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INFORMARE DE PRESĂ 

 

Accesarea fondurilor nerambursabile în perioada 2014-2020 - 

prioritate pentru Consiliul Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş a iniţiat în anul 2012 procesul de elaborare a 

documentelor de programare pentru accesarea fondurilor nerambursabile în perioada 2014-

2020.  

Planul de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2014-2020 (PDJ) este un document de 

programare strategică, prin care se identifică nevoile şi se stabilesc priorităţile de 

dezvoltare ale judeţului nostru în următorii 7 ani  de programe financiară comunitară. 

Planul este rezultatul unui proces partenerial, la care îşi aduce contribuţia Grupul 

judeţean de lucru pentru elaborarea PDJ Mureş, care numără 47 de membri, reprezentanţi ai 

societăţii civile (ONG-uri), ai mediului economic (firme de consultanţă, IMM) şi academic 

(universităţi), parteneri sociali (sindicate), instituţii publice şi administraţie locală. 

 

Până la această dată, s-au conturat două capitole extrem de importante din PDJ şi 

anume  Profilul socio-economic al judeţului Mureş şi Analiza SWOT, documente care 

fundamentează strategia pentru următoarea perioadă.  

Profilul socio-economic furnizează o evaluare cantitativă şi calitativă a condiţiilor 

existente în judeţul Mureş, arată informaţii de bază şi analizează tendinţele-cheie în 

domeniile de dezvoltare relevate. 

Analiza SWOT evidenţiază punctele tari şi punctele slabe ale judeţului Mureş, 

asociate cu oportunităţile şi ameninţările existente.  

 

Supunem informării şi consultării publicului versiunile în lucru ale celor 2 

documente, care pot fi accesate pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, la secţiunea 

Programe şi acţiuni/ Programare 2014-2020 

(http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/programare_2014_2020.htm). 

  Aşteptăm propuneri și sugestii care pot contribui la îmbunătățirea acestor 

analize, până la data de 15 iulie 2013, la oricare dintre următoarele adrese de e-mail: 

directia_drie@cjmures.ro, magyarossy.andrea@cjmures.ro. Pentru informaţii suplimentare 

persoană de contact este d-na Magyarossy Andrea, telefon 0265-263.211, int. 1286.  

Cele două documente de analiză stau la baza Strategiei de Dezvoltare a Judeţului 

Mureş 2014-2020, aflată în curs de elaborare.   

 

Biroul de presă  

al Consiliului Județean Mureș 
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