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RÉSUMÉ: L’organisation d’espace geografique a Ocna Mureş. Au fondement de cet
ouvrage se trouve une série de projets de développement régional et d’organisations de
l’éspace géografique Ocna Mureş, dans la région de dévelorrement 7, le centre Ocna Mureş,
le département Alba, proposés a la Maire Ocna Mureş.

BUT: l’organisation de l’espace geografique à l’aide de la réintegration dans le circuit
balneo-climatique de la ville Ocna Mureş, ville-station par la rehabilitation des ,, bains
salés’’, objectif e’intérêt public renommê, appartenant au patrimoine culturel de la region.

Par la rêhabilitation et la modernisation du complexe balnéaire on créera la possibilité
d’expoitation et de mise en valeur des eaux salées et de la boue souterraine de la ville.

Objectifs spécifique. Le but essentiel de toute application est de conduire facilement à
l’integration de tous les facteurs qui travaillent en faveur d’une la valorication correcte et
adéquate de la région “ Centre”: dans les investissements, dans la petite infrastructure, la
protection et la promotion du patrimoine culturel des localitès, la préservation des valeurs
particulierès de celles-ci, par le renforcement de leur identité et par l’integration des
bâtiments dans une esthétique traditionnelle, la réhabilitation de l’infrastructure des services
publics.

La région Ocna Mureş. Son dynamisme et son rayonnement, les difficultés qu elle connaît
et les défis, qu’elle doit relever au niveau de l’infrastructure et des services, mettre en valeur
la diversité culturelle de la région Ocna Mureş.

Les groupes cibles: Parmi le gens qui travaillent à Ocna Mureş on peut distinguer
plusieurs categories: ceux qui travaillent à Ocna Mureş comme employes et ouvriers, les
fonctionnaires dans l’administration publique, ceux qui travaillent à leur propre compté, les
investisseurs idépendants.

Il faut la catégorie de ceux qui ne travaillent plus: soit parce qu’ils ont perdu leur
emploi:ce sont les chômeurs, soit ils bénéficient de protection sociale, la communauté locale
et régionale, le milieu des hommes daffaire.

Objectifs généraux:
1. Revivifier la ville Ocna Mureş et le développement;
2. La criussance de la qualité de la vie:une perspective de cohésion sociale;
3. Regards sur la ville: le patrimoine naturel et culturel;
4. Redressement du le potentiel touristique de la ville Ocna Mureş
Le territoire de la ville Ocna Mureş une unité d’ensemble remarquable ....aux condition

naturelles aux ressources et au caractere functionnel en dépit de leur diversité.
Les collines et les plaînes sont ordonnées en,, amphitéâtre’’, et l’arc Carpatique, par sa

position, peut être compare à une cité naturelle.
Le Plateau Transylvain entouré de montagnes auquel viennent s’ajouter les collines et

les plateaux de l’extérieur des Carpates constitue la seconde marche de relief.
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1. Descrierea lucrării

La baza lucrări stau o serie de proiecte de
dezvolatre regională şi de organizare, petru
spaţiul geografic în –regiunea de dezvoltare
7 Centru, Ocna.Mureş, judeţul Alba, propuse
Primăriei Ocna-Mureş

Scopul lucrării este organizarea
spaţiului geografic cu ajutorul reintegrării în
circuitul balneoclimateric al orasului-
staţiune Ocna-Mures prin reabilitarea Bailor
Sarate, obiectiv de interes public renumit,
aparţinând patrimonului cultural al regiunii.
Prin reabilitarea şi modernizarea
Complexului Balnear se va crea posibilitatea
exploatării şi valorificării apelor sărate şi a
namolului din subsolul oraşului.

Obiectivul specific al lucrării face parte
din măsurile de intervenţie identificate în
strategia de dezvoltare a regiunii CENTRU
şi în prioritaţile de investiţii în infrastructura
mica: protejarea şi promovarea patrimoniului
cultural al localitaţilor, conservarea valorilor
particulare ale localitaţilor prin întărirea
identitaţii lor şi prin încadrarea
construcţiilor într-o estetică tradiţionala,
reabilitarea infrastructurii servicilor publice.

Grupurile ţintă sunt alcătuite din:
) persoanele cu nevoi special-deficiente

locomotorii, ginecologice, obezitate,
ORL, traumatisme, afecţiuni de natură
reumatismală degenerativă, boli ale
sistemului nervos periferic;

) şomerii din regiune;
) comunitatea locală şi regional;
) mediul de afaceri;

Grupurile ţintă au fost identificate pe
baza studiului de piaţa realizat de consortiu
şi prezentat în raportul asupra studiului de
fezabilitate, ele fiind definite prin criterii de
categorizare sociale şi economice datorită
efectului de creştere a calităţii vieţii acestora
şi a bunastării sociale prin implementarea
lucrării propuse.

Obiectiv specific: Reintegrarea în
circuitul balneclimateric al oraşului Ocna

Mureş şi dobândirea statutului de
STATIUNE BALNEOCLIMATERICĂ prin
reabilitarea Băilor Sărate şi explorate şi
valorificarea apelor sărate şi a nămolului din
subsolul oraşului.

Apele sărate ce vor fi exploatate şi
valorificate sunt ape clorusodice demare
concentraţie, provenite prin dizolvarea sării
din zăcăminte exploatate natural prin
intermediul sondelor. 

Nămolul este un nămol sapropetic
radioactiv provenit din vulcani noroioşi
asemănător compoziţiei celui de la
Techerghiol şi Amara.

Obiective generale:
) revitalizarea oraşului Ocna Mureş şi

creşterea calitaţii vieţii prin efectul de
multiplicare generat de diversificarea
activitaţii economice în zonă şi
reorientarea acestuia cu precadere spre
sectorul tertiar. Dezvoltarea staţiunii
balneoclimaterice, cu rol de catalizator al
creşterii economice pentru zonele
învecinate;

) creşterea indicilor de sănătate a
populaţiei oraşului şi a întregii regiuni
de dezvoltare, prin repunerea în
functiune a complexului balnear şi
aplicarea unor tratamente cu compuşi
naturali, fără intervenţia unei procesări
chimice;

) refacerea şi protrejarea patrimoniului
cultural al zonei prin punerea în valoare
a unor resurse naturale alternative
activitaţilor de tip monoindustrial aflate
în declin. Ca urmare, se va realiza
reintegrarea unui obiectiv de interes
public renumit care va deveni punct cheie
de atracţie a turiştilor;

) diversificarea produselor turistice
necesare satisfacerii cererii de piaţă
specifice turismului balnear şi creşterea
fluxului turistic al zonei;

) refacerea potenţialului turistic al
oraşului Ocna Mureş, care după încetarea
activitaţii Băilor Sărate a fost pierdut în
totalitate.
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2. Cadrul natural

2.1. Aşezare geografică
Oraşul Ocna Mureş (265m altitudine de

la nivelul marii) se află situat în mijlocul
Eurasiei, în partea centrală a României, de la
nord-estul judeţului Alba (58 km distanţa de
Alba Iulia, pe malul stâng al cursului
mijlociu al râului Mureş, în zona colinară a
subcarpaţilor, între Câmpia Transilvaniei (la
miazănoapte) şi Podişul Târnavelor (la
miazăzi). Oraşul este mărginit la vest de
luncile apţinând culoarului Alba Iulia-Turda,
graniţa de nord a perimetrului strict citadin
o reprezintă sinuozitaţile vadului Mureşului,
cea de sud-est este defimitată de colinele
Ciungii (dealul Nejoapa), iar cea de sud de
culmea dealului Banja. Zona oraşului Ocna-
Mures se învecinează cu aşezarile: Noşlac,
spre nord-est; Silivaş, spre sud; Cisteiul de
Mureş, spre vest; Unirea, spre nord-vest şi
Războieni spre nord.

2.2. Orografia

Formele de relief care se întâlnesc pe
teritoriul oraşului Ocna-Mureş şi în
vecinătăţile sale se caracterizează prin
varietate, cuprinzând poţiuni de ses, deal,
podiş si văi. De-a lungul râului Mureş se
desfăşoară un ses (altitudine 264 m de la
nivelul mării), întinzânduse de la poalele
terasei pe care este statornicit cartierul
Uioarea de Sus şi evoluând până în Cistei.

O cunună colinară ocoleşte oraşul, în
formă semicirculară, de la sud-vest spre
nord-est, reliefându-se culmea Nejoapa-la
graniţa dintre Ciunga şi Ocna Mureş, cu
prelungiri spre dealul Banţa a cărei culme
predominantă este vârful Gurguleu (524 m –
cea mai mare altitudine a ţinutului).

Colinele Banţei prezintă pe culme vastul
„Podiş Larga” ale cărei margini răsăritene se
reazamă de sesurile Spalnacei.

2.3. Clima
Clima acestei regiuni este continental-

moderată, datorită poziţiei geografice, aflate

sub influenţa vânturilor dominate vestice
care aduc masde de aer umed; şi sud, sud-
estice care aduc mase de aer cald, tropical.
Rareori se abat asupra oraşului vânturile
dinspre rasărit, stavilite fiind de dealul
Banţa. Circulaţia atmosferică nordică
permite pătrunderea aerului rece de origine
polară, care a primit dein străvechime o
denumire populară: „Turdeanul”.
Carecteristic pentru culoarul depresiunii
Alba Iulia-Turda, aici bat frecvent vânturi cu
caracter de fohn, care produc desprimavarări
timpurii în toată lunca Mureşului.

2.4. Hidrografia şi lacurile

Hidrografia este dominată de cursul
Mureşului care are o pantă medie de
scurgere scăzută (0.5-0.7 m/km), ceea ce-l
face să se meandreze şi să-şi creeze mici
plaje nisipoase. Debitul anual, la Ocna-
Mureş este de 71 m cubi/ secundă.

În ceea ce priveşte apele stătătoare aici s-
au format o serie de lacuri sărate, prin
prăbuşire, printre care „Lacul Minelor
Române”, „Iosif”, „Francisc”, „Ferdinand”.

2.5. Solurile şi bogăţiile subsolului
La Ocna Mreş, pe maul drep al

Mureşului, precum şi în zona învecinată
Fărău, se găsesc „regosoluri”, iar vatra
propriu-zisă a oraşului este constituită din
soluri brune şi soluri argiloase; pe valea
Mureşului se întâlnesc soluri aluvional care
s-au format prin revăsări repetate.

În subsolul localitaţilor predomină
rezervele de sare, iar în strafundurile
dealului Banţa axistă însemnate rezerve
exploatabile de bentonita (roca sedimentară
argiloasa).

2.6. Vegetaţia şi fauna
Veşmântul vegetal al zonei Ocna Mureş

prezintă o deosebită diversitate. Aici se poate
întâlni arboret şi o floră spontană specifică
altitudinii şi regiunii colinare, dar şi o serie
de exemplare caracteristice altor regiuni,
precum şi unele raritaţi.
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Diversitate vieţuitoarelor din acest ţinut
creează posibilitatea dezvoltării unui turism
sportiv: vânătoarea şi pescuitul.

3. Necesitatea şi constrângerea în
organizarea spaţiului geografic în

zona Ocna Mureş

Organizarea spaţiului geografic în zona
Ocna Mureş implică următoarele necesitaţi
şi constrângeri: 

3.1. Necesitatea refacerii şi conservării
patrimoniului istoric, cultural şi turistic al
oraşului Ocna Mureş

Patrimonial istoric, cultural şi turistic al
regiunii se bazează pe resursele naturale şi
arhitectonice cu valoare istorica şi pe
frumuseţea peisajului.

Localitatea Ocna Mureş (265 m
altitudine de la nivelul marii) se află în
partea centrală a României, în nord-estul
judeţului Alba, pe malul stâng al râului
Mureş, în zona coliniară a subcarpaţilor.
Formele de relief care se întâlnesc pe
teritoriul oraşului şi în vecinătaţile sale se
caracterizeaza prin varietaţi, cuprinzând
porţiuni de ses, deal, podiş, şi văi, zona
având un puternic potencial turistic. Băile
Sărate Ocna Mureş, obiectiv istoric, turistic
şi cultural reprezintă elementul reprezentativ
al zonei, refacerea acestora şi readucerea în
circuitul balnear însemnând una dintre
necesitaţile în regiune pentru conservarea
patrimoniului istoric, turistic şi cultural.

Necesitatea păstrării elementului de
indentitate locală, factorul care va angrena
cresterea atractivitaţii zonei şi a calitaţii
vieţii se va realiza prin repunerea în
folosinţa a Băilor Sărate, obiectiv de tradiţie
în Ocna Mureş (pe acest amplasament
existând în trecut băi imperiale)

Refacerea şi conservarea patrimoniului
turistic de tratament va duce la dezvoltarea
în totalitate a activitaţii economice în zonă
creîndu-se un număr substanţial de locuri de
muncă ce vor contribui la bunăstarea
economică a regiunii.

Obiectivele turistice cuprind cadrul
natural al zonei şi obiectivele istorice:
pădurea Bănţa, care este o adevărată
rezervaţie dendrologică, floristică şi
faunistică, reliefându-se ca un spaţiu ideal de
agrement, favorabil picnicurilor şi
drumeţiilor, castelul nobiliar Teleky (din
secolele X-XI), în jurul căruia este amenajat
un parc cu alei şi arbori, printre care specii
aclimatizate, unele dintre ele fiind raritaţi
dendrologice; ruinele Bisericii Romanice
(1300); Stejarul Unirii, care a fost plantat cu
opt decenii în urmă, în amintirea Unirii din
1918.

Obiectivele culturale din regiune sunt
reprezentate şi de activităţile cultural-
folclorice, localitatea Ocna Mureş şi
împrejururile sale făcând parte din cea mai
intensă zonă etnografică a judeţului Alba.

Folclorul de pe cursul mijlociu al
Mureşului se reliefează printr-o mare
complexitate, transmiţând tradiţii milenare
privind obiceiurile, cântecele şi dansul care
se remarcă printr-o deosebită vitalitate.

3.2. Necesitatea creşterii gradului de
ocupare a persoanelor care suferă de pe
urma restructurării economice şi a
tinerilor

Privatizarea şi descentralizarea
economiei au influenţat semnificativ piaţa
muncii, determinând masive disponibilizari
şi apariţia fenomenului de somaj. Declinul
economiei mono-industriale a localităţii şi
creşterea somajului au afectat în primul rând
şi cel mai acut populaţia tânără.

Strategia regională în ceea ce priveşte
politica forţei demuncă viseză crearea unor
structuri care să ducă la transformarea
somerilor în oameni activi pe piaţa muncii
prin sprijinirea creării unor locuri de muncă
competitive şi durabile.

Revitalizarea vieţii economice şi creşterea
atractivitaţii oraşului depinde în mare
măsură de gradul de ocupare al forţei de
muncă precum şi de încercarea de menţinere
a tinerilor în această localitate prin crearea
unor noi locuri de muncă.
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Luând în considerare faptul că localitatea
Ocna Mureş se afla într-o zonă mono-
industrială afectată de procese de
restructurare, complexul balnear oferă
posibilitatea creari unor noi locuri de muncă
care să se adreseze atat persoanelor
disponibilizate cît şi tinerilor.

3.3. Necesitatea dezvoltării urbane şi a
infrastructurii adiacente sectorului afaceri
a oraşului Ocna Mureş

Dezvoltarea urbană urmareşte asigurarea
unui mediu sănătos şi cooerent sub raport
funcţional şi cultural. În strânsă corelaţie cu
dezvoltarea fizică a localitaţii trebuie
urmărită şi conservarea şi promovarea
patrimoniului natural, cultural şi istoric şi
întărirea identitaţii comunitaţilor.

Dezvoltarea urbană, prin repunerea în
folosinţă  a Băilor Sărate, reprezintă un
important instrument pentru păstrarea şi
revitalizarea oraşului Ocna Mureş precum şi
a zonei. Deoarece există un important
potenţial de dezvoltare al localitaţii, se
apreciază că rezultatele indirecte în urma
implementării proiectului de reabilitare a
Băilor Sărate Ocna Mureş vor srpijini
apariţia unor investiţii noi ce vor contribui la
creşterea economică şi ocuparea de durată a
forţei de muncă.

Îmbunătăţirea infrastructurii de bază
trebuie să sporească gradul de atractivitate al
arealor oferite pentru implantarea de noi
activitaţi economice.

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
de transport, comunicaţii, energetice şi
adilitare se impune şi are nevoie de o
încurajare. Amenajarea complezului balnear
şi crearea/extinderea facilitaţilor publice de
bază pentru turism vor ajuta în acest fel
dezvoltarea turismului ca sector economic
esenţial al zonei, în perspectivă.

3.4. Necesitatea susţinerii, prin aporturi
atrase din activitaţi diversificate, a
bugetului local, pentru asigurarea
resurselor necesare investiţilor în
contextul politicii de dezvoltare locală,

regională îi naţională

Este necesară realizarea unui parteneriat
eficient între organele de administraţiei
publice şi populaţiei/ONG-uri în vederea
dezvoltării durabile a localitaţii şi zonei.
Colectivităţile locale trebuie să fie
preocupate de dezvoltarea proipriei localitaţi
şi îmbunătaţirea calitaţii vieţii prin
implementarea cu succes a unor programe să
proiecte de dezvoltare regională şi de
organizare a spaţiului geografic. Pe termen
scurt, însă, politica regional se axează pe
contracararea pierderilor locurilor de muncă,
somaj, etc ce apar în procesal de
restructurare economică şi îndeosebi
industrială a regiunii.

Comunitaţile teritoriale, regionale şi
locale care s-au bazat pâna acum, pe
procesele de dezvoltare  iniţiate de Guvern şi
pe marile întreprinderi nu şi-au dezvoltat
îndeajuns capacitatea de inovare şi nu au
devenit mai flexibile pentru a putea răspunde
eficient cerinţelor de restructurare a
economiilor regionale.

Este necesară stimularea utilizării cât mai
eficiente a ansamblului potenţialului
endogen al localitaţii, atât a resurselor
naturale şi de materia primă cât şi a
resurselor umane pentru a dinamiza
economia regională.

Datorită potenţialului extraordinar pe
care îl are pe de o parte cadrul natural
reprezentat de apele minerale clorurosodice
împreuna cu climatul absolut particular care
a făcut posibilă clasificarea localităţii ca
staţiune balneoclimaterica iar, pe de altă
parte, datorita succesului dovedit în decursul
a 100 de ani de existenţe a Băilor Sărate (în
peritada de apogeu a fincţionării
complexului staţiune ajunsese ca număr de
vizitatori pe locul II în ţară) s-au căutat
soluţii pentru repunera în valoare a acestui
potenţial local.

Astfel, comunitatea locală, prin
reprezetaţii săi aleşi –Consiliul Local şi în
cadrul societăţii civile, prin intermediul
Fundaţiei Salinae, au căutat resurse şi forme
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de asociere în vederea realizării acestui
deziderat.

3.5. Necesitatea îmbunătăţirii stării de
sănătate a populaţiei

Datorită mortalităţii crescute a populţiei
cauzate de afecţiuni ale aparatului
locomotor , cardiovascular ,  bol i le
profesionale şi ale sistemului nervos central
şi periferic, tratamentul balneo-fizico-
terapic, de cel puţin o cură pe an este benefic
pentru îmbunătăţirii stării de sănătate a
populţiei.

Pe lângă prezenţa factorilor naturali de
cura, este necesară atât angajarea unui
personal medico-sanitar specializat precum
şi înfiinţarea unei baze balneare complete.
Lipsa unor servicii adecvate adresate
populaţiei în ultimul timp, luând în
considerare resursele naturale existente în
zonă,a condus la necesitatea reabilităţii şi
modernizării complexului balnear al
localităţii Ocna-Mureş.

3.6. Restructurarea economică
Având în vedere aderarea la Uniunea

Europeană s-a impus o reformă economică
pentru restructurarea economiei regionale şi
locale astfel încât zonele industriale aflate în
declin să găsească soluţii de dezvoltare:
reorientarea activităţilor economice către alte
domenii cum ar fi serviciile.

Potenţialul economic al oraşului canstă în
existenţa a doi mari agenţi economici
S.C.GHCL UPSOM S.A. producător de
compuşi clorosodici, Regia Autonoma a
Sării-Salina-extracţia şi furnizarea saramurii
şi obtinerea sării prin proceduri de
evaporare.

Activitate acestor agenţi economici a
suferit un mare declin care a dus la efecte
negative-diminuarea  cifrei de afaceri, a
bazei de impozitare, reducerea cuantumului
de taxe şi impozite locale percepute, scăderea
puterii de cumpărare şi consum a populaţiei.
În prezent, localitatea este lipsită de
posibilitatea de a-şi diversifica activitatea,
astfel încât să facă paşi înspre oprirea

declinului economic.

3.7. Incapacitatea comunităţii locale de a
creea şi susţine, fără sprijin extern,
alternative de dezvoltare locală

Consililul local şi mediul local de afaceri
nu deţin suficiente resurse proprii pentru
realizarea invstiţilor necesare revigorării
activităţilor economice şi a creşterii
atractivităţii zonei. Un sprijin în folosirea
potenţialului natural ezistent în această
regiune poate revigora activitatea economică
a oraşului Ocna Mureş.

Reabilitarea şi modernizarea complezului
balnear Ocna Mureş va constitui o
alternativa de dezvoltare locală relansând
activitaţile din domeniul servicilor din acest
oraş aflat în declin.

3.8. Lipsa unor programe regionale şi
locale de restructurare şi reconversie
preofesională a populaţiei care sufră de pe
urma restructurării economice în oraşele
mici, monoindustriale

Programele derulante până în momentul
de faţă în România, pentru reorientarea
persoanelor care au suferit în urma
restructurării economice (ex RICOP) nu au
cuprins şi această localitate.

În acest aspect proiectul are în vedere
următoarele:
) angajarea a cât mai multe persoane din

rândul tinerilor îi somerilor;
) promovarea egalitaţii şanselor, în mod

direct, prin intermediul activitaţilor care
cer cu preponderenţă angajarea femeilor;

) crearea de oportunitaţi în domeii conexe
activitaţii de servicii balneare şi deci noi
locuri de muncă.

4. Beneficiarii direcţii şi indirecţii a
acestui proiect–organizarea spa-

ţiului geografic în zona Ocna Mureş

4.1. Beniciarii direcţi şi indirecţi:
) -persoane pentru care sunt necesare

tipurile de tratament oferite de Băile
Sărate Ocna Mureş, aproximativ
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2500000 de presoane din toată ţara; se
estimează că vor accesa servicile Băilor
Sărate Ocna Mureş circa 350000 de
presoane;

) tinerii şi şomerii din regiune vizaţi
pentru a fi angajaţi în cadrul complexului
balneoclimateric imdeiat după punerea în
funcţiune a băilor-30 personae;

) asigurarea de 100 de locuri de muncă
pentru executarea lucrării;

) comunitatea locală şi regională prin
creşterea bunastării sociale în regiune
datorită creşterii atractivităţii turismului
balnear-minimum 15000 de personae;

) omerii şi tinerii, forţa de muncă ca va fi
absorbită prin crearea servicilor conexe
determninate de creşterea fluxului turistic
în zonă (se estimează un număr de 150
de locuri de muncă indirect);

) spaţiile de cazare (inclusiv pensiuni de
tip agro-turism), apariţia a 30 de
pensiuni şi creşterea cu 50% a gradului
de acoperire în două hoteluri în al treilea
an după implementarea proiectului;

) unităţi de alimentaţie publică (10
unităţi);

) spitalul orăşenesc Ocna Mureş şi alte
spitale din regiune (1 spital);

) agenţii economici în domeniul servicilor
complementare turismului (70 de
societăţii comerciale)

4.2. Strategia de dezvoltare şi organizare
a spaţiului geografic în zona Ocna Mureş
are în vedere „stimularea utilizării cât mai
eficiente a ansamblului potenţialului
endogen al regiunilor resurse naturale şi de
materia primă cât şi resursele umane, pentru
dinamizarea economiilor regionale”.

Astfel, folosind resursele naturale ale
regiunii, apa sărată şi nămolul cu importante
calităţi terapeutice statutul de staţiune
balneoclimaterică îi va fi redată oraşului
Ocna Mureş efectele observându-se în
dinamizarea economiei locale şi regionale.

Pe lângă potenţialul cultural se remarcă
şi cel cultural care joacă un rol important în
regiune. Potenţialul cultural este o

oportunitate pe care regiunea trebuie să o
folosească în diversificarea ei economică şi
în ieşirea din declinul economic determinat
de închiderea şi restructurarea celor câteva
exploatări miniere şi întreprinderi în
domeniul chimic.

4.3. Grupurile ţintă-motive:
Primii beneficiari vor fi persoanele cu

nevoi speciale, respectiv afecţiuni
reumatismale ale aparatului locomotor, a
sistemului nervos periferia şi afecţiuni
gineocologice.

Datorită apelor terapeutice minerale şi a
climatului de crutare din zonă oraşul are cele
mai mari şanse să devină staţiune
balneoclimaterică. Apele clorosodice îşi
dovedesc eficacitatea terapeutică într-o gamă
largă de afecţiuni: malformaţii ale oaselor,
metrite, obezitate, afecţiuni genitale, ORL.

Continuând traiţia complexului balnear
Ocna Mureş, se propune modernizarea
tuturor spaţiilor aferente activităţii balneo-
fizico-terapeutice. Modernizarea băilor, a
sălilor pentru proceduri parţiale şi generale
cu nămol, proceduri de fizioterapie
provizorie, proceduri gineocologice, etc. va
conduce la creşterea cpacităţii balneare a
complexului şi la creşterea potenţialului
turistic în zonă.

4.4. Comunitate locală:
) locuitorii oraşului Ocna Mureş sar şi al

localităţilor apropiate vor beneficia de o
importantă creştere a calităţii vieţii prin
implementarea proiectului;

) rata şomajului este în creştere, la data de
31 decembrie 2000 fiind de 12,9%, cea
mai mare din regiune;

) vor fi stimulate activităţile ce au potenţial
de dezvoltare în zonă, cum ar fi: tradiţii
mesteşugăreşti, preluarea lemnului,
pielărie, sticlă, feronerie, ceramică)
Reapariţia meşteşugarilor (hamasamente,

arme mdeievale, covoare manuale), pe cale
de dispariţie până acum, va fi stimulată de
dezvoltarea turismului în regiune.
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4.5. Şomerii şi tinerii: 
) se vor crea noi locuri de muncă ceea ce

va duce la absorbţia persoanelor
disponibilizate din zonă, asigurând o
creşter a nivelului de trai şi a calităţii
vieţii.
Se preconizează de asemenea ca 60% din

forţa de muncă angajată să fie tineri. Iar din
totalul personalului angajat 70% să fie femei.

4.6. Spitalul orăşenesc Ocna Mureş şi
spitalel din regiune:
) între spitalul orăşenesc şi Fundaţia

Salinae s-a incheiat un acord de
parteneriat prin care s-a stabilit
susţinerea reciprocă şi colaborarea în
vederea implementării, realizării şi
continuităţii activităţiilor.
Scopurile fundamentale ale proiectelor de

reformă generate de spital a fost printre
altele îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei, creşterea eficienţei în folosirea
resurselor şi creşterea nivelului de satisfacere
a necesităţilor medicale ale populaţiei.

5.  Diverse

5.1. Turismul  alternativ (agro-turismul,
turismul cultural):
) se va dezvolta şi va creea un număr

substanţial de locuri de muncă ,
contribuind la bunăstarea economică a
regiunii.
Staţiune cu tradiţie în ţară şi în Europa

încă de pe vremea când aparţinea Contelui
Teleky, Ocna-Mureş îşi păstrează încă
identitatea şi se dovedeşte a fi cea mai
viabilă cale de relansare a economiei locale
şi regionale prin potenţialul ei cultural şi
natural. Readucerea ei din stadiul actual de
paragină, la nivelul impus de normele
Europene şi păstrând in continuare tradiţia
„băilor sărate de la Ocna-Mureş”
comunitatea locală va FACE primul pas spre
ieşirea din sărăcie.

Prin implementarea acestui Proiect
(organizarea spaţiului geografic) se aşteaptă
dezvoltarea serviciilor în domeniul

turismului de tratament şi de agrement
ţinând cont de faptul că zona de referinţă a
investiţilor este un adevărat tezaur folcloric
şi istoric.

Reabilitarea băilor sărate Ocna-Mureş va
acorda din nou statutul de staţiune
balneoclimaterică, aceasta nemaifiind
acreditată de către Ministerul Turismului
datorită stadiului de degradare în care se află
clădirile şi utilităţile acesteia. Acest fapt a
condus la închiderea lor în 1994.

5.2. Obiective strategice de acţiune 
Dezvoltarea economică regională prin

promovarea spiritului antreprenorial şi prin
modernizarea şi diversificara activităţilor.

Asigurarea unei dezvoltări durabile a
localităţilor prin protejarea mediului şi prin
conservarea patrimoniului cultural, natural şi
istoric al localităţilor.

Dezvoltarea turismului alternativ care
constituie o oportunitate de dezvoltare
imediată pe plan regional şi naţional.

5.3. Protejarea şi conservarea patrimo-
niului natural, istoric şi cultural
) -crearea unui parteneriat eficient intre

organele administraţiei publice locale şi
populaţiei;

) protejarea şi promovarea patrimoniului
natural, cultural şi istoric al localităţilor
deoarece activitatea se bazează pe o
formă ecologică de exploatare a
resurselor naturale din zonă;

) conservarea valorilor particulare ale
localităţiilor prin întarirea identităţii lor
şi prin încadrarea construcţilor într-o
estetică tradiţională.

5.4. Dezvoltarea economică 
) promovarea unui turism modern şi

eficient.
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