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Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Mureș se elaborează în baza 

dispoziţiilor art. 6, alin. (1), pct.1, litera f) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și se 
înaintează Guvernului României. 

 
PREZENTAREA JUDEŢULUI MUREŞ 

 
Judeţul Mureş este situat în partea central-nordică a României, are o suprafaţă de 670.545 

hectare, ce reprezintă 2,8% din suprafaţa României și ocupă locul 11 ca mărime la nivel naţional. Conform 

datelor statistice, populaţia judeţului Mureş, după domiciliu, la data de 1 iulie 2018, era de 593.024 

persoane, ceea ce reprezintă 2,7 % din populaţia României şi locul 14 la nivel naţional.  

Pe lângă români, care la Recensământul populaţiei şi locuinţei din 2011 reprezentau 52,60%, în 

judeţul nostru există o mare concentrare de minorităţi naţionale – 38,09 % maghiari, 8,90 % romi, 0,28 % 
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germani, 0,02 % evrei şi  0,11 % alte etnii, acest lucru asigurând interferenţe culturale şi o mare varietate 

de tradiţii şi obiceiuri.  

Organizarea administrativ-teritorială a judeţului Mureş cuprinde 102 unităţi administrativ-

teritoriale din care 4 municipii, 7 oraşe și 91 de comune.  

 

STAREA ECONOMICĂ 

 

INDUSTRIA  

În anul 2018, industria judeţului Mureş a înregistrat o evoluţie favorabilă în raport cu anul 2017, fiind 

caracterizată printr-o varietate a ramurilor producătoare, cu specializări în domeniile: extracţiei gazelor 

naturale, energiei electrice, chimiei, exploatării şi prelucrării lemnului, materialelor de construcţii, alimentar, 

etc.  

Indicele producţiei industriale a fost de 105,9%, înregistrând o creştere de 5,9% faţă de anul 

precedent. Această evoluţie a fost determinată de creşterea producţiei la furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice; fabricarea 

echipamentelor electrice; industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; fabricarea de mobilă. 

Evoluţie negativă s-a înregistrat în industria alimentară; prelucrarea lemnului; fabricarea produselor 

farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice; fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 

remorcilor şi semiremorcilor; fabricarea altor produse din minerale nemetalice. 

Cifra de afaceri din industrie realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa internă cât şi 

pe cea externă, în anul 2018, a înregistrat o creștere cu 11,7% faţă de anul anterior. 

 

AGRICULTURA 

Conform datelor statistice, de pe terenurile din judeţul Mureș, cultivate în anul agricol 2018, s-au 

obţinut 841.273 tone cereale, din care: 143.709 tone grâu, 612 tone secara, 31.294 tone orz şi orzoaică, 

14.021 tone ovăz şi 637.821 tone porumb boabe. La floarea soarelui s-a înregistrat o producţie de 24.053 

tone, la rapiţă 16.857 tone, la soia boabe 21.457 tone, la sfeclă de zahăr 161.465 tone, la tutun 264 tone, la 

cartofi 107.459 tone, la legume 118.766 tone, iar producţia de pepeni verzi şi galbeni a fost de 2.787 tone. 

Faţă de anul 2017, s-a obţinut o producţie superioară la cereale boabe (+274.441 tone; +48,4%), 

această creştere datorându-se în principal producţiei de porumb boabe care a fost cu 57,7% mai mare faţă 

de cea obţinută în anul precedent (+233.488 tone), dar şi de producţia de grâu care a crescut cu 32,1% 

(+34.906 tone).  

Creşteri ale producţiei s-au mai înregistrat la soia, rapiță, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, tutun și 

legume. Ușoare scăderi ale producţiei s-au înregistrat la pepeni verzi şi pepeni galbeni şi la ovăz. 

Producţia de fructe a fost cu mult peste cea din anul precedent. S-au recoltat 98.318 tone fructe, cu 

73.659 tone mai mult decât în anul 2017, această creștere fiind determinată în principal de producţia de 

mere care a fost mai mare cu 59.804 tone (+428,4%). Producţia totală de struguri a fost de 5.392 tone, fiind 

mai mare cu 26,4% (+1.127 tone decât în anul 2017). O ușoară scadere apare doar la producția de cireșe și 

vișine (-13 tone; -1,1%).  

Situaţia fondului funciar la data de 31 decembrie 2018 se prezenta astfel: suprafața agricolă -  

408.711 ha, din care 380.663 în sector privat, suprafața arabilă – 221.758 ha, din care 221.242 în sectorul 

privat, suprafață neagricolă – 261.911 ha. Din suprafaţa arabilă de 221.758 ha, în anul 2018 au rămas 

terenuri neînsămânțate și ogoare  cu o suprafață de 11.943 ha ( 5 %), faţă de 7% în anul 2017.  

 Suprafaţa însămânţată în toamna anului 2018 a totalizat de 42.505 ha, din care 33.389 cereale 

pentru boabe. 

 Parcul de tractoare şi maşini agricole deține un număr semnificativ : 6.854 tractoare,  848 combine, 

6.414 pluguri, 1.517 mașini de erbicidat, 3.106 remorci, 1.348 cositori, 3.116 grape cu discuri și altele, însă 

peste 50 % sunt vechi și amortizate. 

În anul 2018, a fost monitorizată calitatea semințelor și a materialului săditor de către Inspectoratul 

Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Mureş.  Au fost înregistrați un număr de 262 

operatori economici, 42 agricultori multiplicatori pentru producerea de semințe și material săditor, s-au 
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acordat 485 autorizații de funcționare, s-au eliberat 134.761 etichete oficiale pentru 188 loturi; s-au 

eșantionat 448 loturi de șemințe pentru determinarea indicatorilor de calitate pentru 3.851 tone de sămânță. 

În urma controalelor s-au dispus măsuri de distrugere pentru 1.167 bucăți material ornamental, s-au reținut 

de la comercializare semințe care nu au corespuns normelor în vigoare – 807 plicuri legume, 38 tone orz, 

112,8 kg floarea soarelui, 16,2 tone soia, 164 tone grâu de toamnă, 152 tone triticale și altele.   

 Prin intermediul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş au fost elaborate studii 

pedologice şi agrochimice pentru Sistemul național de monitorizare sol-teren, pentru comuna Bahnea și 

municipiul Târnăveni, s-au întocmit studii pedologice şi agrochimice pentru amenajamentele pastorale ale 

păşunilor în cazul a 21 de unități administrativ teritoriale, studii de specialitate și analize sol teren. Veniturile 

totale înregistrate din această activitate au fost de 1,253 milioane lei. 

Referitor la plăţile directe, în anul 2018, la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 

Centrul Județean Mureș au fost depuse 25.416 cereri unice pentru sectorul vegetal şi zootenic, față de 

26.022 în anul 2017. Au fost autorizate la plata finală  22.202 de cereri. Suprafaţa totală eligibilă a fost de 

240.165,99 ha, cu 8.727,56 ha mai puțin decât în anul 2017. 

Valoarea plăţilor efectuate către fermieri: Avans Campania 2018 – 132.250.800 lei, Plată finală 

Campania 2018 – 255.601.000  lei. 

 În sectorul zootehnic, în anul 2018, s-a înregistrat o creștere a efectivelor de animale faţă de anul 

2017 la: bovine cu 2 %  - total 76.814 capete, porcine cu 2 % - 79.299 capete, albine cu 25 % - 57.680 

familii. Scăderi s-au înregistrat la ovine cu 10% - 466.519 capete, caprine cu 14 % - 30.325 capete, păsări 

cu 7%  - 1.664.546 capete, cabaline cu 13%  - 8.722 capete. 

 S-au înregistrat  creşteri ale producţiei totale de lapte de bivoliță, lapte de oaie, lână și ouă și scăderi la 

producția de carne și miere. 

Oficiul Judeţean de Zootehnie Mureş a coordonarea activitatea de reproducţie, ameliorare şi 

conservare a patrimoniului genetic prin intermediul inspecţiei de stat în zootehnie. Efectivele de animale 

pentru reproducție  – femele -  pe specii, la sfârșitul lunii decembrie 2018 se prezentau astfel: 68.583 capete 

bovine, în scădere cu 148 capete față de anul 2017; 438.872 capete ovine, cu 44.388  capete mai puțin 

decât în anul 2017; 30.457 capete caprine, în scădere cu 6.788 capete față de anul 2017; 7.561 capete 

porcine, în scădere cu 559 capete față de anul 2017; 4.134 capete cabaline, cu 120 capete mai puțin decât 

în anul 2017. 

La nivelul județului Mureș funcționează agentul economic SC Semtest BVN Sângeorgiu de Mureș care 

reprezintă o unitate de elită în domeniul reproducţiei animalelor, fiind partenerul principal al crescătorilor de 

bovine din România, cu activitate principală selecţia, testarea şi ameliorarea taurilor de reproducţie.  

 În anul 2018, 350 agenți economici din județul Mureș au desfăşurat activitate în domeniul industriei 

alimentare.  De menționat produsele alimentare înregistrate cu denumirea de origine protejată, 

tradiționale și cu rețete consacrate  din județul Mureș: telemea de Ibăneşti cu saramură de Orşova; pită de 

casă cu cartofi, colac cu nucă, chec de casă de la Boian, Cașcaval Rucăr din lapte crud, Cașcaval Dalia din 

lapte crud, Lapte bătut 2% grăsime, Sana 3,6% grăsime, Lapte bătut 2% grăsime, Pâine albă cu cartofi, 

Salam Torpedo, Crenvurști cu carne de vită, Pâine albă cu cartofi, Pâine secară. 

 Direcţia pentru Agricultură Mureș a urmărit promovarea măsurilor pentru susținerea financiară a 

producătorilor agricoli prin: Programul tomate - în cadrul căruia s-au plătit 243 mii euro, pentru 81 

beneficiari, Programul  carne de porc- sume plătite 20.500 lei, pentru 9 crescători, Ajutorul de minimis 

pentru comercializarea lânii – sume plătite 348.417 lei pentru 292 crescători, Programul de înființare centre 

de colectare și procesare legume – fructe – 18 existente, 6 propuse a se înființa. 

În sectorul silvic, în anul 2018, au fost executate lucrări de regenerare a pădurilor pe 451 ha, 

lucrări de îngrijire în arborete tinere în păduri aflate în proprietatea statului pe 4.240 ha, s-a evaluat 

cantitatea de 478 mii mc de masă lemnoasă, s-au recoltat 408 mii mc masă lemnoasă, s-au realizat alte 

produse în valoare de 1.653 mii lei, s-au emis autorizări, avizări și s-au efectuat închirieri și vânzări de 

bunuri.  

În domeniul sănătății animale şi siguranţei alimentare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș a organizat acțiuni de supraveghere a stării de sănătate și de depistare a bolilor 

la animale pe teritoriul judeţului Mureş. În anul 2018 au fost asanate: 3 focare de Scrapie la ovine prin 
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sacrificarea unui număr de 2.896 capete susceptibile, 5 focare de anemie infecțioasă la 5 cabaline, un focar 

de tuberculoză bovină la o exploatație cu 960 capete, 2 focare de paratuberculoză la bovine și 6 focare de 

trichineloză la 11 suine pozitive. Prin acțiunile întreprinse în anul 2018 s-a prevenit introducerea pestei 

porcine africane la nivelul județului Mureș. Totodată, au fost efectuate acțiuni profilactice de imunizare a 

efectivelor de rumegătoare și păsări prin 3 campanii de vaccinare, controale oficiale în exploatații de animale 

și controale în trafic.  

Referitor la siguranța alimentelor, s-au efectuat 3.201 controale în unităţi de abatorizare, procesare, 

depozitare, desfacere, ambalare produse alimentare de origine animală şi non-animală, au fost prelevate 

1.679 probe, în urma neconformităților constatate s-au aplicat 61 de sancțiuni contravenţionale în valoare 

totală de 157,5 mii lei, s-au emis 6 Ordonanţe de suspendare temporară a activităţii și 2 Ordonanţe de 

interzicere a activităţii, fiind retrase de la consum cantitatea de 352 kg alimente neconforme. 

 

TURISMUL 

În anul 2018, structurile de cazare existente în judeţul Mureş au găzduit 568.482 turişti, (cu 24.003 

mai mulţi decât în anul 2017, în creştere cu 4,4%), care au efectuat un număr de 1.056.499 înnoptări (cu 

25.508 mai puține decât în anul 2017, respectiv o scădere cu 2,4%). Durata medie a sejurului a fost de 1,9 

înnoptări/turist. După ţara de origine a turiştilor străini, ponderea cea mai mare au avut-o cei din Ungaria, 

Germania; Italia, Republica Moldova, Polonia și Spania. Principalele destinaţii turistice din judeţ au fost Târgu 

Mureş, Sovata și Sighişoara. Rezultatele înregistrate de agenţii economici din domeniul turismului în anul 

2018, fac ca judeţul Mureş să ocupe un loc foarte bun în ierarhia ţării - locul 5 – cu o pondere de 4,4% 

în total ţară la numărul de sosiri, fiind depăşiţi la acest indicator de municipiul Bucureşti, judeţele 

Braşov, Constanţa și Cluj.   

 

TRANSPORTURI 

Judetul Mureş beneficiază de o reţea de transport cuprinzând căi rutiere, căi feroviare, și transport 

aerian.  

Drumuri naţionale de pe raza județului Mureș totalizează 375 km. De menționat, traseele rutiere 

internaţionale care tranzitează județul: E 60 Frontiera cu Ungaria -Târgu-Mureş- Constanţa și E 58 Frontiera 

cu Ucraina – Halmeu– Reghin – Sfântu Gheorghe. 

În anul 2018, Secția de Drumuri Naționale Târgu Mureș a executat lucrări de întreținere curentă și 

periodică precum și investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere: finalizarea tronsonului din 

Autostrada A3 Ungheni – Iernut de 13,705 km, recepționat în 12 decembrie 2018, reabilitarea DN 15 Târgu 

Mureș-Reghin și a DN 15 A Reghin-Bistrița, execuție în curs la două tronsoane de autostradă – Iernut - 

Chețani de 17,9 km și Chețani - Câmpia Turzii de 15,691 km. 

Drumurile judeţene au o lungime totală de 727,835 km. În anul 2018, infrastructura rutieră 

judeţeană a fost îmbunătăţită prin executarea unor lucrări, precum: lărgire drum județean  DJ 151 C Zau de 

Câmpie – Valea Largă, reabilitare DJ 151 Luduș - Sărmașu, lărgire DJ 154 J Breaza – Voivodeni – Glodeni, 

îmbrăcăminte rutieră pe DJ 133 Mureni-Archita, reabilitare DJ 107  limită județ Alba – Ațintiș-Luduș, și DJ 

162 A – DN 16 –Cozma  - limită județ Bistrița. 

 În ceea ce priveşte parcul auto din judeţul Mureş, la data de 31 decembrie 2018, erau 

înmatriculate un număr de 212.146 vehicule, în creştere cu 25.997 faţă de anul 2017. 

Reţeaua feroviară din judeţul Mureş este compusă din următoarele tronsoane principale şi 

secundare: Magistrala 300 de importanţă europeană: Blaj – Sighişoara – Braşov; Magistrala 400: Braşov – 

Topliţa – Deda – Beclean – Baia Mare; Căi ferate secundare: Deda – Războieni; Luduş – Sărmaş; Blaj – 

Târnăveni – Sovata – Praid. 

Lungimea totală a căilor ferate de pe raza judeţului Mureş deținută de Sucursala Regională de Căi 

Ferate Brașov este de cca. 325,8 km, din care 126,2 este închiriată. În anul 2018, pentru desfășurarea 

traficului feroviar s-au realizat lucrări de amploare  - reparații linii de peste 1.6 milioane lei și lucrări de 

investiții pentru modernizarea infrastructurii de peste 36,6 milioane lei. 
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În ceea ce privește transportulul aerian, în anul 2018 s-a finalizat cea mai mare investiție de 

refacere a pistei de decolare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş în valoare totală de peste 50 milioane 

lei, fiind redeschis traficului în data de 25 iunie 2018.  

Transportul de persoane a fost gestionat de Autoritatea Judeţeană de Transport pe lângă Consiliul 

Judeţean Mureş care a întocmit Programul de transport public de călători prin curse regulate în trafic  

judeţean, a coordonat şi a organizat activitatea de atribuire prin licitaţii a traseelor judeţene de transport; a 

eliberat 86 de licenţe de traseu pentru curse regulate speciale. 

 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

În domeniul urbanismului, s-a urmărit aplicarea reglementărilor legale în vigoare.  În anul 2018 au 

fost emise un număr de 791 autorizații pentru clădiri rezidențiale. Prin intermediul Consiliului Judeţean Mureş 

au fost emise: 114 autorizaţii de construire; 126 avize; 11 prelungiri de autorizaţii de construire; 335 

certificate de urbanism; 24 avize de oportunitate; 25 avize ale arhitectului şef pentru documentaţii de 

urbamism; 502 avize ale structurii de specialitate; 8 amenzi și a fost acordată asistenţă de specialitate pentru 

40 de comune şi oraşe. 

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş a realizat controlul de stat cu privire la respectarea 

disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a 

prevederilor legale în domeniul calității în construcții.  

În domeniul amenajării teritoriului, s-au desfășurat acțiuni de specialitate de către Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș prin intermediul birourilor de cadastru organizate în Târgu Mureș, 

Reghin, Sighișoara, Luduș și Târnăveni. S-a realizat înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în 

cadrul Programului național de cadastru pentru 8 UAT-uri din județ: Cucerdea, Corunca, Cristești, Iclănzel, 

Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș și Voivodeni și s-au derulat activități în cadrul 

Proiectului Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în 

zonele rurale din România, în care au fost incluse 14 uat-uri; Band, Bodata, Chețani, Crăciunești, Cristești, 

Cuci, Eremitu, Ernei, Gheorghe Doja, Ibănești, Ogra, Sânger, Sânpaul, Vătava. 

În perioada 2005-2018, au fost deschise 13.928 cărți funciare în cadrul lucrărilor de înregistrare 

sistematică, pentru o suprafață de 13.221 hectare. În anul 2018, s-au depus 157.582 cereri în urma cărora 

au fost dispuse 45.526 înscrieri de carte funciară. 

În cursul anului 2018 s-au emis un număr total de 392 titluri de proprietate, față de 356 în anul 2017. 

Tot în acest domeniu, Administraţia Bazinală de Apă Mureş a realizat lucrări de investiții pe râul Mureș 

în zona localității Vălenii de Mureș în valoare de 379,8 mii lei, precum și lucrări întreținere și reparații care au 

totalizat 11,3 milioane lei. În urma calamităților semnalate pe raza județului Mureș, ABA Mureș a realizat 

lucrări pe pârâul Valea Cărbunarilor în comuna Vânători în valoare de  1,41 milioane lei și pe Târnava Mică, în 

comuna Sărățeni în valoare de 879,7 mii lei. 

  În anul 2018, în domeniul apelor, s-au eliberat 329 avize, 18 permise traversare, 458 autorizaţii, 72 

notificări începere execuţie, 114 notificări de punere în funcţiune, 34 referate tehnice. S-au organizat 423 

controale în urma cărora s-au dispus 20 de amenzi în valoare de 645 mii lei, 56 avertismente și 73 sancțiuni 

contravenționale. 

În domeniul îmbunătăţirilor funciare, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri 

Funciare- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior - Unitatea de Administrare Mureș 

au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii pe amenajarea Desecare Valea Cerghid, zona Aeroport în 

valoare de 68,7 mii lei și pentru reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare pe amenajările de 

desecare și combatere a eroziunii solului în zona tronsonului Autostrăzii A3 în valoare de 315 mii lei.   

Au fost eliberate 120 avize de scoatere din circuitul agricol a terenurilor pentru construcții, avize 

pentru PUZ și PUG în valoare de 49,2 mii lei. Au fost realizate note coceptuale pentru realizarea de amenajări 

de irigații pe raza comunelor Sânpaul, Voivodeni și Breaza. 

   În domeniul dezvoltării rurale, în evidența Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

Mureș figurează un număr total de 428 proiecte contractate în cadrul măsurilor finanțate prin PNDR 2014-

2020, cu o valoare totală a contractelor de finanțare de circa 101,7 milioane euro. 
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LOCUINŢE 

La Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, în judeţul Mureş au fost înregistrate 

201.748 gospodării ale populaţiei, 148.597 clădiri cu locuințe, în care se aflau 227.724 locuinţe 

convenţionale. Potrivit indicatorilor statistici disponibili, la finele anului 2017 numărul total al locuinţelor era 

de 232.121, din care 2.862 proprietate de stat şi 229.259 proprietate privată. În primele 9 luni ale anului 

2018 au fost finalizate 864 locuințe față de 753 în anul 2017. 

 

SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

    În domeniul alimentării cu apă şi canalizării la nivelul judeţului Mureş, funcționează operatorul 

regional Compania AQUASERV care implementează două proiecte pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă 

uzată, cu termen de finalizare iunie 2019 și pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, cu 

termen de execuție 2020.  

Potrivit datelor statistice oficiale, la nivelul județului Mureș, 80 de unități administrativ-teritoriale sunt 

alimentate cu apă potabilă, iar 49 sunt racordate la rețeaua de canalizare publică, 

 În scopul realizarii în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional a fost 

înființată Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” cu 94 de unități administrativ 

teritoriale membre.  

În acest domeniu figurează 305.757 locuitori conectati la rețeaua de apă și 239.151 la rețea de 

canalizare, 9 statii de tratare a apei și 10 stații de epurare a apelor uzate, 1.457 km lungime totală a retelelor 

de apă și 897 km rețea de canalizare. 

La nivelul judeţului Mureş salubrizarea s-a realizat potrivit contractelor încheiate de autorităţile 

administraţiei publice locale cu operatorii din domeniu. În anul 2018 a funcţionat depozitul conform situat în 

municipiul Sighişoara şi Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sânpaul construit în cadrul Proiectului 

implementat de Consiliul Judeţean Mureş „Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş”, 

fiind încheiată procedura de licitație a operatorului. A început activitatea stației de sortare, transfer și 

compostare din Cristești-Vălureni.  La sfârșitul anului 2018, se aflau în procedură de evaluare ofertele pentru 

7 zone de gestiune a serviciului public de colectare și transport deșeuri, prin autoritatea contractantă ADI 

Ecolect Mureș – care gestionează licitația în numele și pe seama membrilor asociați. 

Distribuirea energiei electrice s-a realizat de Sucursala  de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş, 

care, în anul 2018, a executat 32 de lucrări de investiții și de modernizare rețelelor de distribuție a energiei 

electrice, lucrări de revizie și reparații în rețele,  electrificări rurale și extinderi la solicitarea autorităților 

locale, etc. Cantitatea de energie electrică distribuită în anul 2018 a totalizat 1,545 milioane MWh. 

Judeţul Mureş deţine o reţea dezvoltată de distribuţie a gazului metan. Principalele localităţi în care 

există exploatări de gaze naturale sunt: Sărmaşu, Sărmăşel, Ulieş, Sânmărtin, Crăieşti-Ercea, Zau de Cîmpie, 

Luduş, Lunca, Daneș, Sângeorgiu de Pădure, activitatea de productie gaze naturale desfășurându-se în 

cadrul a doua sucursale ale Romgaz, cu sediile la  Mediaș și Târgu Mures. Sucursala Romgaz Târgu Mureș a 

realizat investiții în valoare de peste 53 milioane lei pentru lucrări de reactivări și reechipări la 29 de sonde 

din județul Mureș și activități de foraj și exploatare sonde, modernizări sisteme de filtrare, ventilare-

climatizare. Județul Mureș dispune de două depozite de înmagazinare a gazelor naturale Depozitul Sărmășel 

şi  Depomureș. Distribuția de gaze naturale se realizează prin intermediul DELGAZ Grid SA.  

 

COMERŢ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

Potrivit statisticilor Oficiului Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș aferente anului 2018, 

în județul Mureș figurează 31.470 profesioniști activi din punct de vedere juridic cu 5,09% mai mulți decât 

în anul 2017, din care 10.910 persoane fizice autorizate și 20.560 persoane juridice. În perioada de referință, 

au fost înmatriculate 3.225 persoane fizice și juridice cu 3,04% mai puțin decât în anul 2017, au fost operate 

443 de suspendări (+13,59%), 744 dizolvări (+35,52%), 1.717 radieri (-7,04%) și 156 profesioniști au intrat 

în insolvență (-12,85%). 

 Potrivit datelor statistice, activitatea de comerţ exterior a agenţilor economici cu sediul în judeţul 

Mureş în primele 10 luni ale anului 2018 s-a concretizat în exporturi în valoare de 824,1 milioane euro şi 

importuri de 1.086,9 milioane euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, valoarea mărfurilor 
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exportate a crescut cu 7,8%, iar valoarea importurilor cu 2,0%. Deficitul comercial în perioada 01.01-

31.10.2018 a fost de -262,8 mil. Euro. 

Principalele ţări partenere ale agenţilor economici din judeţ la export au fost: Germania, Italia, 

Ungaria, Franţa, Austria, Turcia, Olanda, China, Polonia, Serbia și la import: Germania, urmată de Ungaria, 

Italia, Federaţia Rusă, Polonia, Olanda, Republica Cehă, Austria, China, din aceste zece ţări provenind 77,9% 

din valoarea totală a mărfurilor importate. 

În cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş s-a acordat consultanţă de afaceri, a fost 

organizat evenimentul „Topul firmelor” din judeţul Mureş în cadrul căruia s-au acordat 99 de diplome și 

trofee de excelență pentru 99 de firme care s-au clasat consecutiv în ultimii 5 ani pe primul loc în topul 

firmelor mureșene și au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 12,5 miliarde lei, un profit net cumulat de 

562,6 miliane lei și au asigurat peste 18.000 locuri de muncă. 

Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului 

Târgu Mureş a îndrumat mediul de afaceri local în scopul accesării oportunităților oferite prin programe de 

finantare demarate în anul 2017 și finalizate în anul 2018:  

 programul dezvoltarea și modernizarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor 

de piață având ca rezultate: 4 proiecte implementate, 19 locuri de muncă create, 923,74 mii lei alocați; 

 programul național multianual de microindustrializare: 8 proiecte implementate, 39 locuri de 

muncă create, 3,16 milioane lei alocați; 

 programul  Start-up Nation: 222 acorduri de finanțare semnate, 507 locuri de muncă create, 

198 deconturi  în valoare de 36,6 milioane lei. 

În domeniul protecţiei consumatorilor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Mureş a  desfăşurat 3.772 acțiuni de control, față de 3.715 în 2017, fiind emise 1.714 procese verbale de 

contravenție, în urma cărora au fost identificate mărfuri cu abateri de la prevederile legale în valoare de 

489,8 mii lei, din care 91,6 mii lei au fost mărfuri periculoase, fiind aplicate 784 amenzi în valoare de 3,26 

milioane lei, față de 2,34 milioane lei în anul 2017. Au fost înregistrate şi soluţionate 1.920 reclamaţii şi 

sesizări ale consumatorilor, din care s-au dovedit a fi întemeiate 1.382 (72%). Consumatorii au fost 

despăgubiţi prin restituirea contravalorii produselor şi serviciilor sau înlocuirea acestora, în valoare de 406,3 

mii lei. 

Prin intermediul Serviciului Judeţean de Metrologie Legală Mureş s-a realizat controlul metrologic 

legal asupra activităţii operatorilor economici, persoane fizice şi juridice, având ca obiect mijloacele de 

măsurare. S-au efectuat 3.286 verificări, față de 3.264 în anul 2017, 1.038 etalonări mijloace de măsurare, 

3.455 testări mijloace de măsurare, 5 evaluări pentru autorizarea laboratoarelor operatorilor economici, 40 

evaluări pentru autorizarea verificatorilor metrologi, 92 controale, 52 expertize metrologice, etc.  

 

  În anul 2018, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureş, au fost realizate 

venituri bugetare în cuantum de 2.385,709 milioane lei, care au asigurat îndeplinirea programului de încasări 

în proporţie de 102,44%. 

     Situaţia gradului de realizare a planului de încasări la 31.12.2018 la bugetul general consolidat al 

statului, precum şi la nivelul fiecărui buget, se prezintă astfel: 

 2.385,709 milioane lei - total Buget general consolidat, grad de realizare -102,44%  

 997,699 milioane lei  -Buget de stat, grad de realizare -97,23% 

 925,705 milioane lei - Bugetul asigurărilor sociale de stat, grad de realizare -106,46% 

 432,091 milioane lei - Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, grad de realizare -

107,10% 

 30,214 milioane lei - Bugetul asigurărilor pentru şomaj, grad de realizare – 101,22%. 

 Ca urmare a recuperării obligaţiilor fiscale restante datorate de contribuabili bugetului general consolidat 

s-au încasat 158,541 milioane lei, iar din obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie 

fiscală s-au încasat 131,237 milioane lei. 

 În perioada de referinţă, din bugetul de stat au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa 

pe valoare adăugată în cuantum de 506,076 milioane lei, pentru:  
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 finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, comunelor, oraşelor şi municipiilor – 204,681 

milioane lei 

 finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene – 10,360 milioane lei 

 echilibrarea bugetelor locale – 288,825 milioane lei. 

 finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2018– 2,210 milioane lei. 

        Prin intermediul Biroului Vamal de Interior Mureş, în anul 2018 s-au încasat 116,697 milioane lei, 

programul de încasări fiind realizat în procent de 120,5 %, au fost procesate 16.694 declaraţii vamale de 

import şi export, față de 16.350 în anul 2017, au fost identificate 12  iregularități ca urmare a reverificării 

declaraţiilor vamale. Activitatea vamală s-a desfășurat la sediul Biroului de la Cristești, la cele două Puncte 

vamale din Sighișoara și Reghin și la Oficiile poștale nr. 2 Târgu Mureș și Sighișoara.  

 La nivelul judeţului Mureş funcționează Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Târgu Mureş în spaţiile 

puse la dispoziţie de Aeroportul Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş.  

În ceea ce privește serviciile poștale, Oficiul Județean de Poștă Mureș, aflat în subordinea 

Companiei Naționale Poșta Română SA, dispune de o rețea de 231 subunități poștale cu 624 salariați. În anul 

2018, la subunitățile din județul Mureș au fost prezentate 2.417.300 de trimiteri, din care 2.284.178 scrisori 

și 133.122 colete. Au fost distribuite 11.967.097 trimiteri. 

 

STAREA SOCIALĂ  

SĂNĂTATE 

În perioada analizată, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş și Casa Județeană de Asigurări 

de Sănătate Mureș au urmărit derularea celor 12 Programe Naţionale de Sănătate: pentru diagnostic și 

tratament cu aparatură de înaltă performanță, boli cardiovasculare, diabet zaharat, oncologie, boli rare, boli 

neurologice, hemofilie și talasemie, transplant de organe, surditate, boli endocrine, ortopedie, supleere a 

funcției renale - pentru care a fost alocată suma totală de 173,5 milioane lei. 

În anul 2018, în judeţul Mureş nu s-au înregistrat zone neacoperite cu servicii de asistenţă medicală 

primară. 302 medici de familie titulari au asigurat asistenţa medicală primară.  

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a fost asigurată în sistemul public de 1.727 medici 

specialişti şi rezidenţi, iar în sistemul privat în mediul urban de 297 medici specialişti şi de 148 medici 

specialişti în mediul rural.  Asistenţa medicală dentară a fost asigurată de 84 medici dentişti în sistemul 

public, 89 medici dentişti în sistemul privat în mediul rural şi 301 medici dentişti în mediul urban în sistemul 

privat. Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu au fost asigurate de 18 unităţi private de pe raza judeţului 

nostru. Asistența medicală de urgenţă prespitalicească a fost asigurată de către 9 furnizori de servicii 

autorizate, astfel: în sistemul public, de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş şi Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare (SMURD), iar în sistemul privat de 7 furnizori de servicii de asistenţă medicală de 

urgenţă prespitalicească, de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. 

În perioada de referință, în judeţul Mureş au funcţionat 3 centre de permanenţă în localităţile: Şăulia, 

Zau de Câmpie şi Band, 9 spitale publice, fiecare cu ambulator integrat şi 9 unităţi sanitare private cu paturi. 

Institutul de Urgenţă de Boli Cardio-Vasculare şi Transplant Târgu Mureş, reînfiinţat în anul 2013, 

reprezintă o unitate de elită în asistenţă medicală din România, oferind o gamă largă de servicii medicale.  

Direcția de Sănătate Publică Mureș a derulat activități în domeniul medicinei muncii, igienei 

alimentației, igienei școlare. 

     Tot în acest domeniu, prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate Mureş s-a urmărit asigurarea 

accesului la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru 459.023 de asigurați înscriși pe 

listele medicilor de familie precum și pentru 273.058 beneficiari ai pachetului minimal de servicii medicale. 

Pentru medicamente cu și fără contribuție personală s-au utilizat 136,6 milioane lei, cu 25% mai mult decât 

în anul 2017, iar pentru dispozitive și echipamente sanitare 6 milioane lei cu circa 8 % mai puțin decât în 

anul precedent. Au fost emise 16.404 carduri europene. 

   La data de 31 decembrie 2018, se aflau în relație contractuală cu CAS Mureș un număr de 747 furnizori 

de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. 
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EDUCAŢIE 

În domeniul educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a urmărit derularea programelor 

guvernamentale: rechizite școlare pentru 8.540 beneficiari, manuale școlare, Programul pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 – în cadrul căruia se acordă produse lactate, de panificație și fructe pentru 

circa 53.333 beneficiari,  Euro 200 -319 beneficiari, burse profesionale – 2.738 elevi, bani de liceu - 543 

beneficiari, masă caldă în școli - programul pilot pentru 50 unități din țară, între care și Școala Gimnazială din 

Valea Izvoarelor – comuna Sânpaul, stimulente  în valoare de 1.000 lei pentru 5 elevi cu media 10 la 

evaluarea națională și de 3.000 lei pentru doi absolvenți cu media 10 la bacalaureat.  

  La data de 15 septembrie 2018, în judeţul Mureş existau 623 de unităţi de învăţământ cu 785 imobile, 

în care erau înscrişi 85.184 de elevi. Asigurarea cadrelor didactice la toate disciplinele  a fost o prioritate a 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Astfel, cele 6.647 norme didactice au fost ocupate cu 5.346 titulari, 

diferența fiind suplinitori. 

  La olimpiadele școlare desfășurate în anul 2017-2018 un număr de 22 de elevi au obținut premiul I, 

25 – premiul II, 17 – premiul III, și 4 – mențiuni. 

La Bacalaureatul 2017-2018 s-au înscris 3.562 elevi; s-au prezentat 3.250 și au promovat 2.096 elevi, 

reprezentând 64,4% din numărul elevilor prezenți. 

Pentru dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic 

Mureș a organizat 10 programe de formare acreditate MEN cu 892 de participanți, programe de formare 

continuă pentru 63 cursanți, un program pentru pregătirea debutanților cu 84 de participanți, un program 

pentru pregătirea suplinitorilor cu 80 participanți, activități științifice, metodice și culturale pentru 95 

participanți. De asemenea, a implementat 4 proiecte europene: două proiecte Erasmus+ cu bugete de 42 mii 

lei, respectiv 154,4 mii euro și două proiecte cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman în valoare 

totală de peste de 3,6 milioane lei.  

Învățământul superior din județul Mureș dispune de universități de stat  - Universitatea de 

Medicină și Farmacie Târgu Mureș care a fuzionat în anul 2018 cu Universitatea Petru Marior, Universitatea 

de Artă Teatrală și universități private -  Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Sapientia. 

 

CULTURĂ 

În domeniul culturii, judeţul Mureş are un număr important de instituţii, unele dintre ele de 

relevanţă naţională, cum ar fi: teatre, ansambluri folclorice profesioniste, muzee de istorie, etnografice, 

filarmonica judeţeană, biblioteca judeţeană, galerii de artă, case de cultură, biblioteci municipale şi 

orăşeneşti. Prin intermediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş au fost iniţiate măsuri pentru susţinerea 

şi promovarea culturii scrise, a cenaclurilor literar-artistice, a artelor plastice, muzicale, precum şi atragerea 

unui număr cât mai mare de participanţi la evenimentele organizate, fiind implicată în peste 100 de 

programe, proiecte şi acţiuni culturale. În cursul anului 2018, au fost efectuate inspecţii la monumente 

istorice, au fost inventariate noi obiective, s-au făcut propuneri de actualizare a Listei Monumentelor Istorice, 

au fost analizate documentaţii de urbanism. Au fost înregistrate 373 dosare legate de patrimoniul cultural 

naţional, au fost emise 246 avize și 108 de comunicări avize/revenire, au fost respinse 24 dosare, au fost 

transmise la Comisia Naţională 22 dosare, s-a exprimat dreptul de preemţiune în cazul a 87 dosare. 

 

TINERET ŞI SPORT 

În anul 2018, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş a derulat programe proprii şi proiecte 

locale în domeniul tineretului şi sportului pentru care au fost alocați circa 120.000 lei. În judeţul Mureş sunt 

înregistrate 292 asociaţii sportive şi 9 asociaţii judeţene pe ramură de sport: atletism, dans sportiv, fotbal, 

handbal, tenis, volei, polo, natație, pentatlon modern şi sportul pentru toţi, precum şi 189 cluburi sportive 

legal constituite. 

 La Campionatele Naţionale sportivii judeţului Mureş au câştigat 52 medalii de aur, 33 de argint și 48 

de bronz.  

 Rezultatele sportivilor mureșeni la competițiile internaţionale au fost următoarele:  

 Campionate Mondiale : loc I- 2 la tenis cu piciorul, loc III - 1 la popice și 2 la scrimă  

 Cupa mondială: loc II- 1 la popice 
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 Campionate europene: loc I- 1 la wushu, 1 la parașutism și 2 la șah, loc II – 2 la canotaj și 1 la lupte 

libere feminin 

 Campionate Balcanice : loc I – 2 la lupte libere, 1 la jujitsu, loc II – 1 la judo.  

 În luna decembrie 2018 a fost organizată Gala sportului mureșean în care au fost premiați 70 de 

sportivi de performanță, a fost organizat Muzeul sportului în incinta Sălii Sporturilor din Târgu Mureș și a fost 

elaborată lucrarea ”100 de Ani de Sport Mureșean” pentru marcarea Centenarului României. 

Clubul Sportiv Mureşul Târgu Mureş a participat la competiţii oficiale naționale și internaţionale în care 

s-au obținut 126 medalii, față de 44 în anul 2017. De menționat că, în anul 2018, Clubul Sportiv Mureşul 

Târgu Mureş a predat amplasamentul pe care se află Ștrandul 1 Mai din Târgu Mureș către Compania 

Națională de Investiții SA pentru realizarea unui bazin olimpic. Pentru Patinoarul artificial acoperit, investiţie a 

Ministerului Tineretului şi Sportului, derulată prin Clubul Sportiv „Mureşul” Târgu Mureş, în anul 2018 au fost 

rezolvate problemele juridice în vederea  predării către Compania Naţională de Investiţii SA. 

Pentru activităţile de tineret s-au alocat 113.959 lei, la care au participat aproximativ 3000 de 

tineri. Au fost organizate tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi, Tabăra Naţională de muzică, precum şi 

concursuri locale şi naţionale de proiecte. Centrele de agrement Sovata 1 și Sovata 2 aparținând Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret Mureș au găzduit în tabără 377 elevi. 

   În perioada de referinţă, conform Calendarului de acţiuni aprobat de Ministerul Tineretului şi 

Sportului, Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş a organizat evenimente specifice: festivaluri, expediţii, 

concursuri, tabere de creaţie şi de orientare turistică, campionate de dans, etc. 

 

COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI  A ŞOMAJULUI 

La 1 iulie 2018, în judeţul Mureş aveau domiciliul un număr de 593.024 persoane din care 309.399  

persoane (52,2%) în mediul urban şi 283.625 persoane (47,8%) în mediul rural. Faţă de perioada 

corespunzătoare a anului precedent populaţia judeţului s-a redus cu 1.656 persoane. În mediul urban 

populaţia s-a redus cu 1.748 persoane, în timp ce în mediul rural apare o uşoară creştere (+92 persoane). 

 Datele operative referitoare la mişcarea naturală a populaţiei evidenţiează o evoluţie  nefavorabilă a 

acestor fenomene demografice la nivelul judeţului în anul 2018. Numărul născuţilor-vii a scăzut cu 591 faţă 

de anul 2017 (5.524 născuţi-vii în anul 2018 faţă de 6.115 în anul 2017), în timp ce numărul decedaţilor a 

crescut de la 7.012 în anul 2017 la 7.086 în anul 2018 (+74 persoane). Acest lucru face ca tendinţa negativă 

a sporului natural al populaţiei să se manifeste şi în anul 2018, chiar se accentuează; dacă în anul 2017 

sporul natural a fost de  -897 persoane, în anul 2018 valoarea acestuia a fost de -1.562 persoane. Valori 

ridicate înregistrează şi mortalitatea infantilă, în anul 2018 decedând 37 copii în vârstă de sub 1 an, în 

scădere cu 8 față de anul precedent.       

 Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2018 a fost de 138.944 persoane, nivel mai mare decât la 

sfârşitul anului 2017 (+5503 persoane). Câştigul salarial nominal mediu brut la sfârşitul anului 2018 a fost de 

4.502 lei (+1349 lei faţă de sfârşitul anului 2017), iar cel net a fost de 2.695 lei (+438 lei faţă de perioada 

corespunzatoare din 2017). S-au înregistrat creşteri în toate sectoarele de activitate. 

        Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele 

preţurilor de consum, a  crescut în această perioadă cu 15,6%. 

La sfârşitul anului 2018, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 7.126 persoane, cu 2.188 

persoane mai puţine decât la sfârşitul anului 2017, rata şomajului înregistrând o scădere de 1,0 punct 

procentual (de la 4,0 % în anul 2017 la 3,0 % în anul 2018). 

În ceea ce priveşte piaţa muncii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş a 

desfăşurat acțiuni pentru stimularea ocupării forţei de muncă, obținându-se următoarele rezultate: 18.401 

persoane au fost cuprinse în măsuri active, 7.972 persoane încadrate în muncă, 10 persoane au beneficiat de 

servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri, 29 absolvenți de învățământ au beneficiat de prima de 

încadrare, 2 persoane de prima de mobilitate, 13 persoane au beneficiat de prima de relocare, 274 persoane 

încadrate în urma desfășurării burselor generale a locurilor de muncă, 27 contracte de ucenicie, 8 contracte 

de solidaritate  pentru tineri cu dizabilități și pentru tineri fără familie, 22 persoane incluse în programe de 

ucenicie la locul de muncă, 861 persoane de peste 45 de ani sau șomeri unici întreținători de familie, 4 
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persoane cu handicap încadrate, 16 elevi și studenți încadrați pe perioada vacanțelor, 1.625 persoane de 

etnie romă consiliate, 94 persoane care au beneficiat de servicii de preconcediere. 

Prin intermediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș au fost cuprinse în 

programe de formare profesională un număr de 1.778 persoane, față de 2.056 în anul precedent. Au fost 

organizate 84 programe de formare profesională, s-au încheiat contracte de formare profesională pentru 29 

de ucenici.  

În domeniul inspecţiei muncii, în anul 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a desfășurat 

945 acțiuni de control, din care 450 în domeniul relațiilor de muncă și 495 pe linia securității și sănătății în 

muncă. În urma acestor verificări au fost identificate 192 de persoane care prestau muncă nedeclarată, s-au 

aplicat 651 sancțiuni contravenționale, din care 263 avertismente și 230 amenzi contravenționale în valoare 

totală de 3.320.400 lei și s-au dispus 1564 măsuri obligatoriu de remediat. În domeniul securității și sănătății 

în muncă au fost controlaţi un număr de 495 angajatori, au fost aplicate 151 de sancțiuni contravenționale, 

din care 119 avertismente și 32 amenzi în valoare totală de 243.000 lei  și s-au dispus 151 măsuri obligatoriu 

de remediat. 

În anul 2019 s-au înregistrat 135 accidente de muncă din care 132 accidente de muncă  soldate cu 

incapacitate temporară de muncă și 3 accidente mortale. Au fost înregistrate 310 contracte colective şi 68 

acte adiţionale la contractele colective de muncă. 

În domeniul asistenţei sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureş a urmărit 

acordarea drepturilor pe care le conferă legislaţia în vigoare pentru populaţia judeţului, a stabilit și efectuat 

plăți pentru beneficiile de asistență socială în valoare totală de 389.618.234 lei, din care: asistenţă socială  

291.681.493 lei, transferuri  94.788.608  lei, asociaţii şi fundaţii 1.817.685 lei, cheltuieli cu transmiterea 

drepturilor 1.330.448 lei. 

Au fost plătite alocaţii de stat pentru copii, alocații pentru susținerea familiei, alocaţii de plasament,  

indemnizaţii de creştere a copilului, stimulent de inserţie pe piaţa muncii, indemnizația de acomodare, 

indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 7 ani, indemnizaţii lunare de hrană pentru persoane 

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, ajutoare sociale; ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea 

locuinţei. 

Au fost autorizate 46 dosare depuse de furnizori de formare profesională a adulților, s-au monitorizat 

22 programe de formare profesională, au fost finalizate 582 de cursuri de formare profesională cu 4.010 

absolvenți cursuri de absolvire și 2.478 absolvenți cursuri de calificare. 

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat la sfârșitul în trimestrului III 2018 

a fost de 132.136 persoane, cu 696 persoane mai puţin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, 

pensia medie lunară cifrându-se la 1.118 lei (+102 lei faţă de trimestrul III 2017). 

La sfârşitul anului 2018, la nivelul Casei Judeţene de Pensii Mureş se aflau în plată următoarele 

categorii de beneficiari, total 157.472, din care: 132.141 pensionari din sectorul de stat; 9.865 pensionari din 

sectorul agricol; 11.230 beneficiari de legi speciale; 4.236 beneficiari de pensii comunitare. Pentru judeţul 

Mureş, în anul 2018, s-au repartizat 4.511 bilete de tratament din care au fost valorificate 4.301. S-au achitat 

un număr de 6.014 ajutoare de deces. 

 

PROTECŢIA MEDIULUI 

În domeniul protecţiei mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a emis acte de 

reglementare, după cum urmează: 66 decizii de adoptare planuri fără aviz de mediu , 6 avize de mediu, 23 

notificări de stabilire a obligaţiilor de mediu, 241 decizii etapă de încadrare, 9 revizuiri decizii etapă de 

încadrare,  un acord de mediu, 47 decizii de respingere a solicitării acordului de mediu, 2 autorizaţii integrate 

de mediu, o autorizaţie integrată de mediu actualizată,  117 autorizaţii fără bilanţ de mediu,  80 autorizaţii de 

mediu revizuite, 3 respingeri solicitări revizuire autorizaţii de mediu, și altele.  S-au realizat monitorizări în 

domeniile controlul poluării, SEVESO, EMAS, eticheta ecologică, gestiunea deşeurilor, substanţelor chimice 

periculoase.  

Monitorizarea calităţii aerului înconjurător a fost realizată prin intermediul a patru staţii automate de 

monitorizare, monitorizarea concentraţiei de amoniac s-a efectuat într-un punct fix amplasat la sediul APM 
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Mureş. Probele de precipitaţii au fost prelevate săptămânal atunci când cantitatea de precipitaţii a fost mai 

mare de 2,4 l/mp.  

    Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Mureș a derulat 689 de controale în 

domeniile SEVESO, poluare industrială și biodiversitate. Controlul poluării industriale a vizat extracția și 

depozitarea gazelor naturale, industria chimică. S-a verificat implementarea Planului Național de Gestionare a 

Deșeurilor prin controale la operatorii de depozite de deșeuri, titulari de depozite închise și titulari de 

depozite aflate pe infrigement. Controalele în domeniul biodiversității s-au efectuat în cele 42 de arii naturale 

protejate și au vizat prelucrarea lemnului, exploatarea agregatelor minerale, activitatea grădinilor zoologice, 

spațiile verzi din intravilanul localităților. În cursul anului 2018, s-au aplicat 74 sancțiuni contravenționale, în 

valoare totală de 1.080.100 lei, în creștere cu 92% fața de 2017. 

 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI NIVELULUL DE INFRACŢIONALITATE LA NIVELUL JUDEŢULUI 

MUREŞ 

 În acest domneniu, instituțiile specializate au colaborat în vederea planificării și organizării măsurilor 

de ordine și siguranță publică pe raza județului Mureș.   

Potrivit statisticilor Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, cea mai mare parte a sesizărilor de 

infracţiuni stradale au fost furturile din auto cu 359 fapte, reprezentând 56,01 % din total infracțiuni stradale 

şi furturile din buzunare cu 96 fapte 14,98%. Criminalitatea gravă comisă cu violență a înregistrat aceleași 

valori ca și în anul 2017, respectiv 42 infracțiuni.  

În ceea ce privește siguranţa traficului rutier, în anul 2018, s-au produs 292 accidente grave, în 

creștere cu 4,29 % față de anul precedent, soldate cu 65 persoane decedate, față de 21 în 2017 și 279 

rănite grav. Pe parcursul anului 2018, au fost constatate 1.290 infracțiuni contravenţionale la circulația 

rutieră, au fost reţinute 4.899 permise de conducere şi 1.387 certificate de înmatriculare.  

Față de anul 2017 s-au înregistrat scăderi la infracționalitatea sesizată cu 220 de fapte și la 

infracționalitatea economico-financiară cu 212 fapte, în timp ce infracțiunile de mare violență au rămas la 

același nivel. S-au înregistrat 5.570 infracţiuni contra patrimoniului care au scăzut cu 79 de fapte faţă de anul 

2017. Referitor la infracţiunile economico-finaciare, în anul 2018 s-a acționat pentru combaterea activităților 

ilicite ale agenților economici și au fost ridicate în vederea confiscării produse alimentare, țigarete, alcool, și 

alte produse. La regimul armelor au fost constatate 43 de infracţiuni, pe linia braconajului 24, în domeniul 

silvic au fost aplicate 730 sancţiuni contravenţionale şi a fost confiscată cantitatea de 2.537 mc. material 

lemnos în valoare de peste 580 mii lei. 

Prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost înregistrate 17.668 apeluri din sfera 

de responsabilitate a poliției. 

În anul 2018, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş a executat 6.016 misiuni, din care: 751 

pentru asigurarea/restabilirea ordinii publice, 4.938 pentru menţinerea ordinii publice și 327 acţiuni 

preventive sau executate în cooperare cu alte instituţii, etc. Au fost constatate 166 de infracțiuni și 945 

contravenții, s-au efectuat 834 activități de control, 123 transporturi de valori, 783 misiuni pentru escortarea 

deținuților la instanțele de judecată, etc.  

În perioada analizată, prin intermediul Grupării de Jandarmi Mobile ”Regele Ferdinand I” Târgu Mureş 

au fost executate 4.048 misiuni de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice la manifestări sportive 

și de protest, festivaluri din județul Mureș, 205 activități de prevenire a faptelor antisociale. 

Serviciul pentru Imigrări Mureş a urmărit respectarea legislaţiei care reglementează statutul juridic 

al străinilor în România, având în evidențe un număr de 2.899 cetățeni străini care locuiesc pe raza județului 

Mureș proveniți din 25 state membre ale Uniunii Europene și 67 de state non-europene (Moldova, Turcia, 

SUA, China, Ucraina, etc.). În cursul anului 2018, au fost analizate 633 cereri pentru înregistrarea dreptului 

de rezidență temporară, 19 cereri pentru acordarea dreptului de rezidență permanentă, 415 cereri pentru 

prelungirea dreptului de ședere temporară și au fost aplicate 141 sancțiuni cotravenționale pentru 124 

cetățeni străini. 

 În perioada analizată,  Serviciul Judeţean Anticorupţie Mureş a desfăşurat 175 activităţi de 

prevenire și de instruire cu caracter preventiv în rândul angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, la care au 

participat un număr de 2015 persoane. 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
https://ms.prefectura.mai.gov.ro/


                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

12  
 

  Prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş s-au acordat servicii 

de consiliere consumatorilor de droguri.  În anul 2018, au fost înregistrate 74 cazuri noi de asistenţă a 

consumatorilor de droguri, drogul principal fiind canabisul (23 cazuri), urmat de alcool (37 cazuri), substanţe 

etnobotanice (7 cazuri), amfetamine (6 cazuri) și heroină (un caz). Vârsta consumatorilor de canabis a fost 

cuprinsă între 20 şi 35 de ani.  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş a intervenit la 18.753 cazuri de 

urgenţă, din care 1.310 au fost situaţii de urgenţă şi 17.443 au fost solicitări de asistenţă medicală de 

urgenţă şi descarcerare, cu 89 de autovehicule. Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 11:08 minute. 

Intervenţiile la situaţii de urgenţă, pe tipuri, au fost: incendii – 395 , arderi necontrolate – 93, asistenţă 

persoane – 138, salvări animale – 25, alte intervenţii -  659, etc. 

În activitatea de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu au fost emise: 158 avize; 87 

autorizaţii; 2031 avertismente și 111 sancțiuni contravenționale în valoare de 168,1 mii lei. 

 

PROTECȚIA COPILULUI ȘI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

La data de 31 decembrie 2018, în evidența Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureș figurau 1.595 de copii cu măsură specială de protecţie. 

În perioada de referință în acest domeniu s-au înregistrat următorii indicatori: 361 copii ocrotiți în 

servicii de tip rezidențial și 223 în case de tip familial sau în apartamente rezidențiale ale furnizorilor de 

servicii sociale private, 235 asistenți maternali profesioniști angajaţi , 416 copii îngrijiți în rețeaua de asistenți 

maternali profesioniști,  încuviințarea adopției pentru 28 copii, 1.070 sesizări confirmate de abuz sau 

neglijare a copilului. 

În ceea ce priveşte asistenţa socială a persoanelor adulte la nivelul DGASPC Mureş în cursul anului 

2018 au fost înregistraţi 25.074 beneficiari direcţi, dintre aceștia 1.045 au fost beneficiari ai serviciilor 

rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, 64 persoane vârstnice internate în Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos, 18.552 persoane cu handicap indemnizați pentru care s-au realizat plăţi în valoare 

totală de 94,9 milioane lei. 

 

RELAŢII EXTERNE, PROGRAME ȘI ACȚIUNI CU FINANȚARE EXTERNĂ 

  În materie de relaţii internaţionale s-a asigurat primirea de către prefect și subprefect a 

reprezentanţilor misiunilor diplomatice acreditate în România, a unor delegaţii formate din reprezentanţi ai 

autorităţilor centrale şi locale străine, ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor non-guvernamentale din alte 

state, respectiv: consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, ambasadorul Republicii Belarus în România, 

ambasadorul Republicii Africa de Sud în România, o delegaţie din Ucraina, consulul general al Ungariei la 

Miercurea Ciuc, o echipă româno-americană de la Batalionul 1 al Statului Major al Forțelor Terestre și militari 

specializați în afaceri civile de la US Civic Affairs. La nivelul unităţilor administrativ teritoriale, au fost semnate 

168 contracte de înfrățire și parteneriate avizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

   

**** 
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