


JUDEŢUL MUREŞ 

 
Judeţul Mureş este situat în zona central-nordică a ţării pe o suprafaţă de 6.696 km² (2,8% din suprafaţa totală a ţării), 
având o populaţie de 584.089 locuitori, din care 309.192 lociuesc în centre urbane. 
Teritorial judeţul este localizat în depresiunea dintre Carpaţi, coborând în trepte de la vârfurile munţilor vulcanici 
Călimani (2100 m) şi Gurghiu spre Câmpia Transilvaniei (280 m), fiind traversat de râul Mureş şi fragmentat de 
afluenţii săi. 
Climatul este temperat-continental. 
Principalele bogăţii naturale ale judeţului sunt constituite de gazele naturale, rocile folosite ca materiale de construcţie, 
izvoarele minerale clorurosodice. 
Bogata faună cinegetică şi piscicolă, flora rezervaţiilor naturale, bujorul românesc de la Zau de Câmpie, pădurea de la 
Mociar, Poiana narciselor şi Parcul dendrologic de la Gurghiu încântă ochii turiştilor. 
Castelele în stil baroc, gotic ori renascentist precum: Castelul Bethlen (secolele XV-XVII), stil renaşterea italiană, 
Castelul Teleki (secolul al XVIII-lea), stil baroc cu elemente tradiţionale transilvane, Castelele Dumbrăvioara şi 
Brâncoveneşti, cetăţile medievale de la Târgu Mureş (secolul al XVII-lea) şi Sighişoara (secolele XIII-XIV) constituie 
tot atâtea invitaţii pe adresa celor interesaţi de cultură şi istorie. 
Primele 6 sectoare ale economiei judeţului sunt: construcţia de maşini, chimie, textile, exploatarea şi prelucrarea 
lemnului, farmaceutică, industria alimentară. 



 

 
 
 
Menţionat în documente încă din anul 1300 sub denumirea de „oraş piaţă”, Târgu Mureş reaminteşte de un străvechi 
centru economic al zonei. Negustorii şi breslaşii s-au implicat în activităţi economice încă din epoca feudală şi ei au 
fost cei care au pus bazele economiei municipiului.  
 
Infrastructura a ajutat la dezvoltarea unei vieţi spirituale pe măsură, astfel încât municipiul se prezintă azi  ca un 
puternic nucleu economic şi cultural. 
 
Sistemul educaţional superior include universităţi în diferite domenii: Universitatea de Medicină şi Farmacie, 
Universitatea Tehnică, Universitatea de Teatru şi Arte dramatice, Universitatea Ecologică. 
Târgu Mureş este cunoscut în ţară şi străinătate ca un important centru medical, cu reuşite deosebite în domeniu. 
 
Sighişoara este singura cetate medievală din Europa locuită în întregime. Supranumită încă din secolul trecut „Perla 
Transilvaniei”, oraşul-cetate se află în inima României, în sudul judeţului Mureş. 
 

 
 
Documentar, Sighişoara este atestată din anul 1280, sub denumirea de „Castrum Sex”. Denumirea românească  
Sighişoara apare înscrisă pentru prima dată într-un document emis de Vlad Dracul în 1431.  
Se presupune că Vlad Dracul (poreclit Ţepeş) s-ar fi născut la Sighişoara. Numele lui l-a inspirat pe Bram Stoker în 
romanul „Dracula”, cea mai cunoscută operă după Sfânta Biblie. 
În Sighişoara trăiesc azi circa 36.000 de locuitori, populaţia fiind alcătuită din români, maghiari şi germani. 
Cetatea Sighişoarei este propusă a fi inclusă pe lista monumentelor UNESCO. 



 
Reghinul este cunoscut cu supranumele de „Oraşul viorilor”, acestuia alăturându-se şi acela de „noua Cremonă”, 
denumire inspirată tot din construcţia de viori. Tineri din Canada şi Germania au învăţat de la lutierii reghineni arta 
construcţiei de viori, semn că aceştia erau recunoscuţi şi în străinătate. 
 
Ca staţiune balneară, Sovata este cunoscută din anul 1884. Rangul de oraş l-a primit în 1956. Aici se află singurul lac 
heliotermal din Europa, cunoscut sub denumirea de Lacul Ursu. Capacitatea turistică a staţiunii este de 4.000 locuri, 
repartizate în 6 hoteluri, vile şi campinguri. 
 

 
 
 
Staţiunea este indicată pentru tratamentul  bolilor dermatologice şi ginecologice, pentru  afecţiuni reumatismale,  stări 
posttraumatismale, pentru boli ale sistemului nervos şi ale aparatului respirator (în afară de TBC), boli cardiovasculare, 
dar şi pentru efectele curative ale aerului. 
Staţiunea oferă turiştilor numeroase posibilităţi de recreere şi de practicare a sportului: excursii în împrejurimi, pescuit, 
echitaţie – vara - şi  schiat - iarna. 

 
 
 



  

Tirgu Mures 

 ▲  Foaierul Teatrului Naţional 

    ▲  Orchestră simfonică  
în concert 

Sighişoara 

▲ Vedere nocturnă  
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