
 

 

HOTĂRÂREA NR. 66 

din 18 iunie 2015 

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei „Life Tech City” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 11244/11.06.2015 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere invitaţia adresată Judeţului Mureş de către Municipiul Tîrgu Mureş, 

înregistrată sub nr.10876/08.06.2015,  

În considerarea prevederilor art. 91 alin. (6) lit. „c”  şi ale art. 92 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Mureş  în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei „Life Tech City”. 

Art.2. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Life Tech City”, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează domnul Ciprian Dobre - Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Life Tech City” şi să reprezinte 

Judeţul Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Municipiului Tîrgu Mureş, Direcţiei Economice şi 

Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

  Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Expunere de motive  

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru 

fondator la constituirea Asociaţiei „Life Tech City” 

 

Prin adresa înregistrată sub nr.10876/08.06.2015, Municipiul Tîrgu Mureş a invitat 

Judeţul Mureş să participe în calitate de membru fondator al Polului de 

Competitivitate pentru cercetare - dezvoltare în domeniul medical şi informatică 

medicală (denumit în continuare Polul de competitivitate), ce ar urma să se 

materializeze prin constituirea unei entităţi juridice, sub forma unei asociaţii.  

Polul de Competitivitate reprezintă o structură integrată de dezvoltare a mediului 

de afaceri care reunește Universități, centre de cercetare, autorități publice 

locale și companii într-o structură care generează valoare adăugată prin 

interacțiunile dezvoltate de către membrii săi. Proiectele comune sunt astfel 

susținute nu doar prin utilizarea în scopuri comune a resursele participanților, ci și 

prin accesul cu costuri scăzute la infrastructuri de interes comun. 

Implementarea la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș a conceptului de Specializare 

Regională Inteligentă, promovat de Comisia Europeană ca soluție pentru creșterea 

competitivității la nivelul regiunilor de dezvoltare este cea care fundamentează 

abordarea noastră în dezvoltarea Polului de Competitivitate. În acest context, 

avantajele competitive ale regiunii și Municipiului Tîrgu Mureș sunt puse în valoare 

și potențate de accesul la bazine de resurse regionale și naționale.  

Proiectul Polului de competitivitate se bazează pe o dezvoltare regională pe 

termen lung care va aduce beneficii de durată investitorilor. Avantajele zonei sunt 

definite prin poziționarea orașului, calitatea educației, a specialiștilor, cât și prin 

aspecte economice. În plus, strategia de dezvoltare a orașului va căuta și adopta 

metode prin care specialiștii și elita universitară să își poată pune în practică 

capacitatea și experiența dobândită. 

Apelurile de proiecte în cadrul Programului Operațional de Competitivitate 2014-

2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în 

sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, au fost lansate în 

cursul lunii mai 2015, depunerea proiectelor fiind posibilă începând cu data de 27 

iunie 2015.  

Una din condiţiile de eligibilitate pentru depunerea de proiecte este ca polul să 

fie înregistrat ca persoană juridică.  

   Nr.11244/11.06.2014 

   Dosar VI/D/4 
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În prezent, Polul de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în domeniul 

medical şi informatică medicală este format din 18 membri, respectiv 4 

universități (Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş, Universitatea Petru 

Maior Tg. Mureș,  Universitatea Dimitrie Cantemir Tg. Mureş, Universitatea 

Sapienția Tg. Mureș), 1 ONG (Fundaţia pentru SMURD), 1 spital ( Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş), 8 companii şi 4 catalizatori (printre care Camera 

de Comerț, Industrie și Agricultură Mureș, Asociația de Plăți Electronice din 

România). Pe lângă Consiliul Judeţean Mureş, au fost invitate să adere ADR 

Centru, celelalte spitale din oraş, firme din domeniul IT, farmaceutic şi tehnică 

medicală. 

Astfel, un prim pas obligatoriu este înregistrarea Polului de Competitivitate ca 

entitate juridică (sub formă de asociaţie), ca o structură suport, în vederea 

obținerii de finanțări nerambursabile.  

Asociaţia va fi organizată şi va funcţiona în baza Actului constitutiv şi a Statutului 

anexate, potrivit cărora scopul asociaţiei constă în  “crearea unui pol de 

competitivitate ca structură de sprijin al afacerilor de interes național şi 

internațional cu scopul dezvoltării activităţilor de cercetare – dezvoltare în 

domeniul științelor medicale și al științelor conexe domeniului medical, cu o 

component semnificativă de tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Prin științe 

medicale înțelegem biologia, nanotehnologia, dar și domeniile conexe precum 

farmacologia sau genetica.” 

Asociația va acționa în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare a 

Polului de Competitivitate pentru cercetare-dezvoltare în medicină și informatică 

medicală, respectiv: 

 elaborarea, implementarea, revizuirea unei strategii de dezvoltare a polului 

de competitivitate; 

 implementarea direcțiilor de dezvoltare prevăzute de Strategia Polului de 

Competitivitate; 

 implementarea de proiecte comune de investiții, cercetare-dezvoltare, soft și 

training; 

 consolidarea sectorului medical regional prin crearea unor centre de 

cercetare-dezvoltare și creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată 

mare; 

 integrarea ofertei educaționale cu nevoile mediului de afaceri; 

 menținerea resurselor umane din domeniul medical și al domeniilor conexe în 

Regiunea Centru; 

 atragerea de noi resurse și investiții; 

 dezvoltarea rețelei de tip pol de competitivitate; 

 inițierea unor proiecte de interes comun pentru membrii polului de 

competitivitate; 
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 identificarea surselor de finanțare care ar putea fi accesate de către polul de 

competitivitate și membrii acestuia; 

 creşterea vizibilității polului de competitivitate și a serviciilor oferite de către 

firmele asociate atât la nivel național cât și internațional; 

 sprijinirea creării unor echipe de lucru în cercetare-dezvoltare pe diferite 

domenii de interes pentru membrii asociației și consolidarea sistemului de 

transfer a rezultatelor cercetării de bază către întreprinderile membre ale 

polului de competitivitate; 

 reprezentarea polului de competitivitate la nivel intern și internațional; 

 implementarea direcțiilor de dezvoltare prevăzute de Strategia Digital Mureș; 

 încheierea unor parteneriate în domenii comune de lucru cu alți poli de 

competitivitate din țară și din străinătate cu același domeniu de activitate 

pentru realizarea unui transfer de expertiză; 

 facilitarea participării la târguri și expoziții locale, regionale, naționale și 

internaționale; 

 organizarea unor programe de formare continuă pentru personalul din cadrul 

membrilor polului de competitivitate; 

 acțiuni de lobby la nivelul instituțiilor publice locale, județene și naționale. 

Faţă de cele de mai sus şi în considerarea prevederilor art.91 alin.(6) lit. „c” din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, potrivit 

cărora consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune, propunem spre 

aprobare participarea Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la 

constituirea Asociaţiei „Life Tech City”, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Adriana Farkas, Şef serviciu juridic 

  PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
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