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R A P O R T  

privind implementarea  planului de acţiuni pe anul 2018 pentru 

realizarea în 

judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-

2020 

 

Potrivit Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de reprezentant al 

Guvernului, prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, litera d) și e) din 

Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, Instituţia 

Prefectului întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare și elaborează informări 

trimestriale privind stadiul de implementare a planului de acțiuni. 

Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Mureş a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 (adoptat prin 

Hotărârea Parlamentului României nr. 1/29.01.2018), a fost elaborat în baza 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul 

Mureș și a fost analizat și supus aprobării în ședința Colegiului Prefectural al 

Județului Mureș din data de 28 martie 2018. 
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Structura planului de acţiuni  

Planul cuprinde un număr de 22 capitole, 117 măsuri și 44 submăsuri 

monitorizate de autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor, Instituția Prefectului- Județul Mureș şi alte instituţii aflate în 

subordinea autorităţilor centrale.  

Există un număr de 651 acţiuni propuse în concordanţă cu obiectivele 

stabilite prin Programul de Guvernare. 

 

Din totalul acțiunilor propuse, 123 acțiuni aparțin primăriilor din 

județul Mureș iar 528 acțiuni aparțin instituțiilor deconcentrate, 

Instituției Prefectului-Județul Mureș și altor instituții aflate în 

subordinea autorităţilor centrale.  

Din punct de vedere al conţinutului, planul de acţiuni cuprinde 

toate domeniile în care putem vorbi despre politicile de dezvoltare ale 

economiei româneşti. 

 

Sumar realizări: 

Din cele 528 acțiuni ale instituțiilor deconcentrate, doar 9  sunt 

nerealizate: 

 datorită  lipsei  actelor normative ce reglementează măsura,  a 

termenelor prevăzute de actele normative ce vor reglementa noul 

program sau a neadoptării  de noi legi – la Casa de Asigurări de 

Sănătate Mureș  

 datorită suprapunerii  unor activităţi -  la Oficiul Județean de 

Zootehnie Mureș   

  datorită decalării unoir termene de începere a unor lucrări – la Filiala 

teritorială de îmbunătăţiri funciare Mureş-Oltul Superior   

Acțiunile parţial realizate de la instituțiile deconcentrate şi  unităţile 

administrativ teritoriale se datorează temporizării acestora. 
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Acțiunile nerealizate la  unităţile administrativ teritoriale se datorează în 

mare parte lipsei fondurilor necesare . 

 

Consecvenţi obiectivului  fundamentării unei creșteri economice inteligente, 

sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat 

puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, menţionez câteva din realizările 

din judeţul Mureş. 

 

CAPITOLUL POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET 

În anul 2018, în sensul respectării angajamentelor luate de Guvern, referitor la 

consolidarea unor finanțe publice sănătoase (deficit bugetar sub 3% din PIB și 

datorie publică sub 60% din PIB) pe fondul unei creșteri economice de peste 

5,5% și al continuării strategiei de creștere a veniturilor,  Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Mureș a obținut: 

 venituri bugetare în cuantum de 2.385.709,38 mii lei, ceea ce reprezintă o 

realizare a programului de încasări stabilit de ANAF în procent de 103,42 %, 

planul fiind în valoare de 2.306.870 mii lei; 

 implementarea la nivelul tuturor unităţilor fiscale din judeţul Mureş, a 

conceptul de „Ghişeu Unic”. 

 

CAPITOLUL ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN 

DOMENIUL RESURSELOR MINERALE  NEENERGETICE. COMERŢ ŞI 

RELAŢII INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA CONSUMATORULUI  

 Investițiile finalizate în judeţul Mureş, atât cele finanțate din buget sau prin 

accelerarea absorbției de fonduri europene, cât și prin stimularea investițiilor 

private, contribuie la consolidarea macroeconomică prin aplicarea unei 

combinații de politici fiscal-bugetar-monetare, pe fondul păstrării echilibrelor 

macroeconomice, ducând la creșterea nivelul de bunăstare al românilor. 

 

 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor – m1ăsuri de protecţia 

consumatorilor pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a 

produselor şi serviciilor: s-au cercetat  1920 reclamaţii si sesizări, din care 
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1382(72%) s-au dovedit a fi întemeiate, s-au aplicat 140 amenzi 

contravenţionale in valoare de 689000  lei. Consumatorii au fost despăgubiţi 

prin restituirea c/v produselor sau serviciilor, înlocuirea acestora, în valoare 

de 146027 lei. 

 

CAPITOLUL FONDURI EUROPENE  

În vederea fundamentării unei creșteri economice inteligente, sustenabile și 

inclusive Instituţia Prefectului Judeţul Mureş susţine îmbunătăţirea sistemului 

administrativ şi capacitatea de absorbţie a fondurilor europene prin diverse 

măsuri, ca:  

 diseminarea informaţiilor referitoare la diverse programe pe fonduri 

europene, la UAT – uri şi instituții publice descentralizate, ONG – uri prin 

informări transmise pe e-mail sau diverse întâlniri cu reprezentanţi ai 

acestora, pentru cunoaşterea mecanismelor şi procedurilor de accesare a 

fondurilor externe; 

 verificări trimestriale pentru identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea 

liberei circulaţii a serviciilor, a persoanelor şi a mărfurilor, existente în actele 

normative adoptate de unitățile administrativ – teritoriale; 

  elaborarea Centralizatorului investiţiilor străine finalizate în judeţul Mureş, 

etc.  

  

CAPITOLUL TURISM 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și crearea bazelor de tratament în zonelede 

turism din judeţul Mureş, reabilitarea infrastructurii de acces în stațiunile turistice 

și zonele cu impact turistic semnificativ (mânăstiri, monumente, zone 

agroturistice,etc) rămân prioritare. În acest sens s-au realizat : 

 lucrări de investiţii şi reparaţii pentru “Complexul de Agrement şi  

Sport  Mureşul; 

 s-a restaurat şi consolidat Turnul cu Ceas la Sighişoara și a început 

restuararea   câtorva tronsoane din zidul Cetății din Sighișoara   
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CAPITOLUL POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

Sprijinirea sectorului IMM reprezentând o prioritate a programului economic, 

acesta a beneficiat  din partea statului de reglementări  cu  un sistem fiscal 

atractiv, prin creșterea accesului la finanțare, simplificarea procedurilor și 

debirocratizare. 

În acest sens s-au realizat de către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, 

Atragere de Investiții și Promovare a Exportului – Tîrgu Mureș în colaborare cu 

ministerul, Instituția Prefectului Județul Mureș: 

 sesiuni de informare a mediului de afaceri, a studenților din Universităţile 

din Târgu Mureş; 

 au fost semnate 221 de acorduri de finanțare START UP NATION 2017, cu 

beneficiari din județul Mureș din care au fost implementate cu succes 197 

de Proiecte; 

 în 27 decembrie 2018 s-a deschis aplicația pentru înscrierea în programul 

Start-Up Nation 2018   

 

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI 

SOCIALE 

 Îmbunătățirea nivelului de trai al populației, măsurile din domeniul  

asistenței sociale au fost realizate în  colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul 

Mureş, Consiliul Județean Mureş, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Mureș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, Casa Județeană de Pensii 

Mureș, alte instiuţii publice descentralizate şi primării din judeţ 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș a  

încadrat peste 274 persoane în urma desfășurării Bursei generale a locurilor de 

muncă 

 în cadrul Agenţiei Judeţeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş  

există 23  furnizori de formare profesională autorizaţi, 46 programe de formare 

profesională 

 în cadrul acţiunilor de control ale Inspectoratul Teritorial de Muncă  
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Mureș din cadrul Campaniei naţionale de supraveghere a pieţei produselor 

industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 

sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană, au fost 

efectuate 14 controale, în cadrul lor au fost verificate 350 produse conform 

programului sectorial,  nefiind  găsite produse neconforme. 

 

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI  

S-a acordat atenţie creării infrastructurii de educație (creșe, grădinițe, licee 

tehnologice, școli profesionale și tehnice) -  prin instrumente care deschid noi 

posibilităţi în sala de clasă și permit adaptarea procesului de învăţământ la nevoile 

fiecărui elev, oferind astfel competenţele digitale necesare pentru a activa în mod 

eficient și semnificativ într-o economie bazată pe cunoaştere. 

 întărirea prestigiului internațional al Universității de Medicină Farmacie 

Științe și Tehnologie  Târgu Mureş , prin diverse activităţi şi proiecte 

realizate; 

 există în acest sens documentaţii în pregătire pentru 

Construcţie/mansardare Grădiniţa cu PP Cartier Tudor Vladimirescu (SF), 

extindere si modernizare clădire pentru amenajare creșă, str.Apaductului, 

nr.54-56,etc.; 

 granturi de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, cât și locuri 

la doctorat pentru șefii de promoție; 

 burse Erasmus+ pentru cadre didactice și cadre didactice auxiliare,etc. 

 

CAPITOLUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE – foarte important și de 

amploare  

 participarea  echipelor de cadre didactice ale Universităţii de  

Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie  la competiţiile realizate din cadrul 

programului Horizon 2020 şi susţinerea proiectelor câştigătoare; 

 realizarea dezvoltării continue a polului de competitivitate pentru  

cercetare-dezvoltare în domeniul medical şi informatică medical   
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CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII  

Preocuparea  principală în domeniul sănătății este construită în jurul 

pacientului și nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca serviciile de 

sănătate să fie cât mai aproape de pacient. 

Astfel, finanțarea investițiilor în modernizarea spitalelor judetene şi municipale 

a constituit o preocupare majoră  în judeţul Mureş, pentru a asigura condiții 

optime actului medical și pentru a asigura accesul cetățenilor la servicii de 

sănătate  de calitate. 

Astfel au fost realizate de către Consiliul Judeţean Mureş: 

 investiții în sumă de 2,583.928 lei   la Spitalul Clinic Judetean Mureș; 

 investiții și reparații în sumă de 2,180.835 lei  la Spitalul Municipal "Ghe. 

Marinescu" Târnăveni ; 

 lucrări de reabilitare și modernizare a centrului de primiri urgențe din 

Sărmașu 

  

CAPITOLUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE  

În vederea edificării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 

prin  eficiență, responsabilitate, credibilitate, transparență și deschidere către 

cetățean, au fost create premise pentru o administrație suplă, cu viteză de reacție 

rapidă și proactivă, consistență în decizii și cu resurse umane motivate și 

profesioniste. 

Sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale, sunt 

considerați pilonii fundamentali de aplicat în următorii trei ani. 

 

În anul 2018, potrivit datelor comunicate de unitățile administrativ teritoriale, 

în județul Mureș au fost finalizate următoarele lucrări de investiții: 

 Reabilitarea/modernizarea de drumuri comunale şi străzi în localitățile 

Aluniş, Apold, Batoş,  Corunca, Cristeşti, Daneş, Deda, Gorneşti, Livezeni, 

Mica,  Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Suplac, Şăulia, Zagăr,    

Sighişoara, Reghin, Luduş, Ungheni, Sovata, Zau de Câmpie; 

 Construirea de unităţi de învăţământ Batoş, Cristeşti, Ibăneşti, Sărmaşu, 

Sântana de Mureş, Sâncraiu de Mureş 
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 Reabilitarea/modernizarea unităţilor de învăţământ în comuna Albeşti, 

Glodeni, Ibăneşti, Inclănzel, Reghin, Sărmaş; 

 Construirea, reabilitarea caselor de cultură, a căminelor culturale și a sediilor 

administrative în localitățile Eremitu, Livezeni, Sâncraiu de Mureş, 

Solovăstru, Tăureni, Sărmaşu; 

 Construirea, amenajarea și modernizarea de baze sportive, terenuri de sport 

în localitățile Apold, Iclănzel, Pănet, Sâncraiu de Mureş ; 

 Înfiinţarea, extinderea sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Deda, 

Gorneşti, Lunca, Tăureni, Sighișoara, Reghin, Luduş ; 

 Înfiinţarea/extinderea reţelelor de canalizare/ape uzate în localitățile Albeşti, 

Cheţani, Corunca, Deda, Glodeni,Reghin,  Ernei, Gheorghe Doja, Sâncraiu 

de Mureș, Sighişoara, Reghin, Ungheni; 

 Construire staţii de epurare în localitatea Glodeni; 

 Modernizarea și reabilitarea iluminatului public în localitățile: Albeşti, Cozma, 

Cristeşti, Deda, Livezeni, Măgherani, Livezeni, Măgherani, Sâncraiu  de 

Mureș,Sărmaşu; 

 Extinderea reţelei de energie electrică în localitatea Albeşti,Breaza; 

 Reabilitare termică/eficientizare energetică clădiri în localitățile Iclănzel, 

Apold; 

 Contractarea de lucrări în vederea realizării de intervenţii şi reparaţii străzi, 

trotuare  în  Sâncraiu de Mureş, Sângeorgiu de Mureş, Suplac, Şăulia, Zagăr, 

Zau de Câmpie, Sighişoara, Reghin,Luduş 

 Construire, reabilitare poduri –Batoş, Albeşti, Sâncraiu de Mureş,Sântana de 

Mureş 

 Case de cultură, cămine culturale, sedii administrative – Eremitu, 

Livezeni,Sâncraiu de Mureş, Solovăstru, Tăureni, Sărmaşu,  

 Săli de sport: Tăureni 

 

CAPITOLUL POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ  

Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate absolută în 

programul de guvernare al PSD. Politicile agricole și de dezvoltare rurală au 

asigurat stimulente astfel  ca sectorul agricol să continue să fie un motor de 

creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul 

rural,   garantând veniturile obţinute de agricultori . 
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Astfel, rămân priorităţi și realizări: 

 acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură 

 creșterea suprafețelor irigate atât prin măsuri de stimulare a utilizării 

eficiente a apei 

 îmbunătățirea legislației privind achiziționarea terenurilor agricole, 

finalizarea cadastrului si creșterea randamentelor solului, etc. 

 

CAPITOLUL POLITICI DE MEDIU. APE ŞI PĂDURI  

Preocupări pentru calitatea aerului, a apei potabile, gestionarea corectă a 

deșeurilor, protecţia mediului , pevenire si gestionare irigatii, etc  

Astfel: 

 Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a realizat diverse baze de date cu 

agenţii economici care desfăşoară activitatea de colectare/tratare a 

deşeurilor de baterii şi acumulatori, cantităţile de nămoluri produse de 

staţiile de epurarea a apelor menajere şi industriale, cantităţilor de uleiuri 

uzate colectate şi valorificate/eliminate, etc; 

 Construirea/ reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a 

apelor uzate rămâne prioritate. 

 

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

Securitatea aprovizionării cu energie a cetăţenilor ei, utilizarea optimă a resurselor 

şi susţinerea unui sistem de reglementare autonom, independent, transparent şi 

eficace atât pentru pieţele de energie, cât şi pentru operatori şi consumatori prin: 

 dezvoltarea şi reabilitarea a 19   lucrări de investiţii şi modernizare finalizate 

în diverse localităţi şi 13 lucrări în curs de finalizare. 

 creşterea gradului de continuitate în alimentarea consumatorilor, prin 

executarea de lucrări de revizii tehnice şi reparaţii în reţelele de distribuţie a 

energiei electrice 

 

CAPITOLUL POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
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Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier rapid (autostrăzi şi drumuri expres și 

a unei reţele de localităţi competitive şi coezive.  

S-a realizat: 

CAPITOLUL POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢA 

DIGITALĂ  

Dezvoltarea efectivă a sectorului IT&C românesc cât și prin acțiuni indirecte, 

precum creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România, 

îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea barierelor 

administrative în relația cu statul, îmbunătățirea competitivității forței de muncă 

din România . Îmbunătățirea actului de guvernare și a serviciilor publice, 

predictibilitate, transparență și e-Guvernare 

 Simplificarea accesului cetăţenilor la informaţiile publice prin publicarea 

acestora pe site-ul Instituției Prefectului – Judeţul Mureș 

 Investiții în programul de informatizare a Consiliului Județean Mureș,.etc. 

 

CAPITOLUL POLITICA DE APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ 

Menținerea  un nivel ridicat de reacție pentru apărarea națională, reacție adaptată 

provocărilor de tip clasic, hibrid sau asimetric prin implementarea unui 

management optim al resurselor de apărare. 

 

CAPITOLUL AFACERI INTERNE 

Întărirea relației cu cetățeanul și siguranța sa, impune realizarea unei colaborări 

mai strânse, a instituțiilor și structurilor subordonate MAI, cu autoritățile 

administrației publice locale: activitatea de recutare a personalului în funcţie de 

 reabilitarea - căii ferate magistrală – judeţul Mureş : lotul Sighişoara -Aţel 

– lucrări de execuţie, instalaţii semnalizare, ERTMS, centralizare electronică 

şi CCO Simeria. Proiectul se derulează pe teritoriul judeţelor Mureş şi Sibiu,  

realizat 96,80% 

 investiții în sumă de 3,785,682 lei realizate de Consiliul Județean Mureș în 

modernizarea R.A. Aeroport Transilvania 
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nevoie instituţiei - 2 dosare pentru Academia de ofiţeri şi 48 dosare pentru 

Şcoalile de subofiţeri 

 

CAPITOLUL POLITICA EXTERNĂ 

 Racordarea la noile formule de cooperare consolidată, care se vor  

contura la nivelul UE, și participarea activă la dezbaterile privind viitorul Europei, 

în paralel cu o politică externă activă, care să țină cont și de mutațiile din lumea 

euro-atlantică. 

 La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România are  

capacitatea de a contribui la crearea unui spațiu juridic european bazat pe 

încredere reciprocă și eficientă în fața provocărilor viitorului . 

Astfel  s-a asigurat plăta de către Consiliul Județean mureș a cotizației de membru 

în cadrul Adunării Regiunilor Europei (ARE) 4307 euro (20.071 lei); actualizat baza 

de date privind relaţiile de colaborare, înfrăţire sau parteneriat stabilite de 

autorităţile publice locale din judeţul Mureş cu entităţi similare din alte ţări. 

 

CAPITOLUL JUSTIŢIE 

Dialogul permanent între reprezentanții celor trei puteri: legislativă, executivă și 

judecătorească. 

Realizări:  

 participarea la  activităţi de instruire tematică a membrilor Grupului de lucru 

pentru prevenirea faptelor de corupţie cu atribuţii la nivelul Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Mureş și a personalului din instituție 

 s-au realizat 87 activităţi de informare anticorupţie în cadrul structurilor 

teritoriale corespondente  ale M.A.I., la care au participat 1165 de angajaţi 

ai ministerului, din care 236 deţin funcţii de conducere şi 929 funcţii de 

execuţie. 
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CAPITOLUL CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI 

Domeniul culturii o prioritate a acțiunii guvernului, instrument al identității 

naționale, dar și unul al incluziunii sociale. 

 finanțarea de către Consiliul Judeţean Mureş a 27 proiecte de cultură  în 

sumă de 600.000 lei ; 

 expozitii de pictură în dioverse locaţii , recitaluri poetice, festivaluri; 

 renovarea pavilionului principal şi dotarea Castelului Mariaffi din parcul 

Mariaffi Lajos, comuna Sîngeorgiu de Mureş – parţial  

 

CAPITOLUL TINERET ŞI SPORT 

Se doreşte restartarea domeniului, promovarea educaţiei sportive, implicarea 

administraţiei publice locale, mai ales în mediul rural, acolo unde sportul este 

promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate, dotarea unităților școlare 

cu baze sportive. 

 323 proiecte în sumă de 368.000 lei finanțate  de Consiliul Judeţean Mureş 

în cadrul Programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile din 

bugetul public al județului Mureș în domeniul activității de tineret 

  

CAPITOLUL POLITICI PENTRU DIASPORA 

Programul de Guvernare pornește de la preocupările și problemele comunităților 

românești de peste hotare, fie că vorbim despre diaspora de mobilitate, fie de 

minoritățile din jurul granițelor 

 Au fost realizate diverse activităţi privind informarea cetățenilor români cu 

privire la riscurile care se expun în momentul în care sunt detașați în cadrul 

prestării de servicii transnaționale. 
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