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Viziunea.

4

Societatea a ajuns la un punct al evoluției și al
interdependenței care necesită lideri cu viziune la
conducerea comunităților, oricare ar fi dimensiunea
lor. Criza sanitară din acest an a scos la lumină toate
defectele sistemelor publice care au fost ignorate sau
exploatate în beneficiul propriu până acum, atât la nivel
național, cât și la nivel local.
Epoca managerilor care fac lucruri a trecut. Este
vremea liderilor care valorizează oamenii pentru
competența și integritatea lor. Pentru că totul se
întâmplă prin oameni și datorită oamenilor.
O comunitate se conduce cu și pentru oamenii acesteia.
Calitatea vieții înseamnă mult mai mult decât drumuri
asfaltate și investiții demarate. Calitatea vieții înseamnă
o comunitate în care oamenii se simt respectați și
în siguranță. O comunitate în care fiecare instituție
și fiecare angajat plătit din bani publici servește
cetățeanul și nu interesul propriu sau al partidului. O
comunitate în care legea se aplică în mod egal pentru
toți și banii comunității sunt investiți transparent în
proiecte prioritare pentru oameni. O comunitate în care
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există încredere între oameni și bucuria de a contribui
și de a-i ajuta pe cei care au nevoie. O comunitate din
care tinerii nu își doresc cu orice preț să plece pentru
că există oportunități de muncă și de dezvoltare care îi
păstrează acasă. O comunitate în care sistemele publice
funcționează pentru cetățean și resursele sunt investite
eficient și transparent acolo unde este mai mare nevoie.
Calitatea vieții începe cu respectul pentru oameni. În
vreme ce managerii se concentrează pe îndeplinirea
sarcinilor, liderii pun accent pe valorizarea oamenilor.
Venim către turdeni cu încrederea că oamenii contează
și ei vor schimba comunitatea împreună cu autoritățile
locale care lucrează pentru ei. Sistemele și autoritățile
sunt puse în mișcare de oameni.
Propunem turdenilor o echipă pentru care fiecare
cetățean contează, alături de care vom construi cu
adevărat o comunitate în Turda. Cum? Prin respect
pentru competență, prioritate pentru interesul comun,
și prin transparență și corectitudine în cheltuirea
banului public.
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Misiunea.
Transformarea Turzii
într-o comunitate
sigură și prosperă prin
conectarea activă și
eficientă a cetățenilor cu
autoritățile locale care
servesc interesul comun.

7

Stradă cu stradă,
schimbăm România.

Programul.
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1

Sănătate și siguranță în
comunitatea noastră

› Asigurarea de servicii de sănătate publică la
nivel european:

› dezvoltarea și implementarea unei strategii de
sănătate la nivelul municipiului;

› eficientizarea energetică a clădirilor utilizate pentru
servicii medicale.

› Spital civilizat cu dotări corespunzătoare și
management profesionist:

› creșterea capacității sistemului de Ambulanță;
› stimularea relocării în municipiu a cadrelor
medicale specializate;

› asigurarea condițiilor civilizate în sălile de așteptare
destinate pacienților și aparținătorilor;
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› parcări cu acces controlat pentru personalul medical
și pacienți;

› construirea de spații de recreere pentru pacienți;
› introducerea serviciilor medicale paliative;
› implementarea sistemelor digitalizate pentru
evidența pacienților și gestionarea programărilor și a
analizelor medicale;

› dezvoltarea serviciului de telemedicină.

› Dezvoltarea și implementarea de

programe de prevenire a violenței și
protecția victimelor:

› combaterea bullying-ului și discriminării prin
activități de educare și prevenție;

› introducerea de servicii rapide de intervenție și
sprijin pentru victimele violenței și abuzului;

› eficientizarea Centrului de Consiliere pentru
Victimele Violenței Domestice Turda;
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› construirea unui centru de refugiu pentru victimele
violenței domestice.

› Zero toleranță pentru

infracționalitate și vandalism:

› combaterea activă a infracționalității de către toate
instituțiile locale abilitate;

› securizarea clădirilor neutilizate, nelocuite
sau abandonate;

› extinderea și eficientizarea sistemului de
iluminat public;

› dezvoltarea unui sistem de supraveghere video
a piețelor agro–alimentare, a spațiilor publice și
a zonelor cu potențial turistic, inclusiv pe timp
de noapte.

› Siguranța circulației rutiere:
› eliminarea traficului greu din oraș;
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› extinderea și eficientizarea sistemului de
semaforizare și implementarea semnalizării
acustice pentru mărirea accesibilității cetățenilor cu
deficiențe de vedere;

› crearea unui centru de monitorizare permanentă a
circulației rutiere.

› Reducerea vulnerabilității în fața

epidemiilor, a vectorilor de transmitere și a
dezastrelor naturale:

› investiții pentru implementarea normelor privind
siguranța la incendii, cutremure și inundații;

› capitalizarea experienței din perioada pandemiei
Covid–19 în planuri locale de siguranță și prevenirea
răspândirii bolilor;

› gestionarea problemei câinilor fără stăpân printr-un
serviciu de ecarisaj eficient.
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2

Administrație locală
profesionistă,
curată și eficientă în
slujba cetățeanului

› Administrație profesionistă:
› recrutarea și promovarea angajaților din sistemul
public pe criterii publice și transparente de
performanță și profesionalism;

› transparentizarea totală în organizarea concursurilor
și utilizarea de expertiză independentă pentru
comisiile de concurs;

› aplicarea politicii Fără penali în funcții publice la
nivelul administrației locale;

› publicarea periodică a organigramelor actualizate cu
toate angajările, numirile și promovările.

› Ordine și transparență 100% în cheltuirea
banului public:

› auditarea independentă și periodică a activității
administrației publice;
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› publicarea periodică a rapoartelor detaliate cu
cheltuielile publice ale tuturor instituțiilor, structurilor
și entităților care operează cu finanțare de la
bugetul local;

› publicarea integrală a rapoartelor Curții de Conturi;
› relocarea serviciilor publice în clădiri aflate în
proprietate publică în vederea eliminării chiriilor
plătite din bani publici;

› stabilirea unui sistem de criterii de selecție a
furnizorilor de bunuri și servicii pe baza calității
lucrărilor și performanței în executarea lucrărilor;

› creșterea ponderii bugetării participative în bugetul
local și asigurarea corectitudinii și transparenței
întregului proces de selecție.

› Dezvoltare locală planificată și strategică:
› parteneriat al municipiilor Turda și Câmpia Turzii
pentru facilitarea accesării fondurilor europene;
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› elaborarea unei strategii de dezvoltare locală pe
termen lung;

› eficientizarea tuturor alocărilor bugetare și
investițiilor publice în baza strategiei;

› consolidarea parteneriatelor cu toți factorii interesați
pentru implementarea strategiei.

› Implementarea completă a legislației
privind liberul acces la informații de
interes public:

› transformarea site-ului Primăriei în principalul mijloc
de obținere a informațiilor publice;

› publicarea în format electronic pe site-ul Primăriei a
informațiilor privind activitatea administrației publice,
respectiv: bugetul, cu toate anexele, amendamentele
și rectificările, execuția bugetară, hotărârile de
Consiliu Local, cu toate anexele aferente, licitațiile
și atribuirile directe, actele adiționale încheiate cu
furnizorii de bunuri și servicii;
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› furnizarea răspunsurilor complete, corecte și
încadrate în termenul legal pentru toate cererile de
informații publice depuse de cetățeni.

› Standarde de urbanism:
› actualizarea documentelor de planificare urbană
(PUG), fără derogări inoportune;

› finalizarea cadastrării tuturor terenurilor din
patrimoniul administrativ al municipiului;

› inventarierea și clarificarea situației juridice a
clădirilor neutilizate de pe raza municipiului,
reabilitarea și integrarea lor în circuitul comunitar.
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3

Economie performantă și
locuri de muncă pentru
o comunitate prosperă

› Atragerea investițiilor:
› stimularea dezvoltării economiei locale bazate pe
tehnologie avansată, industrie IT locală;

› adaptarea infrastructurii necesare pentru transport,
utilități, terenuri, clădiri și alte facilități.

› Maximizarea finanțărilor
europene disponibile:

› accesarea finanțărilor disponibile pentru
implementarea strategiei de dezvoltare locală;

› accesarea de finanțări pe domenii specifice de
activitate economică cu consultarea și colaborarea
cu diferiți actori economici privați.
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› Facilități pentru investitori și
producători locali:

› eliminarea taxei actuale pentru transportatori în
zona industrială;

› stabilirea unei taxe diferențiate pe timp de zi, în
funcție de tonaj, pentru celelalte zone urbane;

› eliminarea taxei de trafic pentru aprovizionarea pe
timp de noapte;

› încurajarea dezvoltării de startup–uri locale prin
asigurarea suportului juridic și administrativ;

› stimularea lanțului scurt de aprovizionare de la
producători agricoli locali și din zonele limitrofe.
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› Dezvoltarea resursei umane locale:
› implementarea de programe locale de formare
de competențe;

› încurajarea atragerii de forță de
muncă profesionalizată;

› stimularea mobilității locale și zonale a forței
de muncă;

› dezvoltarea învățământului liceal dual prin stimularea
implicării actorilor economici locali în actul de
educație vocațional și tehnic.
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4

Servicii publice de
secol XXI pentru fiecare
turdean și fiecare vizitator
al orașului nostru

› Salubrizare și colectare selectivă:
› aplicarea prevederilor legale în punctele de colectare
a deșeurilor;

› extinderea în tot orașul a sistemului cu
pubele subterane;

› conectarea tuturor imobilelor la sistemul
public de canalizare;

› implementarea colectării selective a deșeurilor,
inclusiv a deșeurilor electronice, uleiurilor, vopselelor
și medicamentelor, în conformitate cu „Sistemul de
management Integrat a Deșeurilor în Județul Cluj”;

› conștientizare publică privind colectarea selectivă
prin programe de informare și educare.
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› Digitalizarea administrației și a
interacțiunii cu cetățeanul:

› optimizarea serviciilor publice electronice;
› modernizarea fluxurilor sistemelor informatice din
administrația publică;

› interconectarea digitală a direcțiilor, departamentelor
și serviciilor din cadrul Primăriei;

› dezvoltarea sistemului de management digital al
documentelor din cadrul Primăriei și a instituțiilor
subordonate, formulare electronice.

› Locuire accesibilă și decentă:
› optimizarea criteriilor de acordare a
locuințelor sociale;

› asigurarea accesului la utilități de bază în toate
zonele orașului;

› nicio stradă neasfaltată în oraș;
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› acte de identitate pentru fiecare cetățean care
locuiește în Turda.

› Eficiență energetică:
› eficientizarea energetică a locuințelor și a
clădirilor publice.

› Servicii comunitare și sociale integrate:
› harta vulnerabilităților din comunitate;
› sisteme electronice de evidență și evaluare a
persoanelor vulnerabile;

› implementarea sistemului „butonul de panică”
pentru seniori;

› eficientizarea managementului de caz în serviciile
sociale și maximizarea interesului beneficiarului;

› centre de îngrijiri paliative;
› centre de îngrijire a persoanelor vârstnice.
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› Investiții și companii publice:
› înființarea registrului digital de monitorizare a
proiectelor de investiții publice;

› depolitizarea managementului companiilor publice;
› auditarea independentă a companiilor cu
capital public;

› eficientizarea activității și îmbunătățirea
randamentului acestora;

› recrutarea personalului pe criterii de profesionalism,
competență, performanță și integritate;

› stabilirea și implementarea unui sistem de indicatori
reali de performanță pentru managementul
companiilor publice.
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5

Comunități conectate
cultural, în care ne
creștem și ne educăm
bine copiii și tinerii

› Asigurarea unei infrastructuri
școlare civilizate:

› apă caldă în școli;
› mobilier modern și ergonomic;
› eficientizarea sistemelor de iluminat și încălzire;
› construirea/modernizarea spațiilor de recreere din
unitățile școlare;

› asigurarea autonomiei energetice a clădirilor;
› acces în unitățile școlare pe bază de cartelă unică.

› Stimularea performanței școlare:
› dotarea școlilor cu laboratoare moderne dedicate,
table interactive;
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› acces la tehnologie;
› formarea profesorilor pentru educație digitală;
› creșterea cuantumului burselor de
performanță și merit.

› Reducerea abandonului școlar:
› creșterea cuantumului burselor sociale și de studiu;
› introducerea și extinderea programelor de tip
„Școală după școală”;

› eficientizarea cantinelor școlare și asigurarea unei
mese calde pentru elevi.

› Stimularea sportului de masă:
› modernizare bazelor sportive școlare;
› consultarea turdenilor privitor la sporturile care
doresc să fie susținute din bugetul local;
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› organizarea competițiilor sportive școlare la
nivel local.

› Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna
administrare a școlilor:

› creșterea implicării agenților economici, părinților și
elevilor în procesul decizional la nivelul școlii.

› Asigurare asistență medicală și
stomatologică școlară:

› modernizare cabinete școlare;
› dezvoltare programe de educație, prevenție
și monitorizare.

› Oportunități de dezvoltare pentru tineret:
› finalizarea Cabanei „Șoimul” și integrarea ei în
circuitul activităților școlare, culturale și de tineret;
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› amenajare complex pentru activități de tineret;
› stimularea componentei de voluntariat local.

› Startup familial:
› identificarea și acordarea de teren tinerilor
căsătoriți pentru construirea de case, conform
prevederilor legale;

› creșterea numărului de locuri în creșe (continuarea
programelor în derulare).

6

Comunitate
deschisă și primitoare

› Viziune turistică și culturală pe termen lung:
› dezvoltarea strategiei de dezvoltare a turismului și
valorificare a patrimoniului cultural;

› integrarea activității tuturor instituțiilor culturale
locale conform cu strategia;

› colaborare cu factorii locali: ONG, culte, operatori
turistici și factori economici;

› redefinirea conceptului „Zilele Municipiului Turda”
ca eveniment cultural și turistic.

› Infrastructură pentru turism:
› construirea de zone de agrement cu potențial turistic;
› accelerarea implementării proiectelor destinate
traseelor pietonale și de cicloturism și dezvoltarea de
trasee complementare;
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› realizarea circuitelor turistice integrate către
obiectivele turistice din proximitate;

› construirea de locuri de parcare pentru microbuze
și autocare;

› realizarea Asociației Operatorilor Locali de Turism;
› eficientizarea Centrului de Informare Turistică și
integrarea lui în rețeaua națională.

› Infrastructură culturală și

valorificarea patrimoniului:

› diversificarea structurii Muzeului de Istorie cu
secții noi: etnografie și folclor, istoria sticlei și istoria
exploatării sării;

› protejarea arhitecturală și restaurarea clădirilor
istorice din patrimoniu;

› integrarea lăcașurilor de cult în circuitul
turistic urban.
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7

Turda incluzivă, o
comunitate în care avem
grijă de fiecare membru

› Accesibilizarea spațiilor și clădirilor publice:
› Accesibilizarea infrastructurii urbane, rutiere și a
clădirilor pentru persoanele cu dizabilități, familii cu
copii în cărucior și vârstnici.

› Reabilitarea străzilor și trotuarelor conform
standardelor europene:

› proiectare riguroasă, planificare și coordonare cu
operatorii de utilități, execuții la termen și de calitate,
canalizare pluvială.

› Comerț alimentar în condiții decente:
› modernizarea piețelor agro–alimentare în
sistem de hale protejate, cu climat controlat,
facilități de depozitare și igienă funcționale și
moderne, optimizarea confortului vânzătorilor
și cumpărătorilor;
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› atribuire transparentă și fără intermediari a spațiilor
de vânzare;

› asigurare acces la echipament de cântărire modern.

› Eliminarea traficului greu din oraș:
› dialog cu autoritățile centrale în vederea conectării
drumului european E60 cu Autostrada Transilvania;

› reabilitarea urgentă și calitativă a podului rutier de
peste Arieș;

› reamenajarea intrărilor rutiere în oraș.

› Aer curat și reducerea poluării:
› creșterea suprafețelor urbane verzi;
› conservarea ariilor protejate;
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› administrarea eficientă a spațiilor verzi;
› sistematizarea amenajării spațiilor verzi;
› monitorizarea poluării aerului în oraș, maparea
zonelor poluate;

› accelerarea implementării proiectului de depoluare a
zonei Poșta Rât;

› identificarea surselor de finanțare și a soluțiilor
tehnice pentru decontaminarea zonelor
urbane poluate.

› Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă
din localități:

› curățarea regulată a cursurilor Arieșului și Văii Racilor
care tranzitează Turda;

› amenajarea de facilități comunitare de tip
promenadă, piste de biciclete, spații de socializare.
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› Infrastructură modernă pentru sport:
› mobilizarea agenților economici locali pentru
sprijinirea sportului;

› transparență totală în finanțarea publică a
entităților sportive;

› construire stadion municipal și amenajare
terenuri auxiliare.

› Sprijinirea sportului de masă:
› amenajarea incintelor instituțiilor școlare în perioada
vacanțelor și în afara programului de studiu pentru
practicarea sportului;

› amenajarea de spații pentru mișcare în parcuri și alte
zone publice;

› organizarea de competiții sportive locale.
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› Programe inter–generaționale și pentru
îmbătrânire activă:

› organizarea de competiții locale
destinate vârstnicilor;

› organizarea în parteneriat cu ONG-uri și asociații
cetățenești de ateliere artistice și culinare pentru
copii, tineri și vârstnici și a acțiunilor comune
nepoți–bunici;

› facilitarea voluntariatului pentru seniori în școli,
spital, cu implicarea ONG-urilor.

› Încurajarea cultelor si ONG-urilor pentru acțiuni
de voluntariat prin care să se mențină legătura cu
orfanii, văduvele și bătrânii fără suport.
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