de
medicamente)
Prodcomplex SA
(scule, matriţe, injectare
mase plastice, sticlărie,
covoare)
Mobex SA
(producţie de mobila)

4.782

2.489

Întreprinderea este relocata in Sântana de Mureş
Pe amplasamentul iniţial se afla un sediu de banca, o
firma de confecţii încălţăminte şi s-a construit centrul
comercial Kaufland - Domo
Uzina de materiale fotosensibile (str. Plopilor nr.13) a
fost desfiinţata – sit industrial neutilizat in prezent

323

576

2706

66

3.270

717

865
3.555

84
110
129

1.708

28

443

386

Textor SA
(ţesătorie de mătase)
Manpel SA
(pielărie şi confecţii de
mănuşi)
Confecţii Mureşul SA
(confecţii îmbrăcăminte)
Industrializarea Laptelui
SA (lactate şi brânzeturi)

Preluata de grupul Gedeon Richter care a continuat să
investească in dezvoltare
S-a menţinut doar o mica unitate ce prelucrează mase
plastice – sit dezafectat aproape in totalitate, o parte din
hale sunt închiriate unor IMM-uri, dar nu au fost
reabilitate
Deşi supusa unei restructurări masive, a rămas cea mai
importanta întreprindere producătoare de mobila din
Tîrgu Mureş şi una dintre cele mai mari din tara
Textor SA – ţesătorie de mătase
Textor Distribuţie SA – confecţii îmbrăcăminte
Manpel International SRL
Parte din platforma a fost transformata in hotel,
restaurant, centru spa (Complexul President-Manadas).
Parte din amplasament a fost transformat in spatii de
birouri in care funcţionează in prezent Oficiul
Registrului Comerţului Mureş
Preluata de grupul olandez Friessland Foods care a
continuat să investească in dezvoltare

Conform standardelor actuale de încadrare pe clase de mărime, aproape toate întreprinderile
menţionate in ultimul PUG s-ar fi încadrat la categoria foarte mari (peste 1000 de salariaţi).
Se constata ca, in urma procesului de privatizare şi restructurare doar Azomureş SA mai
depăşeşte aceasta cifra (deşi numărul de salariaţi a scăzut la jumătate). Mobex SA, Gedeon
Richter SA, Industrializarea Laptelui Mureş SA şi CIE Matricon sunt întreprinderi mari
(peste 250 salariaţi) iar restul au coborât la statutul de întreprinderi mijlocii (50-250 salariaţi)
sau chiar mici (sub 50 salariaţi).
Cu toate restructurările amintite, o buna parte dintre întreprinderile analizate continua să
funcţioneze pe vechile amplasamente, in spatii de producţie mult mai mici (adaptate
actualului volum al producţiei) in timp ce vechile hale sunt dezafectate.
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Alte întreprinderi, menţionate in ultimul PUG, ca fiind reprezentative pentru industria
judeţului la vremea respectiva, au fost privatizate, activitatea de producţie fiind ulterior
complet oprita de noii proprietari. Intre acestea se amintesc: SC Iseco SA (fostele Uzine de
reparaţii auto cu 2.400 salariaţi), Ţesătoria din bumbac (754 salariaţi), SC Carne Mureş SA
(1.217 salariaţi), SC Zamur SA (649 salariaţi), SC Mopan SA (1.113 salariaţi), SC Legume
Fructe SA (1.558 salariaţi). Majoritatea amplasamentelor pe care au funcţionat aceste
întreprinderi sunt parţial sau complet dezafectate.
Procesul de reconversie al siturilor industriale dezafectate sau parţial dezafectate a început in
anumite zone, dar exista încă numeroase locaţii care necesita intervenţii pentru a fi
transformate in zone funcţionale şi pentru a îmbunătăţi aspectul general al oraşului. Printre
locaţiile industriale care au fost transformate dobândind funcţionalităţi noi ar fi de amintit:







pe amplasamentul Manpel, str. Gheorghe Doja in zona Mureşeni – o parte din clădiri au
fost transformate in complex hotelier, de alimentaţie publica şi centru spa (complexul
President – Manadas)
pe fostul amplasament Imatex şi Legume-Fructe (frigorifer), strada Gh. Doja in zona
gării – s-a construit complexul comercial Kaufland – Domo, un corp de clădire a fost
amenajat ca sediu al Băncii Raiffeisen. Tot aici funcţionează şi o întreprindere
producătoare de încălţăminte iar Imatex SA si-a relocat producţia in Sântana de Mureş.
pe fostul amplasament al fabricii de maşini de calcul din Livezeni (una dintre platformele
pe are a funcţionat întreprinderea Electromureş) o parte dintre clădiri au fost reabilitate de
Universitatea „Petru Maior”. Aici funcţionează in prezent Facultatea de Ştiinţe
Economice, Juridice şi Administrative.
întreprinderea Ilefor (aparţinând grupului Mobexpert) si-a relocat unităţile de producţie
pentru mobilier, din str. Recoltei – zona Mureşeni in Parcul Industrial. Amplasamentul
eliberat este intr-o poziţie foarte buna pentru amplasarea unor centre comerciale.

Aceste evoluţii din sectorul industrial al municipiului Tîrgu Mureş creează probleme in
anumite zone, datorita numărului mare de situri industriale parţial dezafectate sau dezafectate
in totalitate, cu efecte negative asupra mediului şi a esteticii urbane. Pe de alta parte, aceste
locaţii sunt foarte bine poziţionate, beneficiază de utilităţi, infrastructura de acces şi de
telecomunicaţii, constituind resurse de teritoriu foarte valoroase, in contextul in care oraşul
este mărginit foarte strâns de localităţile periurbane şi nu are la dispoziţie spaţiul necesar
pentru a se extinde.
Pentru valorificarea acestor resurse s-ar impune o inventariere a siturilor industriale
neutilizate (majoritatea aflate in proprietate privata), precum şi a tuturor resurselor
disponibile. Astfel de resurse pot include: spatii industriale, platforme şi terenuri nefolosite,
mijloace de transport, utilaje disponibile, deşeuri, energie, expertiza etc. Scopul principal al
acestei acţiuni ar consta in identificarea tipurilor şi cantităţilor de resurse care ar putea face
obiectul unor parteneriate pentru valorificare, reciclare, reabilitare, reconversie etc.
Toate resursele identificate ar putea face obiectul unei oferte comune la nivelul municipiului
Tîrgu Mureş care să fie mediatizata pe cele mai diverse canale de care dispune administraţia
locala, precum şi alte organizaţii care ar putea fi implicate in acest proiect de interes major
pentru oraş, cum ar fi: Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, universităţi, institute de
cercetare, unităţi sanitare, alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. Un efort
coordonat in sensul găsirii de parteneri sau investitori pentru valorificarea acestor resurse ar
putea aduce mari beneficii pentru o dezvoltare viitoare moderna, durabila a oraşului.
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4.4.3. Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrica, termica şi gaze, captarea
tratarea şi distribuţia apei, canalizare şi gestiunea deşeurilor
Deşi reprezentat de un număr mic de operatori economici (0,6% din total) este un sector
economic deosebit de important, care deţine cca. 25% din totalul activelor, asigura 15% din
totalul locurilor de munca, realizează 36% din cifra de afaceri şi 39% din masa profitului brut
înregistrat de operatorii economici din municipiul Tîrgu Mureş. Sectorul se remarca şi printrun volum foarte scăzut al pierderilor (mai puţin de 1% din volumul total al pierderilor).
Indicatorii realizaţi pe principalele sub-domenii care compun acest sector sunt prezentaţi in
Tabelul 4.26.
Tabelul4.26 – Structura sectorului de producţie, transport şi distribuţie de energie
electrica, termica şi gaze, captare tratare şi distribuţia apei, canalizare şi
gestiunea deşeurilor in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş
Producţia, transportul şi distribuţia
energiei electrice
Producţia şi distribuţia de
gaze
Furnizarea de apa calda, abur şi aer
condiţionat
Captarea, tratarea şi distribuţia
apei, canalizare
Colectarea, tratarea, eliminarea şi
recuperarea deşeurilor

TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

2

6

0

5.331

6

0

2

3.282.126

5.485

1.112.896

281.658

0

1

50.673

278

36.865

40

0

9

52.896

796

128.983

327

442

33

105.743

525

86.335

3.042

1.041

47

3.491.445

7.084

1.370.408

285.073

1.483

Principalii operatori mari din Tîrgu Mureş care activează in acest domeniu sunt:
Producţia transportul şi distribuţia de gaze

E.ON Gaz Distribuţie SA
E.ON Gaz România SA

Furnizarea de apa calda, abur şi aer condiţionat

Energomur SA

Captarea, tratarea şi distribuţia apei, canalizare

Compania Aquaserv SA

Colectarea, tratarea, eliminarea şi recuperarea deşeurilor

Salubriserv SA

Extracţia şi distribuţia gazelor a constituit întotdeauna un domeniu de referinţa pentru
economia judeţului, având in vedere resursele însemnate de gaze naturale. Acest aspect
rezulta şi din cifrele prezentate care demonstrează preponderenta domeniului gazelor naturale
ce realizează 94% din cifra de afaceri a sectorului (3,3 miliarde lei) şi asigura 77% din totalul
locurilor de munca (vezi Figura 4.27).
Aceste cifre sunt realizate practic de 2 companii E.ON Gaz Distribuţie SA şi E.ON Gaz
România SA, ambele membre ale grupului E.ON din Germania, care este unul dintre cei mai
mari investitori de pe piaţa energiei electrice şi a gazelor naturale din România.
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Figura4.27 – Repartiţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi in cadrul sectorului de
producţie, transport şi distribuţie de energie electrica, termica şi gaze, captare tratare şi
distribuţia apei, canalizare şi gestiunea deşeurilor in municipiul Tîrgu Mureş

E.ON Gaz Distribuţie este unul dintre cei mai importanţi distribuitori de gaze naturale din
România întrucât asigură serviciul de distribuţie pentru consumatorii de gaze naturale din
peste 1.000 de localităţi din mediul urban şi rural, aceştia fiind deserviţi printr-o reţea de
distribuţie de 18.800 kilometri şi care acoperă o suprafaţă de cca. 122.600 km² din partea de
nord a ţării.
Grupul E.ON (Ruhrgas la vremea respectiva) a intrat pe piaţa distribuţiei de gaze in anul
2005, in urma preluării pachetului majoritar de acţiuni al companiei Distrigaz Nord SA Tîrgu
Mureş. Ulterior, grupul german a intrat şi pe piaţa furnizării de energie electrica prin
preluarea pachetului majoritar de acţiuni al companiei Electrica Moldova.
In anul 2009 s-a înfiinţat compania E.ON România SA ( cu activitate in domeniul serviciilor)
cu scopul de a deveni primul furnizor integrat de gaze naturale şi energie electrică din
România. E.ON România urmează să devina o singură interfaţă pentru clienţi şi furnizori,
precum şi o bază solidă pentru dezvoltarea şi eficientizarea operaţiunilor tuturor companiilor
grupului E.ON din România, astfel încât serviciile să se ridice la standardele oferite de
concern în toate ţările în care este prezent (in afara de România şi in Bulgaria, Cehia,
Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Slovacia, Spania, Suedia,
Ungaria).
Energomur SA este operatorul care gestionează sistemul de alimentare centralizată cu energie
termică (SACET) din municipiul Tîrgu Mureş. În cele 44 centrale şi 19 puncte termice
amplasate în centrul de greutate al zonei deservite, se produce energie termică prin utilizarea
gazului metan din reţeaua de distribuţie a oraşului. In 2008 aceste centrale şi puncte termice
asigurau necesarul de energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum
pentru 26.888 apartamente fizice, 153 agenţi economici şi instituţii publice, realizând o
producţie anuală de 247 mii Gcal. În conformitate cu strategia energetică locală, Energomur
SA derulează mai multe lucrări de investiţii în vederea creşterii eficienţei energetice a
sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a municipiului Tîrgu Mureş,
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respectiv pentru creşterea calităţii serviciului şi îmbunătăţirea percepţiei consumatorului
asupra calităţii serviciului. Acestea se refera, in principal, la modernizarea centralelor
termice, întreţinerea reţelei de conducte şi extinderea reţelelor de distribuţie orizontala şi
contorizarea individuală in zonele in care au rămas cei mai mulţi consumatori racordaţi la
sistemul centralizat de încălzire şi alimentare cu apa calda. Un alt proiect in derulare se refera
la recuperarea şi utilizarea biogazului generat în depozitul de deşeuri al municipiului Tîrgu
Mureş.
Sistemul centralizat de încălzire este însă puternic concurat in ultima perioada de încălzirea
pe bază de centrale termice individuale alimentate cu gaze naturale. Datorita debranşării unui
număr mare de consumatori de la sistemul de încălzire centralizată, mai multe centrale
termice au fost închise in cursul anului 2010, sistemul centralizat urmând a fi redimensionat
la aproximativ 10.000 de apartamente (faţă de 42.570 de apartamente pentru care a fost iniţial
proiectat sistemul). In prezent, Energomur se confrunta cu probleme financiare pe fondul
disfuncţiilor din sistemul de acordare a subvenţiilor generalizate pentru furnizarea agentului
termic şi nu dispune de fondurile necesare pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemului de
încălzire centralizata in zonele in care acesta a rămas preponderent. Se are in vedere
concesionarea serviciului către un operator privat, in contextul in care investiţiile necesare
pentru reabilitarea reţelei şi centralelor termice se ridică la circa 20-25 milioane de euro.
Începând cu 2012, în conformitate cu obligaţiile asumate la aderarea in UE, România va
trebui să introducă taxe pe energie şi taxe de mediu. In contextul introducerii acestor taxe,
utilizarea exclusiva gazelor naturale ca principala sursă de producere a energiei, (pentru care
se estimează de asemenea o creştere anuală de preţ de cel puţin 3% fără includerea inflaţiei)
va conduce la escaladarea preţurilor la energie termica, depăşind nivelul de suportabilitate al
consumatorilor. In acest context, se impun investiţii majore in rentabilizarea sistemului
centralizat, reabilitarea termica a clădirilor şi introducerea in sistemul de termoficare a unor
surse alternative de energie regenerabila (baterii solare, recuperarea şi utilizarea biogazului
rezultat din deşeuri etc.).
Compania Aquaserv SA este operatorul de interes regional care asigură serviciul de captare,
tratare şi alimentare cu apă potabilă, precum colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru 3.700
societăţi comerciale şi instituţii publice şi aproximativ 270.000 locuitori, din Tîrgu Mureş şi
din zona periurbană precum şi din alte localităţi din judeţul Mureş (Reghin, Sighişoara,
Târnavei, Luduş, Iernut, Ruşii Munţi, Deda, Şincai, Ceuaşu de Câmpie, Cristeşti, Sg. de
Mureş, Ungheni, Pogăceaua, Sărmaş, Sinpetru de Câmpie, Rîciu, Aluniş, Crăieşti etc.).
Aquaserv a devenit însă o companie de importanta regionala asigurând acest tip de servicii şi
pentru localităţi din judeţele Harghita şi Bistriţa Năsăud. De mai mulţi ani, Compania
Aquaserv implementează proiecte de investiţii pentru modernizarea sistemului de alimentare
cu apa potabila şi de canalizare, care au obţinut finanţare din fondurile europene pre-aderare
(Phare-Samtid, ISPA), din împrumuturi BERD sau donaţii din partea Guvernului Olandei.
In scopul respectării obligaţiilor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene,
Consiliul Judeţean Mureş a elaborat Strategia de dezvoltare judeţeană pentru apă şi
canalizare, Master-planul judeţean, Planul de acţiune şi Planul de investiţii necesare a fi
realizate pentru atingerea obiectivelor stabilite in strategie. Pentru soluţionarea problemelor
din sistem a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare „Aqua Invest Mureş”, în scopul
înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în
comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor
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administrativ-teritoriale membre (inclusiv municipiul Tîrgu Mureş). ADI „Aqua Invest
Mureş” a aplicat pentru obţinerea unei finanţări in cadrul POS Mediu, AP 1, pentru
implementarea unui proiect de investiţii in valoare de peste 110 milioane euro pentru
„Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Mureş”,
Beneficiarul proiectului, care include şi sistemul de alimentare cu apa şi de canalizare a
municipiului Tîrgu Mureş, este operatorul regional Aquaserv SA care acţionează la nivelul
judeţelor Mureş, Harghita şi Bistriţa Năsăud.
Salubriserv SA este operatorul privat care se ocupa cu salubrizarea stradală, transportul
deşeurilor, strângerea şi curăţarea noroiului şi a zăpezii, spargerea şi colectarea gheţii de pe
străzi şi trotuare, măturarea şi spălarea manuală sau mecanică a străzilor şi trotuarelor,
administrarea rampei de deşeuri a municipiului Tîrgu Mureş. Salubriserv deţine şi singurul
punct de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
Municipiul Tîrgu Mureş este membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară: „Ecolect
Mureş” constituita pentru implementarea la nivelul judeţului Mureş a unui „Sistem integrat
de gestionare a deşeurilor”. Pentru implementarea proiectului, in valoare de peste 53
milioane euro, ADI „Ecolect Mureş” a obţinut o finanţare in cadrul POS Mediu, AP 2.
Proiectul are şi o componenta pentru crearea infrastructurii necesare pentru colectarea
selectiva a deşeurilor la sursa, domeniu in care România înregistrează mari decalaje fata de
situaţia din tarile dezvoltate. Succesul acestei acţiuni va depinde şi de măsura in care
campania de educaţie ecologică prevăzuta in cadrul proiectului va avea succes.
Colectarea selectiva a deşeurilor pe scara larga constituie o premiza esenţiala pentru
dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor, iar oportunitatea va fi folosita cu siguranţa de
operatorii economici privaţi.
In domeniul colectării şi reciclării deşeurilor operează şi câteva IMM-uri cu sediul in Tîrgu
Mureş: Remat Mureş SA, Europlus Grup SRL, Reta Com SRL, Adina Com SRL sau in zona
periurbană: Toifor România SRL Ungheni, Ormatin Mur Materiale Recuperabile SRL
Cristesti, Maretin Materiale Recuperabile SRL Cristesti.
În ceea ce priveşte tratarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări, în
municipiul Tîrgu Mureş există o societate comercială, Pavacom SA, autorizată să prelucreze
deşeuri din beton, cărămidă, ţiglă şi ceramică în vederea obţinerii de cărămizi vibropresate
pentru pavaj.
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4.4.4. Construcţii
In sectorul de construcţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 744 societăţi comerciale
reprezentând aproximativ 10% din totalul operatorilor economici din municipiul Tîrgu
Mureş. Aceştia deţin aproximativ 4% din totalul activelor, asigura 11,5% din totalul locurilor
de munca, realizează 6% din cifra de afaceri şi 8% din masa profitului brut înregistrat de
operatorii economici din municipiul Tîrgu Mureş. Indicatorii realizaţi pe principalele subdomenii care compun acest sector sunt prezentaţi in Tabelul 4.28 şi Figura 4.28
Tabelul4.28 – Structura sectorului de construcţii in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Construcţii de clădiri
Lucrări de geniu civil şi lucrări
speciale de construcţii
Lucrări de instalaţii
Lucrări de finisare
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr
de
salariaţi

Active totale

249

197.733

1.783

77.734

14.676

5.231

79
240
176
744

225.172
150.349
41.812
615.066

1.612
1.340
598
5.333

69.090
45.959
11.391
204.174

24.366
18.719
3.102
60.863

5.446
3.794
3.095
17.566

- mii lei-

Profit brut
- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Figura4.28 – Repartiţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi in cadrul sectorului de
construcţii in municipiul Tîrgu Mureş

Sectorul construcţiilor de clădiri şi al construcţiilor speciale realizează 69% din cifra de
afaceri iar finisajele şi lucrările de instalaţii 31%. Principalii constructori din Tîrgu Mureş
sunt: Socot SA, Astor Com SRL, Izorep SRL, Alfaconstruct SA, Drumserv SA, Proconstruct
Corporation SRL, Drumuri şi Poduri Mureş SRL, Conimur SRL, Citadin Prest SA,
Construcţii Feroviare Mureş SA. Cele mai mari firme din domeniul instalaţiilor sunt:
Instaservice SRL, Insta Grup SRL, G&M International Instalaţii SRL
Sectorul de construcţii are o pondere însemnata şi in zona periurbană unde sunt prezente mai
multe firme mari de construcţii, intre care se evidenţiază grupul Benţa din Nazna (comuna
Sâncraiu de Mureş) cu activitate atât in zona construcţiilor cat şi in domeniul producţiei de
materiale de construcţii (materiale termizolante şi vopsele profesionale pentru construcţii).
In zona periurbană, sectorul de construcţii deţine aproximativ 24% din totalul activelor,
asigura 19% din totalul locurilor de munca, realizează 18% din cifra de afaceri şi aproximativ
24% din masa profitului brut înregistrat de operatorii economici din zona periurbană.
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Indicatorii realizaţi pe principalele sub-domenii care compun acest sector in zona periurbană
sunt prezentaţi in Tabelul 4.29 şi Figura 4.29 . .
Tabelul4.29 – Structura sectorului de construcţii in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană

Construcţii de clădiri
Lucrări de geniu civil şi lucrări
speciale de construcţii
Lucrări de instalaţii
Lucrări de finisare
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr
de
salariaţi

Active totale

124

160.052

1.290

240.685

7.758

2.671

28
45
44
241

153.476
44.841
8.853
367.223

601
347
87
2.325

73.044
22.224
2.740
338.692

5.464
4.912
737
18.872

1.742
377
571
5.361

- mii lei-

Profit brut
- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Figura4.29 – Repartiţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi in cadrul sectorului de
construcţii din zona periurbană

Principalii operatori din zona periurbană sunt: Contranscom Benţa SA Nazna, Geiger
Transilvania SRL Cristeşti, Azimut Com SRL Acaţari, MIF SA Sângeorgiu de Mureş,
Aramis SRL Murgeşti, Premaco SA Ungheni, Building Invest SRL Ernei, Rominsta SRL
Cristeşti.
In perioada 2005-2008 sectorul de construcţii a fost cotat ca fiind cel mai dinamic din
România, cu creşteri anuale de 25-30%, pe fondul aşa zisului “boom” imobiliar şi al
creditării, care din păcate s-a dovedit nesustenabil. Din acest motiv, sectorul a fost şi cel mai
lovit de criza financiara urmata de recesiunea economica severa care a determinat o contracţie
cumulata valorica a sectorului de cca. 40% şi o reducere a numărului de angajaţi cu mai mult
de 25%. Efectele crizei s-au resimţit in sector începând încă din a 2-a jumătate a anului 2008
când decontările lucrărilor au început să fie întârziate semnificativ şi multe proiecte au fost
amânate sau anulate de investitori. Sectorul se confrunta şi cu o creştere cumulata alarmanta a
volumului arieratelor ceea ce majorează direct, dar artificial, şi dinamica datoriilor
societăţilor către bugetele de stat şi de asigurări sociale.
O redresare in sectorul construcţiilor s-ar putea produce printr-o relansare susţinuta a
proiectelor de investiţii in infrastructura. Reabilitarea termică a clădirilor de locuinţe
colective poate reprezenta de asemenea o soluţie pentru redresarea firmelor de construcţii,
precum şi a celor care produc materiale de construcţii cu potenţial de izolare termica,
reabilitare şi finisaje exterioare.
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4.4.5. Comerţ
Comerţul intern
Comerţul este un domeniu reprezentat de un număr mare de societăţi comerciale (2.691
reprezentând cca. 36% din totalul firmelor active din Tîrgu Mureş). Sectorul deţine cca. 9%
din totalul activelor, asigura 20% din totalul locurilor de munca, realizează 24% din cifra de
afaceri şi 19% din masa profitului brut înregistrat de operatorii economici din municipiul
Tîrgu Mureş.
Mai mult de jumătate dintre comercianţi activează in sectorul de comerţ cu amănuntul dar
comerţul intermediar şi comerţul cu ridicata înregistrează o cifra de afaceri de peste 63% din
totalul pe sector. Aproximativ 10% din comercianţi se regăsesc in sectorul de comerţ cu
autovehicule, piese de schimb şi combustibili, întreţinere şi reparaţii auto (vezi Tabelul 4.30
şi Figura 4.30).
Tabelul 4.30– Structura sectorului de comerţ in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Comerţ cu autovehicule, piese
de schimb şi combustibili,
întreţinere şi reparaţii auto
Comerţ cu ridicata
Comerţ cu amănuntul
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr
de
salariaţi

Active totale

282

191.227

1.050

78.352

5.536

10.009

882
1.527
2.691

1.481.229
655.444
2.327.900

3.464
4.520
9.034

247.278
164.935
490.565

105.598
27.459
138.594

20.776
17.866
48.652

- mii lei-

Profit brut
- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Figura 4.30 – Repartiţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi in cadrul sectorului de
comerţ in municipiul Tîrgu Mureş

Si in zona periurbană regăsim un număr mare de societăţi comerciale (569 reprezentând cca.
34% din totalul firmelor active din zona). Aici comerţul asigura 20% din totalul locurilor de
munca, realizează 24% din cifra de afaceri şi 19% din masa profitului brut înregistrat de
operatorii economici din zona periurbană.
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In zona periurbană remarcam o mai buna reprezentare a sectorului de comerţ cu
autovehicule, piese de schimb şi combustibili, întreţinere şi reparaţii auto întrucât mulţi
comercianţi din aceasta categorie (majoritatea dealeri ai celor mai bine vândute mărci de
autoturisme) sunt localizaţi in aceasta zona, care oferă spatii mai mari pentru desfăşurarea
activităţii (vezi Tabelul 4.31 şi Figura 4.31.).
Tabelul4.31 – Structura sectorului de comerţ in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană

Comerţ cu autovehicule, piese
de schimb şi combustibili,
întreţinere şi reparaţii auto
Comerţ cu ridicata
Comerţ cu amănuntul
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr
de
salariaţi

Active totale

106

232.441

858

89.282

9.427

2.251

175
288
569

332.057
230.606
795.105

812
1.369
3.039

39.434
75.809
204.525

11.055
2.907
23.388

12.274
38.684
53.209

- mii lei-

Profit brut
- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Figura4.31 – Repartiţia cifrei de afaceri şi a numărului de salariaţi in cadrul sectorului de
comerţ in zona periurbană

Cei mai mari operatori din domeniul comercial înregistraţi in Tîrgu Mureş sunt: Darina Com
SRL, Palas Com SRL, Nirvana Excom SRL, Herlitz România SRL, Mondo Trade SRL,
Renania Trade SRL, Adimag Com Impex SRL, Pronto Universal SRL, Aliat Auto Teritorial
SRL, Surub Trade SRL, Muri Benz Oil SRL.
In zona periurbană amintim: Materom SRL Cristeşti, Farel Impex SRL Roteni, Auto Top Co
SRL Corunca, Lion Victoria SRL Corunca, Narida SRL Ungheni, Marsorom SRL Ernei.
O dezvoltare din zona comerţului, ce merita atenţie, o constituie segmentul de retail şi comerţ
en-gros cu produse farmaceutice care s-a dezvoltat mult in ultimii ani, atât prin contribuţia
operatorilor locali cat şi prin prezenta unor mari lanţuri naţionale şi multinaţionale
specializate in distribuţia produselor farmaceutice.
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Cifra de afaceri din domeniul comerţului cu produse farmaceutice a depăşit 400 milioane lei
in anul 2009 (aproximativ 10% din cifra totala de afaceri din comerţ, cumulata pentru
municipiu şi zona periurbană).
O contribuţie însemnata in atingerea acestei cifre revine firmei Bio Eel SRL (pe segmentul
en-gros, cu o cifra de afaceri de 82 milioane lei şi 136 salariaţi) dar mai ales firmei Gedeon
Richter Farmacia SA înfiinţata de grupul multinaţional Gedeon-Richter, care este un
investitor important şi in industria producătoare de medicamente din Tîrgu Mureş. Gedeon
Richter Farmacia SA administrează segmentul de retail al întregului grup şi a deschis in anul
2008 un centru logistic de peste 5000 m2 in Corunca (investiţie de peste 7 milioane euro). In
anul 2009, Gedeon Richter Farmacia SA avea 570 de salariaţi şi a realizat o cifra de afaceri
de peste 133 milioane lei.
Datele prezentate cu referire la sectorul comercial al municipiului Tîrgu Mureş nu includ însă
un segment deosebit de important, care câştigă tot mai mult teren in mediul urban şi anume
acela al comerţului modern practicat in cadrul unor structuri mari de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul de tip cash&carry, super- sau hipermarket, de multe ori concentrate in cadrul unor
suprastructuri de tipul marilor galerii comerciale (shoping mall), parcuri de retail etc. Aceste
structuri nu sunt incluse in analiza de mai sus întrucât ele aparţin de regula unor mari
companii naţionale sau multinaţionale şi au situaţiile financiare incluse in bilanţurile firmelor
mama cu sediul in capitala sau in străinătate.
In ultimii ani, acest segment a avut o dezvoltare remarcabila in municipiul Tîrgu Mureş, care
s-a aflat in atenţia investitorilor ce administrează astfel de structuri, precum şi a unor retaileri
de marca din tara şi din străinătate care si-au deschis centre comerciale sau magazine proprii.
Printre cele mai importante lanţuri de magazine prezente in Tîrgu Mureş se amintesc: Metro,
Selgros, Real, Auchan, Kaufland, Profi, Plus (reţea preluata recent de grupul Lidl), Baumax,
Praktiker, Media Galaxy, Ambient, Flanco, Domo, Romstal etc.
Marile centre comerciale sunt de regula localizate la ieşirile din oraş unde exista resurse
suficiente de teren pentru spatii comerciale şi pentru parcări iar infrastructura rutiera poate
prelua traficul intens generat de prezenta acestora. Din aceste considerente, in Tîrgu Mureş
cea mai mare concentrare se regăseşte pe E60 (DN15) la ieşirea spre Cluj Napoca, unde se
afla magazinul Metro Cash&Carry, şi European Retail Park: Auchan, Baumax, Media
Galaxy, Promenada Mall (care găzduieşte nume mari din retailul naţional şi internaţional cu
articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, cosmetice, farmaceutice, telefonie mobila, filiale de
bănci etc.). Tot pe E60, la ieşirea spre Braşov se afla magazinele Real, Flanco, Praktiker,
Romstal, Plus (Lidl). Deşi cartierul Unirii este o zona rezidenţiala importanta, care s-a extins
prin construcţia de locuinţe individuale şi in afara oraşului, aceasta zona nu beneficiază de
prezenta unor mari centre comerciale.
Deşi perioada de recesiune economica, manifestata printr-o contracţie puternica a cererii, a
dus la temporizarea unor proiecte mari din segmentul de retail sau al comerţului intermediar
(centre logistice), se poate afirma ca municipiul Tîrgu Mureş rămâne un important punct de
atracţie pentru investiţiile de profil, beneficiind şi de atu-urile poziţionării centrale şi ale
situării pe traseul autostrăzilor ce urmează a fi construite (autostrada Transilvania şi
autostrada spre Moldova).
Un efort coordonat in sensul atragerii de investitori strategici din aceste domenii poate aduce
mari beneficii pentru dezvoltarea viitoare a oraşului, pentru practicarea unui comerţ civilizat
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(cu care turiştii din tarile occidentale sunt obişnuiţi) şi poate contribui la crearea unui număr
mare de locuri de munca.
In mod inevitabil, prezenta marilor centre comerciale a determinat şi modificări semnificative
in obiceiurile de cumpărare ale locuitorilor din Tîrgu Mureş şi din zonele învecinate, ceea ce
nu putea să nu se răsfrângă negativ asupra activităţii micilor comercianţi locali. Acest aspect,
corelat cu contracţia cererii din ultimii 2 ani, poate constitui o explicaţie a faptului ca
societăţile comerciale din Tîrgu Mureş, cu activitate in comerţ, înregistrează un volum al
pierderilor de 32%. Contraperformanţa este şi mai evidenta in cazul sectorului comercial din
zona periurbană care generează 60% din volumul pierderilor, ceea ce reprezintă mai mult
decât dublul volumului de profit brut din sectorul comercial al zonei periurbane.
De altfel, comerţul desfăşurat de societăţile comerciale înregistrate in Tîrgu Mureş şi in zona
periurbană este încă dominat de prezenta unui număr mare de întreprinderi mici şi micro (mai
puţin de 1% din numărul total de comercianţi depăşesc pragul de 50 de salariaţi, de la care
pot fi considerate întreprinderi mijlocii). Daca analizam numărul mediu de salariaţi pe
societate cu activitate in comerţ din Tîrgu Mureş constatam ca acesta depăşeşte cu puţin cifra
de 3 salariaţi/societate (9.034 salariaţi in 2.691 unităţi comerciale).
Aceste date arata ca in comerţ activează încă un mare număr foarte mare de unităţi de mici
dimensiuni, nespecializate. Acestora li se adăuga şi un număr mare de mici comercianţi care
îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi
individuale sau producătorii agricoli individuali care îşi desfac produsele in pieţele agroalimentare.
Pentru micii comercianţi, care deţin segmentul lor de piaţa, este foarte important ca
administraţia oraşului să creeze condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat. In acest
sens ar fi de menţionat faptul ca, in ultimii ani, pieţele din municipiul Tîrgu Mureş au fost
renovate dispunând de utilităţile necesare, amenajări speciale şi condiţii igienico-sanitare
corespunzătoare pentru desfacerea produselor agro-alimentare. Conform datelor de la
Administraţia Pieţelor din Tîrgu Mureş cele 6 pieţe agro-alimentare ce funcţionează in zonele
rezidenţiale mari din Tîrgu Mureş (Cuza Voda, 1848, 22 Decembrie 1989, Diamant, Dacia,
Unirii – Piaţa Mureşeni fiind in renovare) dispun de peste 650 de locuri pentru producători
agricoli individuali şi de 90 de locuri pentru persoane juridice.
Majoritatea pieţelor dispun de spatii comerciale, chioşcuri din aluminiu sau hale pentru
produsele lactate (dotate cu vitrine frigorifice). In afara de Piaţa Unirii, care are un grad de
ocupare de 10%, celelalte pieţe au un grad de ocupare de 90-95%. Conform estimărilor
Administraţiei Pieţelor, in perioada 2005-2010 numărul comercianţilor din pieţele agroalimentare a scăzut cu 10%, ceea ce poate fi de asemenea o consecinţa a polarizării activităţii
comerciale in marile centre deschise in ultimii ani.
O alta tendinţa relevata de statisticile ultimilor ani se refera la creşterea segmentului de
consumatori care prefera produsele provenite din agricultura biologica (trend de consum
deosebit de pronunţat in tarile occidentale).
Creşterea acestui segment de consumatori este evidenta şi in Tîrgu Mureş şi este demonstrata
de numărul relativ mare de magazine specializate care comercializează produse „bio”
certificate (amplasate atât in zona centrala cat şi in majoritatea zonelor rezidenţiale).
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In prezent, produsele bio româneşti sunt încă puţine, datorita faptului ca mulţi agricultori nu
deţin certificate prin care să ateste faptul ca produsele lor au fost cultivate in sistem ecologic
(suta la suta naturale, fără îngrăşăminte chimice, fără tratamente cu erbicide sau alte substanţe
care pot dăuna organismului uman).
Conform specialiştilor europeni, ţara noastră dispune de condiţii bune pentru a produce
cantităţi însemnate de alimente organice iar, începând cu anul 2010, prin sistemul de
subvenţii, MAPDR încurajează agricultorii să treacă la producţia bio şi să îşi certifice
produsele. In ipoteza unei dezvoltări importante pe acest segment, pieţele agro-alimentare din
Tîrgu Mureş ar putea deveni cele mai importante puncte de desfacere ale produselor bio şi ale
produselor tradiţionale deosebit de apreciate de consumatori.
Un alt segment al cărui potenţial este încă insuficient exploatat este comerţul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet. Foarte puţine societăţi comerciale din Tîrgu Mureş au
acest obiect principal de activitate (dintre care doar 5 au o cifra de afaceri de peste 100.000
lei).
Internetul este cel mai puternic sistem de comunicare în afaceri apărut după invenţia
telefonului. Informaţia înseamnă putere, iar oamenii au acum un instrument ieftin şi relativ
uşor de folosit pentru a accesa informaţii dintre cele mai variate. Pentru a le rămâne
competitive afacerile managerii nu pot ignora impactul noilor tehnologii. Ei trebuie să
acţioneze rapid pentru a-şi extinde şi dezvolta afacerea de bază pe piaţa de eBusiness aflata
intr-o creştere accelerată. Internetul face posibilă o reacţie mai rapidă la cerinţele clienţilor şi
la tendinţele pieţei, eBusiness înseamnă mai mult decât mediul electronic în care se
desfăşoară activitatea, înseamnă eficienţă, stimularea creşterii economice şi a gradului de
ocupare a populaţiei.
Comerţul electronic (vânzare & cumpărare on-line) presupune reorganizarea inerentă a
proceselor de afaceri prin adoptarea tehnologiei digitale, o legislaţie adecvata, reglementări
interne pentru dezvoltarea pieţelor electronice de achiziţii publice, încurajarea firmelor să
devină “digitale" şi a consumatorilor să facă achiziţii “digitale”, utilizarea pe scara larga a
mijloacelor de plata electronice.
Interconectarea totală va constitui forma avansată de lucru în sistemul economico-social al
viitorului. În sfera comercială aceasta presupune procese inter- şi intra-organizaţionale
folosind platforme IT&C pe toate segmentele: Business to Consumer (B2C) – vânzarea
directă de produse şi servicii către utilizatorul final, Business to Business (B2B) - vânzarea
de produse sau servicii către firme, pentru consumul lor sau pentru re-vânzare, Business to
State (B2S) – vânzarea de produse sau servicii către instituţiile statului (conform
reglementarilor legale privind achiziţiile).
Aceste dezvoltări sunt menite să duca la interdependenţa electronică totala pe lanţul valorii
(de la furnizorul primar până la detailistul sau transportatorul care are contactul cu
consumatorul final), managementul digital al stocurilor, managementul digital al proceselor
de producţie (planificare, execuţie, control), managementul financiar digital (accelerarea
fluxurilor financiare şi administrarea on-line a tranzacţiilor), mobilitatea capitalurilor de orice
tip, externalizare, sub-contractare.
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Comerţ international
Volumul schimburilor comerciale externe ale judeţului Mureş a fost puternic afectat de criza
economica. Astfel, la finele anului 2009 exporturile, in valoare totala de 494,5 milioane, au
scăzut cu 30% fata de anul 2008 (705,5 milioane euro). Volumul importurilor a scăzut de
asemenea, dar numai cu 23% (de la 794,5 milioane euro in 2008 la 613,5 milioane euro in
2009). Balanţa comerciala a rămas deficitara, volumul deficitului fiind mai mare in anul 2009
(119 milioane euro fata de 89 milioane euro in anul 2008).
Principalele produse importate sunt maşinile şi aparatele electrice şi electronice, mijloacele
de transport, produsele chimice şi metalurgice, materialele textile şi îmbrăcămintea,
produsele alimentare. Principalele tendinţe manifestate în structura importurilor judeţului
Mureş in ultimii ani s-au manifestat in creşterea ponderii mijloacelor de transport, a maşinilor
şi aparatelor electrice, a produselor metalurgice şi chimice, scăzând ponderea produselor
alimentare, produselor din lemn, a materialelor textile şi a materialelor de construcţii.
Ponderea cea mai ridicată în volumul exporturilor o deţin produsele industriei chimice şi
farmaceutice (peste 25%), articolele de îmbrăcăminte, mobila şi articolele din lemn, adică
principalele produse realizate de sectorul industrial. De altfel, marii producători industriali
sunt şi cei mai mari exportatori: Azomureş SA (îngrăşăminte chimice), Gedeon Richter
România SA (medicamente), Mobex SA (mobila), Romoset Comimpex SRL (comerţ cu
ridicata mobila, articole de iluminat), Plasmaterm SA (piese şi componente metalice), Italo
Stil Confecţia SRL (confecţii textile), Daw Benţa România SRL (vopsele), Textor SA
(ţesături, confecţii textile), CIE Matricon SA (componente auto) Sandoz SRL (medicamente).
Cel mai mare exportator, Azomureş SA, livrează îngrăşăminte chimice atât pe pieţele
europene cat şi pe pieţe din Asia, Africa şi America de Sud: Turcia (23%), Ungaria (15,5%),
China (3,5%), Italia (9%), Franţa (6,5%), Algeria (6%), Bulgaria (6%), Brazilia (4,5%),
Germania (4%), Kenya (3%).
Medicamentele produse la Tîrgu Mureş de multinaţionalele Gedeon Richter şi Sandoz au de
asemenea o larga distribuţie internaţionala.
O mare parte din mobila produsa de Mobex este livrata pe piaţa comunitara (in special
Franţa, Anglia, Italia, Austria, Ungaria, Germania, Bulgaria). Livrările extracomunitare se fac
pe pieţele din tarile Comunităţii Statelor Independente. Mobex SA este prezenta la fiecare
ediţie a târgurilor internaţionale de mobila: Kiev - martie, BIFE Bucureşti - septembrie, BNV
Budapesta - septembrie, Moscova – noiembrie. Pentru confecţii textile, principalele pieţe de
desfacere sunt cele din Italia, Germania şi Franţa.
In general, distribuţia geografică a exporturilor arată o concentrare mare pe pieţele europene,
o mare parte din exporturile către UE fiind generate de industriile care folosesc în mod
intensiv forţa de muncă şi resursele naturale. Acestea sunt de obicei produse cu valoare
adăugată mică şi conţinut tehnologic scăzut şi care depind de costul mic al forţei de muncă şi
de materiale importate. În acelaşi timp mai mult de jumătate din deficitul comercial cu UE
este generat de industriile cu conţinut tehnologic intensiv.
Sectorul de îmbrăcăminte, spre exemplu, a devenit un important sector exportator. Deşi acest
lucru poate fi parţial atribuit unui mai mare grad de competitivitate acesta este şi rezultatul
activităţilor tip lohn sau nişelor create prin reorientarea exportului către alte produse şi
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sectoare productive in ţările nou intrate in UE. Asemenea avantaje competitive sunt uşor de
erodat şi de pierdut. Ele reprezintă condiţii temporare de competitivitate şi nu pot fi susţinute.
Economia românească are un nivel de competitivitate relativ scăzut în context european şi
România a atras investiţii mai mici per capita, comparativ cu alte ţări din regiune, datorită
unei competiţii regionale accentuate şi a întârzierii cu care s-a introdus un cadru legislativ
transparent. Decalajul competitiv faţă de restul ţarilor membre UE nu poate fi ignorat dată
fiind importanţa pieţei europene pentru România. Este foarte probabil ca acest decalaj să
crească dată fiind perspectiva unei şi mai mari liberalizări şi integrări a comerţului mondial,
lăsând exportatorii români într-o situaţie critică.
În ciuda deschiderii continue a comerţului exterior şi în ciuda performanţelor semnificative
ale exporturilor, exporturile româneşti încă nu sunt diversificate îndeajuns. Acest lucru se
datorează în parte faptului că puţine întreprinderi au activităţi inovative sau de cercetare în
dezvoltarea produselor şi serviciilor lor. O scurtă privire prin exporturile principale relevă
rapid că majoritatea sunt sectoare tradiţionale. A existat puţină inovare şi, în consecinţă,
există puţine industrii care folosesc în mod intensiv tehnologie noua.
Prin urmare prioritatea strategică in dezvoltarea exporturilor trebuie să se refere la crearea de
avantaje competitive, dezvoltarea capacităţii şi a competenţei sectoarelor exportatoare,
atragerea de investiţii locale şi străine şi crearea unei economii care să poată să se dezvolte în
condiţii de comerţ liber într-o piaţă din ce în ce mai globalizată. Investiţiile străine directe
reprezintă o sursă de capital, de know-how, tehnologie şi aptitudini manageriale şi stimulează
creşterea economică. România trebuie să devină un pretendent mai bun pentru absorbirea
investiţiilor străine directe, mai ales a celor orientate spre export.
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4.4.6. Servicii
In sectorul serviciilor regăsim cel mai mare număr de societăţi comerciale (3.140
reprezentând cca. 42% din totalul firmelor active din Tîrgu Mureş). Sectorul deţine cca. 38%
din totalul activelor, asigura 24,4% din totalul locurilor de munca, realizează 10% din cifra de
afaceri şi cca. 15% din masa profitului brut înregistrat de operatorii economici din municipiul
Tîrgu Mureş.
Caracterul intangibil al serviciilor precum şi numărul mare de activităţi eterogene atribuite
acestui sector fac destul de dificila analiza şi tratarea lui în mod unitar sau agregat. In analiza
de fata s-a făcut o grupare a sectorului de servicii pe următoarele subdomenii:













Transporturi şi depozitare (cuprinde transporturi de calatori şi de marfuri, activităţi de
depozitare şi manipulare a marfurilor şi alte activităţi anexe transporturilor),
Hoteluri, restaurante şi asistenta turistica (cuprinde domeniul serviciilor de cazare şi
alimentatie publica ce este cunoscut şi sub denumirea generica “HoReCa” – hoteluri,
restaurante, catering, pecum şi tour-operatori, agentii de turism şi de ticketing);
Tehnologia informatiilor şi comunicaţii (cuprinde servicii de realizare software
orientat client, prelucrare de date, realizare şi administrare pagini web, consultanta in
domeniul tehnologiei informatiei şi comunicatiilor, telecomunicatii)
Cercetare-dezvoltare (cuprinde activităţi de cercetare-dezvoltare in stiinte naturale şi
inginerie, stiinte sociale şi umaniste);
Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice (activităţi de consultanta pentru afaceri şi
management, consultanta juridica, activităţi de contabilitate şi audit financiar,
consultanta in domeniul fiscal, activităţi de inginerie şi consultanta tehnica legate de
acestea, activităţi de testări şi analize tehnice, activităţi de arhitectura, servicii de
reprezentare media, activităţi ale agenţiilor de publicitate);
Servicii administrative şi servicii suport (servicii de furnizare şi management a forţei
de munca, activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice, activităţi ale
centrelor de intermediere telefonica de tip “call center”, activităţi de organizare a
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, activităţi de traducere scrisa şi orala, activităţi
de investigaţii, protecţie şi garda, sistemele de securizare, alte servicii suport prestate
in principal pentru întreprinderi);
Învăţământ (cuprinde doar serviciile de invatamant prestate in regim privat, in
principal organizarea de cursuri de formare profesionala continua, scoli de conducere,
invăţământ în domeniul cultural - limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte
forme de invatamant);
Sănătate şi asistenţă socială (cuprinde doar serviciile de asistenta medicala,
stomatologica şi asistenţă socială prestate in regim privat, inclusiv activităţile de
medicina veterinara);
Alte servicii (cuprinde o mare varietate de servicii prestate in special pentru persoane
fizice: inchirieri, reparatii, agentii imobiliare, editare de publicatii, activităţi
fotografice, servicii de infrumusetare şi intretinere corporala, organizare de
spectacole, activităţi sportive şi recreative alte activităţi de servicii neclasificate in alta
parte).

Indicatorii realizaţi pe principalele sub-domenii care compun sectorul serviciilor din
municipiul Tîrgu Mureş sunt prezentaţi in Tabelu4.32. şi Figura 4.32.
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Tabelul 4.32 – Structura sectorului de servicii in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

Transporturi şi depozitare
Hoteluri, restaurante şi asistenta
turistica

458

242.449

2.624

107.062

10.329

16.601

377

141.647

1.469

155.441

5.478

6.945

Informaţii şi comunicaţii

281
8

78.460
1.074

925
12

26.814
181

12.350
528

1.841
35

945

198.352

1.958

1.546.084

36.814

13.690

266

170.394

2.009

35.836

15.550

2.328

43
207
555

3.861
42.852
153.464

108
684
1.464

3.009
68.176
201.661

318
4.714
22.340

902
3.768
8.609

3.140

1.032.553

11.253

2.144.263

108.421

54.718

Cercetare-dezvoltare
Servicii profesionale, ştiinţifice şi
tehnice
Servicii administrative şi servicii
suport
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte servicii

TOTAL

Se poate constata ca cel mai mare număr de societăţi comerciale (945, reprezentand 30% din
total) îşi desfăşoară activitatea in domeniul serviciilor profesionale, ştiinţifice şi tehnice.
Domeniul este bine reprezentat şi prin prisma cifrei de afaceri (19,2% din total) şi al
numarului de locuri de munca pe care il asigura (1.958 reprezentand 17,4% din total).
Ponderea mare a acestui domeniu in totalul activelor este datorata operatorului E.ON
România SA ,companie infiintata in anul 2009 de grupul german E.ON, cu scopul de a deveni
primul furnizor integrat de gaze naturale şi energie electrică din România, o singură interfaţă
pentru clienţi şi furnizori şi o bază solidă pentru dezvoltarea şi eficientizarea operaţiunilor
tuturor companiilor grupului E.ON din România, astfel încât serviciile să se ridice la
standardele oferite de concern în toate ţările în care este prezent (in afara de România şi in
Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Slovacia,
Spania, Suedia, Ungaria).
Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice sunt servicii cu valoare adaugata mare care
necesita personal cu studii superioare şi cu pregatire de specialitate tehnica, economica sau
juridica. Analizand structura operatorilor din acest domeniu se poate constata o mai buna
reprezentare a activitatilor de inginerie, consultanta tehnica, testări şi analize tehnice,
contabilitate şi consultanta in domeniul fiscal in defavoarea activitatilor de consultanta
consultanta generala pentru afaceri şi management. Domeniului i se poate atribui o pondere şi
mai mare daca se iau in calcul profesiile liberale, exercitate fără un angajament permanent,
pe cont propriu, de persoane cu pregătire superioara in domeniile: drept (notari, avocaţi,
executori judecătoreşti, practicieni in reorganizare şi lichidare judiciara etc.), arhitectura,
economie şi finanţe (contabili autorizaţi, experţi contabili, auditori financiari, consultanţi
fiscali), tehnic (experţi tehnici, evaluatori, geodezi, topografi), alte domenii (traducători,
jurnalişti, scriitori, mediatori, psihologi, consultanţi in management, marketing etc.).
Aproape un sfert din cifra de afaceri din servicii (23,5%) este realizata de sectorul de
transporturi şi depozitare care asigura şi cel mai mare numar de locuri de munca (2.624
salariati, reprezentand 23,3% din totalul pe sector). In acest sector activeaza un numar mare
de IMM-uri (458, reprezentand 14,6% din total) dar şi cativa trasportatori mari, intre care se
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amintesc: Siletina Impex SRL şi Transport Local SA (cu activitate principala in sectorul
tansportului public din Tirgu Mures şi din zona periurbana), Stacamion SRL şi International
Transport Auto (transporturi rutiere de marfuri).
Figura 4.32 – Structura sectorului de servicii in municipiul Tîrgu Mureş
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Operatorii din turism in numar de 377, reprezentand 12% din total, realizeaza 13,7% din cifra
de afaceri şi asigura 13,1% din numarul de locuri de munca din sectorul de servicii. Cei mai
mai importanti operatori din domeniul hotelier sunt: Voiajor SRL, Manadas Prod SRL, Drill
Invest SA, Hotel Concordia SRL, Continental SA iar in domeniul agentiilor de turism şi de
ticketing: Charter Trans Air SRL.
Un alt sector cu valoare adaugata mare este acela al serviciilor din domeniul tehnologiei
informatiei şi comunicatiilor reprezentat prin 281 societăţi comerciale (9% din Total), ce
realizeaza 7,6% din cifra de afaceri şi asigura 8,2% din numarul de locuri de munca din
sectorul serviciilor. Cei mai importanti operatori din domeniu sunt Reea SRL, Caro Comp
SRL, Anvico SA, Megadata SRL şi Sysgenic Group SRL.
O evolutie constant ascendenta in ultimii ani a inregistrat-o sectorul serviciilor medicale
prestate in regim privat, in spitale şi policlinici particulare (6,6% din numarul de societăţi şi
6,1% din numarul de salariati). Printre unitatile care dispun de dotari la cele mai inalte
standarde, conditii deosebite de tratament şi personal medical de un inalt profesionalism se
amintesc: Nova Vita San SRL, Adria Med SRL, Centrul Medical Topmed SRL şi Carit San
SRL. Ponderea sectorul serviciilor medicale prestate in regim privat poate fi apreciata ca fiind
şi mai mare pentru ca şi in acest domeniu categoria profesiilor liberale este foarte bine
reprezentata printr-un numar mare de cabinete medicale individuale, farmacişti, asistenţi
medicali, cabinete stomatologice cu practica privata, tehnicieni dentari, medici veterinari etc.
Activitatea de cercetare dezvoltare din sectorul privat detine din pacate o pondere foarte
mica. Nu atat prin prisma activităţii prezente cat prin perspectiva de dezvoltare, este totusi de
remarcat firma CIE R&D Rom SRL constituita de grupul spaniol CIE Automotive pentru a
gestiona activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a grupului in domenii ce tin de
imbunatatirea procesului tehnologic şi a calitatii componentelor auto produse de firma CIE
Matricon. CIE Matricon implementează deja un proiect de cercetare in valoare de 9,5
milioane lei, finantat prin POS CCE, Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.3.3 Promovarea
inovării în cadrul întreprinderilor.
In zona periurbană (vezi Tabelul 4.33. şi Figura4.33.) peste 45% din cifra de afaceri este
realizata de sectorul pe care l-am denumit „alte servicii”. Este sectorul cel mai eterogen,
reprezentat de mici prestatori cu activităţi diverse de întreţinere şi reparaţii, inchirieri,
activităţi fotografice, servicii de infrumusetare şi intretinere corporala etc.
Tabelul 4.33 – Structura sectorului de servicii in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană
Transporturi şi depozitare
Hoteluri, restaurante şi asistenta turistica
Informaţii şi comunicaţii
Cercetare-dezvoltare
Servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Servicii administrative şi servicii suport
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte servicii

TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

142
89
38
2
103
45
7
18
97
541
132

Cifra de
afaceri
- mii lei-

Număr
de
salariaţi

Active totale
- mii lei-

Profit
brut
- mii lei-

86.331
17.536
11.950
534
21.339
10.476
588
1.605
124.383
274.741

569
316
89
5
235
317
20
35
155
1.741

125.533
45.836
3.880
603
12.662
2.593
240
1.664
263.228
456.238

1.987
846
909
34
2.893
956
24
412
5.534
13.595

Pierdere
bruta
- mii lei-

4.295
1.194
359
26
1.051
486
38
48
1.468
8.966

Poziţionarea foarte buna a sectorului de transporturi din zona periurbană (31,4% din cifra de
afaceri şi 32,7% din numărul de salariaţi) este datorata, in cea mai mare măsura, faptului ca
datele analizate conţin şi indicatorii realizaţi de Aeroportul Internaţional Transilvania din
Vidrasău.
Figura 4.33 – Structura sectorului de servicii in zona periurbană
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In domeniul turismului cel mai important operator din zona periurbană este SC Băile Sărate
SRL din Sângeorgiu de Mureş, care gestionează complexul hotelier, de agrement şi baza de
tratament Apollo Welness Club.
*****
După cum s-a mai arătat, sectorul de servicii din Tîrgu Mureş mai cuprinde o gama larga de
servicii financiar-bancare, de asigurări sau de telecomunicaţii, deosebit de bine reprezentate
prin numeroase sucursale sau filiale ale celor mai mari companii naţionale şi multinaţionale
prezente in România. Si, nu in ultimul rând, tuturor acestor servicii prestate in regim privat li
se adăuga o gama larga de servicii publice, sociale şi administrative.
Servicii financiar-bancare şi de asigurări
Cele mai importante banci şi societăţi de asigurări naţionale şi multinaţionale prezente in
România au deschis sucursale sau filiale in municipiul Tîrgu Mureş. Intre acestea se
amintesc: Banca Naţională a României, Trezoreria Tîrgu Mureş, CEC Bank, Banca
Comercială Română, Banca Română de Dezvoltare – GSG, Raiffeisen Bank, Banca
Unicredit-Ţiriac, Banca Transilvania, Banc Post, Banca Românească, ING Bank, Royal Bank
of Scotland, Leumi Bank, Garanti Bank, GE Money, OTP Bank, Piraeus Bank România.
Banca Romexterra are sediul central in Tîrgu Mureş.
In ultima perioada, băncile mari au deschis filiale şi agenţii in cele mai populate zone
rezidenţiale precum şi in marile centre comerciale. Se remarca de asemenea o politica a
băncilor de încurajare a utilizării mijloacelor electronice de plata precum şi de utilizare pe
scara tot mai larga a platformelor de internet banking.
Din păcate, perioada de criza pe care o traversam creează mari dificultăţi în accesarea
finanţărilor, creditul devenind mai scump atât pentru stat cât şi pentru persoane fizice şi
pentru companii. În plus, deficitul fiscal ridicat a adus Guvernul în competiţie pentru
lichidităţi cu sectorul privat (în defavoarea acestuia din urmă).
Cele mai importante firme de asigurări prezente in Tîrgu Mureş sunt: Allianz Tiriac, Asirom,
BCR Asigurari, BT Asigurari, Generali Asigurari, Omniasig, Astra Asigurari etc.
Telecomunicaţii
Dezvoltarea accentuata din ultimii ani pe segmentul de telecomunicaţii a fost favorizata de
utilizarea de tehnologii avansate pentru modernizarea infrastructurii de telefonie fixa,
televiziune prin cablu şi internet, extinderea reţelelor digitale şi creşterea gradului de
acoperire pentru reţelele de telefonie mobila şi internet, apariţia unor oferte de servicii
integrate, la preturi accesibile, ale celor mai mari operatori prezenţi pe piaţa
telecomunicaţiilor din România.
Intre aceştia se remarca: Romtelecom (telefonie fixa, telefonie mobila prin Cosmote,
televiziune prin cablu, internet), RCS&RDS (televiziune prin cablu, internet, telefonie fixa şi
mobila), Vodafone (telefonie mobila şi fixa, internet), Orange (telefonie mobila şi fixa,
internet).
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Mass media
In Tîrgu Mureş funcţionează doua posturi locale de televiziune (TTM - Televiziunea Tîrgu
Mureş, Ştii TV), posturi locale ale radio-ului şi televiziunii publice (TVR Mureş şi Radio
Tîrgu Mureş), precum şi staţii locale ale mai multor posturi private de televiziune şi de radio:
Antena 1, Pro TV, Realitatea TV, Prima TV, Radio Gaga, Europa FM, Pro FM, Radio Son
etc.
Presa scrisa este reprezentata prin ziarele cotidiene locale: Cuvantul Liber, Nepujsag, Zi de
Zi, 24 Ore Mureşene, săptămânalele: Ziarul de Mureş, Flash (săptămânal de publicitate),
revistele de cultura Vatra şi Lato.
Transporturi
Poziţia centrala a municipiului Tîrgu Mureş in teritoriul naţional îi conferă un avantaj
competitiv important pentru atragerea de investiţii in centre de transfer logistic pentru
distribuţia naţionala şi internaţionala a mărfurilor. Infrastructura de transport şi de
comunicaţii reprezintă un factor cheie şi pentru dezvoltarea turismului care necesita căi de
acces moderne şi rapide. Aceste oportunităţi de dezvoltare nu pot fi valorificate fără
modernizarea şi eficientizarea infrastructurii de transport rutier, feroviar, aerian, precum şi a
sistemului de transport multimodal combinat.
Transportul rutier
Căile rutiere reprezintă un element esenţial al potenţialului economic al unei ţări, pe ele
transportându-se cea mai mare parte a mărfurilor şi a forţei de muncă, atât în plan naţional,
cât şi internaţional. Tendinţa creşterii volumului de mărfuri transportate pe cale rutiera este
generalizată în toate ţările lumii. Susţinerea acestei creşteri reclamă o infrastructură rutieră
performantă şi adaptată noilor vectori de trafic. Conform statisticilor, transporturile rutiere
din România deţin o pondere de cca. 70% din transportul de pasageri şi 78,5% din transportul
de mărfuri. Activităţile logistice conexe activităţii de transport, în principal activităţile de
manipulare şi depozitare, se corelează de asemenea într-o proporţie mai mare cu activitatea
de transport rutier. Transporturile pe calea ferata asigură 28% din transportul de pasageri şi
16% din transportul de mărfuri. Diferenţa este reprezentata de transporturile aeriene, pe apa şi
prin conducte.
Cel mai important drum european ce traversează municipiul Tîrgu Mureş este E 60 (frontiera
cu Ungaria – Borş – Oradea – Cluj-Napoca – Tîrgu Mureş – Braşov – Ploieşti –Bucureşti –
Constanţa). Exista o conexiune buna şi cu alte culoare de transport de importanta naţionala şi
internaţionala ce traversează Regiunea Centru: E68 (frontiera cu Ungaria – Nădlac – Arad –
Deva – Sebeş – Sibiu – Braşov), E81 (frontiera cu Bulgaria – Giurgiu – Bucureşti – Piteşti –
Sibiu – Cluj-Napoca – Satu Mare – Halmeu – frontiera cu Ucraina), E574 (Piteşti – Braşov
– Bacău); E 58 (frontiera cu Ucraina – Halmeu – Baia Mare – Dej – Bistriţa – E 578 –
Reghin – Gheorghieni – Miercurea Ciuc – Sfântu Gheorghe).
Potenţialul de transport rutier şi de centru de transfer logistic va fi insa cu adevărat pus in
valoare după finalizarea construcţiei autostrăzilor (vezi Figura 4.34.) pe al căror traseu se va
afla municipiul Tîrgu Mureş: autostrada A3 Transilvania (Bucureşti – Braşov – Tîrgu Mureş
– Cluj Napoca – frontiera cu Ungaria Borş) care va tranzita median teritoriul judeţean, pe
direcţie SE – NV şi autostrada spre Moldova (Tîrgu Mureş – Piatra Neamţ – Roman – Târgu
Frumos – Iaşi – Sculeni – frontiera cu Moldova). Situarea pe traseul autostrăzii Transilvania
va asigura o buna legătura şi cu ramura Sibiu – Braşov – Bucureşti a autostrăzii ce se va
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construi pe Coridorul IV pan-european (frontiera cu Ungaria – Nădlac – Timişoara – Deva –
Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Slobozia – Constanţa).
Majoritatea localităţilor din zona periurbana au acces imediat la un drum naţional sau
judeţean, ceea ce facilitează accesul rutier spre municipiul Tîrgu Mureş în aproximativ 15
minute, cu excepţia unor câtorva sate aparţinătoare comunelor Acăţări, Sânpaul şi Ceuaşu de
Câmpie aflate pe o rază de maxim 20 km în jurul municipiului Tîrgu Mureş, pentru care
timpul de acces în municipiu ajunge până la 30 minute.
Figura 4.34. Reţeaua de transport rutieră conform prevederilor PATN

Transportul urban de călători este asigurat de societăţile comerciale Transport Local SA şi
Siletina Impex SRL. Cele două societăţi sunt asociate formând Consorţiul Local de
Transport, colaborator activ al Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş. Transportul este asigurat
de 74 autobuze, 141 maxi taxi şi aproximativ 600 taxiuri. In ultimii opt ani parcul auto a fost
înlocuit aproape integral. Autorităţile sunt preocupate constant pentru asigurarea unor servicii
ritmice, extinse pe toată suprafaţa oraşului şi pe toate intervalele orare, astfel încât să
convingă cât mai mulţi locuitori să renunţe la transportul individual, atât pe considerente de
protecţie a mediului cat şi pentru descongestionarea traficului care, in prezent, este mult
îngreunat şi datorita faptului ca variantele ocolitoare existente nu au capacitatea de a absorbi
integral traficul de tranzit. Transportul public în zona periurbana este asigurat de mai mulţi
prestatori privaţi de servicii de transport pentru călători. Majoritatea transportatorilor
utilizează microbuze, frecvenţa curselor fiind stabilită pe criterii de eficienţă economică.
Transportul feroviar
Municipiul Tîrgu Mureş este străbătut de calea ferată neelectrificată cu ecartament normal
(linia 405) Deda - Războieni, care face conexiunea cu magistralele 300 Bucureşti - Oradea şi
400 Bucureşti - Baia Mare. Există şi o reţea de căi ferate înguste, construită pentru transportul
de călători şi mărfuri în zonele greu accesibile, dar ele nu mai sunt utilizate pentru ca s-au
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dovedit nerentabile. Oraşul este deservit de trei gări şi o agenţie de voiaj. Nivelul dotărilor şi
starea tehnică actuala a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.
Calea ferată traversează oraşul, generând 13 pasaje de nivel, care îngreunează traficul rutier şi
legăturile între cartiere. Modificarea actualului amplasament de cale ferată ar contribui mult
la descongestionarea traficului.
In România transportul feroviar de calatori a scăzut constant, in pofida investiţiilor care s-au
făcut in ultimii ani in modernizarea mijloacelor de transport. Cauzele sunt legate de o serie de
dezavantaje ale transportul feroviar legate, in principal de investiţia iniţială mare, întreţinerea
costisitoare, accesibilitatea scăzută în teritoriu, necesitatea de a apela şi la alte mijloace de
transport pentru a ajunge la destinaţie. Municipiul Tîrgu Mureş are şi dezavantajul de a nu fi
situat pe traseul magistralelor electrificate care asigura o viteza mai mare de transport. Pentru
ca linia ferată să fie competitivă cu transporturile rutiere şi cu transporturile aeriene trebuie sa
ofere timpi reduşi de deplasare, confort, siguranţă, regularitate. Pentru traficul de călători
dintre marile aglomerări urbane sunt necesare trenuri de mare viteză şi o separare a traficului
de călători de viteză mare de traficul de mărfuri.
Transportul aerian
Aeroportul internaţional “Transilvania” Tîrgu Mureş, situat pe drumul european E 60, pe raza
oraşului Ungheni, la 14,5 km distanţă de reşedinţa judeţului, are o poziţie geografică
favorabilă, întrucât cu excepţia judeţelor Cluj şi Sibiu, judeţele învecinate nu dispun de
aeroporturi. In acest context, arealul geografic deservit este estimat la 24.000 km2 iar
populaţia deservita la 1,5 milioane de locuitori (in special din judeţele Mureş, Bistriţa,
Harghita, Covasna). Aeroportul se află de mai mulţi ani într-un amplu proces de modernizare
menit să conducă la diversificarea ofertei de servicii, intensificarea traficului intern şi
internaţional şi la creşterea siguranţei traficului aerian. Cu infrastructura, dotările şi
personalul actual, aeroportul poate deservi un trafic aerian de 350.000 pasageri pe an.
Numărul de pasageri a înregistrat un trend crescător in perioada 2004-2007, cu un vârf de
159.650 pasageri deserviţi in anul 2007. Numărul de pasageri a scăzut la 70.000 in anul 2008
(datorita retragerii operatorului WizzAir care asigura curse regulate la Barcelona şi Roma).
Numărul de pasageri a crescut din nou la 84.500 în anul 2009. In prezent exista zboruri
regulate ale operatorilor Tarom (Bucureşti), Malev (Budapesta) şi Cimberair (Copenhaga).
Aeroportul deserveşte şi aeronave charter de capacitate mică pentru business sau turism
precum şi un număr mare de zboruri utilitare, in special ambulanţe aeriene.
Aeroportul “Transilvania” Tîrgu Mureş împreună cu aeroportul din Sibiu polarizează traficul
aerian din zona de sud-vest a Ardealului şi are potenţialul necesar pentru a se într-o „poartă"
pentru relaţiile pe distanţe mari, în interiorul ţării şi în afara ei.
Prin poziţionarea geostrategică centrală, cu acces la drumul european E60, la linia ferata
Deda - Războieni (la 600 m) şi cu perspectiva situării la cca. 900 m de punctul de conexiune
al autostrăzii Transilvania cu autostrada Tîrgu Mureş – Iaşi, Aeroportul “Transilvania” Tîrgu
Mureş beneficiază de importante atuuri pentru dezvoltarea unei platforme multimodale (de
transport aerian combinat cu transport rutier şi feroviar) de interes transnaţional, la nivelul
spaţiului sud-est european. Strategia de dezvoltare a aeroportului pe termen mediu şi lung
prevede investiţii pentru extinderea pistei, zona cargo, platforma multimodala, modernizarea
infrastructurii pentru a mari gradul de accesibilitate.
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Turism
Atractivitatea municipiului Tîrgu Mureş ca destinaţie turistica este data de cadrul natural
deosebit, bogăţia şi diversitatea elementelor de patrimoniu cultural-istoric, o infrastructura
moderna de cazare, agrement şi alimentaţie publica precum şi prin gradul ridicat de
accesibilitate dat de poziţionarea favorabilă în raport cu axele majore de circulaţie rutieră şi
feroviara interne şi internaţionale, la care se adaugă prezenţa aeroportului internaţional
„Transilvania”.
Obiectivele cultural-istorice constituie cele mai reprezentative elemente ale ofertei turistice a
municipiului Târgu Mureş. Situl istoric al municipiului Târgu Mureş reprezintă unul dintre
ansamblurile arhitectonice urbane reprezentative la nivelul României, conturat pe parcursul
mai multor secole de evoluţie individualizată, suprapuse perioadei medievale şi epocii
moderne până la începutul secolului al XX-lea.
Centrul istoric din jurul Pieţei Trandafirilor reprezintă nucleul cel mai vechi al urbei, “inima”
socială şi administrativă a oraşului şi principalul pol de atracţie pentru turişti. In jurul acestui
perimetru sunt concentrate cele mai reprezentative obiective turistice cultural-istorice,
religioase şi de interes comunitar, care conferă o personalitate inconfundabilă municipiului
Târgu Mureş. Edificate, în majoritate, începând cu secolul al XVIII-lea şi continuând pe toată
durata secolului al XIX-lea, acestea au grade diferite de conservare sau reabilitare şi aparţin
unui conglomerat de stiluri arhitecturale. Printre edificiile sau ansamblurile arhitectonice
reprezentative ale municipiului se remarcă:










Cetatea medievală din Târgu Mureş, construită în prima jumătate al secolului al
XVII-lea. Pe locul cetăţii de azi, în secolul al XV-lea se înălţa castelul-cetate al
voievodului transilvan Báthori István. Construită în 1492, curtea castelului-cetate
avea un plan de pentagon neregulat şi şase bastioane. Biserica Reformată, din Cetate
este monument arhitectonic de la sfârşitul secolului al XlV-lea.
Palatul Culturii, construit în stil secession, cu un acoperiş realizat din ţigle colorate,
decorat cu basoreliefuri pe exterior, cu un hol de 45 de metri închis lateral cu oglinzi
veneţiene, dispunând de o Sală de concerte (proiectată cu 800 de locuri, utilată cu o
orgă de mari dimensiuni, scări de marmură de Carrara şi vitralii), Sala Oglinzilor,
construită în stilului secession, stilul în care este construit palatul, având două grupuri
de câte trei oglinzi de cristal amplasate simetric pe pereţii de la extremităţile sălii şi 12
vitralii care ocupă în întregime peretele dinspre stradă; Sala Mică proiectată ca sală de
concerte, cu o valoare decorativă şi artistică deosebită. Palatul Culturii găzduieşte
Filarmonica de Stat, Muzeul de Artă, Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici, Expoziţia
Permanentă a Muzeului de Istorie.
Biblioteca Teleki-Bolyai ce deţine una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche
din Transilvania, lăcaş al culturii europene din secolele trecute, cu o colecţie de peste
200.000 de volume cu structură enciclopedică, dintre care multe rarităţi bibliofile.
Palatul Administrativ ridicat între anii 1905 – 1907, fiind timp de peste 55 de ani,
sediu al primăriei. Palatul se remarcă şi prin turnul înalt de 60 m, construit iniţial
drept foişor de foc al oraşului şi găzduieşte actualmente sediul administrativ al
Prefecturii şi al Consiliului Judeţean Mureş.
Primăria Municipiului Tîrgu Mureş este cea mai reprezentativă clădire publică
edificata în perioada interbelică in stil neoromânesc modern cu elemente arhitecturale
tradiţionale in stil neobrâncovenesc.
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Tabla regească (Curtea de Apel) a fost construită în stil baroc târziu în anul 1789,
clădirea servind ca locuinţă de iarnă, găzduind numeroase baluri şi banchete luxoase
la care participau V.I.P-urile vremii, adică cei de viţă nobilă. În anul 1827 palatul a
fost cumpărat de către stat şi folosit ca sediu al Tablei regeşti.
In centrul istoric se mai remarcă cea mai veche casă din oraş, datând din 1554, reconstruită
în 1763, Palatul Toldalagi, construit în stil rococo, Catedrala Ortodoxă, Biserica Catolică,
construită în stil baroc între anii 1728-1764, Biserica din Lemn (ortodoxă), construită în 1793.
Alte obiective de interes sunt: Teatrul Naţional, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară,
numit după ctitorul său Palatul Toldalagi, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, care adăposteşte
exponate aparţinând tezaurului natural mureşean.
Municipiul Tîrgu Mureş se remarca şi printr-o infrastructura de agrement deosebit de
apreciata de turiştii „activi”. Principalele obiective sunt:









Platoul Corneşti din municipiul Tîrgu Mureş, cu principala sa atracţie – Grădina
Zoologică (a doua ca mărime din ţară şi unică în Europa de est), este
înconjurată de o vastă pădure de stejar şi carpen, denumită Pădurea Mare. Iubitorii de
natură şi drumeţii pot urma de aici numeroase mini-trasee.
Platoul Corneşti găzduieşte un parc de distracţii pentru copii şi o pista de alergare
destinată amatorilor de mişcare în aer liber. La finalul lucrărilor pista avea o lungime
de 2,5 kilometri şi va beneficia de instalaţie de iluminat nocturn.
Complexul de agrement „Mureşul", cunoscut sub denumirea de „Week-End"
este locul preferat de agrement al Mureşenilor şi al turiştilor in sezonul estival
(afluenţa de public a depăşit 10.000 de persoane la sfârşit de săptămână) Complexul
dispune de dotări de excepţie pentru recreere şi activităţi sportive: bazine de înot
pentru adulţi şi copii de toate vârstele (intre care un bazin olimpic şi 2 bazine dotate
cu tobogane de apa), canal de legătura - pentru ambarcaţiuni de agrement, parcuri de
joaca pentru copii, terenuri de sport (fotbal, tenis, baschet, volei pe nisip, mini-fotbal
etc.).
Parcul dendrologic IMF Tîrgu Mureş;
Aeroclubul Român din Ungheni asigură condiţii optime pentru zboruri cu
aparate ultra-uşoare (sporturi extreme);
Hipodromul pentru turismul hipic;
Pentru pescuit sportiv se folosesc următoarele areale: Sâncraiu de Mureş, unde
se găsesc 3 lacuri (crap, caras, roşioară, biban), Ernei şi Sângeorgiu de
Mureş. Se pescuieşte, de asemenea în Mureş, acolo unde apa nu este poluată
(scobari, mrene, clean, lipan şi lostriţă).

Un element de atracţie important din zona periurbana este complexul Apollo, una dintre cele
mai dotate locaţii cu profil de wellness din regiune, beneficiind şi de bogăţia resurselor
naturale care o recomanda ca una dintre cele mai moderne atracţii din turismul balnear
românesc. Complexul a fost amenajat in fosta staţiune cunoscuta sub denumirea "Băile Sărate
Sângeorgiu de Mureş", renumita pentru mineralizarea de excepţie a apelor sărate şi a
nămolului. Aici s-au realizat investiţii importante care au transformat vechea staţiune într-un
complex modern de recreere, întreţinere şi tratament, ce dispune de servicii la standarde
internaţionale, piscine cu apa dulce şi apa sărata, saune, sală fitness, terenuri de sport. Centrul
Spa oferă o varietate bogată de tratamente tradiţionale (bai cu apa sărata, împachetări cu
nămol, electroterapie, hidroterapie, aerosoli, masaj, kinetoterapie, reflexoterapie) dar şi
tratamente exotice pentru relaxare şi eliminarea stresului.
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Ar mai fi de amintit Centrul Lifestyle din Herghelia, amplasat intr-un cadru natural deosebit,
cu o bază proprie de tratament, cabinete medicale, laborator pentru analize biochimice,
laborator explorări funcţionale etc. Programul Lifestyle Herghelia consta intr-un tratament
medical integrat, cu accent pe stilul de viaţă natural şi o abordare ştiinţifică a factorilor cu
impact major în starea de sănătate: dieta, activitatea fizică, tensiunea arteriala, colesterolul,
glicemia, greutatea corporala etc.
La finele anului 2009, infrastructura de cazare cuprindea 39 de unităţi, dintre care 12 hoteluri,
20 pensiuni urbane şi 7 pensiuni turistice, cu un număr total de 1.910 locuri de cazare. La
finele anului 2005, existau 1.322 locuri in 21 unităţi de cazare, ceea ce denota o dezvoltare
constanta a infrastructurii de cazare, care s-a realizat atât prin modernizarea unităţilor
existente cat şi prin construcţia de unităţi noi. Competiţia din sector a determinat şi o creştere
a nivelului de confort precum şi investiţii in amenajarea unor centre wellness&spa, săli de
fitness, spatii pentru desfăşurarea de evenimente.
Perioada de recesiune s-a resimţit şi in acest sector , marcata printr-o scădere a fluxului
turistic in anul 2008 fata de perioada 2005-2007(in care fluxul turistic a crescut constant). In
anul 2008 s-au înregistrat 67.906 sosiri şi 139.501 înnoptări in unităţile de cazare din Tîrgu
Mureş, fata de 70.439 sosiri şi 144.398 înnoptări in 2005, 83.358 sosiri şi 173.164 înnoptări
in 2006 şi 83.208 sosiri şi 178.558 înnoptări in 2007.
Din datele Direcţiei Judeţene de Statistica Mureş, 25% dintre turiştii cazaţi au fost turişti
străini. Aproximativ 95% dintre vizitatorii străini provin din tari situate in Europa. Dintre
statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria, Italia şi
Germania.
Prin poziţia sa geografica şi infrastructura de care dispune municipiul Tîrgu Mureş poate
constitui un punct de plecare pentru a vizita numeroase obiective turistice de mare
atractivitate din judeţul Mureş, situate la distante de maximum 80 km.
In Tîrgu Mureş se organizează anual o serie de manifestări artistice care au un puternic efect
de atracţie şi de polarizare a activităţii turistice:














Festivalul Internaţional „Constantin Silvestri";
Festivalul „Zilele Muzicale Tîrgumureşene";
Festivalul de Muzică Sacră;
Zilele Tîrgumureşene, Festivalurile Vinului şi Berii;
Festivalul Internaţional Teatru-Imagine;
Festivalul Face-A-Face;
Festivalul Naţional de Literatură Religioasă „Credo";
Festivalul-concurs de poezie „Romulus Guga";
Festivalul Naţional - concurs de epigrame „Cobra";
Festivalul Internaţional de Film de Scurt Metraj „Alternative".
„Jocul din bătrâni" - festival folcloric la Tîrgu Mureş;
Expoziţii ale artiştilor plastici la Galeria Palatului Culturii, la Galeria „Nagy
Imre" şi la Galeria „Kulcsar Bela".
Festivaluri de artă populară şi meşteşuguri: ţesături-covoare, ştergare, feţe de
masă, cergi la Pănet; împletituri din nuiele-coşuri, mic mobilier, turnătorii de
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neferoase-clopote, candelabre, obiecte de cult, metaloplastie, pictat icoane la
Tîrgu Mureş.
Fundaţia culturală „Scena" organizează o tabără de vară ce promovează arta teatrală. Casa de
cultură a studenţilor asigură condiţii de organizare şi desfăşurare a activităţilor culturale,
educative, artistice, distractive, turistice, agrement şi alte manifestări specifice pentru
studenţi.
Ansamblul artistic profesionist „Mureşul" promovează valorificarea scenică a folclorului
românesc, maghiar şi a altor etnii din zonele teno-folclorice;
Prezintă un interes deosebit reprezentaţiile Teatrului Naţional din Tîrgu Mureş, secţiile
română şi maghiară, reprezentaţiile de la teatrul „Studio", cele ale Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Ariel", spectacolele orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureş.
Municipiul Tîrgu Mureş are potenţial pentru practicarea unor forme variate de turism ce se
completează reciproc: turism cultural, turism de afaceri şi evenimente, turism de odihnă şi
agrement, turism de studii, turism balnear, turism de sănătate, turism sportiv de vânătoare şi
pescuit, turismul itinerant sau de tranzit.
Principalele probleme cu care se confrunta turismul se refera la
 lipsa studiilor de marketing specifice obiectivelor şi zonelor turistice, necesare
promovării unor pachete turistice viabile şi atractive;
 lipsa materialelor promoţionale, perpetuarea unor modalităţi deficitare şi ineficiente
de promovare a produselor turistice;
 lipsa unui portal interactiv de promovare a potenţialului turistic;
 lipsa unui segment socioprofesional competent şi motivat în declanşarea şi
implementarea măsurilor reformiste radicale în turism;
 numărul redus al programelor de instruire pentru turism şi neadaptarea celor existente
la nişele de piaţă;
 grad de informare turistică limitat al multor promotori ai turismului, lipsa ghizilor
locali.
Educaţie
La nivelul Regiunii Centru, Municipiul Tîrgu Mureş, alături de Braşov şi Sibiu, este renumit
ca important centru educaţional pentru învăţământul preuniversitar, dar mai ales ca centru
universitar prin Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş şi Universitatea de Artă
Teatrală Tîrgu Mureş.
Este un oraş cu tradiţie în ceea ce priveşte sistemul educaţional, întrucât dispune de o reţea de
instituţii educaţionale, care asigură actul educaţional la toate nivelele pentru preşcolarii, elevii
şi studenţii din localităţile judeţului. Sistemul de învăţământ acoperă toate nivelele de
educaţie şi formare, de la grădiniţe pană la instituţii de învăţământ superior.
Având în vedere compoziţia etnică a municipiului, la nivelul tuturor instituţiilor de
învăţământ s-au creat clase la toate profilele pentru minorităţile naţionale, astfel încât să fie
satisfăcută nevoia de acces la învăţământ în limba maternă. Infrastructura şcolară cuprinde
şcoli şi licee cu predare în limba maghiară, germană şi rromă.
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Învăţământul liceal
O dezvoltare remarcabilă s-a înregistrat în învăţământul superior, prin creşterea continuă a
numărului de studenţi, înfiinţarea de noi universităţi, în special particulare, precum şi
diversificarea specializărilor la facultăţile existente. In prezent, municipiul Tîrgu Mureş a
devenit un important centru universitar în care funcţionează atât universităţi de tradiţie
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, Universitatea Petru Maior Tîrgu Mureş,
Universitatea de Artă Teatrală Tîrgu Mureş), cât şi unităţi noi, particulare (Universitatea
Dimitrie Cantemir Tîrgu Mureş, Universitatea Sapientia).
Cele 4 instituţii oferă o gamă largă de domenii, cum ar fi: medicină generală şi medicină
militară, farmacie, stomatologie şi tehnică dentară, asistenţă medicală de urgenţă medicochirurgicală, teatrologie, actorie, regie, filologie, psiho-pedagogie, drept, finanţe-bănci
contabilitate, matematică, informatică, administraţie publică, marketing, management,
calculatoare, electronică, tehnologii de mecanică fină, automobile, design industrial.
Creşterea continuă a numărului de studenţi la nivel naţional este probată şi la nivel local: anul
academic 2007-2008 înregistrează 11.757 studenţi înmatriculaţi la nivel de oraş faţă de 8.792
în 2000-2001 şi faţă de 5.010 în 1998.
Învăţământul liceal
Învăţământul liceal are o veche tradiţie la Tîrgu Mureş, desfăşurându-se în 17 colegii
naţionale, licee şi grupuri şcolare. Se constată o creştere a numărului de elevi care urmează
liceul şi diverse şcoli profesionale sau de ucenici.
Profilurile din învăţământul liceal şi profesional au fost menţinute, dar au apărut şi unele noi,
solicitate pe piaţa muncii. Totodată s-a redimensionat configuraţia unor profiluri deja
existente, ca: informatică, filologie - limbi moderne, servicii, sau apariţia de noi specializări
la profilurile: mecanică, agricultură, industria lemnului, robotronică, tehnică de calcul,
turism, etc.
Cele 17 licee şi grupuri şcolare precum şi 4 instituţii de învăţământ superior încearcă să se
conformeze nevoilor comunităţii în ceea ce priveşte formarea resurselor umane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian"
Colegiul naţional „Unirea"
Şcoala Normală „Mihai Eminescu"
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas"
Liceul de Artă
Liceul cu program sportiv
Grupul Şcolar Agricol
Grupul şcolar „Aurel Perşu"
Grupul Şcolar Chimie Industrială
Grupul şcolar „Constantin Brâncuşi"
Grupul Şcolar Economic de Servicii Turistice şi Hoteliere
Grupul Şcolar „Gheorghe Marinescu"
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•
•
•
•
•

Grupul Şcolar industrial „Avram Iancu"
Grupul Şcolar Industrial „Electromureş"
Grupul Şcolar Industrial „Gheorghe Şincai"
Grupul Şcolar „Ion Vlasiu"
Grupul Şcolar „Traian Vuia"

În Tîrgu Mureş există un liceu cu filieră teoretică şi 2 colegii naţionale, care pregătesc elevii
mai ales pentru continuarea studiilor, dar cuprind şi anumite oferte curriculare vizând
pregătirea pentru piaţa muncii.
De asemenea, există 3 licee cu filieră vocaţională, care pregătesc elevii atât pentru
continuarea studiilor, oferindu-le o pregătire generală, cât şi pentru unul din domeniile
specifice unui tip de activitate. Liceul vocaţional nu oferă în mod necesar un atestat
profesional. La liceele cu filieră vocaţională, profilurile la care pot opta elevii sunt: muzică,
arte plastice, sport, pedagogie. Marea majoritate a elevilor care urmează aceste cursuri îşi
continuă studiile la universităţi şi colegii.
Cele 11 grupuri şcolare au în structura lor de învăţământ liceal filiera tehnologică, oferind un
atestat profesional şi asigurându-le elevilor, în principiu, un loc de muncă, dar pot oferi şi
programe educaţionale care asigură acestora condiţiile pentru continuarea studiilor.
Domeniile în care aceste grupuri şcolare pregătesc elevii sunt diferite şi încearcă să se
conformeze nevoilor existente pe piaţa de muncă: construcţii, prelucrarea lemnului,
agronomie, turism agro-montan, industria alimentară şi chimică, finanţe-contabilitate,
telecomunicaţii, mecanică şi electrician auto, tinichigerie şi vopsitorie auto, confecţii,
îmbrăcăminte textile şi din piele, instalator de încălzire centrală şi gaz, administraţie publică,
electronist depanator RTV şi echipamente de automatizări.
De asemenea, elevii au posibilitatea de a se înscrie în şcoli profesionale şi de ucenici cu
diferite profile şi specializări. La terminarea cursurilor elevii dobândesc statutul de muncitor
calificat: sculptori intarsieri, tâmplari, tapiţeri, instalaţii sanitare, finisare structură, industrie
alimentară, mecanici auto şi agricoli, carmangerie, brutari, tinichigerie, confecţii
îmbrăcăminte textile şi din piele, bijutieri, opticieni, montatori aparate optice medicale,
depanatori RTV, electronişti depanatori echipamente de automatizări, operatori chimişti,
administraţie publică, ospătari, bucătari. La acestea se adaugă şi şcoli de maiştri în domeniul
prelucrării lemnului şi în domeniul construcţiilor.
Şcolile postliceale, care îşi desfăşoară activitatea tot în cadrul grupurilor şcolare oferă
posibilitatea de specializare în domeniile: designer în industria lemnului, proiectant
restaurator şi reparaţii, proiectat în urbanism şi amenajarea teritoriului, control activitate
produse alimentare, asistent medicină generală, asistent medical de laborator, secretariat,
asistent de gestiune, agent turism, asistent manager unităţi comerciale, telecomunicaţii.
Cursuri de calificare şi recalificare
Din datele obţinute de la Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională Mureş
(A.J.O.F.M.), la cererea operatorilor economici şi a persoanelor interesate au fost organizate
cursuri (2001-2007) pentru următoarele meserii/ocupaţii: operator introducere, validare,
prelucrare date, contabilitate, contabilitate asistată pe calculator, instalator apă, canal,
mecanic auto, operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale
sintetice, confecţioner articole din piele şi înlocuitori, tâmplar universal, îngrijitori bătrâni la
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domiciliu, baby-sitter, îngrijitori bolnavi la domiciliu, apicultori, sudor electric, brutar,
tapiţer, turnător-formator, zidar, prelucrător produse lactate.
Învăţământul primar şi gimnazial
Învăţământul primar şi gimnazial se desfăşoară în 16 şcoli generale şi 2 şcoli speciale.
Există un număr de 25 grădiniţe, din care cea. 50% funcţionează cu program normal şi 50%
cu program prelungit, revenind în medie cea. 120 copii/unitate. Această medie rezultă însă
din însumarea unor unităţi ce variază între 250 copii/unitate şi 19 copii/unitate în funcţie de
numărul de copii arondaţi din zonă şi de tipul unităţii.
În municipiul Tîrgu Mureş funcţionează Casa Corpului Didactic. Activitatea acesteia s-a
desfăşurat prin activităţi de educare a adulţilor, tinerilor, rromilor în zonele defavorizate,
acţiuni în domeniul informării, documentării, consultanţei, elaborarea, editarea şi difuzarea
de carte şi publicaţii, organizarea activităţilor de petrecere a timpului liber, marketing
educaţional, parteneriate externe. În ultimii ani au fost depuse cereri de finanţare pentru
micro-proiecte Phare, programele Leonardo da Vinci şi Socrates, precum şi parteneriate
bilaterale. Multe şcoli din municipiu desfăşoară activităţi de colaborare cu diferite unităţi de
învăţământ din străinătate.
Din punct de vedere logistic, judeţul Mureş dispune de un număr suficient de unităţi de
învăţământ şi de cadre didactice care pot acoperi toate disciplinele impuse de programa
şcolară sau opţionale. După 1989 se constată pe de o parte, diminuarea continuă a efectivelor
de elevi, iar pe de altă parte, creşterea numărului de studenţi.
Date statistice privind reţeaua şcolară din municipiul
Tîrgu Mureş
Unităţi de învăţământ - total
Grădiniţe de copii
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial
Licee
Şcoli postliceale
Institute de învăţământ universitar
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi - total
Studenţi înscrişi - total
Studenţi înscrişi - sector public
Studenţi înscrişi - sector privat
Personal didactic - total
Personal didactic în învăţământ universitar
Personal didactic în învăţământ universitar -sector public
Personal didactic în învăţământ universitar -sector privat

2005

2006

2007

79
38
16
19
2
4
4.871
25.894
11.641
8.495
3.146
2.964
634
584
50

64
24
16
18
2
4
5.130
25.496
11.313
8.635
2.678
3.007
657
598
59

65
25
16
18
2
4
5.545
25.461
11.757
9.052
2.705
3.019
659
601
58

Prin derularea unor proiecte şi programe de finanţare, a fost îmbunătăţită dotarea unităţilor
de învăţământ cu calculatoare şi mobilier. Unităţile şcolare sunt dotate cu 2.786 calculatoare,
2.415 sunt utilizate în procesul de învăţământ, fiind asigurat accesul la Internet.
Din anul 2000, au început lucrările de reabilitare la majoritatea instituţiilor de învăţământ din
municipiu. Pe lângă lucrările de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de învăţământ,
unităţile şcolare au fost dotate cu mobilier, echipamente didactice şi IT în scopul
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îmbunătăţirii procesului educaţional.
Deşi au fost efectuate investiţii în infrastructura de învăţământ în ultimii ani, aceasta nu
atinge încă standardele europene; în ceea ce priveşte echipamentele şi materialele de
învăţământ, în special calculatoarele şi echipamentele IT, se poate menţiona că numărul
acestora este sub nevoile reale. De aceea, majoritatea unităţilor de învăţământ preuniversitar
necesită modernizarea echipamentului de bază, dotarea laboratoarelor şi diversificarea
specialităţilor existente.
Pe raza municipiului funcţionează cinci creşe aflate în subordinea consiliului local municipal.
Acestea asigură îngrijirea, supravegherea şi educarea copiilor cu vârstă între 0 şi 3 ani. Cele 5
creşe funcţionează cu un număr total de 270 locuri. în prezent sunt înscrişi 275 copii (100%),
dar începând din anul 2007, cererea a fost cu mult mai mare decât capacitatea existentă. De
aceea se urmăreşte înfiinţarea de noi creşe în cartierele Unirii, Aleea Carpaţi, 22 Decembrie şi
Centru, cu un număr minim de 30 de locuri.
Sănătate
Municipiul Tîrgu Mureş este un centru medical recunoscut la nivel, regional, naţional şi
internaţional prin:
 Centru Medical-Educaţional Multidisciplinar de Cercetare de Excelenţă în Bolile
Cardiovasculare, de referinţă în Regiunea Centru;
 Centru Regional de Cercetare-Dezvoltare, Experimentare şi Educaţie Medicală
de Excelenţă;
 Centru de Diagnostic precoce, Tratament, Educare şi Formare profesională în
afecţiunile cardiace la copil;
 Centru regional de Cercetare-Dezvoltare în Ştiinţe Comportamentale;
 Cercetări şi studii clinice şi experimentale în transplantul de organe;
 Utilizarea metodelor de biologie moleculară în studiul tumorogenezei, respectiv
diagnosticul şi prognosticul tumorilor solide şi hematologice, digestive, genitale,
mamare;
 Elemente de embriologie, studiul dezvoltării sistemului de organe, evoluţia şi
involuţia;
 Implantare de celule STEM după Infarct Miocardic Acut; (Program de cercetare
în colaborare cu centre din Viena - Austria şi Debrecen - Ungaria, 2005);
 Modernizarea şi validarea unor metode de înregistrare extracelulară a activităţii
nervoase;
 Teme clinice de cercetare în neurologie şi imagistică;
 Cercetări privind dezvoltarea reţelei integrate naţionale de centre de terapia
durerii acute pentru optimizarea analgeziei postoperatorii autoadministrate de
pacient prin aplicarea de protocoale;
 Studii clinice de bioechivalenţă;
 Îmbunătăţirea prevenirii îmbolnăvirilor şi utilizarea mai bună a medicamentelor;
 Calitatea vieţii;
 Transferarea rezultatelor cercetării pentru asigurarea sănătăţii umane;
 Proceduri şi metode moderne de diagnostic şi monitorizare;
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Tehnologii informaţionale în domeniul e-Health, medical records şi
telemedicină, e-learning medical;
 Implementarea şi îmbunătăţirea sistemelor interne de asigurare şi management al
calităţii - implementarea noilor instrumente şi sisteme şi formarea personalului
implicat în aceste activităţi;
 Dezvoltarea spiritului şi culturii antreprenoriale în cadrul activităţilor curriculare
şi extracurriculare în învăţământul universitar medical şi farmaceutic, în profesii
reglementate general şi sectorial;
 Crearea unui Laborator de Excelenţă în Electrofiziologie şi Imagistică Cardiacă
Tridimensională ca referinţă regională a standardelor europene;
 Cercetări fundamentale privind profilaxia prin florizare a cariei dentare (studiu
interdisciplinar în colaborare cu un colectiv de cercetare din Budapesta).
În Tîrgu Mureş există 2 unităţi medicale de elita:




Centrul Regional de Transplant, acreditat de către Ministerul Sănătăţii, unde se
efectuează în mod curent activităţi de transplant cardiac, transplant medular şi
s-au efectuat multiple prelevări de organe: cord, rinichi, ficat;



Centrul de Traumă, cu activitatea recunoscută în pre-spital (SMURD), acreditat
ca Centru de excelenţă în instruire pentru medicina de urgenţă.

Universitatea de Medicina şi Farmacie dispune de o platformă informatică specială, un
Laborator de dezvoltare a unor platforme Open Source pentru activitatea de cercetare cu
domeniu certificat de Informatică aplicată, informatică medicală, platforme educaţionale
Open Source Software, HPC (High Performance Computing), Clustere Linux, modelări
moleculare, baze de date moleculare, virtual screening care poate asigura mijloacele şi
modalităţile informatice pentru conceperea şi realizarea documentării de specialitate,
realizarea bazei de date, pregătirea manifestărilor ştiinţifice, diseminarea şi implementarea
rezultatelor.
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, prin Disciplina de Anestezie,
Terapie Intensivă, Medicină de Urgenţă are o experienţă bogată în identificarea şi
managementul donatorilor de organe, concretizată nu numai în numeroase cazuri
diagnosticate de moarte cerebrală de la care s-au realizat prelevări de organe, dar şi prin
lucrări publicate în acest domeniu.
Din lumea medicală a municipiului Tîrgu Mureş. numeroşi medici-cercetatori sunt implicaţi
în proiecte internaţionale alături de cercetători de renume mondial. Dintre acestea amintim:
 Derularea unui proiect CEEX în perioada 2006-2007 intitulat: „Promovarea
standardizării potenţialilor donatori de organe şi creşterea gradului de utilizare a
organelor donate în transplantul de organe în vederea stimulării participării la noi
proiecte PC 7" - CEEX M III nr. 236/2006;
 Partener în derularea proiectului european FP6: „European Training Programmme on
Organ Donation (ETPOD)" - Proiect în derulare, consorţiu EU, cu participarea a
18 ţări şi 22 de parteneri;
 Organizarea în premieră naţională în martie 2007 a Primului Curs naţional cu
participare internaţională (lectori din Spania, Belgia, Israel) privitor la donarea
de organe DONORG 2007;
 Disciplina ATI a organizat Cursul internaţional de Management al donatorului
de organe DONORG, împreună cu Agenţia Naţională de Transplant, în cadrul
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unui Proiect de cercetare CEEX Modul III. La curs au participat aproximativ 250
de cursanţi, fiind prezentate conferinţe de către lectori din Spania, Belgia şi
Israel;
Ca o consecinţa imediată a cursului, Universitatea a fost inclusă în Proiectul
european ETPOD ca partener activ într-o acţiune de anvergură europeană legată
de instruirea în acest domeniu;
În cadrul învăţământului postuniversitar, Disciplina ATI a organizat 2 ediţii ale
Cursului anual al Federaţiei Europene de învăţământ Anestezic (FEEA);
În februarie 2008 s-a desfăşurat Cursul intensiv de perfecţionare de transplant de
celule stem hematopoietice în sindroame limfoproliferative organizat de Şcoala
Europeană de Hematologie (ESH), Asociaţia Europeană de Transplant de
Măduvă (EBMT) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş (UMF Clinica de Hematologie şi Transplant Medular Tîrgu Mureş), cu participare acelor mai
prestigioase personalităţi ale transplantului de măduvă osoasă şi celule stem
hematopoietice din Europa şi Israel;
Prima Conferinţă Internaţională în domeniul transplantului de celule stem
hematopoietice periferice şi din sânge de cordon ombilical, cu participarea
celor mai renumiţi specialişti din domeniu din Europa şi România, în derularea
unui Grant CEEX Modul III - „Promovarea cercetării în domeniul transplantului
de celule stem hematopoietice periferice şi din sânge de cordon ombilical în
tratamentul afecţiunilor onco-hematologice în vederea stimulării participării la
proiecte PC7".

Proiecte de cercetare în derulare în aceste domenii:
 Prima Conferinţă Internaţională în domeniul transplantului de celule stern
hematopoietice periferice şi din sânge de cordon ombilical, cu participarea
celor mai renumiţi specialişti din domeniu din Europa şi România, în derularea
unui Grant CEEX Modul III - „Promovarea cercetării în domeniul transplantului
de celule stem hematopoietice periferice şi din sânge de cordon ombilical în
tratamentul afecţiunilor onco-hematologice în vederea stimulării participării la
proiecte PC7".
 Promovarea cercetării în domeniul transplantului de celule stem şi sânge de cordon
ombilical în tratamentul afecţiunilor hematologice maligne şi bolilor autoimune
severe
 Corelaţii între morfologia externă a ficatului şi distribuţia intraparenchimatoasă a
elementelor de angio- şi bilioarhitectură;
 Centrul de cercetări transplant de organe - CCTO, proiect POS CCE AP2:
Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare
D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative
O 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri
C-D (laboratoare, centre de cercetare).
În municipiul Tîrgu Mureş se concentrează cea mai mare parte a unităţilor sanitare, existând

şi unităţi de elită dotate cu aparatură performantă şi cadre medicale cu înaltă specializare:
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, unitate de interes regional
(2.333 paturi);
 Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) Tîrgu
Mureş, unitate de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească recunoscută pe
plan naţional
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Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, unitate de excelenţă
aflată în directa subordonare a Ministerului Sănătăţii (200 paturi) cu următoarele
CLINICI:
Clinica de Boli Infecţioase I - II
Clinica de Boli Infecţioase III
Clinica de Chirurgie oro-maxilo-facială
Clinica de Boli Profesionale
Clinica de Neuro-Psihiatrie Infantilă
Clinica de Boli Dermato-Venerice
Clinica de Endocrinologie
Clinica Medicală II
Clinica O.RL.
Clinica de Obstetrică - Ginecologie I
Clinica de Obstetrică - Ginecologie II
Clinica de Oftalmologie
Clinica de Oncologie
Clinica de Ortopedie şi Traumatologie
Clinica de Pediatrie II - III
Clinica Pneumoftiziologie
Clinica de Psihiatrie I
Clinica de Psihiatrie II
Clinica de Odontologie/Parodontologie
Clinica de Protetică Dentară
POLICLINICI
Spitalul Clinic Judeţean
Spitalul Clinic Municipal
Carit-san
Santa Pro Sanitas
Dispensarul Policlinic cu Plată
Algocalm, Atlas, Top Med
Policlinica Judeţeană de Copii, Provisan
Societatea Medicală Empatia

Starea de sănătate a populaţiei municipiului este influenţată de o multitudine de factori, atât
de ordin biologic, cât şi socio-economic, ea fiind în acelaşi timp şi un indicator al condiţiilor
de viaţă ale locuitorilor acestui judeţ. În anul 2002, grupele expuse la risc, mari consumatoare
de servicii medicale, reprezentau aproximativ 20% din totalul populaţiei judeţului, fiind
repartizate pe grupe de vârstă, medii şi sexe după cum urmează:
Grupa expusă la risc
0-1 an
1 - 4 ani
65 ani şi peste
TOTAL

Total
2.533
10.069
32.261
44.863

Mediu urban
Masculin
1.309
5.190
13.276
19.775

Feminin
1.224
4.879
18.985
25.088

Total
3.535
15.090
52.134
70.759

Mediu rural
Masculin
1.797
7.687
21.808
31.292

Feminin
1.738
7.403
30.326
39.467

Se constată că peste 60% din numărul persoanelor aflate în grupele expuse la risc se află în
mediul rural, ceea ce impune dezvoltarea serviciilor de sănătate din zona rurală. Pe fondul
unui spor natural negativ, mortalitatea infantilă şi mortalitatea maternă sunt indicatori extrem
de importanţi în stabilirea stării de sănătate a populaţiei judeţului. Sănătatea copilului şi a
mamei reprezintă una din problemele prioritare de sănătate publică. Protecţia maternoinfantilă rezultă din caracteristicile proprii ale acestor grupuri populaţionale, fiind grupurile
148

cele mai expuse la boală/deces, datorită reactivităţii scăzute faţă de agresivitatea factorilor de
mediu şi o receptivitate crescută la boală. Prin urmare, determină nevoi specifice, necesită
îngrijiri particulare şi asistenţă preferenţială.
Furnizorii de servicii de sănătate
Sistemul sanitar cuprinde atât baza materială, cât şi personalul medico-sanitar. Prin dotarea
existentă, judeţul Mureş ocupa în anul 2002 locul 8 pe ţară, deţinând o pondere de 3% din
totalul paturilor din unităţile sanitare la nivel naţional. Unităţile sanitare existente în 2008, pe
forme de proprietate sunt:
Denumirea unităţii
Spitale
Policlinici
Dispensare medicale
Centre de sănătate
Preventorii
Cabinete medicale şcolare
Cabinete medicale individuale
Cabinete stomatologice
Farmacii
Ambulatorii de spital
Ambulatorii de specialitate
Cabinete medicale individuale de
specialitate
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică dentară
Centre medicale
Depozite farmaceutice

Proprietate publică
- număr unităţi 7
2
10
4
1
18
271
71
12
6
3
53

Proprietate privată număr unităţi 12
234
145
142
-

-

3
50
1
14

Evoluţia sistemului sanitar din ultimii ani s-a încadrat în tendinţa generală de pe plan naţional
în sensul dezvoltării continue a unităţilor sanitare din sistemul privat şi scăderii numărului de
unităţi publice (în special cabinete stomatologice şi farmacii).
In anul 2007, numărul de paturi în spitale a fost de 2 613, la 1.000 locuitori revenind un
număr de 4,3 paturi. în anul 2003, numărul de paturi în unităţile sanitare a scăzut la 4.340, ele
fiind repartizate în spitalele pentru îngrijiri acute (3.578 paturi) şi spitale pentru îngrijiri de
lungă durată (762 paturi).
DATE STATISTICE
Paturi în spitale - sector public - număr
Medici - sector public - persoane
Medici - sector privat - persoane
Personal mediu sanitar - sector public - persoane
Personal sanitar mediu - sector privat - persoane
Spitale - sector public
Dispensare medicale - sector public
Policlinici - sector public
Policlinici - sector privat
Cabinete medicale individuale (de familie) -sector
public
Cabinete medicale de familie - sector privat
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2005

2006

2007

2.613
1.225
59
2.546
222
2
1
2
35
48

2.613
1.282
65
2.666
239
2
1
2
36
50

2.613
1.283
95
2.563
183
2
1
35
46

4

11

15

Cabinete medicale de specialitate (individuale) -sector
public
Cabinete medicale de specialitate - sector privat
Cabinete medicale de medicina generală - sector privat
Farmacii - sector public
Farmacii - sector privat
Ambulatorii de specialitate - sector public
Ambulatorii de spital - sector public
Centre de transfuzie sanguină - sector public
Creşe - sector public

Lista furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
•
•
•
•
•
•
•

Organizaţia Caritas Tîrgu Mureş;
Centrul Medical Top Med S.R.L. Tîrgu Mureş;
Fundaţia Rheum Care Tîrgu Mureş;
Fundaţia Creştină Diakonia Tîrgu Mureş;
SC Cardiomed SRL Tîrgu Mureş;
Fundaţia Pro-Hen Tîrgu Mureş;
S.C. SoranaPrax Med S.R.L. Tîrgu Mureş.
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28

34

28

109
55
10
50
2
2
1
5

119
47
10
62
1
1
1
5

357
60
8
79
3
1
1
5

5. DINAMICA SECTORULUI IMM ÎN JUDEŢUL MUREŞ, MUNICIPIUL TÎRGU
MUREŞ ŞI ÎN ZONA PERIURBANĂ
După anul 1990, în economia româneasca a apărut o nouă coordonată de dezvoltare:
iniţiativa privată. Vector important al potenţialului regional de dezvoltare cât şi al rezultatelor
de ansamblu ale economiei naţionale, regionale şi locale, sectorul IMM-urilor a început să
reprezinte un factor hotărâtor, de dezvoltare şi creştere ce stă la baza formării şi funcţionării
economiei de piaţă.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a firmelor în
aceste categorii:
Tabelul 5.1 – Clasificarea societăţilor comerciale după nr. de salariaţi
Clasa de mărime

Criterii de încadrare

microîntreprinderi

- au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

întreprinderi mici

- au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă
sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

întreprinderi mijlocii

- au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active
totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

întreprinderi mari

- au între 250 şi 999 salariaţi

întreprinderi foarte mari

- au peste 1000 de salariaţi

Categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, denumita generic IMM, cuprinde de fapt
întreprinderile Micro, Mici şi Mijlocii, fiind formata din întreprinderi care angajează mai
puţin de 250 de persoane şi care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 de milioane de
euro si/ sau deţin active totale de pana la 43 de milioane de euro. Depăşirea oricărui criteriu
de încadrare, in doua exerciţii financiare consecutive, determină trecerea firmei în clasa
următoare de mărime.
IMM-urile joaca un rol esenţial in economia europeana. Ele reprezintă principalele surse de
abilitati antreprenoriale, dinamism economic, inovare, ocupare si şi integrare sociala. In
Uniunea Europeana aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigura in jur de 75 de milioane
de locuri de munca şi reprezintă 99% din numărul total de întreprinderi.
Guvernul României recunoaşte şi apreciază importanţa sectorului IMM ca bază pentru
dezvoltarea economiei moderne, dinamice, bazată pe cunoaştere. Experienţa Uniunii
Europene demonstrează clar că sectorul IMM poate să aibă o contribuţie substanţială la
realizarea produsului intern brut, să creeze noi locuri de muncă şi să stimuleze creşterea
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exporturilor. IMM au abilitatea de a răspunde în mod flexibil pe pieţe puternic competitive şi
să se adapteze rapid la schimbările structurale şi ciclice ale economiei globale. Un sector
IMM bine dezvoltat poate astfel, să sprijine stabilitatea şi creşterea macro-economică.
5.1. Repartiţia teritoriala, structura şi performantele economice ale sectorului IMM
Conform datelor bilanţiere pentru anul 2009, in judeţul Mureş existau 15.295 IMM active,
dintre care 7478 in Tîrgu Mureş (49%), 1.680 in zona periurbană (11%) şi 6.137 in celelalte
localităţi din judeţ (40%). Potrivit acestor date, municipiul Tîrgu Mureş împreuna cu zona
periurbană concentrează 60% din numărul de operatori economici ai judeţului (vezi Figura
5.1).
Figura 5.1 - Numărul de IMM care au depus bilanţul contabil
in anul 2009 localizate in municipiul Tîrgu Mureş şi in zona periurbană

Si in cazul acestui indicator, municipiul Tîrgu Mureş se situează cu mult peste media
judeţului cu un număr de 51,6 IMM activi la 1000 de locuitori fata de 26,3 in judeţ, 16,8 in
celelalte localităţi şi 23,5 in zona periurbană. Împreuna cu zona periurbană, se înregistrează
un număr de 42,3 societăţi comerciale la mia de locuitori (vezi Figura 5.2).
Figura 4.2 - Densitatea firmelor in municipiul Tîrgu Mureş şi in zona periurbană
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Tabelul 5.2
Tîrgu Mureş
Tip întreprindere

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Întreprinderi mari
Întreprinderi foarte
mari
Total IMM
Total MARI şi F.MARI

TOTAL GENERAL

Nr. firme

Număr
de
salariaţi

Total active

6.809
569
100
16

10.956
11.442
9.173
7.133

698.209
2.185.009
453.033
963.990

1.441.940
1.911.589
1.405.615
3.569.674

146.833
129.550
145.750
183.571

89.676
45.418
17.305
3.742

2.792
382
80
12

4.017
187
20
4

2
7.478
18
7.496

7.499
31.571
14.632
46.203

1.334.237
3.336.251
2.298.228
5.634.479

1.467.768
4.759.144
5.037.442
9.796.585

128.936
422.133
312.506
734.640

0
152.399
3.742
156.141

2
3.254
14
3.268

0
4.224
4
4.228

Număr
de
salariaţi

Total active

1.492
144
44
4

2.666
2.860
4.621
2.045

424.938
264.037
435.689
289.429

341.111
543.818
777.192
390.272

30.195
16.963
28.867
3.917

22.705
15.190
13.820
37.657

623
96
32
2

869
48
12
2

0
1.680
4
1.684

0
10.147
2.045
12.192

0
1.124.665
289.429
1.414.093

0
1.662.121
390.272
2.052.393

0
76.025
3.917
79.942

0
51.714
37.657
89.372

0
751
2
753

0
929
2
931

- mii lei -

Cifra de
afaceri
- mii lei -

Profit brut

Pierdere

- mii lei -

- mii lei -

Nr. firme
profitabile

Nr.firme cu
pierdere

Tabelul 5.3
Zona periurbană
Tip întreprindere

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Întreprinderi mari
Întreprinderi foarte
mari
Total IMM
Total MARI şi F.MARI

TOTAL GENERAL

Nr. firme

- mii lei -

Cifra de
afaceri
- mii lei -
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Profit brut

Pierdere

- mii lei -

- mii lei -

Nr. firme
profitabile

Nr.firme cu
pierdere

Tabelul 5.4
Tîrgu Mureş şi zona periurbană
Tip întreprindere

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Mari
Foarte Mari
Total IMM
Total MARI şi F.MARI

TOTAL GENERAL

Nr. firme

8.301
713
144
20
2
9.158
22
9.180

Număr
de
salariaţi

Total active

13.622
14.302
13.794
9.178
7.499
41.718
16.677
58.395

1.123.148
2.449.046
888.722
1.253.419
1.334.237
4.460.916
2.587.656
7.048.572

Număr
de
salariaţi

Total active

23.426
23.159
22.913
14.928
8.696
69.498
23.624
93.122

1.636.800
2.904.066
1.490.980
1.626.621
1.367.951
6.031.847
2.994.571
9.026.418

- mii lei -

Cifra de
afaceri
- mii lei 1.783.050
2.455.408
2.182.807
3.959.945
1.467.768
6.421.265
5.427.713
11.848.978

Profit brut

Pierdere

- mii lei -

- mii lei -

177.029
146.512
174.617
187.488
128.936
498.158
316.423
814.582

112.381
60.608
31.124
41.400
0
204.113
41.400
245.513

Nr. firme
profitabile
3.415
478
112
14
2
4.005
16
4.021

Nr.firme cu
pierdere
4.886
235
32
6
0
5.153
6
5.159

Tabelul 5.5
Judeţul Mureş
Tip întreprindere

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Mari
Foarte Mari
Total IMM
Total MARI şi F.MARI

TOTAL GENERAL

Nr. firme

13.908
1.159
228
33
3
15.295
36
15.331

- mii lei -

Cifra de
afaceri
- mii lei 2.784.306
3.552.841
3.121.245
4.650.825
1.539.099
9.458.392
6.189.924
15.648.316
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Profit brut

Pierdere

- mii lei -

- mii lei -

244.667
199.025
227.711
225.134
129.339
671.403
354.473
1.025.876

176.712
83.118
37.173
46.430
0
297.003
46.430
343.433

Nr. firme
profitabile
5.720
804
183
20
3
6.707
23
6.730

Nr.firme cu
pierdere
8.188
355
45
13
0
8.588
13
8.601

Figura5.3 – Repartiţia numărului de firme după mărimea întreprinderii
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Figura5.4 – Repartiţia numărului de salariaţi după mărimea întreprinderii
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Figura5.5 – Repartiţia activelor totale după mărimea întreprinderii
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Figura5.6 – Repartiţia cifrei de afaceri după mărimea întreprinderii
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Figura5.7 – Repartiţia profitului brut după mărimea întreprinderii
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Figura5.8 – Repartiţia numărului de firme profitabile după mărimea întreprinderii
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Figura5.9 – Repartiţia pierderii după mărimea întreprinderii
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Figura5.10 – Repartiţia numărului de firme cu pierdere după mărimea întreprinderii
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Datele de sinteza privind indicatorii realizati de sectorul IMM din Tirgu Mures si din zona
periurbana sunt prezentate in sinteza in Tabelel5.6 5.7 5.8 5.9 si Figura 5,11
Tabelul 5.6 - Indicatori realizati de IMM-urile din Tirgu Mures
Tîrgu Mureş

din care:

Toate firmele
Indicatori
Nr. societăţi
Nr. societăţi
profitabile
Număr salariaţi
Total active
Cifra de afaceri
Profit brut
Pierdere bruta

Întreprinderi MARI şi F.MARI

IMM

7.496

Valoare
7.478

3.268
46.203
5.634.478.894
9.796.585.256
734.639.556
156.141.019

3.254
31.571
3.336.251.349
4.759.143.634
422.133.459
152.398.583

Pondere
99,8%
99,6%
68,3%
59,2%
48,6%
57,5%
97,6%

Valoare
18
14

Pondere
0,2%
0,4%

14.632
2.298.227.545
5.037.441.622
312.506.097
3.742.436

31,7%
40,8%
51,4%
42,5%
2,4%

Tabelul 5.7- Indicatori realizati de IMM-urile din Zona periurbană
Zona periurbană

din care:

Toate firmele
Indicatori
Nr. societăţi
Nr. societăţi
profitabile
Număr salariaţi
Total active
Cifra de afaceri
Profit brut
Pierdere bruta

Întreprinderi MARI şi F.MARI

IMM

1.684

Valoare
1.680

753
12.192
1.414.093.428
2.052.392.917
79.941.950
89.371.705

751
10.147
1.124.664.687
1.662.121.293
76.024.775
51.714.497

Pondere
99,8%
99,7%
83,2%
79,5%
81,0%
95,1%
57,9%

Valoare
4
2

Pondere
0,2%
0,3%

2.045
289.428.741
390.271.624
3.917.175
37.657.208

16,8%
20,5%
19,0%
4,9%
42,1%

Tabelul 5.8- Indicatori realizati de IMM-urile din din Tirgu Mures si Zona periurbană
Tîrgu Mureş şi zona
periurbană
Indicatori
Nr. societăţi
Nr. societăţi
profitabile
Număr salariaţi
Total active
Cifra de afaceri
Profit brut
Pierdere bruta

din care:

Toate firmele

Întreprinderi MARI şi F.MARI

IMM
Valoare

9.180

9.158

4.021
58.395
7.048.572.322
11.848.978.173
814.581.506
245.512.724

4.005
41.718
4.460.916.036
6.421.264.927
498.158.234
204.113.080
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Pondere

Valoare

Pondere

99,8%
99,6%

22
16

0,2%
0,4%

71,4%
63,3%
54,2%
61,2%
83,1%

16.677
2.587.656.286
5.427.713.246
316.423.272
41.399.644

28,6%
36,7%
45,8%
38,8%
16,9%

Tabelul 5.9 - Indicatori realizati de IMM-urile din Judeţul Mures
Judeţul Mureş

din care:

Toate firmele
Indicatori
Nr. societăţi
Nr. societăţi
profitabile
Număr salariaţi
Total active
Cifra de afaceri
Profit brut
Pierdere bruta

Întreprinderi MARI şi F.MARI

IMM

15.331
6.730

Valoare
15.295
6.707

Pondere
99,8%
99,7%

93.122
9.026.417.693
15.648.315.889
1.025.876.107
343.432.860

69.498
6.031.846.594
9.458.391.564
671.403.383
297.003.217

74,6%
66,8%
60,4%
65,4%
86,5%

Valoare
36
23

Pondere
0,2%
0,3%

23.624
2.994.571.099
6.189.924.325
354.472.724
46.429.643

25,4%
33,2%
39,6%
34,6%
13,5%

Figura 5.11 – Ponderea IMM in Judeţul Mureş
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5.2. Evaluarea potenţialului productiv al IMM-urilor
Figura 5.12 Distributia activelor in sectorul IMM
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Figura 5.13- Structura salariatilor in IMM
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5.3. Evaluarea eficienţei economice a IMM-urilor
Figura 5.14 Repartitia cifrei de afaceri pentru IMM
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Figura 5.15 – Productivitatea muncii pentru IMM
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Figura 5.16 - Pierderi inregistrate de IMM
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5.4. Structura IMM-urilor pe domenii de activitate
Tabelu 5.9 – Structura sectorului IMM pe domenii de activitate in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI
Tîrgu Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Active totale

Profit brut

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

74
793
42
743
2.691
3.136
7.479

27.643
1.197.259
83.266
522.283
2.327.900
851.260
5.009.612

211
8.237
209
4.706
9.034
9.377
31.774

19.678
539.379
21.745
198.784
490.565
2.130.195
3.400.346

5.370
118.775
2.586
55.924
138.594
100.885
422.133

596
29.384
1.483
17.566
48.652
54.718
152.399

Tabelul 5.10 – Structura sectorului IMM pe domenii de activitate in zona periurbană
INDICATORI
Zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Active totale

Profit brut

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

- mii lei-

51
266
14
240
568
541
1.680

30.303
378.256
11.364
305.423
662.034
274.741
1.662.121

370
3.685
66
1.814
2.471
1.741
10.147

35.516
243.178
14.690
231.286
143.757
456.238
1.124.665

2.161
18.392
441
18.046
23.388
13.595
76.025

Pierdere
bruta
- mii lei-

2.020
18.000
371
5.361
16.997
8.966
51.714

Tabelul 5.11 – Structura sectorului IMM pe domenii de activitate in municipiul Tîrgu Mureş
şi in zona periurbană
INDICATORI
Tîrgu Mureş şi zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de afaceri

Active totale

Profit brut

- mii lei-

Număr
de
salariaţi

- mii lei-

- mii lei-

Pierdere
bruta
- mii lei-

125
1.059
56
983
3.259
3.677
9.159

57.946
1.575.515
94.630
827.706
2.989.934
1.126.002
6.671.733

581
11.922
275
6.520
11.505
11.118
41.921

55.194
782.557
36.434
430.070
634.322
2.586.433
4.525.011

7.531
137.167
3.027
73.971
161.982
114.480
498.158

2.616
47.383
1.854
22.927
65.649
63.684
204.113
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Tabelul5.12 – Structura IMM pe domenii de activitate in judeţul Mureş
INDICATORI
Judeţul Mureş

Număr de
societăţi
comerciale

Cifra de
afaceri

Număr
de
salariaţi

Active totale

Profit brut

- mii lei-

- mii lei-

2.435
22.817
816
9.109
18.241
16.283
69.701

195.838
1.466.041
74.086
510.371
861.823
2.987.783
6.095.941

Pierdere
bruta
- mii lei-

- mii lei-

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

515
2.044
90
1.668
5.445
5.534
15.296

269.016
2.562.929
127.490
997.707
4.214.864
1.536.853
9.708.859
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23.293
193.747
5.475
90.948
202.469
155.472
671.403

7.854
71.574
3.870
34.728
87.734
91.243
297.003

Figura 5.14 – Structura sectorului IMM pe domenii de activitate dupa numarul de
societati in aceasta categorie

172

Figura 5.15 – Structura IMM pe domenii de activitate dupa cifra de afaceri
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Figura 5.16 - Structura IMM pe domenii de activitate dupa numar de salariati
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Figura 5.17 – Strctura IMM pe domenii de activitate
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Figura 5.18 – Structura repartiteia profitului IMM
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Figura 5.19 – Repartitia pierderii IMM
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Tabelul 5.13 – Indicatori de eficienta ai IMM-urilor pe domenii de activitate
in municipiul Tîrgu Mureş
INDICATORI

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Tîrgu Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Profit brut
- mii lei-

27.643
1.197.259
83.266
522.283
2.327.900
851.260
5.009.612

211
8.237
209
4.706
9.034
9.377
31.774

5.370
118.775
2.586
55.924
138.594
100.885
422.133

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

131.008
145.351
398.401
110.982
257.682
90.782
157.664

19,43%
9,92%
3,11%
10,71%
5,95%
11,85%
8,43%

- %-

Tabelul 5.14 – Indicatori de eficienta ai IMM-urilor pe domenii de activitate
in zona periurbană
INDICATORI

Cifra de afaceri

Numar de
salariaţi

- mii lei-

Zona periurbană

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucratoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Profit brut
- mii lei-

30.303
378.256
11.364
305.423
662.034
274.741
1.662.121

370
3.685
66
1.814
2.471
1.741
10.147

2.161
18.392
441
18.046
23.388
13.595
76.025

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

81.900
102.647
172.188
168.370
267.921
157.807
163.804

7,13%
4,86%
3,88%
5,91%
3,53%
4,95%
4,57%

- %-

Tabelul 5.15 – Indicatori de eficienta ai IMM-urilor pe domenii de activitate
in judeţul Mureş
INDICATORI

Cifra de afaceri

Număr de
salariaţi

- mii lei-

Judeţul Mureş

Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria extractiva şi prelucrătoare
Energie, gaze, apa, gestiune deşeuri
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

Profit brut
- mii lei-

269.016
2.562.929
127.490
997.707
4.214.864
1.536.853
9.708.859
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2.435
22.817
816
9.109
18.241
16.283
69.701

23.293
193.747
5.475
90.948
202.469
155.472
671.403

Productivitate
anuala
- lei/salariat-

Profitabilitate

110.479
112.325
156.238
109.530
231.065
94.384
139.293

8,66%
7,56%
4,29%
9,12%
4,80%
10,12%
6,92%

- %-

Figura 5.20 – Eficienta IMM
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6. DOMENII DE EXCELENŢĂ-SPECIALIZARE ALE FIRMELOR DIN
TÎRGU MUREŞ
Lista TOP 20 – JUDEŢEAN dupa cifra de afaceri – de trecut şi CA
E.ON GAZ ROMÂNIA SA
AZOMUREŞ SA
E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
SANDOZ SRL
HOCHLAND ROMÂNIA SRL
PROLEMN SA
FORAJ SONDE SA
INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MUREŞ SA
GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA
E.ON SERVICII SRL
ZAHARUL LUDUS SA
FAREL IMPEX SRL
ANVERGO SRL
SOCOT SA
EURO 92 STYLE IMPEX SRL
BIO EEL SRL
DAFCOCHIM SRL
DAW BENTA ROMÂNIA SRL
RENANIA TRADE SRL
MATEROM SRL

TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
SIGHISOARA
REGHIN
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
LUDUS
ROTENI
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
LIVEZENI
TÎRGU MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
SANCRAIU DE MUREŞ
TÎRGU MUREŞ
CRISTESTI
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Lista TOP 20 – JUDEŢEAN dupa numar de salariati
5010
2489
1197
769
717
627
601
601
601
593
585
576
569
568
558
517
511
481
475
475

E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
AZOMURES SA
CESIRO SA
COMPANIA AQUASERV SA
MOBEX SA
SOCOT SA
GST AUTOMOTIVE SAFETY RO SRL
WORLD CARRIERS IMPEX SRL
ROMWANDERVOGEL SRL
VES SA
MOBILA SOVATA SRL
GEDEON RICHTER ROMANIA SA
SILETINA IMPEX SRL
GEDEON RICHTER FARMACIA SA
FORAJ SONDE SA
E.ON SERVICII SRL
CONTRANSCOM BENTA SA
STACAMION SRL
PROLEMN SA
E.ON GAZ ROMÂNIA SA
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TÂRGU MUREŞ
TÂRGU MUREŞ
SIGHIŞOARA
TÂRGU MUREŞ
TÂRGU MUREŞ
TÂRGU MUREŞ
SIGHIŞOARA
SIGHIŞOARA
SELEUŞ
SIGHIŞOARA
SOVATA
TÂRGU MUREŞ
TÂRGU MUREŞ
CORUNCA
ERNEI
TÂRGU MUREŞ
NAZNA
TÂRGU MUREŞ
REGHIN
TÂRGU MUREŞ

TOP EXCELENTA (5 ani pe locul 1 in Topul firmelor din judetul Mures)
1

ALUNIS SRL

26

IRUM SA

2

ANVICO SA

27

IZOREP SRL

3

ASPHAROM SRL

28

MARSOROM SRL

4

AZOMURES SA

29

MAVIPROD SRL

5

BALNEOCLIMATERICA SA

30

MOBEX SA

6

BIO EEL SRL

31

MORAGROIND SRL

7

CARO COMP SRL

32

NAKITA PROD COMIMPEX SRL

8

CHARTER TRANS AIR AGENCY SRL

33

ORMATIN MUR MAT. RECUPERABILE SRL

9

CIS GAZ SA

34

ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL

10

CITADIN PREST SA

35

PROFITEC SRL

11

COMPANIA AQUASERV SA

36

PROLEMN SA

12

CONTRANSCOM BENTA SA

37

REMEX SA

13

DAFCOCHIM SRL

38

RENANIA TRADE SRL

14

DAW BENTA ROMANIA SRL

39

REWOX-ECO-ROM SA

15

DEPOMURES SA

40

ROM OLSENA COMPANY SRL

16

E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA

41

ROMCAB SA

17

FAREL IMPEX SRL

42

ROMINSTA SRL

18

FORAJ SONDE SA

43

SALUBRISERV SA

19

GAMEX SRL

44

SICERAM SA

20

GEIGER TRANSILVANIA SRL

45

SILETINA IMPEX SRL

21

GLIGA INSTRUMENTE MUZICALE SA

46

SILVANA SRL

22

GOMBOS SECURITY SRL

47

SOCOT SA

23

HOCHLAND ROMÂNIA SRL

48

SURUB TRADE SRL

24

HORA SA

49

TIME COM SA

25

INDLACTO MURES SRL

50

VES SA

TOP judetean EXPORTATORI
TOP judetean CREATIVITATE
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TOP NATIONAL – competitivi la nivel national
TRIAL ACT SRL

TARGU MURES

ALPINA SHOE PRODUCTION SRL

REGHIN

FLASHROM COMPANY
SRL
FORAJ SONDE SA

TARGU MURES

HORA SA

REGHIN

ERNEI

GAMEX SRL

LIVEZENI

ANVERGO SRL

TARGU MURES

XOMARVI COMPANY SRL

SERBENI

DEPOMURES SA

TARGU MURES

ZAHARUL LUDUS SA

LUDUS

FORACOM SRL

TARGU MURES

INDLACTO MURES SRL

TARGU MURES

AZOMURES SA

TARGU MURES

ZAMUR TARGU MURES SA

TARGU MURES

CESIRO SA

SIGHISOARA

OLIGRAF SRL

TARGU MURES

SICERAM SA

SIGHISOARA

VALLE VERDE SRL

TARGU MURES

DAW BENTA ROMANIA
SRL
TRIPLAST SRL

SANCRAIU DE MURES

SEMTEST-BVN SA

TARGU MURES

SUPERCONS SRL

SANGEORGIU DE
MURES
TARGU MURES

PREFABRICATE MURES
SRL
SANDOZ SRL

TARGU MURES

SAE TRANSILVANIA SRL

TARGU MURES

TARGU MURES

TARGU MURES

SIGHISOARA

GEDEON RICHTER
ROMANIA SA
AESCULAP PROD SRL

TARGU MURES

LIDER CONSULTING & TRADE
SRL
E.ON SERVICII SRL

TARGU MURES

TWINSERV SRL

ENERGOMUR SA

TARGU MURES

IGIENA MURES SCM

TARGU MURES

E.ON GAZ DISTRIBUTIE
SA
E.ON GAZ ROMANIA SA

TARGU MURES

TARGU MURES

TARGU MURES

DISTRIBUTIE-INCASARIDOCUMENTE-DID SRL
RAPID CARPAT CURIER SRL

SERVICII TEHNICE
COMUNALE SA
ALLSTAR PROD SRL

SOVATA

SALUBRISERV SA

TARGU MURES

TARGU MURES

EURO 92 STYLE IMPEX SRL

LIVEZENI

TARGU MURES

INDUSTRIAL TRADING SRL

TARGU MURES
TARGU MURES

TARGU MURES

TARGU MURES

ORTOPROFIL PROD
ROMANIA SRL
RUCK VENTILATOARE
SRL
PROLEMN SA

TARNAVENI

PROROM SRL

REGHIN

ENTREPRISE SRL

TARGU MURES

REMEX SA

REGHIN

MAVIPROD SRL

REGHIN

NETT FRONT SRL

NAZNA

BALNEOCLIMATERICA SA

SOVATA

MONOTEX SRL

SIGHISOARA

DRILL INVEST SA

TARGU MURES

ITALO STIL CONFECTIA
SRL
MADE IT SRL

TARGU MURES

LASZLO TRANS SRL

TARGU MURES

TARGU MURES
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