STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI ÎN PERIOADA 2007 – 2013

I. Prezentarea planului

COMUNA M URENI
JUDE UL CARA -SEVERIN
- 2006 -

Principiile de baz care au stat la baza elabor rii acestei strategii au fost urm toarele:
principiul cunoa terii tr s turilor locale. Strategia a fost elaborat de speciali ti, care cunosc foarte bine realit ile din aceast
comun .
• principiul parteneriatului. A existat o colaborare între speciali tii i autorit ile locale.
• principiul realit ii. Acest plan strategic prezint poten ialul, stadiul de dezvoltare i baza de la care se pleac în cadrul
proceselor dezvolt rii durabile
• principiul continuit ii i sustenabilit ii. Strategia va fi îmbun t it continuu i dup adoptarea acestuia de c tre prim rie.
• principiul armoniz rii cu obiectivele de dezvoltare existente la nivelul Uniunii Europene.
Interesul pentru acest tip de activitate a fost dat de faptul c aplicarea strategiei de dezvoltare regional
i rural va
conduce la reducerea disparit ilor din cadrul spa iului rural, la preg tirea României pentru integrare european i participarea la
propunerile de asisten a U.E.
Utilitatea elabor rii planurilor de dezvoltarea strategic este sus inut de argumente, care în esen vizeaz :
• utilizarea resurselor umane i logistice existente - elaborarea unui plan strategic de dezvoltare local contribuie, pe
termen mediu i lung, la gestionarea mai eficient a resurselor locale (resurse umane, financiare, logistice etc.),
permi ând mobilizarea la cote superioare a acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul
planurilor de dezvoltare;
• existen a unui plan de dezvoltare creeaz / faciliteaz ob inerea resurselor financiare care s sus in procesele de
dezvoltare la nivel local. Planul strategic clarific pentru to i factorii implica i în programele de ajustare sau dezvoltare
social care sunt obiectivele urm rite de autorit ile locale pe termen mediu i lung, rolul strategiei de dezvoltare fiind
acela de-a modifica optica elabor rii unor strategii conjuncturale prin care se urm re te elaborarea ,,strategiilor de
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supravie uire imediat ” (satisfacerea unor nevoi imediate). Aceast perspectiv imediat trebuie înlocuit cu
perspectiva dezvolt rii strategice.
Scopul acestei lucr ri este aceea de a face o diagnoz a spa iului rural la nivelul comunei, în vederea identific rii
principalelor probleme cu care se confrunt aceste comunit i, precum i definirea unei strategii de dezvoltare rural . Diagnoza
acestui spa iu a fost realizat pe mai multe nivele:
• nivel statistic;
• evaluarea activit ii administra iei publice locale;
În cele ce urmeaz consider m ca fiind important prezentarea atât a strategiei de dezvoltare regional (Cartea Verde a
Dezvolt rii Regionale) cât i cea rural (Cartea Verde Dezvolt rii Rurale) pentru a observa în ce m sur prezentul proiect de
dezvoltare se integreaz în principiile stabilite în cadrul acestor strategii na ionale, care au fost elaborate în concordan cu
reglement rile Uniunii Europene. Un alt document important care a stat la baza elabor rii prezentei lucr ri a fost i ,,Planul de
dezvoltare regional – Regiunea 5 -Vest”. La realizarea prezentei strategiei de dezvoltare am beneficiat de sprijinul i
colaborarea autorit ilor locale.

II. Dezvoltarea regional
II.1. Cadrul general
Dezvoltarea spa ial i dezvoltarea regional face actualmente obiectul unor dezbateri (în sensul coordon rii rezultatelor
lor), în cadrul multor forumuri interna ionale de specialitate. Leg tura dintre abord rile lor ar putea s coreleze direc iile de
dezvoltare regional pe baza concluziilor din analizele teritoriale/spa iale.
Dup 1990, spa iul european se afl într-o perioad de transform ri determinate atât de schimb rile globale geo-politice
cât i de restructur ri interne, în plan socio–economic.
Contextul general men ionat ca i evolu ii posibile în secolul XXI sunt prezente în dou documente importante: “Agenda
2000” i “Planul de Dezvoltare Spa ial în Europa” (ESDP) preg tite de Comisia European i respectiv, de Consiliul Mini trilor
responsabili cu Amenajarea Teritoriului.
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Ultimul document men ionat formuleaz obiectivele strategice ale unei dezvolt ri echilibrate i durabile ale spa iului
european:
• Coeziunea economic i social ;
• Conservarea patrimoniului natural i cultural;
• Competitivitate echilibrat a teritoriului european.
• Proiectele i programele de dezvoltare spa ial a teritoriului comunitar trebuie s aib în vedere:
• Dezvoltare unui sistem urban policentric i echilibrat i instituirea de rela ii noi între mediul urban i mediul rural;
• Asigurarea unei accesibilit i egale la re elele de infrastructur i informa ionale;
• Dezvoltare durabil , gestiunea prudent i prezervarea patrimoniului natural i cultural.
Procesul de implementare a politicilor de dezvoltare regional , a fost ini iat în 1997 prin aprobarea de c tre Guvernul
României a Cartei Verzi a Dezvolt rii Regionale în România i continuat pân în prezent, prin construc ia cadrului institu ional i
a suportului legislativ necesar. Politica de dezvoltare regional ca parte integrant a procesului general de reform
i a
procesului de aderare la Uniunea European , este necesar s asigure faptul c programele de dezvoltare regional promovate
de Guvernul României i de fiecare regiune în parte vor permite realizarea unei dezvolt ri echilibrate în sensul reducerii
disparit ilor existente i a promov rii coeziunii economice i sociale.
Legea nr. 315 din 2004, privind dezvoltarea regional în România, stabile te cadrul institu ional, obiectivele, competen ele
i instrumentele specifice politicii de dezvoltare regional din ara noastr .
Cadrul Institu ional. Teritoriul României este împ r it în 8 regiuni, reprezentând arii care corespund unor grupuri de jude e,
f r a fi îns unit i teritorial – administrative, formate în urma liberei lor asocieri i bazate pe o în elegere semnat de
reprezentan ii Consiliilor Jude ene respective. Aceste 8 regiuni constituie cadrul de implementare i de evaluare a politicii de
dezvoltare regional .
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt urm toarele:
Regiunea de dezvoltare
1 – NORD EST
2 – SUD EST

Jude ele componente ale regiunii

% din total popula ie
românia (CNS,
1998)
Bac u, Boto ani, Ia i, Suceava, Vaslui 16,8
Br ila, Buz u, Constan a, Gala i,
13,0
Tulcea, Vrancea
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3 – SUD MUNTENIA
4 – SUD VEST OLTENIA
5 – VEST
6 - NORD VEST
7 – CENTRU
8 – BUCURE TI ILFOV

Arge , C l ra i, Dâmbovi a, Giurgiu,
Ialomi a, Prahova, Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedin i, Olt, Vâlcea
Arad, Cara – Severin, Hunedoara,
Timi
Bihor, Bistri a – N s ud, Cluj,
Maramure , S laj, Satu Mare
Alba, Bra ov, Covasna, Harghita,
Sibiu, Mure
Bucure ti, Ilfov

15,5
10,7
9,2
12,8
11,8
10,2

Organe de decizie:
La nivelul fiec rei regiuni de dezvoltare se constituie Consiliul pentru Dezvoltare Regional , alc tuit din reprezentan ii
autorit ilor jude ene i locale din fiecare jude component.
La nivel na ional se constituie Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional , compus din reprezentan ii Guvernului i ai
regiunilor de dezvoltare, la paritate, sub pre edin ia Primului Ministru.
Organe executive:
La nivelul fiec rei regiuni se constituie o Agen ie pentru Dezvoltare Regional , ca organism neguvernamental, cu
personalitate juridic .
La nivel na ional se constituie Agen ia Na ional pentru Dezvoltare Regional , ca organism de specialitate al administra iei
publice centrale, aflat în subordinea Guvernului.
Instrumente financiare
La nivelul fiec rei regiuni de dezvoltare se constituie Fondul pentru Dezvoltare Regional , gestionat de Agen ia pentru
Dezvoltare Regional .
La nivel na ional se constituie Fondul Na ional pentru Dezvoltare Regional , gestionat de Agen ia Na ional pentru
Dezvoltare Regional .
În ultimii doi ani, România a f cut pa i importan i în ceea ce prive te adoptarea unei structuri institu ionale capabile s
elaboreze i s implementeze politica de dezvoltare regional . Actualmente, cea mai important sarcin pe care o au de rezolvat
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autorit ile române este de a identifica particularit ile i necesit ile proprii, aceasta fiind oricum inclus in procesul general al
reformei i al celui de pre-aderare la UE, care definesc în am nun ime principalele aspecte ale reformei.
Politica de dezvoltare regional este abordat în acord cu principiul parteneriatului, aflat la baza structurii institu ionale i
va fi pus în practic prin programe care trebuie s r spund necesit ilor existente la nivelul regiunilor. De asemenea, aceast
politic va fi in concordan cu principiul adi ionalit ii i consistent cu politicile na ionale sectoriale ale ministerelor, care la rândul
lor trebuie s ia în seam necesit ile regionale. In cele din urm , politica de dezvoltare regional va fi concentrat pe arii /
domenii prioritare pentru aspecte i priorit i care constituie principalele probleme pentru dezvoltarea fiec reia dintre regiunile
României i a rii în ansamblul s u.
Obiectivele politicii de dezvoltare regional promovate prin Conceptul Dezvolt rii Regionale adoptat de CNDR (Consiliul
Na ional de Dezvoltare Regional ) în luna martie 1999 sunt urm toarele:
• Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvolt rii echilibrate, revitalizarea zonelor defavorizate;
• Preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
• Corelarea politicilor de dezvoltare regional cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;
• Stimularea cooper rii inter-regionale interne i interna ionale care contribuie la dezvoltarea economic .
Principiile strategice ale dezvolt rii regionale urm resc în principal urm toarele coordonate:
La nivel na ional
• Promovarea mecanismelor economiei de pia în toate regiunile rii în vederea îmbun t irii competitivit ii i realiz rii
unei cre teri economice permanente;
• Promovarea unei dezvolt ri armonioase spa iale i a re elei de localit i;
• Cre terea capacit ii regiunilor (financiar, institu ional, decizional) la sus inerea propriului proces de dezvoltare;
• Promovarea principiilor dezvolt rii durabile;
• Crearea anselor egale pentru accesul la informare, cercetare-dezvoltare tehnologic , educa ie i formare continu .
La nivel regional
• Reducerea disparit ilor dintre regiuni, jude e, mediu rural-mediu urban, zone centrale-zone periferice, etc.;
• Preîntâmpinarea apari iei unor zone-problem ;
• Coordonarea ini iativelor de dezvoltare regional cu priorit ile na ionale i orient rile UE;
Promovarea unor politici diferen iate conform unor particularit i zonale (mono-func ionale, predominant agricole, miniere,
aglomer ri urbane, zone naturale i construite protejate, zone de grani , zone cu probleme de mediu).
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II.2. Strategia de dezvoltare a Agen iei de Dezvoltare Regional 5 – Vest
Aceasta a fost elaborat la sfâr itul anului 2004 i dup aprobarea Programului de dezvoltare Regional (PDR) de c tre
Comisia de Dezvoltare Regional V -Vest (CDRVV), acesta a fost înaintat Agen iei Na ionale pentru Dezvoltare Regional
(ANDR) pentru a fi inclus în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Regional (PNDR). Înainte de aprobarea acestuia de
c tre Consiliul Na ional pentru Dezvoltare Regional (CNDR) este posibil un proces de negociere între ADR i ANDR asupra
propor iei finan rii din surse na ionale, respectiv din Fondul Na ional pentru Dezvoltare Regional (FNDR) i asupra m surilor
care vor beneficia de aceast finan are. În cazul unor modific ri semnificative ale PDR aprobat ini ial, acesta va trebui supus
înc odat aprob rii PDR.
Au fost identificate opt probleme cheie care au f cut obiectul unei analize parteneriale în regiune :
- re ele de infrastructuri învechite, chiar absente;
- un mediu care trebuie s se apropie de standardele europene;
- o infrastructur de „cercetare i dezvoltare a tehnologiilor” de îmbun t it;
- competitivitate slab a întreprinderilor, în ciuda semnelor încurajatoare;
- poten iale turistice neexploatate;
- resurse umane uneori foarte calificate, dar adesea prost orientate sau sprijinite;
- probleme grave de restructurare industrial nerezolvate;
- relansarea agriculturii i spa iului rural
Strategia de coeziune economic i social propus în Regiunea 5 Vest de grupurile parteneriale de lucru se
bazeaz pe trei obiective strategice principale:
1. Dezvoltarea economiei i a competitivit ii regiunii : infrastructuri, mediu, cercetare/dezvoltare
i transfer tehnologic, competitivitatea întreprinderilor i a IMM-urilor, turism ;
2. Investi ii prioritare în domeniul resurselor umane, calificarea oamenilor i sus inerea
categoriilor în dificultate ;
3. Tratarea disparit ilor teritoriale rezolvând problema reconversiilor industriale i sus inând
dezvoltarea rural .
Aceste obiective se vor realiza prin proiecte ce vor dura aproximativ 10-12 ani (pân în 2015) i vor fi
adaptate în momentul ader rii la Uniunea European i cu ocazia program rii 2007-2013. Este îns important s
semnal m c partenerii i-au dat silin a s disting obiectivele prioritare realizabile în cursul perioadei de
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programare 2004-2006. Tot a a, este bine s prevedem, în cadrul fiec rei priorit i i m suri, asisten a tehnic
necesar realiz rii m surii, astfel încât proiectele s ia via cât mai repede.
Ap rarea colectiv a acestei strategii, indiferent de parteneri i de tendin e, poate fi expresia unei adev rate
con tiin e regionale.

II.3. Dezvoltare rural în România
Planul de dezvoltare rural pe lâng integrarea în strategia comunitar de dezvoltare teritorial
i regional , trebuie
simultan integrat i în strategia na ional de dezvoltare rural . Aplicarea strategiei dezvolt rii rurale va conduce la reducerea
i participarea la propunerile de
disparit ilor din cadrul spa iului rural, la preg tirea Românei pentru integrare european
asisten a U.E.
Principiul de baz al dezvolt rii rurale – dup cum reiese din Carta Verde al Dezvolt rii Rurale- este dezvoltarea pe baza
ini iativelor i necesit ilor locale.
Obiectivele politicii na ionale de dezvoltare rural sunt urm toarele:
• Combaterea crizei de identitate a spa iului rural.
• Stoparea i înl turarea subdezvolt rii socio-economice prin:
a). identificarea i delimitarea zonelor rurale defavorizate, subdezvoltate pe baza analizelor i diagnozelor socioeconomice a satului i a disparit ilor gradului de dezvoltare socio-economic;
b.) întocmirea fi elor de identitate pentru toate tipurile de zone: favorizate, mediu defavorizate sau defavorizatesubdezvoltate.
• Elaborarea Programului Na ional de Dezvoltare Rural cu subprograme i proiecte socio-economice, de infrastructur ,
mediu, în concordan cu m surile reglement rilor comunitare pentru dezvoltare i obiectivele fondurilor stucturale
europene.
• Armonizarea legislativ în vedere integr rii.
• Fundamentarea i monitorizarea proiectelor pentru dezvoltare rural cofinan ate de UE în perioada de preaderare –
PHARE, ISPA i SAPARD.
• Stabilirea cadrului de integrare în politica de dezvoltare regional na ional .
• Spa iul rural se caracterizeaz printr-un grad accentuat de subdezvoltare, principalele probleme cu care se confrunt sunt
în esen de ordin demografic, economic, al echip rii tehnice, modul de locuire i al infrastructurii sociale.
Programele instituite pentru mediul rural se orienteaz în principal c tre:
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• alimentarea cu ap , în vederea cre terii nivelului de trai; consiliile locale au promovat lucr ri pentru realizarea sistemelor
centralizate de alimentare cu ap potabil aflate în diferite stadii de execu ie. Totodat în programele guvernamentale se au în
vedere înfiin area de aliment rii cu ap potabil , în jude e. În paralel în localit ile care de in deja sisteme de alimentare cu ap
s-au întocmit documenta ii ce vizeaz optimizarea acestor sisteme.
• alimentarea cu gaze naturale; pentru promovarea acestui sector consiliile locale s-au preocupat intens pentru demararea
lucr rilor necesare.
Obiectivele politicii i strategiei de dezvoltare rural stabilite de c tre Direc ia General pentru Dezvoltare Rural conduc
la combaterea crizei de identitate a spa iului rural, stoparea i înl turarea subdezvolt rii socio-economice, identificarea i
delimitarea zonelor rurale defavorizate, fundamentarea i monitorizarea proiectelor pentru dezvoltare rural - PHARE, ISPA i
SAPARD.
Propunerile de proiecte de domeniul public propuse de consiliile locale i de c tre priva i ce urmeaz a fi selectate dup
criterii de selec ie aprobate de Comitetul de Monitorizare au fost înaintate MLPAT i MAA. De i exist elemente valoroase,
declinul economic a afectat componentele economice i sociale cunoscând i spa iu rural un proces regresiv.
Orice proiect de dezvoltare micro-regional , pentru a fi i aplicabil în realitate este obligat s in cont de aceste
documente cadru. În vederea ob inerii unor rezultate optime la nivelul comunei am considerat necesar ca obiectivele i
priorit ile strategiei elaborate s aib ca baz obiectivele i priorit ile programelor na ionale i regionale din domeniu.

III. Analiza socio-economic a comunei
Introducere
•
•
•
•

Acest capitol al prezentei lucr ri începe cu o prezentare general a comunei pe baza urm toarelor coordonate:
resurse umane i for de munc
infrastructur i dot ri edilitare
dezvoltare rural i local
turism i mediu.
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III.1. Rela ii în teritoriu
Comuna M ureni este a ezat în extremitatea vestic a jude ului Caras - Severin, la r ta acestuia cu jude ul Timi , i cuprinde
satele M ureni i o dea, având coordonatele geografice de 45° 25 latitudine i 21 30 longitudine estic , în cadrul reliefului, localitatea
M ureni se afl în Câmpia Tisei, subunitatea Câmpiei înalte, respectiv Câmpia Sipetului i Câmpia emlacului, la contactul acesteia cu
dealurile piemontane vestice, la o altitudine de 135 - 140 m. Comuna M ureni se învecineaz cu :
- Comuna G taia spre vest, sud - vest;
- Comuna Tormac spre nord, nord - vest;
- Comuna Verme spre nord - est;
- Comuna Berzovia spre est, sud - est;
Centrul de comun M ureni se g se te la 40 km pe calea ferat i 36 km pe osea, de municipiul Re i a, re edin a de jude i la
58 km pe cale ferat i 64 km pe osea de ora ul Timi oara. Cel mai apropiat ora este Boc a, aflat la o distan de 24 km.
Distan a dintre cele dou sate componente ale comunei, respectiv M ureni i o dea, este de aproximativ 6 km, ele fiind legate
de drumul comunal DC 83.
Prin centrul localit ii M ureni trece drumul jude ean D.N. 58B Voiteg - Boc a.
Halta C.F.R. M ureni se g se te aproximativ la 1,8 km dep rtare de centrul comunei, iar halta o dea, la circa 2 km de satul
o dea.
Comuna M ureni are o pozi ie favorabil , ca fiind a ezat la o distan medie fa de re edin a de jude i la încruci area unor
drumuri de importan na ional i jude ean .
III.2. Considera ii istorice
Comuna M ureni este format din dou sate: M ureni i o dea. Acestea sunt a ez ri ap rute în etape istorice diferite.
A. Istoricul localit ii M ureni
În Banat, al turi de popula ia român b tina , s-au a ezat în decursul timpului, elemente ale altor popoare. Elementelor str ine
a ezate în Banat în secolele anterioare, l-i s-a ad ugat în secolul al XIII -lea, în cadrul politicii de colonizare habsburgic , altele noi,
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între care cel german predomina. Popula ia ce a sosit în Banat a fost destul de numeroas . Pân în ultimul deceniu al secolului al
XVIII-lea, s-a deplasat în aceast zon o popula ie german de 80.000 se suflete.
Majoritatea colono tilor au fost originari din partea de sud i de vest a Germaniei. Coloniz rile habsburgice în Banat s-au efectuat
în trei mari perioade: carolin (1716-1740), teresian (1745-1772) i iosefin (1782-1787). Localitatea M ureni a fost înfiin at în
perioada a treia colonial , respectiv cea iosefin . în aceast perioad au mai luat fiin
i alte localit i sv be ti, cum sunt: Gertjanesch
(C rpini ), Ebendorf (Moravi a), Orzydorf (Or i oara),etc.
Înc pe timpul M riei Teraza, losif al ll-lea face trei c l torii în Banat: în 1768,1770 i 1773. El reglementeaz colonizarea i prin
patenta din 1782 inaugureaz cea de-a treia :colonizare. Conform patentei fiecare familie prime te gratuit 34 jug re de p mânt,
animale (2 boi , 2 cai, o vac ) i unelte de munc . La ordinul împ ratului, în anul 1784 au fost construite la M ureni 200 de case noi,
din partea statului i tot în acest an au sosit primele 30 de familii de coloni ti germani. Ace tia au venit din p r ile Rinului de Sus, din
P durea Neagr , Alsacia, Lorena i Wurttenburg. Satul a primit munele de Moritzfeld. în total s-au stabilit în M ureni 202 familii (1786),
care au primit 62 de sesii întregi i 140 de jum t i de sesii ( 16-32 jug re de p mânt, o vac , 2-4 cai, o c ru , un plug, diferite unelte
agricole, vesel , etc ).
La venirea lor pe aceste meleaguri ei au avut de înfruntat multe greut i. P mântul era ml tinos. Nu erau c i de comunica ie.
Dup construirea caselor s-a trecut la aranjarea str zilor a realizarea celor trei fântâni cu ap potabil . Aceste fântâni aveau adâncimi
între 40 - 50 m i erau amplasate pe mijlocul drumului principal i localit ii.
în acea vreme, p durile ocupau suprafe e întinse, în câmp munca era foarte grea.To i coloni ti erau antrena i la munca de
asanare.
Prima form de conducere a localit ii s-a constituit în 1786, an care marcheaz data definitiv a form rii comunei M ureni.
Primul primar al comunei a fost Nikolaus Pranzen. în acela i an s-a contruit i parohia catolic .
Multe nume de familii cum sunt: Wolfschlager, Hallinger, Basterling, Steinbach, Tillinger, Ackermann, Kohlbach, Herzberger
sau Rittinger au disp rut cu timpul.
în anul 1796 s-a întocmit cartea fundual i prima hart a teritoriului comunei, în suprafa de 7669 jug re.
în anul 1805 comuna a primit dreptul de a ine târguri s pt mânale, în 1859 dreptul de a t ne dou târguri anuale, iar dup al i 10
ani dreptul de a ine 4 târguri anuale.
Revolu ia burghezo-democratic din 1848 - 1849 n-a afectat prea mult aceast localitate.
Pentru a lega comuna de celelalte localit i, între anii 1872 - 1873 s-a construit calea ferat Voiteg - G taia - M ureni - Re i a. Din
p cate sta ia C.F.R. se afl la aproximativ 2 km de localitate. Mo ierul Ludwig Wirkner nu a permis ca linia ferat s treac peste mo ia
lui.
Timpul efemer a rezervat comunei multe evenimente importante. Anii viitori au adus s tenilor îmbun t iri radicale în via a lor.
Greut ile îns nu au întârziat s se abat asupra locuitorilor. Clamitatea natural , seceta din 1863, a distrus majoritatea culturilor
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ner mânând nici s mân a necesar pentru sem nat. Unii gospodari au fost nevoi i s ia paiele de pe acoperi ul caselor pentru a hr ni
animalele. Nu peste mult timp se ab tu o nou catastrof asupra locuitorilor, focul din 12 iulie 1875, care s-a dezl n uit în preajma unei
furtuni, începând de la marginea de sud a comunei. Focul s-a întins cu o repeziciune uimitoare din cauza acoperi urilor caselor formate
din indril sau paie. Acest incendiu a avut loc în timp ce majoritatea oamenilor erau la câmp, la strânsul recoltei. Focul a transformat
aproximativ 100 de case în cenu . Printre aceste cl diri s-au aflat biserica, prim ria i coala veche. Prad acestui incendiu au c zut i
majoritatea documentelor aflate în arhiva prim riei.
Pentru asigurarea s n t ii locuitorilor, în anul 1876, comuna a primit primul medic, care se îngrijea i de popula ia localit ilor
din jur. în 1892 a fost construit un spital epidemic apoi în 1900 s-a înfiin at i prima farmacie care mai exist i ast zi, în 1893 po ta
aprimit leg tura telefonic .
în anul 1908 se pun bazele coloniei Waldau / o dea Nou , fomat din vabi veni i din diferite comune ale Banatului (Liebling,
Butin, etc.). Popula ia german de aici a cump rat în hotarul o dei terenuri desp durite la un pre foarte convenabil, în primii ani de la
înfiin are satul avea 54 de numere i peste 300 de locuitori.
Pân în preajma primului r zboi mondial, comuna s-a dezvoltat, de i din când în când au existat perioade critice, provocate de
calamit i.
Primul r zboi mondial i-a l sat amprentele i asupra vie ii patriarhale pe care o duceau locuitorii comunei M ureni la acest
început de secol. Mul i fii ai acestor locuri sunt obliga i s lupte în armata austro-ungar , contrar oric ror interese ale lor, departe de
hotarele rii,"... prin an urile Gali iei, prin p durile Bucovinei, pietrele ple uve ale Italiei sau prin pustiet ile înghe ate ale Siberiei, unde
mul i i-au pierdut via a devenind eroi ai neamului nostru. Num rul mor ilor din comun , în acest r zboi, a fost de 135.
De-a lungul anilor teritoriul comunei M ureni a fost proprietatea mai multor mo ieri. Primul care a posedat mo ia a fost Ludwig
Virkner (1846 - 1878). El construit în mijlocul satului M ureni un frumos castel, construc ie terminat în 1850. În 1878 el vinde mo ia lui
Samuel Adler, care a posedat-o pân în 1882. Din acest an i pân în 1889 trece în posesia mo ierului Ceisa Sebestyen , care la rândui o trece în proprietatea fiicei sale Margarethe (Kenessey din prima c s torie i Just din a doua c s torie). Ea a fost proprietara mo iei
din 1889 pân la înf ptuirea reformei agrare din 1921.
Reforma agrar a contribuit oarecum la îmbun t irea condi iilor de via ale r nimii în anii imediat urm tori primului r zboi
mondial. Ea a contribuit la înt rirea burgheziei satelor i la diminuarea rolului mo ierimii în via a economico-social a României, în
raport cu situa ia dinainte de r zboi. Dup reform s-au men inut îns marea proprietate, în timp ce multe familii r ne ti r mân f r
p mânt. Ei au fost nevoi i s lucreze la bog ta i pentru a- i între ine familiile.
Cu toate greut ile dup r zboi se simte o ameliorare a situa iei economice a comunei. Vechea moar Kern - fondat în 1899 a
fost transformat i modernizat în 1927.
În anul 1925 în februarie, doi particulari au introdus lumina electric în satul M ureni, pe baza unui motor.care asigura par ial
electrificarea localit ii, iar în 1929 s-au electrificat i str zile i toate cl dirile publice. Satul o dea este electrificat abia în anul 1962.
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Începând cu anul 1925, al turi de germani au fost colonizate 23 familii de români în M ureni. Ele au venit din p r ile Sibiului. La
venirea lor au alc tuit o colonie, stabilit la marginea satului, în anul sosirii lor statul le-a vândut din terenul agricol expropriat de la
mo ierul comunei suprafa a de 15 jug re de p mânt la pre ul de 750 lei jug rul, pl tibili în rate.
B. Istoricul localit ii o dea
Urme de via a din epoca str veche i veche în hotarul localit ii o dea i M ureni, descoperirile arheologice care au fost f cute
din secolul al XIX-lea pân . ast zi, întâmpl tor sau datorate unor cercet ri f cute de speciali ti, se în iruie începând cu neoliticul i
continu din punct de vedere cronologic pân în evul mediu, înainte de toate men ion m a ezarea neolitic târzie din locul numit
«Od i», a ezare de unde, înc din perioada interbelic , preotul Petru Bohariu adunase material arheologic caracteristic culturii TisaPolgar, ce se mai p stra în casa familiei înc în anii '60. Cam aceleia i perioade de timp, sfâr itul neoliticului, îi apar ine i târn copul
de aram descoperit în apropierea satului, cu prilejul construirii c ii ferate Buzia -G taia, în anul 1898.
În punctul numit Zgura Mare, aflat cam la 1,5 km în amonte pe Bârzava, lâng liziera p durii, se afla o ridic tur cu diametrul de
35-40 m, înalt de 1,5 m. în afara grupului de cuptoare daco-romane din acest loc, aici s-a constatat existen a unei a ez ri ce dateaz
de la finalul epocii bronzului, apar inând culturii Cruceni. Din localitatea o dea, f r alte preciz ri, în muzeul din Vâr e se g se te o
spiral mare din bronz, ap r toare de bra , având cinci spire i o nervur median realizat prin forjare, brodat de fiecare parte cu
câte un ir de puncte adâncite. Termina iile acestei br ri plurispirale au forma unor spiraloizi din sârm . Acest obiect de podoab
dateaz de la sfâr itul epocii bronzului i începutul epocii fierului.
Pân în prezent nu s-au descoperit materiale arheologice sau numismatice, în hotarul satului, care s apar in civiliza iei dacice.
Nu putem decât s presupunem existen a unor locuiri dacice pe malul râului ce uda antica localitate Berzobis, men ionat , ca atare, în
memoriile de r zboi ale împ ratului Traian i de geograful Ravenat.
Faptul c la doar 12-13 km de o dea se afl castrul de legiune Berzobis, în preajma c ruia s-a înfiripat i o a ezare civil , indic
cu certitudine c teritoriul de azi a1 satului o dea era inclus în hotarele localit ii antice vecine.
Cercet rile arheologice la începutul secolului nostru atesta urme intense de via ce dateaz mai cu seam din secolele al lll-lea
i al IV-lea d.Hr. Amintim astfel c în anul 1903 s-a trasat hotarul de desp r ire dintre mo ia firmei Bajersdorf-Biak i mo ia contelui
Leopold Berthold, ocazie cu care s-au g sit vetre de foc înc rcate cu zgur dur , respectiv minereu de fier, ca i tuburi ceramice
suflante, folosite la foalele acestor cuptoare. Acum trei decenii, regretatul loan Stratan semnala ase asemenea cuptoare,
concentrarea cea mai mare a acestora aflându-se în locurile «Zgurile Mari», «Zgurile Mici», «Munceanu», «Izlaz», «La Moara» i în
zona «Giuricani». Tot astfel de antichit i daco-romane mai sunt semnalate în hotarul cu Gherteni ul, în locul numit «Intre Râuri», ca i
pe «Valea Ulve ului».
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Aceste descoperiri, socotite în general daco-romane i datate din secolele III-IV d.Hr., au foarte probabil o cronologie mai lung .
Nu este exclus ca primele cuptoare de la o dea, asemenea altora amplasate pe aceea i fâ ie de demarca ie dintre teritoriile
împ durite i pusta b n ean , s dateze înc din veacul al ll-lea d.Hr., iar cele mai târzii s fi fost utilizate în veacul al V-lea d. Hr.
Un prim sondaj arheologic modern a fost f cut în prim vara anului 1962 de prof. Octavian R u , împreun cu Gh. Lazarovici.
Acestea au fost continuate i în anii 1963-1964 în punctul «Giuricani», fiind continuate apoi de loan Stratan, directorul muzeului din
Lugoj, în anii 1966-1967 i mai apoi în anii 1974-1975, de c tre Eugen laroslavschi, care mai f cuse astfel de cercet ri i la Fize , nu
departe de o dea.
Minereul de fier utilizat pentru ob inerea metalului din aceste cuptoare, la fel ca i la Gherteni , este magnetitul (Fe3C4,) sub forma
unui pietri bine rulat, sferoidal sau discoidal, cu diametrul între 1-5 cm, de culoare neagr i greutate specific mare (5,2). Magnetitul de
la o dea indica i transformarea
sa în maghemit prin oxidarea fierului bivalent în fier trivalent, oetrecut în timp; în prezen a oxigenului din aer i ap . Avem deci de-a
face cu magnetit aluvional, adus în zona o dei i Gherteni ului de viiturile Bârzavei din z c mântul primar aflat a Ocna de Fier, în
cariera Amalia.
Con inutul în fier al minereului extras la o dea, din lunca Bârzavei, ajunge pân la 7,14%. Este evident c din acest proces de
reducere rezultau i numeroase zguri. Zgura cristalizat a cuptoarelor daco- romane era format din silica i, dentrite de fier i magnetit,
la care se adaug , minereuri de magnetit semizgurificate, rugin i limoni i. Analiza de laborator a unui e antion din buc ile de
minereu recuperate din preajma cuptoarelor de la o dea a confirmat ca materia prim întrebuin at era magnetitul, roca ce con ine un
procentaj ridicat de fier. Chiar dac se presupune c produc ia acestor cuptoare nu se baza în exclusivitate pe reducerea minereului de
magnetit , ci erau utilizate i minereuri mai s race, dar mai u or de procurat, pentru c magnetitul e un minereu ce se g se te la
adâncime, e remarcabil am nuntul ca siderurgi tii de la o dea îl cuno teau i le era cât de cât accesibil. Prezen a unui atare material
ascuns în adâncimi considerabile presupune de la sine o bun cunoa tere a locurilor în care se aflau asemenea z c minte, lucru ce nu
era posibil decât pentru o popula ie ce se afla de foarte mult timp în zona respectiv i care se ocupase de genera ii cu producerea
fierului. Evident c asemenea cuno tin e teoretice i topometrice nu le avea nici unul din neamurile migratoare ce s-au ab tut pe
aceste meleaguri în secolele ce au urmat p r sirii Daciei de c tre autorit ile romane imperiale. Atât minerii - pe care existen a
minereurilor «de profunzime» ne oblig s -i admitem cât i topitorii nu puteau fi al ii decât localnicii daco-romani. dup cum ceramica
aflat lâng cuptoare, de sigura tradi ie roman , îi atesta atât la Fizes, cât i la o dea.
În s p turile f cute la o dea s-a g sit i un piron de fier, care con inea, de asemenea, în compozi ia sa fierit, grafit i cementit.
Ca i în alte locuri, i la o dea cuptoarele erau cl dite din granit, a c rui culoare ro ie, hemetitic , indica arderea îndelungat la care
a fost supus. Roca aceasta se g se te în aluviunile din albia Bârzavei. Prin reducerea minereului de magnetit aluvional, se ob inea un
aliaj de fier-carbon, ce- i dobândea elasticitatea i duritatea prin c lire.
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În ultimii ani, reluându-se cercet rile în zon , s-a ajuns la concluzia c o arj de metal dintr-un astfel de cuptor permitea
realizarea unor lupe de 40-50 kg fier. Arheologul Ovidiu Bozu de la muzeul din Re i a a reluat s p turile de salvare în punctul numit
«Munceanu», în anii 1986-1987, cu care prilej a cercetat un cuptor de redus minereu, având un diametru interior de 1 m, care era
alimentat cu magnetit i oxigen prin foaie de pe o platform cu o suprafa de 9 mp. De lâng platform , dintr-o groap , au fost
recuperate fragmente de turt din fier în greutate de 113 kg. Tot O. Bozu, a semnalat în hotarul o dei, c tre G taia, descoperirea
unor buc i mari de zgur metalic cânt rind peste 120 kg bucata, în acela i an, 1986, arheologul re i ean D. eicu, a cercetat în hotarul
satului i o a ezare din secolul al IX-lea d.Hr., fortificat cu o palisad din lemn i care a avut dou faze de locuire.
În marginea satului, dinspre gar , s-a descoperit, în anul 1905, un mormânt al unei femei cu p rul lung, în sicriu de nuiele, ce
dateaz probabil din evul mediu.
Din fierul brut ob inut se executau diferite sortimente de piese solicitate în cele trei domenii fundamentale: casnic, agricol-pastoral
i militar.
III.3. Elemente de ordin geologic
Peisajul geografic actual al Banatului este rezultatul unei îndelungate evolu ii, strâns legat de evolu ia întregului teritoriu al patriei
noastre.
În ceea ce prive te geologia zonei cercetate, ea se integreaz în trecutul geologic al Câmpiei Banatului, fiind parte component a
Depresiunii Panonice. Aceast depresiune este de origine tectonic , deoarece isturile cristaline din fundament sunt scufundate în trepte.
Apele termale de la Oradea, apele bicarbonate de la Lipova i Buzia ca i ivirea de bazalte de lucrare, au venit la suprafa pe aceste linii de
fractur .
Câmpia Tisei s-a format pe locul unui bazin maritimo-lacustru. Depresiunea corespunz toare acestui bazin s-a schi at dup cut rile
laramice. Marea a invadat-o din danian-oaleogen. Odat p trunse, apele s-au men inut pân în pliocen, inclusiv.
Cu privire la men inerea apelor în cuaternar, sunt discu ii. Dup unele p reri, în cuaternar câmpia era exendat i doar unele zone au
suferit scufund ri lente, dar persistente, fapt care a 'acut ca grosimea aluviunilor cuaternare s ating valori mari. Datorit acestor mi c ri
lente s-au produs importante schimb ri de direc ie ale râurilor din aceast câmpie.
Câmpia Tisei, în teritoriul c reia se încadreaz i localitatea M ureni, este o câmpie de subsiden fluvio-lacustr prin colmatare
treptat a lacului pliocen-cuaternar, i reprezint compartimentul cel mai din est al marii Depresiuni Panonice. Materialele din care-i cl dit
sunt argile, nisipuri, pietri uri, loessuri i depozite loessoide. Ele provin, par ial, în afara loessului eolian, din m cinare, de c tre ape, a
Dealurilor piemontane vestice.
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Bog iile subsolului sunt pu in cunoscute. Singurele bog ii valorificate în prezent sunt reprezentate de nisipul i pietri ul din albia
Bîrzavei, exploatate pentru necesit ile locale, orecum i argila pentru fabricarea c r mizii.
Seismicitatea acestei regiuni este foarte redus , înregistrându-se cutremure de intensitate mic i la intervale mari de timp. Comuna
M ureni se încadreaz în zona cu gradul 7 de seismicitate pe scara Richter-Mercali.
În concluzie, putem spune c teritoriul cercetat apar ine în mare majoritate, ca vârst geologic , forma iunilor cuaternare diluviale.
Lunca Bîrzavei apar ine forma iunilor aluvionare.
III.4. Relieful
Microrelieful comunei M ureni face parte dintr-o unitate fizico-geografic mai mare i anume din Câmpia înalt a G taiei, component a
Câmpiei Timi ului, care este format în bazinul mijlociu al râurilor Pog ni , Bîrzava, Moravi a i al afluien ilor lor.
Comuna M ureni este a ezat la contactul acestei câmpii cu dealurile piemontane ale Pog ni ului, Fize ului, Doclinului i Tirolului.
Câmpia Timi ului este în cea mai mare parte a ei o câmpie recent , de inunda ie, drenat de Bega. Timi i de to i afluen ii acestora.
Pân la lucr rile de drenare i îndiguire f cute în ultimii 150 de ani, aceast câmpie, situat la o altitudine absolut de 80-50 m, a fost un
inut de mla tin . Ea este înconjurat de esuri subcolinare mai înalte (sub 150 m altitudine absolut ). Partea central a câmpiei de
inundare a Timi ului a suferit o mi care de coborâre mai accentuat , indicat de adâncimea la care se afl depozitele pliocenului tân r ( i
levantin): 862 m la Giulv z fa de numai 223 m lâng Voiteg, în margiena câmpiei subcolinare.
Divagarea cursurilor de ap , despletirile râurilor, ariile ml tinoase ce se mai p streaz i ast zi dup mai bine de 100 de ani de lucr ri
ameliorative, întinderea excesiv a l covi tilor, semil covi tilor i solurilor humico-gleice, tocmai la contactul dintre câmpiile subcolinare i
esul aluvial - toate acestea arat c mi carea de l sare a terenului .local , s-a continuat în tot cuaternarul i se contiu i ast zi.
Din punct de vedere morfologic, Câmpia Timi ului este o câmpie joas , tân r i plan . Ea este intens populat i cultivat .
în estul ei se înal , ca prispe t iate de v i divergente relativ adânci (20 - 25 m) i largi, câmpiile subcolinare: Câmpia Ving i, între
Mure i Beghei, i cele dintre Timi i Nera.
La est de aceste câmpii subcolinare se afl dealurile piemontane vestice. Localit ile Fze , Ferendia, Clopodia, L una , marcheaz
limita spre câmpie a acestora, între Bârzava i Caras. Contactul cu câmpia este mai întotdeauna brusc. Fundamentul pe care stau aceste
forma iuni este cristalin. Relieful acestor dealuri se desf oar în trepte, altitudinea lor aep ind rar 300 m. în l imile de 180 - 200m in pân
aproape de limita co câmpia subcolinar .
Toate dealurile sudice ale Banatului au pozi ie i genez piemontan . Mai dezvoltate Sunt dealurile Declinului, care se ridic între
Câmpia Moravi ei, Câmpia Carasului i Mun ii Docnecei.
Relieful de pe teritoriul comunei M ureni cuprinde trei subunit i distincte:
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1. Câmpia subcolinar piemontan .
2. Terasa Bârzavei
3. Lunca Bârzavei.
Câmpia subcolinar piemontan face parte din Câmpia înalt subcolinar a G taiei, care este compus dintr-o serie de câmpuri înalte,
f r leg tur între ele, iar limitele lor spre vest sunt destul de greu de trasat, dat fiind faptul c ultimele coline se pierd pe nesim ite în câmpia
ae divagare între Pog ni , Timi i Bîrzava.
Câmpia este slab ondulat i are o înclinare general de la est spre vest i foarte slab "nclinat de la nord spre sud, spre valea
Bârzavei.
Câmpia G taiei este format dintr-o serie de interfluvii plane, separate de v i relativ adânci oân la 25 m), dar foarte largi. Aceste ape o
taie în evantai, desp r ind-o în mai multe câmpuri: Câmpia Pog ni ului (la nord est de Pog ni ) Câmpia Sipetului (între Pog ni i Bârzava)
Câmpia emlacului (între Bârzava i Moravi a) Câmpia Clopodiei (la sud vest de poalele Dealurilor Declinului).
Structura pietrografic este format din prundi uri cristaline, acoperite de argile oleistocene, pe care s-au dezvoltat soluri negre
argiloase slab humifere.
Câmpia Pog ni ului începe, aproape ca toate câmpiile din aceea i categorie, la 160 - 170 TI i coboar în form de evantai foarte
fragmentat pân sub 110 m c tre vest, unde trece pe nesim ite direct în câmpia aluvionar a Timi ului. Valea Pog ni ului o desparte în dou
sectoare neegale: unul la nord - Câmpia Ni chidorfului i altul la sud - Câmpia Sipetului.
Câmpia Moravi ei este compus din Câmpia emlacului i Câmpia Clopodiei. Este o câmpie subcolinar , cl dit de apele care ies din
dealurile piemontane, iar spre vest trece într-o câmpie joas inundabil .
Ca forme de microrelief se întâlnesc:
a) V i de eroziune
Versan ii acestor v i au pante de 3° - 10°. Fundul v ilor nu dep esc 30 - 40 m.
Sunt v i mici cu ap foarte pu in sau seci în cea mai mare parte din an.
b) Câmpia înalt propriu - zis
Este plan , cu o înclinare u oar . Pot fi întâlnite i câteva microdepresiuni. Câmpia este intens populat , fiind o zon propice pentru
practicarea agriculturii. Se cultiv cereale, plante tehnice, plante furajere etc.
În partea de nord - est, est i sud - est a teritoriului comunei M ureni se g sesc dealuri joase, mai mult izolate. Sunt primii
reprezentan i a Dealurilor Vestice, în cazul nostru ai Dealurilor Declinului, Tirolului i Fize ului. Multe dintre aceste dealuri Sunt doar
microcoline, scoase în relief datorit v ilor de eroziune. Asfel de dealuri piemontane Sunt: Dealul Moritzfeld, Dealul Comisul Mare, Dealul
Comisul Mic, Dealul Culmea, Dealul o dea. Cel mai înalt deal de pe raza comunei este Dealul Gherteni , situat în nord - vest, având o
altitudine de 178,5 m.
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Dac originea acestor coline este cunoscut ca forme rezultate din fragmentarea piemontului, originea Sumigului, deal înalt de 208 m,
a ezat în sud - vestul localit ii, în apropierea comunei G taia, este înc mult discutat . Majoritatea cercet torilor sunt adep ii originii
vulcanice a Sumigului. Francisco Oriselini era preocupat de originea acestui deal, considerând-ul vulcan. Ast zi nu se cunosc niciun fel de
fenomene postvulcanice sau alte indicii care s justifice pe deplin originea vulcanic a acestui deal izolat, care domin cu peste 60 m câmpie
înconjur toarea.
Al i geografi (Sizerea Marius) sus in c nu ar fi vorba de un vulcan în cazul Sumigului, ci de un lacolit.
în cadrul câmpiei piemontante exist numeroase ravene i toren i care influien eaz în mod negativ relieful i solurile, în anumite locuri
au ap rut terenuri degradate i chiar alunec ri de teren pe pantele mai înclinate.
Terasa Bârzavei este simetric de-a lungul râului, cu expunerea versan ilor spre sud i nord, având în l imea maxim de 152 m spre
halta o dea. Este fragmentat de o serie de v i transversale. Privit din lunc , terasa are aspectul unui relief u or v lurit, ceea ce i-a f cut
pe localnici s o numeasc imperiu "deal".
Lunca Bârzavei este cea mai recent forma iune de morfosculptur .
Luncile s-au format pe seama depunerilor apelor curg toare, sedimentele respective fiind cunoscute sub denumirea de depozite
aluvionare sau aluviuni. Din punct de vedere geologic, Lunca Bârzavei este alc tuit din roci sedimentare friabile, reprezentate prin nisip i
pietri , orecum i din argil . Depozitele aluvionale sunt, în general, neuniforme texturale nu numai pe orizontal ci i pe vertical ; în acela i
loc, pe adâncime se deosebesc, de obicei, mai multe straturi deosebite sub aspectul texturii, deoarece la fiecare rev rsare se depune alt
material a c rui alc tuire granulometric este cu atât mai grosier , cu cât viitura este mai mare i invers.
Lunca Bârzavei apare sub forma unei câmpii plane, cu mici denivel ri, în interiorul c reia erpuie te albaia minor a Bârzavei de la est
spre vest. în cadrul luncii exist o serie de microforme ca privaluri, meandre p r site, u oare mamelon ri etc.
L imea Luncii Bârzavei, în teritoriul luat în studiu, variazî între 3 i 5 km, fiind inundabil în perioada viiturilor, inunda iile putându-se
repeta de mai multe ori pe an, provocând daune culturilor agricole.
Lunca este desp r it de platforma piemontan printr-o frunte terasal lat de 40 - 50 m i care are o înclina ie de circa 10°.
Lunca este favorabil unei game largi de culturi agricole. Printre acestea, primul loc îl ocup porumbul, urmat de diferite plante furajere
i cultura legumelor.
III.5. Clima
Clima este determinat de un ansamblu de factori: cosmici (radia ia), dinamici (sistemele barice), geografici (relieful.vegeta ia,
solurile).
Localizarea geografic în sud - vestul rii, plus relieful de câmpie, constituie unii factori mportan i care vor trasa nota caracteristic
a climatului. Clima zonei comunei M ureni, p streaz tr s sturile generale ale aspectului climatic continental - moderat din Câmpia
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Vestic . Prin pozi ia pe care o are în sudul acestei câmpii este sub influien mai frecvent a elementelor climatice din sud,
mediteraneene i din vest, oceanice.
Dup Koppen, climatul teritoriului M ureni se poate cuprinde în formula Ofax caracteristic Câmpiei Tisei, la contactul acesteia cu
climatul Ofax al piemonturilor vestice.
III.6. Resurse umane i dezvoltare uman
Date la nivelul comunei
La recens mântul din anul 2002 popula ia stabil era de 2672 de locuitori la nivelul întregii comune.
Situa ia pe sate, na ionalit i i religii se prezint astfel:
Satul
M ureni
o dea
Total:
Satul
M ureni
o dea
Total:

Români
Maghiari
Germani
Alte na .
Popula ia
1749
1613
36
59
923
915
3
2672
2528
39
59
Popula ia Ortodoc i R-catolici Grecocat.
1749
1486
124
923
728
6
2672
2214
130
Satul
M ureni
o dea
Total:

Num r
gospod rii

41
5
46

Reforma i Penticostala Alte rel.
0
0
0

7
0
7

108
181
289

24
8
32

Num r camere Suprafa
camere
508
1416
25199
270
719
11062
778
2135
36261

La recens mântul popula iei i locuin elor din 1992 popula ia comunei M ureni era de 2555 locuitori.
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Comparând datele de la recens mântul popula iei din 1992 cu popula ia comunei la data întocmirii prezentei monografii
se observ c popula ia a crescut cu 117 persoane.
În general, raportul popula ie masculin - popula ie feminin este unul echilibrat. Cât despre piramida vârstelor, aceasta
prezint o pronun at deplasare a centrului de greutate spre grupele de vârst de peste 30 de ani.
III.7. Informa ii despre infrastructur fizic

i dot ri edilitare

La nivelul regiunii
Din re eaua de drumuri total a regiunii de 10 820 km, doar 2 552 km sunt modernizate reprezentând (23,58%) din total.
Drumurilor na ionale din regiune însumeaz 1917 km reprezentând 12% din totalul drumurilor na ionale, iar drumurile
jude ene reprezint 15% din total cu o lungime de 8903 km.
Din totalul de cale ferat de 1796 km doar 166 km de cale ferat este electrificat ceea ce reprezent sub 10% din totalul
pe regiune. Densitatea de cale ferat în regiune este de 52,6% fiind mai mare decât media pe ar de 47,7%.
Procesul accelerat de modernizare a telefoniei cu fir i telefonie mobil va conduce în viitor prin montarea de re elei
optice, la extinderea re elei digitale i dezvoltarea comunica iilor prin po ta electronic . Nu este extins re eaua de
telecomunica ii în zonele rurale i în zonele mai greu accesibile ale regiunii, conducând la influen e negative asupra activit ilor
economice.
În mediul rural nivelul de înzestrare a localit ilor cu instala ii de alimentare cu ap potabil , din re eaua de ap potabil ,
este sc zut. Infrastructura social rural const în existen a înv mântului primar i gimnazial, iar ocrotirea s n t ii se asigur
cu dispensare în fiecare comun dar, cadrele medicale - care s asigure asisten medical - sunt pu ine.
În domeniul cultural, sunt puse la dispozi ie c mine culturale, în toate comunele precum i biblioteci comunale i colare,
dar lipsesc activit ile culturale.
Date la nivelul comunei
Comuna M ureni dispune de o re ea de c i de comunica ie diversificat format din drumuri na ionale, drumuri comunale,
str zi i c i ferate.
Comuna noastr este str b tut de DN 58B Re i a – Timi oara, drum ce trece prin satul M ureni. Are o lungime, pe raza
comunei noastre de 5 km i este asfaltat.
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Drumul comunal 83 A are o lungime total de 13,5 km i face leg tura între satul M ureni de satul o dea i Tormac.
Acesta a fost modernizat prin Programul SAPARD pe o lungime de 7,5 km .
Re eaua de str zi din satele componente are o lungime de aproximativ 35,5 km.
Str zile sunt într-o stare necorespunz toare în procent de 70 % fiind noroioase, cu gropi i denivel ri necesitând lucr ri
de între inere i modernizare.
De asemenea pe teritoriul comunei mai exist i drumuri circulate care îns nu au fost clasificate, dup cum urmeaz :
- Drum o dea – Sculea ;
- Drum o dea – Berzovia ;
- Drum o dea – Gherteni ;
- Drum M ureni – Fize ;
- Drum M ureni – Ferendia ;
- Drum M ureni – emlacul Mare ;
Pe teritoriul comunei trec i dou linii de cale ferat :
- Timi oara – Re i a , cu halt în M ureni
- Lugoj – G taia , cu halt în o dea ;
Referitor la introducerea gazului metan prim ria se afl în posesia unui studiu de fezabilitate care a r mas în faza de
proiect.
Referitor la gospod ria comunal preciz m c s-a întocmit studiul de fezabilitate pentru introducerea apei potabile.
Înfiin area distribu iei de gaze naturale se afl în stadiul de proiect.
În satul M ureni, începând cu anul 2001 se organizeaz transportul bis pt mânal al gunoiului menajer, reducându-se în
cea mai mare m sur poluarea mediului.
III.8. Dezvoltare rural

i local

Situa ia la nivel regional
Spa iul rural al regiunii 5 - vest este depozitarul marii majorit i a resurselor economice: materii prime pentru industrie,
resurse agrare, forestiere, turistice, balneare. Cu toate acestea ruralul se caracterizeaz printr-un grad accentuat de
subdezvoltare.
Principalele probleme cu care se confrunt spa iul rural sunt de ordin fizico-geografic, demografic, economic, echip rii
tehnice, modul de locuire, infrastructura social i calitatea factorilor de mediu.
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De i regiunea are un poten ial agricol bun i care se reflect în procentul pe care îl ocup agricultura în PIB, totu i sunt
câteva cauze care au dus la o sc dere a produc iei agricole, la sc derea efectivelor de animale, an de an. În regiune, num rul
fermelor mici, care de in de la 1-5 ha este dominant. Lipsa resurselor financiare determin folosirea în continuare la muncile
agricole a sculelor i uneltelor de tip tradi ional.
Agricultura privat se caracterizeaz printr-o f râmi are excesiv a terenurilor, existând totu i posibilitatea dezvolt rii unor
ferme individuale, ca structur de baz a agriculturii tradi ionale.
Infrastructura social rural const în existen a înv mântului primar i gimnazial, iar ocrotirea s n t ii se asigur cu
dispensare în fiecare comun dar cadrele medicale sunt pu ine care s asigur asisten medical .
În privin a activit ilor culturale, sunt puse la dispozi ie c mine culturale, în toate comunele precum i biblioteci comunale i
colare, dar lipsesc activit ile culturale.
Date la nivel de comun
Principala ocupa ie a locuitorilor din comun este agricultura – respectiv cre terea animalelor i cultivarea p mântului.
Comuna M ureni dispune de 9560 ha teren din care, conform unor datelor de la recens mântul agricol din 2002 : arabil –
8381 ha; p uni – 1082 ha; fâne e naturale – 97 ha.
Industria comunei noastre se caracterizeaz în principal prin ferme agricole de produc ie vegetal , comercian i i o
fabric de textile.
In comuna M ureni func ioneaz dou gr dini e cu 120 de copii i 2 coli generale cu clasele I – VIII i I – IV, cu un
num r total de 377 elevi i 40 cadre didactice i 4 personal auxiliar.
Pe sate situa ia se prezint astfel:
Satul
M ureni
o dea
TOTAL:

Elevi cl. I-VIII
253
124
377

Gr dini
78
42
120

Înv mântul dispune de 29 înc peri dotate cu mobilier i material didactic.
Pe linie cultural în comun func ioneaz 2 c mine culturale i o bibliotec public cu peste 5000 de volume.
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Serviciul de s n tate public este asigurat de c tre doi medici prin cabinete medicale individuale , unul cu postul în
comuna M ureni iar unul cu postul în ora ul G taia, o farmacie, trei asisten i medicali, iar în caz de urgen de spitalul din ora ul
Boc a.
Asisten a sanitar-veterinar este asigurat de un medic veterinar i un tehnician, activitatea fiind privatizat i are punctul
de lucru în satul M ureni.
Lipsa locurilor de munc în comun determin tineretul s plece la ora i aceasta determin îmb trânirea popula iei
care r mâne în satele comunei. Din acest motiv num rul copiilor din coli i gr dini e este în sc dere.
Proiecte semnificative realizate i în derulare în comuna M ureni
- ini ierea introducerii apei potabile în comun – exist studiu de fezabilitate ;
- ini ierea introducerii gazului metan în localitatea M ureni, prin elaborarea de studii de fezabilitate,
- modernizarea DC 83 A prin Programul de preaderare SAPARD ,
- salubrizarea localit ii M ureni prin transportarea bis pt mânal de serviciul propriu de salubritate a de eurilor menajere
- repararea unor str zi locale
- dotarea serviciului public de pompieri cu autospeciale de interven ie ;
- îmbun t irea iluminatului public în satele comunei
- introducerea TV cablu în satele componente ;
- pietruirea str zilor laterale din localit ile M ureni i osdea ;
- ob inerea finan rii pentru amenajarea unui unei centrale termice la coala din osdea ;
- s-au executat lucr ri de repara ii la cele dou c mine culturale din M ureni i o dea au fost efectuate repara ii curente (
interioare i exterioare ),
- la coala din M ureni au fost executate lucr ri de repara ii , dup cum urmeaz :
- lucr ri de repara ii în interior ( tencuieli, zugr veli, pus lambriuri, gresie , etc.) ;
- a fost dotat cu mobilier primit ca dona ie din Austria ;
- a fost dotat cu un num r de 7 calculatoare, ma in de scris, frigider , copiator, televizor , etc ;
- a fost remediat sistemul de înc lzire ;
- au fost înlocuite toate geamurile cu termopan ;
- la coala din o dea , în perioada raportat au fost executate lucr ri de repara ii , dup cum urmeaz :
- au fost renovate toate s lile de clas ( tencuieli, schimb ri de tâmpl rie, zugr veli, aplicat lambriuri, gresie, etc.) ;
- a fost înlocuit o parte din mobilier cu cel primit ca dona ie din Austria ;
- a fost dotat cu 3 calculatoare, ma in de scris , c r i pentru biblioteca colar , televizor i frigider .
- la gr dini a din M ureni au fost executate lucr ri de repara ii, dup cum urmeaz :
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- au fost renovate toate s lile de clas ( tencuieli,, schimb ri de tâmpl rie, zugr veli, aplicat lambriuri, gresie, etc.) ;
- a fost înlocuit o parte din mobilier cu cel primit ca dona ie din Austria ;
- a fost amenajat un grup sanitar ( sp l tor ) ;
- a fost dotat cu 1 calculator, ma in de scris, televizor, frigider, i telefon etc.
- a fost introdus televiziunea prin cablu ;
- la gr dini a o dea au fost executate urm toarele dot ri :
- dotarea cu mobilier din cel primit ca dona ie din Austria;
- au fost achizi ionate covoare ;
- a fost montat o u între clase ;
- s-a cump rat televizor ;
- la prim rie au fost executate urm toarele dot ri :
- lucr ri de repara ii în interior ( tencuieli, zugr veli , etc.) ;
- au fost dotate cu mobilier nou toate birourile;
- a fost dotat cu un num r de 7 calculatoare, ma in de scris, frigider , copiator, televizor , etc ;
- s-a realizat pagina web ;
- au fost începute lucr rile de construc ie a unei noi biserici ortodoxe în M ureni ;
- s-au demarat lucr rile de începere a construirii unei biserici penticostale în M ureni ;
III.9. Turism i mediu
Date la nivel de regiune
În domeniul turismului, perioada de dup 1990 a însemnat deteriorarea accentuat a infrastructurii pentru turismul de mas ,
fapt care a determinat orientarea turismului c tre capacit ile noi create în sistemul agroturistic. Astfel c începând cu anul 1993
activitatea de agro-turismului a fost inclus în listele de priorit i pentru dezvoltarea local în zonele cu poten ial turistic, în sensul
valorific rii serviciilor pe care gospod riile r ne ti din regiune, le pot oferi.
O zon în care predomin factorii favorizan i este zona mun ilor Semenic, unde sunt rezerva ii i monumente ale naturii cu un
mare grad de atractivitate turistic , în care sunt bine reprezentate activit ile neagricole i unde predomin locuin ele realizate
din materiale durabile.
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Date la nivel de comun
La nivelul comunei turismul nu este dezvoltat din cauze obiective, respectiv zona geografic în care comuna este
amplasat – câmpie. Nu exist la nivelul comunei repere sau zone turistice majore.
In satul M ureni se afl o biseric romano-catolic , care prezint importan deosebit , fiind foarte veche, precum i 2
monumente ale eroilor din comun c zu i la datorie în r zbi.
IV. Analiza i monitorizarea agen ilor de dezvoltare local
Implicarea comunit ii în programele de dezvoltarea local presupune asumarea direc iilor de ac iune în ceea ce prive te
planificarea strategic de c tre unit ile de dezvoltare: sat sau comun . Procesul de participare a comunit ii implic valen e
multiple:
- educa ionale: existen a unor modele i practici care s fie însu ite de c tre membrii activi ai comunit ii;
- politice: acest aspect presupune posibilitatea comunit ii de a impune anumite decizii, precum i dreptul de a controla
persoanele care le reprezint interesele;
- economice: vizeaz în principal sus inerea comunit ii privind participarea cu bani , bunuri sau munc voluntar ;
- organiza ionale: în aceast situa ie este necesar existen a unor cadre institu ionale care s orienteze sau s mobilizeze
resursele în ceea ce prive te procesele de dezvoltare comunitar , în cadrul acestui capitol trebuie subliniat importan a
agen ilor de dezvoltare local .
Temele propuse spre discu ie cu APL i grupurile de ini iativ din M ureni ar fost urm toarele:
Cum a i caracteriza colaborarea dintre Prim rie i Consiliul Local? Dar cea dintre Consiliul Local M ureni i Consiliul
Jude ean Cara -Severin?
Cu ce ocazie a i luat contact cu vreun angajat al Agen iei de Dezvoltare 5-Vest? Cunoa te i Planul de Dezvoltare
Regional pentru Regiunea 5-Vest?
Care considera i c sunt avantajele pe care le-ar putea avea un investitor care vine la dumneavoastr în comun ? Dar
dezavantajele?
A i elaborat vreodat vreun proiect pe care s îl depune i spre finan are la vreo institu ie finan atoare? Dac da: Care a
fost tema proiectului i la cine a i depus proiectul?
Care sunt investi iile pentru care a i avea nevoie de finan are?
Ce i-ar dori cel mai mult acum locuitorii comunei M ureni?
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V rog s îmi spune i cum vede i dumneavoastr comuna M ureni peste 5 ani? (din orice punct de vedere).
Discu iile avute cu primarul, viceprimarul i secretarul comunei M ureni au relevat câteva aspecte interesante legate de
temele propuse spre discu ie.
Pe lâng cele enumerate mai sus, autorit ile locale au primit semnale de la locuitorii comunei despre dorin ele lor. Astfel,
iluminatul public, introducerea apei curente, televiziunii prin cablu, telefoniei digitale sunt câteva dintre obiectivele pe care le vor
avea în vedere în viitorul apropiat autorit ile locale.
Autorit ile locale sunt optimiste în ceea ce prive te viitorul comunei, punându- i multe speran e în sprijinul pe care
Uniunea European îl va oferi României prin intermediul Programului SAPARD. De asemenea, în ultimul timp, au ap rut o serie
de investitori care s-au ar tat foarte interesa i s investeasc în dezvoltarea unor afaceri în comun .
Responsabilit i ale administra iei publice locale:
-identificarea de resurse i parteneri pentru dezvoltarea local
-responsabilitatea definirii strategiilor de dezvoltare local
-responsabilitatea ini ierii unor programe de dezvoltare local
i corelarea lor cu programe i strategii de dezvoltare în plan
na ional sau regional.
V. Analiza SWOT a comunei M ureni

Resurse
umane

PUNCTE TARI
-For de munc
ieftin
For de munc
înalt calificat în
construc ii i
industrie
-Cre terea
natalit ii
-Costuri de
calificare reduse
în domeniul
me te ugurilor

PUNCTE SLABE
-Emigrarea for ei de
munc cu înalt calificare
-Îmb trânire accentuat în
satul apar in toare
comunei
-Subutilizarea for ei de
munc calificat superior
-Lipsa programelor de
acompaniere socialã
pentru omerii
-Lipsa centre de orientare
profesional

OPORTUNIT I
Legisla ie:
- înfiin area Agen iei
na ionale de ocupare i
formare profesional ;
-Legea asigur rilor de
s n tate ;
-cre terea nivelului de
calificare prin participarea în
programe regionale,
na ionale i interna ionale;
-Modificarea mentalit ii
persoanelor disponibilizate,

PERICOLE
- Pe termen mediu i lung
vom asista la sc derea
nivelului de calificare
profesional a tinerilor;
- men inerea tendin elor
migra ioniste c tre centrele
urbane, accentuarea
proceselor de îmb trânire în
rural;
-ineficien a/lipsa programelor
de calificare/recalificare
profesional
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Infrastructura
fizic

Num r mare de
tineri cu liceul
terminat i cu
studii superioare
-Diversitate mare
a structurii etnice
a popula iei
-Fenomen
demografic
pozitiv
-Acoperirea
teritorial bun a
re elei de
distribu ie cu
energie electric
-centra digital
de telefonie
pentru satul
M ureni
-Exist sistem de
TV-cablu în
comun
-Exist o
acoperire foarte
bun cu telefonie
mobil
-Re ea de
comunica ie
foarte bun
-Acces cale ferat

în sensul unei atitudini active destinate persoanelor din
pe pia a muncii, de c utare a comun
unui loc de munc i de
reconversie profesional

-Lipsa unui transport
public interurban de
calitate
-Lipsa unor re ele de
alimentare cu ap potabil
în comun
-datorit bugetului redus
APL are posibilit i limitate
de implicarea în
dezvoltarea
infrastructural
-Nu exist personal
angajat în prim rie pentru
elaborare de strategii i
proiecte i pentru
derularea cererilor de
finan are din surse
extrabugetare
-Procentul foarte mare a
p rtii propri la finan ri

-apari ia fondurilor pentru
-Grad sc zut de dotare a
dezvoltarea infrastructurii
localit ilor cu re ele tehnicoedilitare
(ISPA, SAPARD);
-îmbun t irea strategiilor
agen ilor de dezvoltare
local în vederea ob inerii
surselor de finan are pentru
modernizarea infrastructurii
-Existen a unor programe de
dezvoltare a infrastructurii la
nivel jude ean
-legisla ie adecvat
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Mediu
Mediu

extrabugetare elimin
posibilitatea acces rii
acestora
Numai în jur de 20 % din
buget r mân pentru
dezvoltare
Inexisten a re elei de
distribu ie stradal de ap
potabil în comun
-Calitatea
-Inexisten a unei re ele de
factorilor de
canalizare i de , tratare si
mediu bun
epurare a apei reziduale
-cadrului natural -Existen a a foarte multe
relativ variat
pu uri cu ap rezidual în
-inexisten a în
gospod rii
imediata
-Lipsa tehnologiilor de
apropiere a unor colectare prin sortare i de
surse de poluare reciclare a de eurilor
de origine
-Lipsa spa iilor amenajate
industrial
pentru gunoaie menajere
-Zone cu risc de alunec ri
-existen a
serviciului de
de teren în unele din
salubritate de
satele comunei
colectare i
transportare
bis pt mânal a
gunoaielor
menajere
-con tientizarea
acestor categorii

-Gospod rirea eficient a
cadrului natural (sol, subsol)
ar duce la protejarea
mediului
-legisla ie: adoptarea i
implementarea legisla iei
privind zonele protejate ;
Aderarea României la unele
conven ii interna ionale în
domeniu.
-produse agricole ecologice

- Lipsa programelor i
resurselor ce vizeaz
protec ia mediului, poate
conduce pe termen mediu la
sc derea/înr ut irea calit ii
factorilor de mediu
-Lipsa unor instala ii i
sisteme de prevenire a
polu rii i calamit ilor
naturale
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Dezvoltare
local

Investi ii

de probleme de
c tre factorii de
r spundere locali
-Înfiin area unor centre de
-Existenta unei
-Slab reprezentare a
consultant agricol si
mari diversit i de activit ilor industriale la
produse agricole nivelul comunei
crearea unor IMM în mediul
locale
-Lipsa lan ului produc ie – rural
-Poten ial
-Dezvoltarea infrastructurii
colectare - procesarefizice în mediul rural ar duce
distribu ie în agricultura
zootehnic
la revigorarea spa iului rural
-Exist un gard de
ridicat cu
existen a a unei f râmi are excesiv a
-Dezvoltarea serviciilor
suprafe e mari de terenurilor agricole în satul sociale ar duce la ridicarea
calit ii vie ii
p uni
o dea
-Existen a unor
-Informare insuficient a
resurse agropopula iei comunei despre
posibilit ile de dezvoltare
silvice
-Ponderea mare local
a activit ilor
-Utilizarea par ial a
agricole
terenurilor agricole
- Nivel
-Pre uri nerentabile la
satisf c tor al
produse agricole
asistentei
-Practicarea unor
tehnologii învechite i
medicale
-Existen a de
nerentabile în agricultur
teren arabil
-Existen a unor
firme private în
domeniul agricol
-Apropierea de un -Lipsa aproape în totalitate -Înfiin area de noi IMM-uri
centru financiar- a activit ilor cu caracter situa ie care ar conduce la

-Lipsa atitudinilor i
practicilor de tip asociativ în
agricultur
-Comercializarea produselor
agricole nu se face organizat

-gradul ridicat de izolare în
raport cu cercurile de afaceri

28

industrial
bancar Re i a
-Potential economic redus
sau Timi oara
al IMM
-Num r mare
IMM-uri in jude
-Sprijinul
autorit ilor locale
în vederea
demar rii unor
investi ii în plan
local
-poten ial ridicat
de investi ii în
zootehnie i
agricultur ;
-Pre actual
sc zut a
terenurilor
agricole

dezvoltarea cadrului
economic
-Cuplarea la re elele euroinfo
-existen a unor domenii cu
poten ial de absorb ie i
modernizare ridicat
(zootehnie i agricultur )

-inexisten a în cadrul
comunei a unor puncte de
lucru ale sistemului financiarbancar
-lipsa unor IMM-uri care s
ini ieze proiecte de investi ii
în zon ;

VI. Planul strategic de dezvoltare
VI. 1. Obiective strategice de dezvoltare
Aceast strategie stabile te obiectivele a c ror implementare creeaz cadrul dezvolt rii viabile comunit ilor micro-regiunii
în vederea cre terii nivelului de via a locuitorilor acestor comunit i. Principalele scopuri ale strategiei sunt urm toarele:
-ini ierea dezvolt rii infrastructurale i comunica ionale;
-înt rirea spiritului competitiv al firmelor locale;
-înt rirea spiritului întreprinz tor al popula iei în domeniul serviciilor de interes local;
-dezvoltarea sistemului de institu ii democratice pentru a ajuta stabilitatea popula iei în localit ile comunei;
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-înt rirea poten ialului economic al popula iei prin cre terea competivit ii de pia a firmelor locale, prin cre terea gradului de
preocupare i prin apari ia surselor alternative de venit
-dezvoltarea comunei în conformitate cu cerin ele i modelele de succes vest europene;
-preg tirea resurselor umane din micro-regiune, a competivit ii acesteia, sporirea gradului de inova ie a acesteia i a capacit ii
de reânnoire.
Metodologia elabor rii strategiei
Pentru elaborarea prezentei strategii au fost derulate urm toarele tipuri de activit i:
Evaluarea poten ialului – economic, de resurse umane etc., de care dispune comuna;
Inventarul opiniilor unor responsabili din administra ia public local vizavi de dezvoltarea comunitar (probleme, posibile
direc ii de solu ionare);
Elaborarea planului strategic de dezvoltare a comunei.
Pentru implementarea prezentului plan strategic sunt responsabili urm torii actori sociali:
-autorit ile publice locale (pozi ia de agent principal al dezvolt rii locale implic responsabilit i sporite în ceea ce prive te
elaborarea i implementarea strategiilor de dezvoltare);
-comunit ile care intr în componen a comunei;
-sectorul profit i organiza iile non – profit.
Resursele necesare care realiz rii obiectivelor strategiei:
-resurse financiare
-resurse umane
-resurse organiza ionale
-resurse naturale.
Din analiza efectuat în capitolele precedente s-au identificat trei domenii strategice ce pot determina pe termen mediu i
lung dezvoltarea comunei M ureni. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate i la nivelul obiectivelor opera ionale.
Rolul infrastructurii în procesele de dezvoltare local
Existen a i dezvoltarea continu a unor elemente de infrastructur este o cerin de baz , o garan ie a stabilit ii
popula iei din comun . În cazul comunei M ureni se impun lucr ri de infrastructur de baz care s asigure pentru locuitorii din
zon condi ii de via apropiate de condi iile existente în mediul urban din România. În aceast ordine de idei putem aminti
printre lucr rile de infrastructur necesare:
-introducerea re elei de transport a gazelor naturale;
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-iluminatul public;
-re ele de alimentare cu ap potabil i a re elei de canalizare;
-dezvoltarea infrastructurii rutiere.
Dezvoltarea infrastructurii trebuie s fie unul din obiectivele permanente pe agenda Administra iei Publice Locale. Dac
primele trei obiective privesc mai ales îmbun t irea condi iilor de via a locuitorilor din localit i, accesul rapid la magistralele
rutiere na ionale i interna ionale poate constitui unul din factorii de atrac ie pentru turi ti sau investitori la nivelul comunei. De
asemenea, este important ca pe lâng infrastructura rutier s existe i o re ea de transport local func ional care s faciliteze
transportul c tre zonele urbane din apropiere .
Rolul economic al agriculturii i calitatea acestuia de sus inere a popula iei
Conform acestei orient ri agricultura i zootehnia apare în economia comunei ca o ramur ce poate deveni în scurt timp
i fa de care sunt
una competitiv , fiind sectorul economic care acord unei mari p r i din popula ie condi ii de munc i via
legate mai multe sectoare ale vie ii economice (comer , servicii, turism i industria de prelucrare). Pozi ia, rolul economic,
capacitatea de produc ie a acestuia au nu numai o conota ie economic ci i una social – de aceea ini ierea i formarea unor
programe de dezvoltare cu caracter economic trebuie s fie o parte important a programului operativ de dezvoltare.
Dezvoltarea resurselor umane
Conform acestei orient ri condi ia de baz a dezvolt rii sociale i economice durabile este reprezentat de oameni cu o
bun preg tire profesional care cunosc i î i asum valorile personale i ale comunit ii în care tr iesc, î i organizeaz via a în
conformitate cu aceste coordonate. Acest lucru are o importan deosebit odat cu posibila integrare a României în Uniunea
European i cu dezvoltarea economiei mondiale, cu tendin ele de globalizare, tendin e ce au o deosebit importan într-un
spa iu rural unde lipsesc chiar i dot rile infrastructurale de baz . Este foarte important ca în aceste localit i s putem
impulsiona crearea unei comune func ionale, care s faciliteze schimbul de informa ii între actorii implica i.
Calitatea mediului comunitar i natural, dezvoltarea social i economic continu , ecologic
Conform acestui considerent administrarea unitar a concep iei asupra mediului înconjur tor i asupra economiei la
nivelul comunei trebuie s se fac cu respectarea i ocrotirea valorilor mediului înconjur tor. O asemenea abordare a problemei
ar îmbun t ii atât calitatea mediului dar i a condi iilor de via asigurând condi ii mai bune pentru dezvoltarea economic
VI. 2. Obiective opera ionale.
Elaborarea programului operativ de dezvoltare local a fost gândit ca un sistem coerent privind dezvoltarea regiunii. În
alegerea subprogramelor cel mai important considerent a fost ini ierea unor proiecte de dezvoltare convergente. Condi ia de
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baz pentru dezvoltarea local este p strarea tradi iilor economice i sociale comunitare. Acest lucru ajut la p strarea
caracteristicilor de via ale locuitorilor din comuna M ureni.
Subprograme i proiecte de dezvoltare
Infrastructura social i comunitar .
În urma analizelor efectuate putem propune urm toarele programe de infrastructur în comuna M ureni:
-amenajarea re elelor de transport gaze naturale;
-iluminat public;
-amenajarea re elelor de alimentare cu ap potabil /canalizare;
-îmbun t irea re elei de transport rutier.
Resurse umane
Perfec ionarea resurselor umane reprezint principalul atu în realizarea ini iativelor de dezvoltare local i comunitar .
Planul strategic de dezvoltare propune dou tipuri de m suri:
-m suri pe termen de scurt;
-m suri pe termen mediu i lung.
Pe termen scurt, pentru facilitarea realiz rii m car par iale a obiectivelor propuse una din solu iile aflate la îndemâna
prim riei i consiliului local din comun ar fi sus inerea prin efort comun, par ial sau integral a unui facilitator comunitar care s
asigure optimizarea fluxului de informa ii privind posibilit ile de finan are. În acela i timp aceast persoan ar sprijini i
elaborarea de proiecte pe diferite domenii în urma solicit rilor care s vin din partea comunit ilor locale.
De asemenea, rolul facilitatorului comunitar ar fi acela de a stabili leg turi cu institu ii existente la nivel jude ean sau
i Protec ie Social , Agen ia de Dezvoltare
regional: Camera de Comer i Industrie, Agen ia Jude ean pentru Munc
Regional , Direc ia pentru Tineret i Sport etc. Prin intermediul acestor institu ii de stat sau a unor organiza ii nonguvernamentale, comunit ile locale vor reu i s acceseze mult mai rapid informa ii privind programe i proiecte de perfec ionare
profesional sau cre terea nivelului de informare pentru anumite categorii profesionale în vederea unei mai bune adapt ri la
cerin ele economiei de pia .
Pe termen mediu i lung, este necesar ca administra iile locale s sus in calificarea for ei de munc în urm toarele
domenii: agricultur , turism i servicii. La nivel local prim ria i consiliul local trebuie s ini ieze formarea unor clase postgimnaziale în domenii de interes local. Profilul acestor clase ar trebui s formeze absolven ii ciclului gimnazial în meserii
tradi ionale (agricultur , me te uguri, zootehnie, etc.). De asemenea, aceste coli ar putea func iona ca centre de profil în
meseriile men ionate.
De aceea propunem urm toarele programe pentru componenta de resurse umane:
-implementarea postului de facilitatori comunitari,
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-organizarea unor clase gimnaziale sau de ucenici cu urm toarele profile: agricol, servicii turistice, etc.
-participarea func ionarilor la programe de perfec ionare continu ;
-încurajarea implic rii ONG-urilor locale în organizarea de programe pentru educa ia adul ilor.
Agricultura
Poten ialul agricol de care dispune comuna reprezint unul din punctele tari spre care trebuie s se orienteze aten ia
agen ilor de dezvoltare locali. Majoritatea popula iei comunei î i are principala surs de venit din agricultur , aproape fiecare
membru al comunit ii are o oarecare leg tur cu activit ile agricole. În momentul de fa economia comunei este monocolor
bazat în cea mai mare parte pe activit ile agricole. F râmi area excesiv a propriet ii agricole determin un nivel sc zut al
productivit ii a activit ilor din agricultur .
Aceast structur a propriet ii ar trebui schimbat pe termen mediu prin constituirea unor ferme agro-zootehnice care s
valorifice poten ialul natural i al resurselor umane existent la nivelul comunei. Se recomand totodat organizarea agricultorilor
în asocia ii cu scopul de a valorifica mai bine poten ialul uman i produsele agricole din aceast zon .
Factorii importan i care sus in dezvoltarea acestui sector:
-stabilirea în termen scurt a drepturilor de proprietate asupra p mântului, lucru care presupune desigur eforturi sus inute din
partea autorit ilor locale;
-sus inerea sau ini ierea unor ini iative de asociere în ceea ce prive te activit ile agricole, deoarece existen a asocia iilor
agricole permite accesarea mult mai u or a finan rilor din fondurile de pre-aderare (ISPA, PHARE, SAPARD).
-existen a unui sistem de creditare flexibil.
Având în vedere cele enun ate mai sus propunem urm toarele linii de dezvoltare pentru comuna M ureni în domeniul
agricol:
-sus inerea concentr rilor de teren prin vânzare-cump rare sau prin asocieri;
-specializarea i echiparea a fermelor agricole cu echipaje/utilaje moderne;
-marketingul produselor agricole.
Turism
În domeniul turismului comuna dispune de un slab poten ial natural, istoric i cultural înc insuficient valorificat. Tradi iile,
modul de via al locuitorilor pot fi puncte de atrac ie pentru turi ti atra i de mediul rural.
Pe lâng tradi iile i modul de via al locuitorilor un alt punct de atrac ie ar putea fi reprezentat pentru turi ti de vestigiile
istorice. În condi iile existen ei atrac iilor turistice enumerate mai sus în cel mai propice mod de valorificare acestora ar putea fi
agro-turismul. Pentru a demara acest tip de ini iative, la nivel local trebuie parcurse urm toarele etape:
-contactarea autorit ii na ionale din turism, în vederea acredit rii i includerii în circuitul agro-turistic a gospod riilor care
corespund standardelor de acreditare;
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-preg tirea corespunz toare pentru acest tip de activitate a gospod riilor;
-preg tirea i elaborarea unor materiale care s fac cunoscute locuri i evenimente relevante din punct de vedere al activit ilor
turistice;
-cooperare cu agen ii sau institu ii care promoveaz agro-turismul sau bio-turismul.
Dezvoltarea intreprinderilor mici i mijlocii
i informa ii în leg tur
Asisten permanent pentru firmele din zon . În acest sens APL va facilita contacte, consultan
cu organiza iile finan atoare, finan ri rambursabile i nerambursabile, sistemul bancar. Se impune ca APL s - i stabileasc o
list a contactelor prioritare cu autorit ile jude ene i centrale, organiza ii non-guvernamentale care pot contribui la schimbul de
idei, parteneriate i finan ri.
Dat fiind situa ia slab a sectorul privat mic i mijlociu, principalul agent care s mobilizeze aceste eforturi r mân
autorit ile publice locale.
În acest domeniu propunem urm toarele programe:
-sprijinirea dezvolt rii firmelor deja existente
-atragerea unor firme de construc ii în zon
-dezvoltarea în continuare a telecentrului care s faciliteze comunicarea, schimburile cu alte comunit i, marketingul produselor
agricole, etc.
Responsabilitatea realiz rii obiectivelor strategice:
Prim ria i consiliul local al comunei M ureni.
Partenerii ai administra iei locale (ONG-uri, agen ii i institu ii ale statului etc)
VII. Programe i proiecte de dezvoltare
Programele i proiectele sunt grupate din punctul de vedere al timpului de implementare în trei etape:
- pe termen scurt (2 - 3 de ani)
- pe termen mediu (4 - 8 de ani)
- pe termen lung (25 de ani)
Programele i proiectele de dezvoltare în aceast strategie au fost a ezate în ordinea priorit ilor eviden iate de
administra ia public local i în func ie de realit ile observate.
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Domeniu
1. Infra structur

Programe propuse
1.1. Introducerea re elei de
transport a gazelor naturale
1.2. Introducerea re elei de
alimentare cu ap potabil ,
1.3. Introducerea sistemului de
canalizare
1.4. Iluminat public

2. Turism

Proiecte propuse

Perioada de
implementare
1.1.1. Construc ia magistralei principale,
Mediu
1.1.2. Bran area gospod riilor individuale la re eaua Mediu
de gaz
1.2.1. Construc ia unui bazin de captare a apei
Scurt
1.2.2. Construc ia re elei de transport a apei potabile Scurt
1.3.1. Construc ia re elei de canalizare,
Scurt
1.3.2. Crearea unei sta ii de epurare a apei uzate.
Scurt

1.4.1. Modernizarea i îmbun t irea sistemului de
iluminat public.
1.5. Îmbun t irea re elei de
1.5.1. Refacerea str zilor
transport rutier.
1.5.2. Refacerea drumurilor na ionale de pe raza
comunei
2.1. Crearea unor condi ii optime 2.1.1. Construc ia unor pensiuni agro-turistice care s
pentru practicarea turismului în aib capacitatea de a caza grupuri de turi ti
comun ,
2.1.2. Acreditarea unor case în sistemul agroturistic
2.1.3. Amenajarea unor zone de agrement în
apropierea zonelor cu poten ial natural ridicat
2.2. Amenajarea posibilelor
2.2.1. Restaurarea bisericilor vechi din comun
atrac ii turistice,
2.2.3. Ini ierea construirii unor monumente artistice
2.3. Promovarea activit ilor de 2.3.1 Promovarea ofertei turistice a localit ii în ar
tip turistic din comun
i în str in tate

Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
Lung
Lung
Scurt
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Scurt
2.3.2 Organizarea unor evenimente culturale în
cadrul comunei cu ocazia unor s rb tori locale: de
exemplu organizarea unei tabere pentru studen ii de
la etnologie i folclor sau a unei tabere de pictur sculptur etc
2.3.3 Cre terea gradului de interes din partea
Mediu
locuitorilor comunei pentru organizarea activit ilor de
tip turistic
3. Comer
i servicii

3.1. Sprijinirea popula iei în
3.1.1. Consultan de specialitate privind înfiin area
activit ile de comer cu produse unor asemenea societ i comerciale/asocia ii de
artizanale
produc tori
3.1.2. Identificarea unor posibile pie e de desfacere
pentru produsele locale
3.2. Spijinirea activit ilor
3.2.1. Organizarea unor târguri specializate pe
comeciale prin manifest ri
diferite tipuri de produse
organizate de tip târguri
3.2.2. Promovarea turistica a evenimentelor culturale
3.3. Organizarea unui centru de
resurse pentru activit ile
turistice
3.4.Imbun t irea serviciilor de
salubrizare pentru comun

4. Resurse 4.1. Implementarea func iei de
umane
facilitator comunitar

3.3.1. Organizarea unui centru de resurse pentru
activit ile turistice,

Lung
Mediu
Mediu
Lung
Lung

3.4.1. Organizarea la standarde ridicate a serviciului Mediu
de salubrizare
4.1.1. Implementarea func iei de facilitator comunitar Scurt
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4.2. Organizarea unor clase
gimnaziale sau de ucenici în
specializ rile ale c ror domenii
pot fi dezvoltate în comun
4.3 Cre terea performan elor
profesionale ale func ionarilor din
administra ia public local
5. Agricul - 5.1. Sprijinirea asocierilor i a
tur
concentr rilor de teren

4.2.1.Organizarea unor clase gimnaziale sau de
ucenici în specializ rile ale c ror domenii pot fi
dezvoltate în comun

4.2.1. Participarea func ionarilor la cursuri de formare
profesional continu în cadrul centrelor de
perfec ionare pentru APL sau în cadrul unor ONG-uri
5.1.1. Ini ierea unor asocia ii de produc tori
5.1.2. Activit i con tientizarea oamenilor privind
necesitatea concentr rilor de teren
5.2. Dezvoltarea sectorului
5.2.1. Cre terea animalelor, îmbunatatirea raselor de
zootehnic
animale
5.2.2. Dezvoltarea activit ilor de prelucrare a
produselor provenite din zootehnie
5.2.3. Promovarea produselor zootehnice
5.3. Dezvoltarea sectorului
5.3.1. Ini ierea unor ferme de profil
pomicol
5.3.2. Dezvoltarea activit ilor de prelucrare a
produselor provenite din pomicultur
5.3.3. Promovarea produselor zootehnice
6. Cultura, 6.1. Sprijinirea popula iei pentru 6.1.1. Construirea unei biserici ortodoxe
culte, sport construirea de noi l ca uri de
6.1.2. Construirea unei biserici penticostale
cult
6.2. Dezvoltarea culturii
6.2.1.Realizarea de simpozioane, manifest ri
culturale, etc.
6.2.2. Realizarea unui centru internet
6.3. Dezvoltarea sportului

6.2.3. Realizarea unei biblioteci publice moderne
6.3.1. Realizarea unui teren de fotbal modern

Scurt

Scurt
Mediu
Mediu
Mediu
Lung
Lung
Lung
Lung
Lung
Lung
Lung
Mediu
Mediu
Mediu
Mediu
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6.3.2. Realizarea unei s li de sport

Mediu

6.3.3. Realizarea unui teren de handbal
6.3.4. Atragerea tineretului în sport

Mediu
Scurt

Aceste programe/proiecte identificate pentru dezvoltarea localit ii pot fi finan ate din urm toarele surse accesibile pe
termen mediu:
-bugetul local i central,
-fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene: prin programele PHARE, SAPARD i ISPA,
-al i finan atori interni sau externi,
-împrumuturi de la organisme financiare interne i externe.

Primar,
Traian Pu ca

Pre edinte de edin ,
Radics Corina

Contrasemneaz
Secretarul comunei ,
Gheorghe Ilie
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