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1. INTRODUCERE 

 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A  DOCUMENTAŢIEI 
 

Denumirea proiectului: 
REACTUALIZARE PLAN URBANISITIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL 
DE URBANISM, COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ 
Satele: Suplac, Idrifaia, Laslău Mare, Laslău Mic, Vaidacuta 
 

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării cu HCL 
 

Proiectant general: 
SC EXPERIMENT PROIECT SRL – CLUJ-NAPOCA 
 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
 

 Solicitări ale temei-program 
a. culegerea de date şi informaţii privind situaţia existentă şi potenţialul socio-

economic al localităţilor componente ale comunei: 
- reactualizarea datelor şi a planurilor; 
- încadrarea în prevederile PATN / PATJ; 
- studiul relaţiilor intra şi intercomunale; 
- premise de dezvoltare (puncte tari şi puncte slabe); 
- prezentarea situaţiei existente. 

b. actualizarea intravilanelor satelor componente, pe baza hărţilor de risc: 
- evoluţia / dinamica; 
- tendinţele actuale; 
- zonificarea teritoriului în funcţie de riscurile geografice. 

c. întocmirea Planului Urbanistic General pentru toate localităţile comunei 
- disfuncţionalităţi şi priorităţi; 
- propuneri şi reglementări – zonificare funcţională; 
- obiective de utilitate publică şi circulaţia terenurilor; 
- echiparea tehnico-edilitară. 

d. structurarea Regulamentului Local de Urbanism: 
- sinteza informaţiei şi a datelor pentru elaborarea regulamentului; 
- ierarhizarea priorităţilor de acţiune. 

 

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de 
Consiliul Local 
- solicitări privind alocarea de terenuri suplimentare pentru locuinţe şi 

funcţiuni complementare, instituţii / servicii publice, unităţi turistice / 
agrement, spaţii verzi / sport, unităţi agro-industriale / de depozitare, 
gospodărie comunală, reţele tehnico-edilitare şi căi de comunicaţie; 
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 Ediţii anterioare ale PUG 
- PUG, comuna Suplac, elaborat de SC PROIECT SA Târgu Mureş, 1991 şi 

2002. 
 

1.3. SURSE DOCUMENTARE 
 

 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUG 
- PATJ Mureş, elaborat de SC InterProiect SRL Cluj, SC Urbana SA 

Bucureşti, SC Experiment Proiect SRL Cluj, 1998 –1999; 
- PATJ Mureş, elaborat de Facultatea de Geografie, UBB Cluj, 2012; 
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Suplac 2014-2020; 
- PT, Alimentare cu apă localităţile Idrifaia şi Suplac, 2011; 
- SF, Reţea de alimentare cu apă localitățile Laslău Mare și Laslău Mic și 

reţea de canalizare menajeră localitatea Suplac, elaborat de Lateres, 2013; 
- SF, Autostrada A3 Braşov – Oradea (secţiunea Sighişoara – Târgu Mureş), 

elaborat de Search Corporation, 2007. 
 

 Lista PUZ-urilor aprobate cu HCL 
- Introducere în intravilan și stabilire zona functională de producție comuna 

Suplac, loc. Laslău Mic – 2010; 
- Reconversie funcțională unitate agricolă în zonă prestări servicii pentru 

turism și agrement comuna Suplac, loc. Laslău Mic – 2011. 
 

 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu PUG 
- Reambulare topografică; 
- Procesele generatoare de riscuri geografice; 
- Evoluţia socio-demografică; 
- Activităţi economice. 

 

 Date statistice  
- Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş; 
- Consiliul Judeţean Mureş; 
- OCPI Mureş; 
- Consiliul Local; 
- Direcţia Apele Române Mureş; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă judeţul Mureş; 
- Agenţia pentru protecţia mediului Mureş; 
- Repertoriul arheologic al judeţului Mureş; 
- CIMEC; 
- Lista monumentelor istorice 2015.  

 

 Suportul topografic al PUG 
- Hărţi, scara 1 : 5.000 şi 1 : 25.000, sursa Primăria comunei Suplac; 
- Ortofotoplanuri, în sistem GIS proiecţie stereo 70;  
Suportul topografic a fost reactualizat, conform situaţiei existente, în 2014. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII ŞI PROPUNERI DE 
DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

 
2.1. DATE GENERALE; EVOLUŢIA LOCALITĂŢILOR 
 

Amplasarea: România, Regiunea de dezvoltare Centru, jud. Mureş 
 Coordonate: 46°23′48″N; 24°30′06″E  
 Altitudine: 305 m 

Suprafaţa teritoriului administrativ (OCPI Mureş): 48,64 kmp 
Număr de localităţi aparţinătoare: 5 
Populaţia totală stabilă (RPL 2011): 2.249 locuitori 
Număr total clădiri rezidenţiale (RPL 2011): 948 
Număr total locuinţe convenționale (RPL 2011): 951 
Număr total gospodării (RPL 2011): 821 
Anii primei menţiuni documentare a localităţilor1: 

Suplac:     1325 
Idrifaia:     1331 
Laslău Mare:    1733 
Laslău Mic:    1332 
Vaidacuta:    1733 

Caracterul funcţional:  
Agricultură (pomicultură, viticultură, legumicultură, zootehnie) 
Exploatare gaze naturale 

Zone naturale protejate în UAT Suplac:  
 ROSCI0384 – Râul Târnava Mică (55,87 ha) 
 ROSPA0028 – Dealul Târnavelor – Valea Niraj (80,77 ha) 
Monumente istorice clasate conform LMI 2015:  

1 obiectiv categoria A 
Zona etnografică:  

Podişul Târnavelor, Subzona Târnava Mică 
 

 Aşezarea geografică 
 
Comuna Suplac se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul culoarului 

hidrografic al Târnavei Mici, precum şi în unităţile deluroase adiacente. 
Din punct de vedere administrativ, comuna Suplac se învecinează la N cu 

comuna Gheorghe Doja, la NE cu comuna Crăciuneşti, la E cu comuna 
Coroisânmartin, la SE cu comuna Zagăr, la S cu comuna Viişoara, la SV cu comuna 
Bahnea, la V cu comuna Mica, la NV cu oraşul Ungheni. 

 

                                            
1  Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_Suplac%2C_Mure%C8%99&params=46.396767_N_24.501558_E_type:city&language=ro
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Judeţul Mureş 
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 Istoric 
 

Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773, pg. 157,  
sat Suplac 

 
 

Numele 
din hartă 

Numele 
românesc 

Numele 
unguresc 

Numele 
german 

Szeplak Suplac Küküllõszéplak Schöndorf 

 
Satul Suplac, atestat documentar din anul 1325 sub numele de Zeplac, este un 

sat în care convieţuiesc locuitori români şi maghiari. 
În anul 1699 s-a construit Biserica unitariană, monument de arhitectură clasat 

(cod LMI: MS-II-m-A-16035). În anul 1840 s-a construit Biserica reformată. 
  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Suplac,_Mure%C5%9F
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Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773, pg. 157,  
sat Idrifaia 

 
 

Numele 
din hartă 

Numele 
românesc 

Numele 
unguresc 

Numele 
german 

Hederfaja Idrifaia Héderfája Ederholz,  
Ederhulz, Ederhultz, 
Hidrigscholln 

 
Satul Idrifaia este aşezat pe valea Târnavei Mici şi a fost atestat documentar în 

anul 1331 sub numele de Hedruhfaya.  
Idrifaia a fost domeniul familiei Lõkös, magister Lewkes fiind amintit în cronici, 

în anii1353 şi 1355, îndeplinind poruncile regelui Ludovic cel Mare de Anjou. 
Familia Lõkös a deţinut domeniul mulţi ani la rând, membrii săi fiind amintiţi ca 

moşieri de Idrifaia în anii 1430,1468 şi 1478. 
Cea mai însemnatã personalitate care a stãpânit Idrifaia a fost Barabássy 

Leonard, voievod al Transilvaniei în perioada 1501 – 1525. Acesta și-a construit un 
conac în stil renascentist, în Idrifaia, în anul 1508. Familia Bethlen din Ictar, intrând în 
posesia conacului, renovează şi extinde clădirea în stil baroc, în anul 1745. Dupã 
stingerea acestei familii, domeniul devine proprietatea conţilor Zichy de Zich. După 
1990 conacul era în stare foarte deteriorată, iar din anul 2008 descendenții 
familiei Barabássy au început renovarea conacului. 

În anul 1759 s-a construit Biserica reformată din Idrifaia. 
Localitatea a fost  un pol al cultivării viţei de vie. Vinul produs în Idrifaia a  fost şi 

este medaliat având calităţi organoleptice deosebite.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Idrifaia,_Mure%C5%9F
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Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773, pg. 157,  
sat Laslău Mare 

 
 

Numele 
din hartă 

Numele 
românesc 

Numele 
unguresc 

Numele 
german 

Oláh Szent László Laslău Mare Oláhszentlászló Wallachisch-
Lasseln, Laslen 

 
Laslău Mare, Laslău Român a fost atestat documentar din anul 1773. În localitate 

s-au descoperit vestigii arheologice în zona „Fântânele” din epoca bronzului, fierului şi 
romană târzie. 

În anul 1920 s-a descoperit zăcământul de gaze naturale Laslău Mare, iar în anul 
1925 a început exploatarea şi producţia gazului. La ora actuală, Romgaz cooperează 
în perimetrul Laslău Mare cu compania Schlumberger Logelco Inc, în scopul reabilitării 
producţiei prin creşterea rezervelor de gaz. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lasl%C4%83u_Mare,_Mure%C5%9F
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Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773, pg. 158,  
sat Laslău Mic 

 
 

Numele 
din hartă 

Numele 
românesc 

Numele 
unguresc 

Numele 
german 

Szasz Szent Laszlo Laslău Mic 
 
 

Kisszentlászló, 
Szászszentlászló, 
Magyarszentlászló,  
Szentlászló 

Sächsisch-Lasseln, 
Klein-Lasseln,  
Klein Lasslen,  
Lasslen 

 
Laslău Mic, Laslăul Săsesc, este atestat documentar din anul 1332 sub numele 

Sancto Ladislao şi ulterior sub numele de  Sachsisch-Lasseln, este aşezat pe pârâul 
Fundătura care împarte satul în două. Biserica Evanghelică din sat datează din anul 
1799 şi se încadrează în stilul săsesc, cu ziduri de apărare.  
  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lasl%C4%83u_Mic,_Mure%C5%9F
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Sat Laslău Mic 
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Harta Iosefină a Transilvaniei 1769 – 1773, pg. 142,  
sat Vaidacuta 

 
 

Numele 
din hartă 

Numele 
românesc 

Numele 
unguresc 

Numele 
german 

Vayda Kuta Vaidacuta Vajdakuta Kaltenbrunnen, 
Wajdenbrunn 

 
Satul Vaidacuta, atestat documentar din anul 1733, este o localitate pilot în 

realizarea turismului arhaic tradiţional. 
În acest sens la nivel de Consiliu Local satul Vaidacuta a fost declarat sat 

turistic  tradiţional în care construcţiile trebuie să se menţină şi să se încadreze în 
arhitectura locală, fiind interzise orice construcţii ce pot aduce schimbări arhitecturale. 
De curând a fost instalat iluminatul public, şi au fost executate lucrări de reparaţie a 
drumului. 
  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vaidacuta,_Mure%C5%9F
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Statutul administrativ al comunei Suplac 
Din punct de vedere administrativ comuna Suplac a făcut parte din: 

- Comitatul Târnava - unitate administrativă a Regatului Ungariei, care a funcționat 
din secolul al XII-lea și până la reforma administrativă din 1876. Capitala 
comitatului a fost Cetatea de Baltă. 

- Comitatul Târnava-Mică - unitate administrativă a Regatului Ungariei (cu sediul 
la Diciosânmartin, azi Târnăveni), care a funcționat în perioada 1876-1920.  

- Județul Târnava-Mică (cu sediul în oraşul Diciosânmartin, azi Târnăveni în 
perioada 1920-1926,  iar apoi în orașul Blaj în perioada 1926-1950), plasa 
Dumbrăveni - unitate administrativă a Regatului României. 

- Regiunea Autonomă Maghiară / Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară în 
perioada 1950 – 1968. 
 

Comitatul Târnava în perioada anilor 1111 - 1876 

 
  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Balt%C4%83,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dicios%C3%A2nmartin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_T%C3%A2rnava-Mic%C4%83_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dicios%C3%A2nmartin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Autonom%C4%83_Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Mure%C8%99-Autonom%C4%83_Maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1950
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Judeţul Târnava Mică cu capitala la Blaj, în anul 1938 

 
 
După reforma administrativă din 1968, comuna Suplac devine unitate teritorial 

administrativă a judeţului Mureş. 
 

 Evoluţia spațială a localităţilor 
 

Denumire 
localitate 

Intravilan  (ha) 

Total 
Existent 

1991 

Total Existent 
2002 

Extinderi 
propuse 

Total Propus 

Suplac 78,57 T1 - T5 83,60 3,25 T1 – T5 86,85 

Idrifaia 33,00 T1  71,00 30,52 T1 101,52 

Laslău Mare 25,00 T1 - T2 53,00 15,50 T1 - T2 68,50 

Laslău Mic 22,00 T1 - T2 36,50 7,40 T1 - T2 43,90 

Vaidacuta 27,50 T1  30,00 4,71 T1 - T2 34,71 

TOTAL  186,07 274,10 61,38 335,48 
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Sat Suplac şi Sat Idrifaia 

 
Sat Laslău Mare Sat Laslău Mic 

  
Sat Vaidacuta 

 
  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 19 

 Dinamica populaţiei 
 
Populaţia pe sate la recensăminte – după Varga E. Árpád 

Anul Suplac Idrifaia Laslău 
Mare 

Laslău 
Mic 

Vaidacuta Total 

1850 852 761 597 579 471 3260 

1880 892 778 632 625 397 3324 

1890 873 975 733 683 445 3709 

1900 963 964 765 702 491 3885 

1910 932 1090 786 721 501 4030 

1920 962 1031 727 691 456 3867 

1930 1005 1002 825 678 500 4010 

1941 1051 944 854 743 543 4135 

1956 1027 963 836 733 508 4067 

1966 1006 925 833 751 402 3917 

1977 969 878 686 694 193 3420 

1992 844 733 489 427 55 2548 

2002 804 693 436 406 30 2369 

2011 786 677 406 363 17 2249 

% 34,95 30,10 18,05 16,14 0,76 100 

 
Comuna este alcătuită din 5 sate: Suplac – cu statut de reședință de comună și 

satele componente Idrifaia, Laslăul Mare, Laslăul Mic și Vaidacuta. În Suplac și Idrifaia 
trăiesc 65% din totalul populației comunei.  
 

Populaţia pe naţionalităţi la recensăminte, după Varga E. Árpád 

Anul Români Maghiari Germani Ţigani Evrei Total 

1850 1579 910 542 206 23 3260 

1880 1408 1031 560 - - 3324 

1890 1597 1266 618 - - 3709 

1900 1787 1457 636 - - 3885 

1910 1683 1619 647 - - 4030 

1920 1669 1517 619 - 55 3867 

1930 1726 1421 614 186 62 4010 

1941 1874 1334 681 - - 4135 

1956 1947 1432 514 173 - 4067 

1966 1788 1408 577 143 - 3917 

1977 1340 1425 536 119 - 3420 

1992 906 1239 118 285 - 2548 

2002 904 1092 15 358 - 2369 

2011 783 1136 6 263 - 2249 

% 34,82 50,51 0,27 11,69 - 100 

 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 20 

Populația totală a comunei, în anul 2011, era compusă în proporție de 50% din 
etnici maghiari, aprox 35% etnici români șiaprox. 11,7% etnici romi. Populația de etnie 
germană rezidentă mai ales în Laslău Mic a dispărut aproape în totalitate din populația 
comunei Suplac. 

 
Populaţia pe confesiuni la recensăminte, după Varga E. Árpád 
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1850 1147 469 8 1010 543 60 23 - 3260 

1880 1132 391 20 1074 553 74 80 - 3324 

1890 1255 438 20 1253 615 61 67 - 3709 

1900 1249 558 20 1314 627 59 58 - 3885 

1910 1212 559 58 1380 648 95 78 - 4030 

1930 1311 510 45 1378 615 72 62 17 4010 

1992 1101 6 28 1208 111 31 - 63 2548 

2002 1105 4 25 1094 13 22 - 106 2369 

2011 909 - 26 1049 - 23 - 242 2249 

% 40,42 - 1,16 46,64 - 1,02 - 10,76 100 

 
Structura populației după confesiune reproduce în linii mari structura etnică a 

populației: 46,6% din totalul populației sunt de confesiune reformată (etnie maghiară), 
40,4% sunt de confesiune ortodoxă (etnie română) 
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2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

 Relieful 
 
Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei Suplac se 

desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul culoarului hidrografic al Târnavei Mici, care 
este o subdiviziune a unităţii deluroase, precum şi în unităţile deluroase adiacente. 

 

 
Relieful comunei Suplac, jud. Mureş. 
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În ansamblul său, Dealurile Târnavei Mici prezintă o dublă înclinare: dinspre sud 
spre nord – datorită mişcărilor de subsidenţă locală din arealul Mureşului mijlociu şi a 
celor pozitive din Carpaţii Meridionali – şi dinspre est spre vest, conformă cu orientarea 
şi panta rețelei hidrografice majore. Altitudinea reliefului pe teritoriul comunei vaziază 
de la  peste 500 m (504 m Dl. Suplac) la 300 m cât se înregistrează în culoarul Târnavei 
Mici, la vest de localitatea Idrifaia. 

Deşi versanţii se află într-o fază de evoluţie destul de înaintată, totuşi, majoritatea 
interfluviilor se păstrează – sub forma unor mici poduri – urme ale celor două nivele 
generale de eroziune. 

Râurile mari (Mureş, Niraj, Târnava Mică şi Târnava Mare) au fragmentat adânc 
această unitate de relief, formând văi bine dezvoltate, adevărate depresiuni asimetrice, 
care se impun ca arii de discontinuitate geografică, împărţind unitatea deluroasă în 
largi şi asimetrice spaţii interfluviale. Se pot deosebi, astfel, interfluviul dintre Târnava 
Mică şi Târnava Mare, cel dintre Târnava Mică şi Mureş şi cel dintre Niraj şi Mureş. 
Teritoriul comunei Suplac, cum s-a mai amintit, este situat în cea mai mare parte în 
cadrul culoarului asimetric al Târnavei Mici, dar pătrunde şi spre cele două interfluvii 
periferice: la nord interfluviul dintre Târnava Mică şi Mureş unde este situată localitatea 
Vaidacuta; la sud interfluviul dintre Târnava Mică şi Târnava Mare unde sunt situate 
localităţile Laslăul Mare şi Laslăul Mic. 

Atât în ansamblul său, cât şi în cadrul formelor minore, relieful prezintă o 
asimetrie evidentă, marcată şi prin asimetria bazinelor hidrografice. Asimetria generală 
a reliefului este urmarea deplasării permanente a râurilor mari spre norul regiunii, sub 
impulsul mişcărilor neotectonice pozitive din Carpaţii Meridionali şi a celor negative din 
zona Mureşului mijlociu, care au impus, în acest fel şi dezvoltarea asimetrică a 
bazinelor hidrografice de ordine superioare. Asimetria formelor de relief de ordine 
inferioare se datorează structurii cutate a depozitelor sedimentare.  

Energia de relief în cadrul comunei Suplac are valori de cca. 200 m şi este dată 
de valoarea nivelului de bază local (300 m) şi altitudinea martorilor structurali din cadrul 
comunei (504,5 m în Dl. Suplac). 

Densitatea fragmentării reliefului în cadrul comunei Suplac este de cca. 0,50-0,75 
km/km2 şi este în funcţie de natura rocilor. Valoarea densităţii fragmentării se 
încadrează în ecartul valoric normal, existent pe structuri formate din marne şi argile.  

Versanţii din comuna Suplac au înclinări diferite în funcţie de structură, litologie, 
dezvoltarea reţelei hidrologice, procese de versant. La nivelul teritoriului studiat 
predomină suprafeţe cu înclinări mici şi cvasiplane, localizate în lunca şi podurile 
teraselor Târnavei Mici şi ai afluenţilor acesteia, unde valorile oscilează între 0-2o. 
Înclinarea versanţilor creşte spre nordul şi sudul comunei, acolo unde apar formaţiunile 
deluroase, iar valorile pantelor se încadrează între 15-30o. Trebuie menţionat faptul că 
versanţii nu au aceeaşi înclinare pe toată lungimea lor, aceasta fiind mai mare la partea 
superioară şi mai redusă la cea inferioară, unde are loc acumularea materialului 
provenit de pe versant. 
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Expoziţia versanţilor are o semnificaţie aparte prin faptul că producând 
diferenţieri ale duratei insolaţiei, care împreună cu unghiul de înclinare ce modifică 
incidenţa razelor solare determină regimul caloric şi cantitatea de umezire a suprafeţei 
şi în consecinţă diferenţieri ale covorului vegetal şi ale proceselor actuale de modelare. 
Cele mai pregnante diferenţe se remarcă între versanţii sudici, cu înclinaţie de peste 
15º, puternic însoriţi şi cei nordici, mult mai umbriţi, variaţiile de temperatură 
înregistrate în zilele senine, în funcţie de anotimp, situându-se între 5 şi 10º, până la 
15º, în favoarea versantului sudic.  

Pe teritoriul comunei Suplac, orientarea versanţilor este determinată de 
dispunera formelor majore de relief, predominanţi fiind versanţii cu expoziţie sudică şi 
nordică. 

 

 
Harta înclinării versanţilor reliefului în comuna Suplac 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 24 

 
Harta expoziţiei versanţilor în comuna Suplac, jud. Mureş. 

 
Liniile mari ale reliefului structural din Dealurile Târnavei Mici şi implicit din 

comuna Suplac sunt rezultatul acțiunii agenţilor modelatori externi asupra structurii 
cutate a regiunii. Astfel, pe teritoriul comunei este bine pus în evidenţă, în primul rând 
relieful structural şi apoi cel fluviatil. 
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Principalele forme de relief din comuna Suplac, jud. Mureş. 

  

Relieful structural al comunei Suplac este bine dezvoltat în condiţiile 
alternanţelor de strate cu comportări diferite la eroziune (marne, argile, nisipuri slab 
cimentate). Acesta este reprezentat de cueste, suprafeţe structurale şi văi 
subsecvente. 

Cuestele. Raporturile diferite dintre reţeaua hidrografică, ca agent modelator şi 
structura geologică sunt concretizate în existenta pe teritoriul comunei a mai multor 
tipuri genetice de cueste:  

a). Cueste bine păstrate – se întâlnesc în bazinele inferioare ale cursurilor 
hidrografice. Pe teritoriul comunei se întâlnec pe flancul drept al văii Fundătura, în 
dreprul localităţilor Laslău Mare şi Laslău Mic.  

b). Cueste festonate – care s-au format prin instalarea diferitelor procese 
modelatoare pe suprafaţa cuestelor liniare. Pe teritoriul comune se întâlneşte o astfel 
de cuestă pe flancul stând al văii Fundătura, în dreptul localităţii Laslău Mic, fiind 
cunoscută pe plan local ca Dl. Hârtoape (452 m). 

c). Cueste fragmentate – s-au format prin continua dezvoltare a proceselor de 
versant, mai cu seamă a celor cu caracter liniar. În această fază de evoluţie, cuestele 
se prezintă sub forma unor suprafeţe triunghiulare, uşor asimetrice. O astfel de cuestă 
pe teritoriul comunei se întâlneşte pe flanful drept al Târnavei Mici, pe toată lungimea 
comunei, precum şi în nord-vestul localităţii Vaidacuta. 
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Relief de tip cuestă în comuna Suplac, localitatea Laslău Mic 

 
Văile subsecvente. Sunt specifice văilor Fundatura, Sîntioana şi Tirimia şi s-au 

format ca urmare a acţiunii aceloraşi factori genetici ca şi în cazul cuestelor sau 
suprafeţele structurale. 

Relieful structural minor. Torenţii dezvoltaţi pe suprafaţa formelor structurale 
majore au generat apariţia unor forme minore, datorită înclinării radiare a stratelor. 
Acest relief structural minor este reprezentat prin aceleaşi forme ca şi cel major – 
cueste şi suprafeţe structurale – însă mult mai reduse ca dimensiuni. 

 
Relieful fluviatil al comunei Suplac este reprezentat de toată gama elementelor 

componente (luncă, terase, versanţi, interfluvii) şi a fost generat de către Târnava 
Mică. Acesta este bine individualizat pe teritoriul comunei fiind prezent ân cadrul 
culoarului hidrografic al Târnavei Mici.  

Lunca – constituie elementul cel mai nou şi cu cea mai mare continuitate în 
cadrul reliefului fluviatil. Luncile râurilor de pe teritoriul comunei Suplac au o mare 
extensiune, fiind întâlnită atât în cazul Târnavei Mici cât şi la afluenţii acesteia (V. 
Fundătura, V. Sîntioana). Lăţimea luncii este în relaţie directă cu debitul râului care o 
generează şi structura geologică a teritoriului.  

Lunca Târnavei Mici este forma fluviatilă cel mai bine individualizată în cadrul 
comunei Suplac, cu lăţimi uneri apreciabile, care ajung de la câţiva metri la zeci de 
metri. Luncile râurilor secundare au o pantă longitudianlă redusă (1-2 ‰), sunt umede 
şi mlăştinoase, mai ales în ariile de confluenţă. În profil transversal se constată o 
înclinare a luncilor dinspre versanţi spre talvegul văilor. Contactul lor cu versanţii se 
realizează, cel mai adesea, prin intermediul unor glacisuri, evidente la baza cuestelor. 
Datorită largii dezvoltări a luncilor, văile au aspectul unui trapez cu baza mare întoarsă 
în sus.  
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Luncile pot fi considerate forme de relief în construcţie şi se află încă departe de 
a se individualiza ca terase în cadrul culoarului hidrografic. 

Terasele – reprezintă resturi ale unor lunci vechi, formate în alte condiţii 
palegeografice şi modelate ulterior de factorii exogeni. La formarea teraselor au 
participat mai mulţi factori ca: rețeaua hidrografică, variaţiile climatice, modificările 
nivelului de bază, care s-au corelat într-un sistem morfogenetic complex. Geneza 
teraselor presupune modificări ritmice ale modului de acţiune ale râului. Procesul de 
formare a unei terase se concretizează în două etape distincte: etapa de formare a 
luncii și etapa de individualizare a luncii ca treaptă de terasă în cadrul văii. 

Pe teritoriul comunei Suplac sunt prezente patru nivele de terase ale Târnavei 
Mici: terasa I (8-12 m), terasa II (18-25 m), terasa III (30-40 m) şi terasa IV (50-60 m). 
Acestea sunt dispuse monolateral, pe partea stângă a văii Târnava Mică. Podurile 
teraselor au o uşoară înclinare spre talvegul actual, cauzată de o serie de factori din 
timpul formării lor (deplasarea permanentă a râurilor spre dreapta) şi după aceea (o 
teşire spre frunte şi o parazitare a podului prin diferite procese de versant). În profil 
longitudinal, terasele sunt paralele cu profilul actual al râului Târnava Mică. Grosimea 
depozitelor de terasă este variabilă, fiind în funcţie de nivelul acesteia. Depozitele 
teraselor inferioare (T2-T4) au grosimi mari, mai cu seamă cele din cadrul terasei a 
treia. În structura depozitelor se observă două orizonturi distincte: unul grosier, în bază, 
şi altul mai fin la partea superioară. Dintre elementele predominante se remarcă 
fragmente de cuarţite şi roci vulcanice, mai ales andezite, şi mai rar gresii şi calcare. 
Grosimea mare şi dispunerea orizontală a depozitelor teraselor inferioare (T2-T4) 
demonstrează existenţa unor condiţii climatice pluviale, în formarea lor, care au 
favorizat erozunea, transportul şi apoi acumularea sedimentelor. 

Interfluviile – din Dealurile Târnavei Mici au rezultat în urma adâncirii reţelei 
hidrografice în cadrul celor două nivele de eroziune. Aspectul lor actual reflectă 
influenţele structurii şi litologiei locale, precum şi procesele modelatoare subaeriene 
care au contribuit la evoluţia lor. Orientarea generală a interfluviilor principale pe 
teritoriul comunei Suplac este est-vest, iar a celor secundare nord-sud, în ambele 
cazuri fiind rezultatul orientării reţelei hidrografice. O altă caracteristică a interfluviilor 
este asimetria, fiind determinate de mişcările neotectonice şi structura geologică. În 
general interfluviile sunt înguste şi parazitate de ample procese de eroziune liniară şi 
de adâncime. Pe interfluvii se păstrează încă destul de bine urmele etapelor de 
nivelare a reliefului. În profil longitudinal, uniformitatea interfluviilor este întreruptă de 
numeroase înşeuări, structurale sau de obârşie, aflate cu 30-100 m sub nivelul 
general, precum şi de prezenţa unor martori de eroziune ce le domină în peisaj. 

 
Procese actuale de versant.  
Este cunoscut faptul că în modelarea reliefului un rol important, pe lângă reţeaua 

hidrografică, îl au şi procesele de versant. În acest sens, o importanţă deosebită 
prezintă procesele de versant care s-au manifestat şi dezvoltat în pleistocenul inferior, 
în condiţii climatice specifice (periglaciare). Dintre acestea, alunecările de teren au 
jucat un rol important în evoluţia reliefului comunei Suplac. Ele au găsit aici condiţii 
favorabile de dezvoltare pe alternanţe de marne, argile şi nisipuri, contribuind la 
evoluţia rapidă a versanţilor, la lărgirea văilor fluviatile şi au generat văile de alunecare.  
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Alături de alunecările de teren, eroziunea torenţială, ravenarea şi spălarea de 
suprafață cunosc o bună dezvoltare. 

Alunecările de teren au afectat în mod deosebit ariile cu substratul geologic 
format din marne şi argile dispuse în straturi groase. Forma de relief specifică, rezultată 
în urma acestor procese o constituie valea de alunecare. Aceste văi au un profil 
transversal foarte lung, cu aspect de „covată” şi sunt separate între ele de interfluvii 
înguste. Concomitent cu dezvoltarea acestor văi a avut loc reducerea şi degradarea 
interfluviilor, care astăzi se prezintă sub forma unor „creste” înguste şi neregulate. 

Văile de alunecare sunt rezultatul direct al proceselor de alunecare de diferite 
tipuri, dar la dezvoltarea lor au contribuit şi alte procese de versant (spălarea în 
suprafaţă, şiroirea, creepul). În faza iniţială a evoluţiei lor s-a schiţat o mică depresiune 
de-a lungul versantului, rezultată în urma unei alunecări de tip curgător, mai mare, ale 
cărei taluzuri au evoluat în continuare prin alunecări de teren repetate. Materialul 
alunecat s-a acumulat la baza versantului, formând mici glacisuri. În locul de 
desprindere a masei alunecate s-a format un scarp, care s-a retras spre partea 
superioară a versantului sub imboldul alunecărilor de teren. În acest fel a avul loc 
retragerea treptată a versantului iniţial, chiar distrugerea unor interfluvii şi s-au 
dezvoltat glacisuri la partea inferioară a versanţilor. 

Pe teritoriul comunei Suplac se constată existenţa a două generaţii de văi de 
alunecare, de ordine diferite.  

Se întâlnesc astfel, văi de aluneace mari, asemănătoare unor largi circuri sau 
amfiteatre, mărginite de versanţi festonaţi şi cu pantă accentuată.  

Interfluviile dintre aceste văi se desprind din cumpenele de ape principale şi 
coboară treptat până se pierd până în aria de acumulare a masei alunecate.  

Pe versanţii văilor de alunecare mari s-au dezvoltat o serie de văi secundare 
asemănătoare, atât sub aspect genetic cât şi al formei, dar mai reduse ca dimensiune. 
Procesele care au generat aceste văi din generaţia a doua au dus la degradarea şi 
retragerea interfluviilor dintre văile de alunecare de ordin superior şi au contribuit la 
dezvoltarea glacisurilor de la partea inferioară a versanţilor. Mai trebuie precizat faptul 
că asemenea văi de alunecare au luat naştere şi în aria de obârşie a organismelor 
torenţiale sau al ravenelor, pe care alunecările de teren le-au preluat şi le-au dezvoltat. 

Pe teritoriul comunei Suplac se întâlnesc şi alunecări masive de teren de tip 
„glimee”. Apariţia lor a fost determinată de dispunerea unor pachete groase de nisip 
slab consolidat peste marne şi precipitaţii bogate. Acestea sunt de două tipuri: 
alunecări de interfluviu şi alunecări de versant. 

Alunecările de interfluviu sunt situate la partea superioară a interfluviilor şi au 
cornişa de desprindere şi masa de alunecare lungă de câteva sute de metri, arii umede 
sau lacuri în spatele valului de alunecare. 

Alunecările de versant sunt mai frecvente şi au o dezvoltare mai mare în plan 
teritorial. Masa alunecată este desprinsă sub formă de valuri sau de şiruri de gruieţi, 
separaţi de microdepresiuni longitudinale. Masa alunecată este puţin deranjată, 
păstrându-şi caracteristicile iniţiale, dinainte de a se deplasa pe versant. 
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Ca forme antropice de relief, pe teritoriul comunei Suplac se întâlnesc 
agroterasele utilizate atât în viticultură cât şi în pomicultură sau cultura cerealelor. 

 

 
Relief antropic cu agroterase din localitatea Vaidacuta. 

 

În concluzie, teritoriul comunei Suplac prezintă un relief variat de natură 
sculpturală, fluviatilă, morfodinamică actuală şi chiar antropică care s-a impus în 
organizarea spaţiului şi reprezintă unul dintre elementele cheie ale amenajării 
corespunzătoare a teritoriului, influnenţând atât localizările componentelor antropice, 
modul de folosinţă al terenurilor cât şi dezvoltarea infrastructurilor tehnice ale 
teritoriului, activităţile economice din cadrul comunei. De asemenea, în anumite cazuri, 
relieful este un factor generator de riscuri, ce se impune a fi avut în vedere în zonarea 
funcţională a teritoriului intravilan cât şi a celui extravilan a comunei Suplac. 
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 Geologia 
 

Geologia comunei Suplac este strâns legată de etapele de formare geologică a 
întregii unităţi deluroase a Dealurilor Târnavei Mici, care la rândul ei este tributară 
geologiei Depresiunii Transilvaniei. 

Formaţiunile sedimentare groase care sunt prezente pe teritoriul comunei Suplac 
s-au depus în etapa de bazin lacustru în care s-a aflat întreaga unitate a Dealurilor 
Târnavei Mici.  

Este cunoscut şi acceptat de majoritatea cercetătorilor că Depresiunea 
Transilvaniei s-a format printr-o scufundare neuniformă a unei immense arii carpatice. 
Procesul a început în timpul cretacicului superior, după ce au apărut elementele 
structurale din Carpaţii Orientali, Munţii Apuseni şi fundamental depresiunii, în timpul 
fazelor de orogeneză subhercinică şi austrică. 

În evoluţia sedimentarului care umple Depresiunea Transilvaniei, un rol important 
l-a avut structura fundamentului acesteia. Fundamentul mezozoic cristalin al 
Depresiunii Transilvaniei are o structură cutată, sub forma unor cute-solzi, deversate 
de la nord-vest către sud-est, care se regăsesc la adâncimi de 1000-3500 m, după 
cum urmează: Turda – Sic – Ileanda, cu cristalinul situat la adâncimi de cca. 2000 m; 
Blaj – Pogăceaua, cu cristalinul situat la 3000-3500 m; Ilimbav – Benţid – Gurghiu, în 
care cristalinul a fost intersectat la adâncimi cuprinse între 1000-3000 m. Aceste trepte 
ridicate sunt separate de arii de maximă scufundare: Teiuş – Beclean, cu adâncimi de 
6000 m; Almor – Deleni – Reghin, cu maximum de scufundare în zona Târnavelor, 
între Deleni şi Filitelnic, unde cristalinul se află la adâncimi de 5000-8000 m; Ucea – 
Odorhei – Deda, cu adâncimi de 6500 m. 

Peste fundamentul scufundat inegal, depozitele sedimentare ating grosimi până 
la 8000 m, fiind rezultatul succedării unor faze de transgresiuni şi regresiuni marine. 

Depunerea sedimentarului peste fundamentul cristalin s-a realizat în cinci cicluri 
de sedimentare: senonian, paleogen, burdigalian, tortonian-sarmaţian, şi pliocen. 

Ciclul senonian – este transgresiv peste fundamentul cristalin. Mişcările din faza 
laramică au întrerupt acest ciclu de sedimentare, cauzând retragerea apelor din 
interiorul depresiunii şi instaurarea unui regim continental. De asemenea, în timpul 
acestei faze s-au produs o serie de  mişcări care au generam fracturi majore în cadrul 
fundamentului cristalin, care delimitează în prezent spre nord, vest şi sud Depresiunea 
Transilvaniei de marile blocuri montane înconjurătoare. 

Ciclul paleogen – este transgresiv peste cretacicul superior sau peste cristalin 
şi prezintă mari variaţii de facies şi de grosime, cauzate de mişcările din faza pirineică, 
mişcări care au influenţat sedimentarea. Aceste mişcări s-au manifestat relativ intens 
în timpul paleogenului, consecinţa lor fiind retragerea temporară a apelor de pe mari 
suprafeţe din sud-vestul Depresiunii Transilvaniei, ceea ce explică absenţa depozitelor 
oligocene. După depunerile sedimentare din timpul oligocenului au avut loc mişcările 
de cutare din faza savică, care au cauzat exondarea întregii regiuni, ceea ce a avut ca 
urmare o puternică eroziune a depozitelor sedimentare. 

Ciclul burdigalian - este regresivă în totalitate, întreaga Depresiune a 
Transilvaniei fiind exondată în această perioadă. În consecinţă din sedimentarul 
depresiunii lipsesc depozitele burdigaliene. 
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Ciclul tortonian-sarmaţian – este transgresiv şi cel mai amplu ciclu de 
sedimentare din cadrul Depresiunii Transilvaniei. Transgresiunea tortoniană se 
caracterizează printr-o mare varietate de faciesuri, determinată de mişcările din faza 
stirică, însoţită de puternice erupţii vulcanice şi de schimbări climatice. Acest ciclu are 
în baza sa orizontul tufului vulcanic dacitic de Dej. Peste tuful de Dej se situează 
orizontul de sare, întâlnit la zi în ariile marginale ale depresiunii şi interceptat în toate 
forajele din interiorul ei, având grosimi maxime de 1800 m. 

Depunerea sedimentelor continuă şi în buglovian, până în sarmaţianul superior. 
Mişcările din faza atică, produse în sarmaţianul superior, au avut ca efect fragmentarea 
mării sarmatice în bazinete mici. Tot în această faza are loc şi o intensă ridicare a 
ramei muntose periferice, ridicare reflectată de existenţa în sedimentarul depresiunii a 
unor pachete groase de câteva sute de metri de pietrişuri şi nisipuri piemontane de 
vârsta sarmaţianului mediu.  

În faza de exondare ce a urmat depozitele sarmaţiene au suferit o intensă 
eroziune. Aceste depozite au grosimea max. de 1500 m între Mureş şi Târnava Mare. 

Ciclul pliocen – transgresiunea pliocenă se caracterizează printr-o mare 
amploare, depozitele de această vârstă fiind transgresive peste cele sarmaţiene, 
tortoniene sau mai vechi. Grosimea maximă a acestora, întâlnită între Târnava Mică şi 
Târnava Mare este de 800 m. Mişcările din faza rodanică au determinat o nouă ridicare 
a Carpaţilor, căroras le-au corespuns continuarea scufundărilor care au dat naştere 
Depresiunii Dunării de Mijloc. Ca urmare, apele se retrag din Depresiunea 
Transilvaniei, la vest de Munţii Apuseni, acesta devenind un uscat intrat sub acşiunea 
agenţilor subaerieni de modelare. 

Formaţiunile întâlnite azi la zi în Dealurile Târnavei Mici sunt de vârstă tortoniană, 
sarmaţiană, pliocenă şi holocenă, aparţinând ultimelor două cicluri de sedimentare. 

Etapa modelării subaeriene începe la sfârşitul ponţianului, când, paralel cu 
retragerea apelor lacului pliocen din Depresiunea Transilvaniei, are loc şi schiţarea 
primei reţele hidrografice care era conformă cu înclinarea reliefului iniţial. În relieful 
iniţial, reţeaua hidrografică s-a adâncit, fragmentându-l, iar apoi în cadrul a două cicluri 
de modelare au fost sculpatate cele două nivele de eroziune, în timpul dacianului şi al 
levantinului.  

În cuaternar a continuat acţiunea de adâncire a râurilor, care a avut ca urmare 
fragmentarea nivelelor de eroziune, formarea văilor şi depunerea formaţiunilor de 
eroziune subaeriană din holocen.  

Odată cu declanşarea mişcărilor tectonice din faza valahă, reţeaua hidrografică 
începe să se adâncească în nivelele de eroziune sculptate anterior.  

Adâncirea ritmică a reţelei hidrografice în timpul cuaternarului a avut ca urmare 
formarea teraselor în cadrul văilor principale iar procesele complementare au contribuit 
la retragerea versanţilor şi formarea glacisurilor. În procesul formării văilor a fost pusă 
în evidenţă structura cutată a Dealurilor Târnavei Mici, care se reflectă în relief prin 
forme specifice: cueste şi suprafeţe cvasistructurale.  

În holocenul inferior, ca urmare a instalării glaciaţiunii cuaternare s-a format 
cursul actual al Târnavei Mici, care a sculptat un culoar hidrografic. Tot în acest timp 
începe procesul de formare al luncii şi depunerea depozitelor deluvial-proluviale din 
cadrul culoarului. 
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La momentul actual, pe teritoriul comunei Suplac se întâlnesc la suprafaţă 
formaţiuni de vârstă holocenă reprezentată de pietrişuri şi nisipuri, situate în aria înaltă 
deluroasă şi depozite coluvial-proluviale în aria depresionară a culoarului hidrografic. 

 
 

 
Harta geologică a comunei Suplac, jud. Mureş. 
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 Solurile 
 
Din punct de vedere pedogeografic comuna Suplac se încadrează în Regiunea 

Transilvană, domeniul molisolurilor. Predomină aluvisolurilor şi preluvisolurile, în 
asociere cu faeoziomuri şi erodosoluri. Suprafeţe mai restrânse sunt ocupate de 
gleisoluri, luvisoluri.  

 

 
Harta solurilor din comuna Suplac, jud. Mureş. 
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Erodosolurile (Er).  
Soluri puternic erodate sau decopertate ca urmare a acţiunii antropice astfel că 

orizonturile rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol. De regulă, prezintă 
la suprafaţă un orizont Ap provenit din orizont B sau C, sau din AC sau AB având sub 
20 cm grosime. Sedimentele (materialele parentale) scoase la zi prin eroziune sau prin 
decopertare sunt considerate roci şi încadrate ca atare.  

Răspândire şi condiţii naturale de formare.  
Erodosolurile sunt raspândite în zonele de deal şi podiş pe versanţi puternic 

înclinaţi unde nu au fost executate lucrări ameliorative de combatere a eroziunii solului. 
Formarea erodosolului este condiţionată de procesul de eroziune accelerat ca urmare 
a intervenţiei antropice în ecosistemele terestre şi dereglarea echilibrului natural 
existent prin cultivarea terenurilor amplasate pe versanţi sau a solurilor nisipoase, fără 
aplicarea unor măsuri de conservare a solului. În urma intervenţiei antropice se 
intensifică procesele de eroziune care determină îndepărtarea orizontului superior, iar 
la suprafaţă apare un orizont A/C, B sau C. Astfel soluri evoluate în perioade foarte 
lungi de timp sunt transformate într-un timp redus în erodosoluri fără a se putea 
regenera. 

Procese pedogenetice.  
Formarea acestor solurilor are la bază bilanţul a două procese antagoniste, 

procesul de pedogeneză care determină formarea solului şi diferenţierea pe verticală 
a orizonturilor şi procesul de reliefogeneză (denudaţie, sedimentare) care frânează 
procesul de formare a solurilor. Când bilanţul este în favoarea pedogenezei se 
formează soluri cu diferite grade de dezvoltare, iar când este în favoarea 
reliefogenezei solurile nu se mai formează (ex. apariţia rocilor la suprafaţa, albiile 
râurilor etc.). Atunci când dintr-un proces de pedogeneză se trece la un proces de 
reliefogeneză, ca urmare a intervenţiei antropice, se formează erodosolurile. 

Alcătuirea profilului: Ap-C 
Orizontul Ap - 10-15 cm grosime, culoare brun gălbuie, textura variată, 

nestructurate, sărace în humus şi elemente nutritive. 
Orizontul C - reprezintă materialele parentale, texturi diferite, nestructurate, 

deschise la culoare. 
Proprietăţi.  
Erodosolurile sunt caracterizate printr-un profil de sol intens trunchiat în care se 

întâlneşte de la suprafaţă orizontul C, orizontul B sau orizonturi de tranziţie A/B sau 
A/C. Au un conţinut scăzut în humus 1-2 %, reacţia poate fi acidă sau alcalină, iar 
gradul de saturaţie în baze prezintă valori cuprinse între 40-90 %. În lipsa unui conţinut 
ridicat în materie organică prezintă un regim aerohidric deficitar. 

Management.  
Erodosolurile au un conţinut redus de humus, de elemente nutritive şi fertilitate 

foarte slabă. Sunt utilizate pentru culturi de câmp, paşuni şi fâneţe, dar producţiile sunt 
reduse. Pentru ameliorarea lor se impune aplicarea unor măsuri de combatere a 
eroziunii, administrarea de îngrăşăminte organice şi minerale (pentru refacerea 
materiei organice şi aprovizionare cu elemente nutritive), aplicarea lucrărilor agricole 
de-a lungul curbelor de nivel, deoarece foarte multe erodosoluri au apărut ca urmare 
a efectuării lucrărilor agricole şi a parcelării terenului din deal în vale. 
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Repartiţie.  
Pe teritoriul comune Suplac acestea sunt prezente pe frunţile cuestelor, cu pante 

cuprinse între 15-30o înclinaţie, situate la nord de Târnava Mică şi la est de valea 
Fundătura. 

 
Gleiosolurile (GS).  
Soluri având orizont O şi/sau orizont A (Am, Ao, Au) şi proprietăţi gleice (orizont 

Gr) care apar în profil din primii 50 cm ai solului mineral. 
Răspândire şi condiţii naturale de formare.  
Aria de răspândire a gleiosolurilor este foarte mare, acestea ocupând suprafeţe 

slab drenate. Condiţiile naturale de formare a gleiosolurilor sunt diferite în funcţie de 
zona de răspândire, temperaturile medii anuale (cu valori cuprinse între 7-11 oC), 
precipitaţii (cu valori cuprinse între 400-700 mm) şi indicele de ariditate (19-40). 
Vegetaţia naturală este predominant mezofilă sau higrofilă reprezentată prin specii 
erbacee de fâneaţă ca: Alopecurus sp., Agrostis sp., Typha sp., Juncus sp., Carex sp., 
dar se poate întâlni şi vegetaţie lemnoasă alcătuită din pâlcuri de păduri: Quercus 
robur, Ulmus foliacea, Fraxinus excelsior şi vegetaţia ierboasă în care pot fi întâlnite: 
Viola silvestris, Geum urbanum, Anemone nemorosa. Materialele parentale sunt 
reprezentate de depozite fluviatile sau fluvio-lacustre cu textură lutoasă sau luto-
argiloasă, dar Gleiosolurile se pot forma şi pe loess, depozite loessoide, nisipuri sau 
argile. Factorul principal în formarea gleiosolurilor este reprezentat de prezenţa apei 
freatice cantonată la mică adâncime (1-2 m), care influenţează profilul solului prin 
ascensiunea capilară a apei care ajunge aproape de suprafaţa solului. 

Procese pedogenetice.  
Excesul de apă şi condiţiile de anaerobioză determină o descompunere şi 

mineralizare lentă a materiei organice şi o acumulare a humusului în partea superioară 
a profilului de sol într-un orizont de bioacumulare Am, Ao sau Au în funcţie de zona de 
formare. Influenţa periodică sau permanentă a apei freatice nemineralizate sau 
mineralizate (bicarbonaţi de Ca si Mg) determină procese de gleizare, favorizând 
reducerea compuşilor de fier şi mangan care imprimă solului un colorit cenuşiu, verzui 
albăstrui şi apariţia orizontului gleic. La suprafaţa solului excesul de umiditate este 
periodic, iar compuşii de fier şi mangan sunt oxidaţi în contact cu aerul şi precipită ca 
hidroxizi ferici şi manganici care se depun sub forma de pete de culori gălbui-roşcate 
sau ca neoformaţii ferimanganice (bobovine). 

Alcătuirea profilului: A-A/Go-Gr  
Orizontul A (Am, Ao sau Au) – grosime 15-30, culoare cenuşie, brun cenuşie sau 

neagră (10 YR 2/2), textura lutoasă sau luto-argiloasă, structura grăunţoasă sau 
poliedrică. 

Orizontul A/Go – grosime 20-30 cm, culoare cenuşie cu pete gălbui – roşcate 
datorate proceselor de oxidare, textură diferită în funcţie de materialul parental, slab 
structurat sau nestructurat, prezintă separaţii ferimanganice frecvente. 

Orizontul Gr – apare la adâncimi mai mici de 50 cm, culoare cenuşie sau vineţie, 
poate prezenta slabe acumulări de carbonaţi sub formă de pete sau concreţiuni şi de 
săruri solubile în zonele mai aride. 
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Proprietăţi.  
Textura Gleiosolurilor este luto-argiloasă până la argiloasă şi variază puţin pe 

profilul solului. În general aceste soluri sunt nediferenţiate textural, dar pot fi întâlnite 
gleiosoluri care prezintă o textura contrastantă (mijlocie/grosieră, mijlocie/fină sau 
fină/grosieră). Apa freatică aflată la mică adâncime determină un regim aerohidric 
defectuos. Conţinutul în humus este ridicat 2-15%, sunt bine aprovizionate cu 
macroelemente N, P şi K, reacţia solului poate fi moderat slab acidă până la alcalină 
(pH 5-8,5), iar gradul de saturaţie în baze 75-100 %. Datorită excesului de apă sunt 
soluri compacte, reci şi slab structurate. 

Management.  
Excesul de umiditate provenit din pânza freatică constituie un factor restrictiv 

pentru culturile agricole. În condiţii naturale sunt utilizate ca păşuni şi fâneţe. Pentru 
eliminarea acestui factor restrictiv se impun următoarele măsuri de ameliorare: 

- lucrări de desecare şi drenaj pentru coborârea nivelului apelor freatice la o 
adâncime la care transportul prin capilaritate spre suprafaţă să nu 
depăşească 1 mm/zi. În funcţie de textura solului adâncimea corespunzatoare 
a drenurilor este de 1,5-1,8 m; 

- lucrări de afânare adâncă a solului pentru mărirea spaţiului lacunar al solului 
care declanşează procese de oxidare şi humificare a materiei organice şi a 
compuşilor minerali; 

- amendarea calcaroasă pentru corectarea reacţiei acide în cazul gleiosolurilor 
cu reacţie moderat acidă; 

- fertilizarea organo-minerală pentru creşterea conţinutului de elemente 
nutritive. 

În urma aplicării acestor măsuri de ameliorare a solurilor pot fi obţinute producţii 
ridicate în cultura cerealelor (în special grâu, porumb, ovăz, secară) şi legume. 
Gleiosolurile sunt contraindicate pentru viţa de vie şi pomi. 

Repartiţie.  
Este prezent pe suprafeţe restrânse în cadrul văii Sântioana, în partea de sud a 

comunei. 
 
Faeoziomurile (FZ).  
Faeoziomurile sunt caracterizate prin prezenţa orizontului A molic (Am) şi orizont 

subiacent (AC, Bv sau Bt) având culori cu crome şi valori mai mici de 3,5 cel puţin în 
partea superioară şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale şi fără orizont Cca sau 
concentrări de carbonaţi secundari în primii 125 cm sau 200 cm în cazul texturii 
grosiere. 

Răspândire şi condiţii naturale de formare. 
Faeoziomurile sunt răspândite în zonele mai înalte şi ocupă areale cu climă mai 

umedă decât cernoziomurile, precipitaţiile având valori cuprinse între 500-700 mm, 
temperaturi de 7-9o C, iar evapotranspiraţia 600-650 mm. Vegetaţia naturală este 
reprezentată prin pajişti mezohidrofile sau păduri de stejar în amestec cu tei, carpen şi 
arţar. Materialele parentale sunt constituite din depozite löessoide, luturi, argile, marne 
şi marne argiloase. 
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Procese pedogenetice.  
Procesul de bioacumulare favorizează acumularea unei cantităţi însemnate de 

humus de tip mull calcic în orizontul Am, iar datorită precipitaţiilor are loc o migrare a 
coloizilor de humus şi argilă şi depunerea acestora într-un orizont Bt sub forma de 
pelicule la suprafaţa agregatelor structurale şi în fisurile dintre agregate. Prin 
îndepărtarea parţială a coloizilor organici din orizontul A, solul se deschide foarte mult 
prin uscare comparativ cu solul umed. Totodată, în urma migrării parţiale a humusului 
din orizontul Am, la baza orizontului se poate forma un orizont Ame (Faeoziom greic) 
cu acumulări reziduale de particule grosiere de cuarţ. 

Alcătuirea profilului.  
Faeoziomul tipic prezintă următoarea succesiune de orizonturi: Am-Bt-C sau 

Cca.  
Orizontul Am – grosime 40-50 cm, culoare brun închisă (10YR 2/1) în stare 

umedă şi brun cenuşiu (10YR 3/2) în stare uscată, structura grăunţoasă, textura 
lutoasă.  

Orizontul Bt – grosime 70-150 cm de culoare brun închis în partea superioară şi 
brun gălbui în partea inferioară (10YR 5/3), structură columnoid prismatică sau 
prismatică, textura luto-argiloasă sau argiloasă, pete frecvente de oxizi de fier şi 
concreţiuni ferimanganice. 

Orizontul Cca – apare la adâncimi de peste 180 cm, culoare deschisă este 
nestructurat şi poate conţine CaCO3 sub formă de pete şi vinişoare. 

Proprietăţi.  
Faeoziomurile prezintă o textură lutoasă sau luto-argiloasă, conţinutul în humus 

este de 3-4,5 %, gradul de saturaţie în baze 70-90 %, pH-ul 5,5-6,5, densitatea 
aparentă în orizontul Am este mică de 1,20-1,30 g/cm3 şi foarte mare la nivelul 
orizontului Bt de 1,6-1,8 g/cm3. 

Management.  
Utilizarea faeoziomurilor este foarte variată, aceste soluri având o fertilitate bună 

şi pot fi utilizate pentru cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, plantaţii de pomi fructiferi şi 
viţă-de-vie dar şi pentru păşuni şi pădure. Pentru creşterea potenţialului productiv al 
acestor soluri sunt recomandate fertilizările organo-minerale, lucrări de afânare 
adâncă pentru îmbunătăţirea regimului aerohidric al solurilor şi combaterea eroziunii, 
în cazul Faeoziomurilor amplasate pe versanţi. 

Repartiţie.  
Au o distribuţie areolară în partea înaltă a comunei, fiind dezvoltate pe spatele 

cuestelor. Se intalnesc in partea de nord si est a comunei. 
 
Aluviosolurile (AS).  
Aluviosolurile se definesc prin prezenţa unui orizont A (Am, Au, Ao) format pe 

materiale parentale constituite din depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre 
recente, de cel puţin 50 cm grosime. 

Răspândire şi condiţii naturale de formare.  
Aluviosolurile ocupa suprafeţe importante în luncile râurilor, care nu mai sunt sub 

influenţa inundaţiilor sau aceste terenuri sunt inundate la intervale mari de timp cum 
este lunca Târnavei Mici.  
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Aluviosolurile se mai pot întâlni pe suprafeţe reduse si în ariile cu relief frământat 
din zonele de deal, piemont şi podiş unde versanţii au fost supuşi eroziunii hidrice. 
Materialul parental care a contribuit la formarea acestor soluri este constituit din 
depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre, care prezintă o mare heterogenitate în 
ceea ce priveste textura atât pe verticală cât şi pe orizontală. Unele aluviosoluri apar 
şi pe material parental fluvic coluvial nehumifer, de peste 50 cm grosime, pe versanţi 
sau la baza versanţilor. În afara texturii prezintă o mare diversitate din punct de vedere 
chimic, deoarece unele depozite pot fi carbonatice iar altele salinizate. Vegetaţia 
naturală caracteristică este reprezentată de plante ierboase cum sunt: Agrostis alba, 
Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Lolium perenne şi specii lemnoase: Salix alba, 
Populus alba, Populus nigra etc. 

Procese pedogenetice.  
În cazul terenurilor de lunca frecvent inundabile, solificarea decurge foarte lent 

din cauza aluviunilor care împiedică dezvoltarea vegetaţiei, în aceste condiţii la 
suprafaţa se formează un orizont de bioacumulare foarte subţire şi cu un conţinut de 
humus redus. Dacă efectul de inundabilitate este stopat, în timp la suprafaţa solului se 
formează un orizont A de bioacumulare, bine conturat şi cu o cantitate de humus mai 
ridicată. În timp, odată cu avansarea solificării, aluviosolurile din zonele neinundabile, 
evoluează spre tipul de sol caracteristic zonei respective. 

Alcătuirea profilului.  
Aluvisolurile au profilul Ao-C.  
Orizontul Ao prezintă o grosime de 20-50 cm bine conturat, cu stratificaţii mai 

puţin evidente, culoare brună-cenuşie, textura diferită în funcţie de natura depozitelor 
depuse de la grosieră la fină, structura slab moderat dezvoltată, pot prezenta pete 
ruginii-gălbui datorate proceselor de gleizare, trecerea spre orizontul C se face treptat.  

Orizontul C – reprezintă materialul parental startificat format din depozite aluviale 
de diferite grosimi şi cu texturi diferite. Datorită apei freatice aflată la mică adâncime, 
apar frecvent pete gălbui-roşcate în urma oxidării compuşilor de fier. 

Proprietăţi.  
Aluviosolurile conţin frecvent CaCO3 de la suprafaţă, însuşirile fizico-chimice sunt 

influenţate de textura materialului parental şi de adâncimea apei freatice. În general 
au un regim aero-hidric favorabil, conţinutul de humus variază între 2-3 %, gradul de 
saturaţie în baze 80-100 %, iar pH-ul este cuprins între 6-8,5. 

Management.  
Aluviosolurile au o stare de aprovizionare mijlocie cu elemente nutritive ceea ce 

le conferă o fertilitate bună. Sunt favorabile pentru o gama largă de culturi agricole: 
grâu, ovăz, floarea soarelui, porumb. În multe situaţii se obţin producţii mai ridicate pe 
aceste soluri în comparaţie cu solurile învecinate, deoarece aceste plante beneficiază 
de aportul apei freatice cantonate la mică adâncime. Mai pot fi utilizate în 
legumicultură, ca paşuni, fâneţe şi pomi fructiferi. Aluviosolurile frecvent inundabile, 
necesită lucrări de stopare a inundaţiilor şi de desecare-drenaj. În cazul solurilor 
salinizate, se impun măsuri de combatere a salinitaţii. Necesită aplicarea de 
îngrăşăminte chimice şi organice pentru îmbunătăţirea conţinutului de elemente 
nutritive şi a materiei organice din sol. 
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Repartiţie.  
Pe teritoriul comunei Suplac aluvisolurile sunt repartizate pe fundul culoarului 

Târnavei Mici înglobând terasa de luncă şi terasele inferioare precum şi pe fundul văii 
Sântioana şi afluentul acesteia, v. Fundătura. Au o dezvoltare continuă şi reprezintă 
cea mai extinsă categorie de sol din cadrul comunei. 

 
Preluvosolurile (EL).  
Soluri având orizontul A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar 

argic (Bt) având culori cu valori peste 3,5 (la umed) cel puţin pe feţele agregatelor 
structurale, începând din partea superioară şi grad de saturaţie în baze (V) peste 53%. 

Răspândire şi condiţii naturale de formare.  
Sunt raspândite pe suprafeţe mari în podişuri şi piemonturi. Clima specifică zonei 

de răspândire a preluvosolurilor este caracterizată prin temperaturi medii multianuale 
de 7-11,5 oC, precipitaţii medii 550-950 mm şi evaporaţia sub 650 mm. Vegetaţia 
caracteristică, este reprezentată prin vegetaţie naturală lemnoasă alcătuită din păduri 
de: Quercus petrae (gorun), Quercus cerris (cer), Quercus frainetto (gârniţa), iar în 
zonele înalte apare şi Fagus silvatica (fagul) şi o vegetaţie ierboasă constituită din 
Asperula odorata (vinariţa), Corydalis solida (brebenei), Pulmonaria rubra, Dentaria 
bulbifera etc. Materialele parentale provin din rocile sedimentare şi sunt alcătuite din 
depozite loessoide, luturi, argile, conglomerate etc. 

Procese pedogenetice.  
Descompunerea resturilor vegetale provenite de la vegetaţia lemnoasă şi 

ierboasă este realizată atât de bacterii cât şi de ciuperci, în aceste condiţii humificarea 
este moderată, iar humusul format este alcătuit în proporţii egale atât din acizi humici 
cât şi fulvici (AH/AF este egal cu 1 sau mai mic de 1). Datorită materialului parental cu 
un conţinut ridicat în baze, humusul rezultat în urma mineralizării resturilor organice 
este saturat în cationi bazici de tip mull forestier şi determină formarea unui orizont de 
bioacumulare Ao. Datorită condiţiilor climatice, caracterizate prin precipitaţii mai 
ridicate, procesele de alterare sunt foarte accentuate şi duc la formarea de argilă şi 
compuşi ferici (oxizi şi hidroxizi de fier) care migrează pe profilul de sol şi formează un 
orizont B argic (Bt) de culoare galbuie-ruginie. 

Alcătuirea profilului: Ao – Bt – C 
Orizontul Ao – grosime 20-30 cm, culoare brun sau brun cenuşie (10YR 4/3), 

textura lutoasă sau lutoargiloasă, structura grăunţoasă sau poliedrică bine dezvoltată. 
Orizontul Bt – grosime 50-120 cm, culoare brun gălbui închis (10YR 4/4), textura 

lutoargiloasă, structura prismatică, compact, prezintă pelicule de argilă la suprafaţa 
agregatelor structurale. 

Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 130 cm, culoare gălbuie, 
nestructurat, textura diferită în funcţie de natura materialului parental, poate prezenta 
carbonaţi reziduali şi se notează cu Ck. 
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Proprietăţi.  
Preluvosolurile prezintă o textură lutoasă sau luto-argiloasă şi prezintă o slabă 

diferenţiere texturală pe profilul de sol (Idt=1,2-1,4). Conţinutul de argilă mai ridicat la 
nivelul orizontului Bt, determină un regim aerohidric mai deficitar comparativ cu 
orizontul de suprafaţă. Conţinutul de humus are valori cuprinse între 2-4 %, reacţia 
solului este slab acidă 6,0-6,7 şi gradul de saturaţie în baze este de 70-90 %. 

Management.  
Datorită arealului în care se formează (preluvosolurile sunt caracteristice 

pădurilor de foioase), foarte multe suprafeţe sunt cultivate cu diferite plante de cultură 
deoarece aceste soluri prezintă însuşiri fizico-chimice şi biologice favorabile dezvoltării 
plantelor. Pot fi folosite pentru cultivarea cerealelor (grâu, orz, porumb, ovăz etc.) în 
zonele mai puţin înalte, în zona deluroasă plantaţii viti-pomicole, cartofi, plante tehnice, 
fâneaţă, păşune şi pădure. Pentru creşterea fertilităţii sunt recomandate efectuarea 
lucrărilor agricole în intervalul optim de umiditate, aplicarea îngrăşămintelor organice 
şi minerale pentru creşterea conţinutului de elemente nutritive din sol. În cazul 
terenurilor amplasate pe versanţi, se impune combaterea proceselor de eroziune prin 
terasare, agroterase sau prin acoperirea terenului cu plantaţii de arbuşti ori împădurire. 

Repartiţie.  
Are extindere mare pe teritoriul comunei, fiind întâlnit atât la partea superioară a 

cuestei de la N de Târnava Mică, căt şi pe spatele cuestei de la V de valea Sântioana. 
 
Luvosolurile (LV).  
Soluri având orizont A ocric (Ao), urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi orizont 

B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze (V) peste 53 % cel puţin într-un suborizont din 
partea superioară; nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe < 7,5 cm). 
Pot să prezinte, pe lângă orizonturile menţionate, orizont O, orizont vertic, proprietăţi 
stagnice intense (W) sub 50 cm, schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau 
trecere glosică (albeluvică). 

Răspândire şi condiţii naturale de formare.  
Luvosolurile, sunt răspândite în zonele de dealuri şi podiş. Condiţiile climatice în 

care s-au format luvosolurile sunt caracterizate prin temperaturi medii anuale de 6-9oC 
şi precipitaţii medii de 600-900 mm, acestea depăşind evapotranspiraţia, care este mai 
mică de 600 mm. Vegetaţia naturală, este alcătuită din păduri de gorun (Q. Petraea) 
şi fag (Q. silvatica) pure sau în amestec (gorun cu stejar sau fag cu brad) şi o vegetaţie 
ierboasă reprezentată în general prin specii acidofile (Poa nemoralis, Luzula albida, 
Genista tinctoria, Deschampsia flexuosa etc.). Materialele parentale, sunt foarte 
variate şi alcătuite din roci sedimentare: luturi, argile, gresii, conglomerate şi nisipuri 
care sunt sărace în elemente bazice, sau materiale rezultate în urma proceselor de 
dezagregare şi alterare a rocilor magmatice şi metamorfice. 

Procese pedogenetice.  
În urma descompunerii de către ciuperci a resturilor vegetale provenite de la 

vegetaţia lemnoasă şi ierboasă acidofilă, la suprafaţa solului se formează un orizont 
de bioacumulare Ao cu humus puţin, în care predomină acizii fulvici.  
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Datorită condiţiilor fizico-geografice şi a materialului parental sărac în elemente 
bazice, sărurile sunt îndepărtate rapid, iar în urma proceselor de alterare se formează 
argila şi sescvoxizi care migrează din orizonturile superioare, astfel că orizontul 
subiacent orizontului de bioacumulare, capătă un colorit deschis la culoare, deoarece 
este foarte sărac în argilă şi sescvioxizi şi bogat în silice coloidale (Eluviere-E). Argila 
şi sescvioxizii migraţi din orizonturile superioare, se depun într-un orizont B argic (Bt), 
foarte compact şi greu permeabil. 

Alcătuirea profilului: Ao-El-Bt-C sau Ao-Ea-Bt-C 
Orizontul Ao - grosime 10-20 cm, textura lutoasă sau luto-nisipoasă, structura 

grăunţoasă sau poliedrică, culoare brun cenuşiu sau brun cenuşiu foarte închis (10YR 
4/2), activitate biologică redusă, prezintă numeroase rădăcini ierboase şi lemnoase. 

Orizontul El sau Ea – grosime 10-40 cm, textura luto-nisipoasă, structura 
lamelară sau nestructurat, culoare cenuşiu deschis (10YR 6/4), la uscare devine 
albicios, prezintă pete de oxizi ferici, activitate biologică redusă. 

Orizontul Bt – grosime 60-120 cm, textura luto-argiloasă sau argiloasă, structura 
prismatică, culoare brun gălbui (10YR 5/6) cu pete roşcate (7,5YR 6/8), prezintă 
pelicule argiloase la suprafaţă agregatelor structurale, foarte compact, neoformaţii 
ferimanganice frecvente (bobovine). 

Orizontul C – apare la adâncimi mai mari de 150 cm, textura diferită în funcţie de 
caracteristicile materialului parental, nestructurat. Dacă materialul parental este bogat 
în CaCO3 se formează un orizont Ck, iar dacă este alcătuit din roci dure orizontul se 
noteaza cu R. 

Proprietaţi.  
Luvosolurile, sunt soluri moderat sau puternic diferenţiate textural, ceea ce 

determină însuşiri aerohidrice nefavorabile pe profil, deoarece conţinutul de argilă în 
orizontul Bt poate fi de 1,5-2 ori mai mare decât în orizontul Ea. Sunt slab aprovizionate 
cu elemente nutritive, conţinutul în humus este foarte scăzut 1,5-2,5 %, în orizontul Ea 
poate să scadă sub 1%, reacţia este moderat acida 5-5,5 sau puternic acidă la 
subtipurile albice în jur de 4,5; gradul de saturaţie în baze mai mic de 60 %, iar în 
orizontul Ea poate avea valori de 15-20 %. 

Management.  
Datorită slabei aprovizionări cu elemente nutritive şi a diferenţierei texturale pe 

profilul de sol, luvosolurile prezintă o fertilitate scăzută pentru majoritatea plantelor de 
cultură. Pot fi pretabile pentru culturi de câmp cum sunt: grâu, porumb, floarea soarelui, 
trifoi sau pajişti, plantaţii de pomi şi viţă-de-vie, producţiile obţinute fiind în general 
scăzute. Pentru obţinerea unor producţii ridicate, se impune, aplicarea unor măsuri de 
ameliorare complexe cum sunt: amendarea calcică pentru luvosolurile cu reacţie 
acidă, lucrări de mobilizare profundă pentru eliminarea excesului de apă şi 
îmbunătăţirea permeabilităţii solului, efectuarea lucrărilor agricole în perioadele optime 
de umiditate şi aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale pentru suplimentarea 
rezervei scăzute de elemente nutritive. 

Repartiţie.  
Pe teritoriul comunei se întâlnesc pe spatele cuestei situate la est de localităţile 

Laslău Mare şi Laslău Mic. 
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 Hidrografia 
 
Utilizarea multiplă alături de sporirea continuă a necesarului de apă impune o 

cunoaştere cât mai amplă a resurselor hidrice de care dispune fiecare spaţiu geografic, 
cu atât mai mult cu cât regularizarea cursurilor de apă, desecarea unor sectoare cu 
exces de umiditate, captarea şi valorificarea unor izvoare aduce modificări complexe 
atât în structura cât şi în organizarea spaţiului respectiv. 

Resuesele de apă din Culoarul Târnavei Mici sunt formate din reţeaua de râuri 
(permanente sau temporare), izvoare şi din ape freatice şi de adâncime. Pe teritoriul 
administrativ al comunei Suplac sunt prezente toate cele trei forme de organizare a 
resurselor de apă. 

 
Apele freatice. Cunoaşterea caracteristicilor pe care apele freatice şi izvoarele 

le au este necesară întrucât deţin rol important în alimentarea cu apă a gospodăriilor 
populaţiei, iar în anumite condiţii locale determină menţinerea excesului de umiditate. 
În general nivelul apelor freatice urmăreşte forma suprafeţei terenului suportând o 
serie de modificări în funcţie de variaţia acestuia sau pe cale artificială prin efectuarea 
unor lucrări de desecare şi eliminare a excesului de umiditate.  

Diversitatea condiţiilor petrografice şi ale reliefului au permis formarea unor 
rezerve de ape subterane, cu strate acvifere bogate şi de bună calitate.  

Lunca râului Târnava Mică are stratul freatic aproape de suprafaţă, aflat în 
legătură directă cu nivelul apei din albie.  

Regimul orizontului freatic indică un maxim la sfârşitul iernii şi începutul 
primăverii, legat de topirea zăpezilor, minimul apărând la sfârşitul verii şi începutul 
toamnei (septembrie-octombrie), când evaporaţia este ridicată, iar cantitatea de 
precipitaţii redusă. Acolo unde apa freatică ajunge la suprafaţă apar înmlăştiniri, soluri 
specifice (hidromorfe), vegetaţie hidrofilă, impunând lucrări speciale de drenare şi 
îndiguire. 

Apa freatică din Culoarul Târnavei Mici are evidente proprietăţi de potabilitate. 
Acestea sunt cantonate în special în depozite cuaternare, iar conurile de dejecţie ale 
pâraielor din zona deluroasă conţin cantităţi importante, mai ales de apă freatică 
exploatabilă. 

La scara culoarului, stratele agvifere freatice cu cele mai abundente acumulări 
caracterizează conurile şi şesurile aluviale, terasele şi pânzele de grohotişuri.  

 
Apele de suprafaţă. Geosistemul hidrografic al Culoarului Târnavei Mici, este o 

componentă a bazinului hidrografic al râului Mureş.  
Pentru Culoarul Târnavei Mici nivelul de bază cu rol de „atractor” de rang 

continental este reprezentat de Marea Neagră, de rang regional – confluenţa Tisei cu 
Dunărea, de rang zonal – confluenţa Mureşului cu Târnava, de rang local – cota 
minimă din culoar înregistrată la confluenţa Târnavei Mici cu Târnava Mare la Blaj.  

Reţeaua hidrografică din Culoarul hidrografic al Târnavei Mici este dezvoltată 
asimetric datorită poziţiei asimetrice spaţiale a Târnavei Mici în cadrul culoarului. 
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Cursuri hidrografice cadastrale bonitate pe UAT Suplac 

Curs de apă Afluent Ordin 
hidrografic 

Cod 
cadastral 

Târnava Mică de dreapta al r. Târnava V IV-96.52 

Sîntioana de stânga al r. Târnava Mică VI IV-96.52.17 

Fundătura de dreapta al v. Sîntioana VII IV-96.52.17.1 

Cund de stânga al r. Târnava Mică VI IV-96.52.18 

Idiciu de stânga al v. Cund VII IV-96.52.18.1 

Tirimia de stânga al r. Niraj V IV-67.11 

 
Celelalte ape curgătoare de suprafaţă de pe teritoriul comunei Suplac au o 

lungime sub 5 km şi intră în categăria pâraielor cu scurgere temporară, nefiind astfel 
înregistrate în cadastrul apelor.  

 

 
Rețeaua hidrografică cadastrală a comunei Suplac 
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Râul Târnava Mică 
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Principalul curs hidrografic al culoarului şi implicit al comunei Suplac este Râul 
Târnava Mică, acesta având rangul hidrografic de ordinul V. Acesta se dezvoltă pe 
aliniamentul celor mai mici altitudini ale culoarului, pe direcţia generală est-vest 
determinată de orientarea şi înclinarea pe acestă direcţie a Depresiunii Transilvaniei. 
Debitele mult mai bogate ale afluenţilor care vin dispre sudul zonei din Dealurile 
Târnavei Mari au determinat o împingerea a colectorului principal spre nord astfel că 
poziţia acestuia în cadrul culoarului este asimetric. 

În partea nordică a comunei Suplac, cursurile hidrografice aparţin bazinului 
hidrografic al Nirajului. 

Târnava Mică are o lungime de cca. 196 km, o pantă medie de 5 m/km şi un 
coeficient mediu de sinuozitate (raportul dintre lungimea în linie dreaptă şi lungimea 
reală a cursului) de 1,62. Suprafaţa bazinului hidrografic este de 2071 km2 şi are un 
grad redus de împădurire a bazinului care este de cca. 27 %. Pe teritoriul comunei 
Suplac, râul Târnava Mică se desfăşoară pe o lungime de 13,5 km, având un coeficient 
de meandrare de 1,52, valoare care demonstrează că în această parte a culoarului ne 
aflăm în sectorul de curs mijlociu. Panta medie a Târnavie Mici pe teritoriul comunei 
Suplac este de 1,35 m/km. 

 
Caracteristici hidrice ale organizării geosistemului hidrografic 
Din analiza bilanţului hidrologic al Culoarului Târnavei Mici, se pun în evidenţă 

zone cu bilanţuri hidrice variate acesta fiind determinată de diversitate de organizare 
a geosistemului morfologic. Ariile cu circuit mai intens al apei se întâlnesc în unităţile 
deluroase periferice, iar cele cu circulaţie lentă în aria centrală de culoar.  

Culoarul Târnavei Mici se încadrează la cea de-a două formă de circulaţie a apei, 
aspect pus în evidenţă şi de configuraţia respectiv modul de organizare a 
geosistemului hidrografic din culoar. Acesta contribuie într-o mică măsură la creşterea 
debitului cursurilor de apă ce îl tranzitează datorită faptului că receptorii hidrografici 
(segmentul superior al bazinului care este specializat în receptarea precipitaţiilor) se 
află amplasaţi în zona deluroasă periferică. De asemenea, cantităţile de precipitaţii ce 
cad în culoar sunt mici în raport cu valorile din ariile deluroase. 

Pe fondul scăderii cantităţilor de precipitaţii ce cad în culoar de la est la vest şi a 
creşterii evapotranspiraţiei pe aceiaşi direcţie scurgerea hidrică înregistrează o 
creştere la nivelul culoarului de la vest la est. Astfel, scurgerea medie de suprafaţă se 
încadrează pe teritoriul comunei Suplac la valori cuprinse între 2-3 l/s/km2. 

Repartiţia scurgerii hidrice în timpul anului oglindeşte în mare măsură influenţa 
reliefului, stabilitatea stratului de zăpadă, durata şi intensitatea de topire a acesteia, 
cantitatea de precipitaţii lichide căzute în cadrul bazinelor. Astfel, în cadrul Culoarului 
Târnavei Mici se pune în evidenţă un regim de scurgere format din cel de tip 
pericarpatic transilvan specific sectoarelor de râu dezvoltate în aria depresionară.  
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Scurgerea medie specifică în Podişul Târnavelor (sursa: V. Sorocovschi, 1996, 

p. 71). 
 
Bilanţul hidrologic şi debitele medii ale râurilor din Culoarul Târnavei Mici (după  

I. Ujvári, P. Gălan, 1972; V. Sorocovschi, 1996). 

Râul 
Postul 
hidro. 

Supr. 
(km2) 

H 
med 
(m) 

Q0 
(m3/s) 

X0 
(mm) 

Y0 
(mm) 

Z0 
(mm) 

U0 
(mm) 

Târnava 
Mică 

Sărăţemi 447 881 5,67 908 399 509 125 

Târnava 
Mică 

Târnăveni 1478 587 8,30 736 177 559 48 

 
Regimul pericarpatic transilvan se caracterizează prin ape mari de scurtă 

durată nivopluviale în luna martie şi cu viituri mai ales în perioada mai-iulie. 
Alimentarea este de tip pluvial, iar în perioada rece a anului, de tip pluvio-nival pentru 
o perioadă scurtă de timp (tabel 3). 
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 Procentul scurgerii medii lunare în bazinul râurilor care traversează Podişul 
Târnavelor (după I. Ujvári, P. Gălan, 1972; V. Sorocovschi, 1996). 

Râul 
Post 

hidro. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Niraj 

 
Cinta 

5,23 7,95 13,12 15,75 12,68 10,12 9,25 5,71 4,15 4,25 5,50 5,85 

Târnava 
Mare 

Mediaş 
4,99 8,35 13,40 15,60 13,90 10,80 9,73 5,63 4,08 3,91 4,42 5,19 

Târnava 
Mică 

Sărăţeni 
5,64 7,70 12,90 16,00 12,50 9,78 8,47 5,74 4,29 4,50 5,30 6,68 

 
Scurgerea medie lunară 

hidrică a principalelor râuri din 
Podişul Târnavelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regimul de scurgere hidric este unul Pericarpatic transilvănean. Acesta 

înregistrază ape mari de primăvară când se scurg cca. 12-15 % din volumul anual 
după care volumul scurs scade treptat spre lunile de toamnă când se înregistrează 
minimul scurgerii cu valori de 2-5 %. Din august şi până în noiembrie se instalează 
seceta hidrologică iar frecvenţa viiturilor de toamnă este de 30-45 %. Iarna datorită 
unor încălziri bruşte ale aerului, asociate cu mişcările de tip föhn de pe flancul estic al 
Munţilor Apuseni se pot produce viituri catastrofale de origine nivo-pluvială. 

Din analiza scurgerii hidrografice a râurilor la nivelul Depresiunii Transilvaniei, se 
deduce că acesta este afectat de ape mari în perioada de primăvară, maximul 
înregistrându-se în luna aprilie şi scade treptat spre lunile de toamnă când se 
instalează seceta hidrologică. Astfel, lunile de primăvară-vară (intervalul aprilie-iunie) 
sunt cele mai vulnerabile în ceea ce priveşte impactul apelor de suprafaţă asupra 
organizării celorlaltor componente geosistemice. Cele mai afectate, din acest punct de 
vedere, sunt componentele antropice, care prin nesocotirea potenţialului distructiv al 
apelor mari au avut de suferit material de pe urma inundaţiilor.  
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Inundaţiile au determinat, la rândul lor, adaptări specifice ale componentelor 
antropice din cadrul culoarului (migrarea vetrelor de aşezări, sisteme hidrotehnice de 
îndiguire a sectoarelor de vale inundabile, canale de desecare etc) în vederea integrării 
organizatorice a acestui aspect al realităţii geografice. 

 
Scurgerea şi debitele medii ale reţelei hidrice din cadrul depresiunii scot în 

evidenţă faptul că în afară de Târnava Mică (5,67 m3/s staţia Sărăţeni, cca. 7,20 m3/s 
la Idrifaia şi 8,30 m3/s la Târnăveni) celelalte văi au debite medii anuale mici şi foarte 
mici, sub 0,05 m3/s (Sîntioana 0,045 m3/s, Fundătura 0,025 m3/s, Cund 0,055 m3/s, 
Idiciu 0,035 m3/s).  

 

 
Repartiţia spaţială a scurgerii medii anotimpuale (% din scurgerea medie anuală) 

(sursa: Sorocovschi, V., 1996, p. 88). 
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Scurgerea şi debitele maxime ale râurilor din cadrul culoarului se produc în 
perioada caldă a anului determinate de viiturile provenite din ploi sau cele din 
asocierea topirilor bruşte ale stratului de zăpadă cu ploi de lungă durată de origine 
advectivă.  

Datorită caracterului tranzitiv al culoarului scurgerea maximă la nivelul bazinelor 
de rang inferior se produce diferenţiat. De cele mai multe ori aportul de debit maxim 
este realizat de către Târnava Mică iar celelalte pâraie au debite normale.  

Valorile debitelor maxime cu diferite asigurări pun în evidenţă capacitatea mare 
de recepţie şi de drenaj a bazinelor hidrografice din cadrul culoarului (tabel 4). 

Debitele maxime cu o asigurare de 1 % cu o frecvenţă de producere de 1 caz/100 
ani, pot depăşi debitul mediu de cca. 100 ori (cca. 550-600 m3/s pentru sectorul mijlociu 
unde este localizată comuna Suplac), aceasta însemnând că sistemele hidrografice al 
cursurilor ar trebuie să transporte un volum de apă specific a 100 cursuri de rangul 
Târnavei Mici la debite normale.  

Aceste volume mari de apă se răsfrâng în mod catrastrofal asupra organizării 
geosistemelor din cadrul Culoarului Târnavei Mici, conform Principiului şocului 
catrastrofal.  

 
Debitele şi scurgerea maximă a principalelor râuri din Culoarul Nirajului (după I. 

Ujvári, P. Gălan, 1972). 

Râul 
Postul  
hidro 

Debit 
maxim 

(m3/s) cu 
asigurare 

1% 

Debit 
maxim 

(m3/s) cu 
asigurare 

3% 

Debit 
maxim 

(m3/s) cu 
asigurare 

5 % 

Debit 
maxim 

(m3/s) cu 
asigurare 

10 % 

Târnava 
Mică 

Sărăţeni 405 297 225 160 

   
Eliminarea acestor efecte s-a realizat prin amenajări hidrotehnice cu funcţie 

multiplă dintre care se evidenţiază cel de eliminare a inundabilităţii de la Bălăuşeri de 
tip polder.  

Debitele catastrofale determină o remodelare radicală a componentelor 
geosistemice sau lasă urme adânci în structura şi „memoria” organizatorică a 
geosistemelor naturale şi antropice. 

 
Debitul şi scurgerea minimă se produc de regulă în perioada rece (toamnă-

iarnă) a anului. Repartiţia teritorială a scurgerii minime cu asigurare de 95 % urmăreşte 
fidel legile formării scurgerii. Conform Legii zonalităţii verticale a umidităţii, creşte şi 
valoarea scurgerii minime aceasta fiind cuprinsă între 0,5-1,5 l/s/km2 în aria înaltă a 
culoarului şi ajunge la valori sub 0,5 l/s/km2 în aria joasă a culoarului.  

Secarea râurilor în cadrul depresiunii este specifică numai pâraielor foarte mici, 
cu debite medii sub 0,01 m3/s.  
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Scurgerea solidă este reprezentată de către debite solide ridicate şi transportate 
în special de cursul Târnavei Mici, care în general tranzitează unitatea depresionară 
spre sectorul terminal inferior al bazinului unde se sedimentează în albia majoră o 
parte, o parte fiind preluate de cursul Târnavei Mari. Valorile cele mai mari ale debitului 
solid se produc odată cu debitele maxime lichide în cursul anului acestea fiind 
rezultatul procesului de eroziune al formaţiunilor geologice din aria podişului. 

Spaţial, valorile debitului solid cresc dinspre aria deluroasă spre partea centrală 
şi vestică a culoarului, unde se înregistrează şi cele mai mari valori. Acest aspect este 
pus în evidenţă şi de întinsele arii ocupate cu nisipuri şi mâluri dezvoltate în lunca 
Târnavei Mici care se impun în peisaj şi în bilanţul spaţial al utilizării terenului. 

 

 Clima 
 
Definirea particularităţilor climatice s-a realizat prin analiza cantitativă a 

principalelor elemente climatice şi repartiţia spaţială a acestora. În cadrul teritoriului 
analizat datorită suprafeţei reduse a comunei se pun în evidenţă câteva diferenţieri ale 
elementelor climatice în plan teritorial, cele în plan altitudinal fiind mai puţin 
reprezentative. 

 
Temperatura aerului 
Temperatura aerului reprezintă parametrul de stare energetică a atmosferei în 

raport de care se produc procesele cu caracter disipativ din cadrul acesteia şi din 
cadrul geosistemelor care vin în contact cu atmosfera. Pentru punerea în evidenţă a 
acestei stări energetice se utilizează o serie de indicatori climatici cu caracter general 
(temperatura medie anuală şi lunară a aerului, respectiv repartiţia lor spaţială, 
temperaturile extreme absolute) şi particular (sumele tempereturilor medii zilnice ≥ 00 

C, 100 C, 150 C, datele medii de trecere a temperaturii aerului prin diferite praguri 
valorice, numărul mediu anual şi lunar de zile respectiv nopţi cu valori caracteristice 
ale temperaturii aerului, inversiunile de temperatură).  

 
Temperatura medie anuală a aerului 
Reprezintă cel mai general indicator climatic referitor la starea termică a 

atmosferei cu implicaţii largi în gândirea amenajării teritoriului. Acest indicator climatic 
se ia în calcul pentru analiza generală a favorabilităţii climei unui spaţiu dat, repartiţiei 
spaţiale a localităţilor şi infrastructurilor teritoriale, a dotărilor economice, a zonării 
culturilor agricole etc.  

Temperatura medie multianuală a aerului din cadrul comunei Suplac este 
cuprinsă între 8-90 C. 
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Temperatura medie lunară şi anuală a aerului în comuna Suplac în intervalul 
1992-2000 (după www.tutiempo.net, date de la staţia Tg. Mureş). 

Anul  
        
Luna 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

I -5,7 -4,2 -0,7 -3,5 -2,5 -1,3 -0,1 -2,1 -6,5 

II -3,0 -6,3 1,6 2,9 -3,9 -1,3 0,8 -1,2 -0,4 

III 3,9 1,3 6,0 4,6 -0,3 2,9 1,8 4,8 4,7 

IV 10,3 9,2 11,6 9,0 10,3 5,8 11,4 11,1 13,6 

V 13,2 16,4 14,9 14,3 17,2 15,3 14,7 15,0 17,5 

VI 17,9 18,4 17,9 18,5 19,8 18,3 20,0 20,3 20,2 

VII 20,0 19,1 21,2 21,6 18,8 18,6 18,6 22,6 20,6 

VIII 22,5 19,8 19,8 18,3 19,9 18,0 18,4 21,0 22,4 

IX 14,3 13,2 19,0 13,9 12,6 12,8 14,3 17,8 15,1 

X 10,3 10,8 9,0 9,2 10,1 6,2 10,8 10,2 10,7 

XI 4,4 -0,5 4,0 -0,1 5,8 4,0 1,7 2,4 7,1 

XII -3,6 1,3 -0,7 -2,1 -0,5 0,8 -5,2 -2,1 0,6 

Anual 8,7 8,2 10,3 8,9 8,9 8,3 8,9 10,0 10,5 

 
Diferenţierile de temperatură sunt date de influenţa unităţii deluroase adiacente 

respectiv altitudinea acestora. 
 
 Variaţia multianuală a 

temperaturii medii anuale a 
aerului în intervalul 1992-
2000, comuna Suplac (date de 
la staţia Tg. Mureş). 

 
Variaţia temperaturii 

medii anuale în intervalul 
analizat se înscrie în 
amplitudinea normală de 
variaţie multianuală, punându-
se în evidenţă întervale de 3-4 
ani cu medii anuale de 9-100C 
şi respectiv 2-3 ani cu medii 
anuale 8-90C.  

 
 

 
Trendul temperaturii medii anuale urmează tendinţa globală de creştere, fapt ce 

se poate deja resimţi prin creşterea generală a instabilităţii atmosferice şi prelungirea 
perioadelor de secetă în alternanţă cu cele pluviale. 
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Temperatura medie a lunilor caracteristice ale anului (ianuarie şi iulie) 
Valorile medii ale temperaturilor lunilor caracteristice surprind starea termică a 

atmosferei în intervalul rece şi cald al anului.  
Temperatura medie lunară a lunii ianuarie în cadrul comunei Suplac este 

cuprinsă între -2 şi - 40 C. 
În luna iulie, media lunară atinge valori de 21 - 220 C 
 

Variaţia multianuală a 
temperaturii medii lunare a 
aerului în intervalul 1992-2000 
în comuna Suplac (date de la 
staţia Tg. Mureş). 

 
Repartiţia spaţială a 

temperaturilor medii ale lunilor 
caracteristice ale anului 
respectă în linii generale 
repartiţia valorilor medii 
anuale.  

 
 
 
 
 
 

 
Din perspectiva favorabilităţii termice a teritoriului comunei Suplac, aceasta se 

încadrează în limitele optimului termic, atât în perioada rece cât şi în cea caldă a anului, 
neexistând restricţii termice în vederea valorificării economice. 

Temperaturile maxime şi minime absolute 
Acest indicator climatic surprinde stările extreme ale temperaturii atmosferei cu 

posibilităţi de repetabilitate în timp. Valorile extreme sunt considerate stări accidentale 
rezultate din acţiunea conjugată a mai multor factori climatogenetici (circulaţia 
atmosferei, configuraţia reliefului, starea suprafeţei active, intervenţia factorului 
antropic etc.), care au un impact negativ asupra stării şi funcţionabilităţii tuturor tipurilor 
de geosisteme din cadrul spaţiului geografic, manifestat prin distrucţia unor 
componente geosistemice, întreruperea funcţionabilităţii temporale ale unora, sau 
inhibării acestora. Astfel, în analiza organizării spaţiului geografic şi gândirii modelării 
componentelor acestuia, temperaturile extreme se impune a fi luate în calcul ca şi o 
variabilă de control şi dimensionare a rezistenţei. 

În comuna Suplac (staţia Tg. Mureş), valorile temperaturilor extreme absolute 
minime şi maxime înregistrate de-a lungul observaţiilor meteorologice sunt de – 32,80 
C (25.01.1942) şi +39,00 C (20.07.1936).  

Valorile extreme ale temperaturilor din cadrul comunei Suplac se încadrează în 
clasa celor mari ca şi extremitate.  
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Suma anuală a temperaturii medii zilnice ≥ 00 C 
Acest indicator climatic, cu caracter sintetic (special), exprimă suma 

temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C din decursul unui an calendaristic. Indicatorul este 
utilizat ca reper climatic în organizarea spaţiului şi în special în zonarea culturilor 
agricole, a vegetaţiei forestiere în lucrări de reîmpăduriri, în arhitectura construcţiilor 
pentru locuit, în repartiţia infrastructurilor teritoriale etc. 

În cadrul comunei Suplac, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C are o repartiţie 
uniformă şi este cuprinsă între 3200-34000 C.  

Suma anuală a temperaturii medii zilnice ≥ 100 C 
Acest indicator exprimă suma temperaturilor medii zilnice ≥ 100 C luate separat 

din cadrul şirului de date statistice. Temperatura medie zilnică de 100 C reprezintă 
pragul termic de declanşare a proceselor biochimice de vegetaţie pentru majoritatea 
culturilor agricole, astfel că, suma acestei medii termice zilnice se ia în calcul, în 
repartiţia spaţială a culturilor agricole în funcţie de necesităţile termice ale acestora. 
Anumite culturi agricole (grâul, porumbul) au nevoie pentru ultimele faze fenologice 
(legare, coacere) de sume mari ale temperaturii medii zilnice (≥ 100 C). 

În cadrul comunei Suplac, suma temperaturilor medii zilnice ≥ 100 C înregistrează 
valori de 2400-28000 C. Atât suma temperaturilor medii zilnice ≥ 00 C cât şi cea a 
temperaturilor de ≥ 100 C, au o repartiţie spaţială asemănătoare, impusă de factorul 
relief, altitudine şi de repartiţia spaţială a temperaturii medii anuale. 

Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii zilnice 
≥ 00 C 

Acest indicator climatic se referă la data medie calendaristică de trecere a mediei 
termice zilnice peste pragul de 00 C. Indicatorul are o importanţă deosebită în 
agricultură, în silvicultură, deoarece acesta reprezintă pragul temporal şi termic de 
declanşare a proceselor biotice de vegetaţie. De momentul calendaristic al trecerii 
temperaturii medii zilnice peste şi sub acest prag termic, depinde lungimea perioadei 
de vegetaţie a plantelor, iar cum unele dintre ele au perioade mai lungi de vegetaţie 
decât altele (plante naturale cât şi culturi agricole), acestea sunt dependente în mod 
categoric de durata perioadei vegetative şi mai ales de durata optimă când 
temperatura medie zilnică depăşeşte 100 C. 

În ceea ce priveşte data medie calendaristică de trecere a temperaturii aerului 
peste acest prag valoric, în cadrul comunei Suplac, aceasta se realizează în medie, în 
intervalul 21.II - 1.III.  

Data medie de producere a ultimei zile cu temperaturi medii zilnice ≥ 00 C este 
cuprinsă în intervalul 21.XI-1.XII.  

Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu temperaturi medii zilnice 
≥ 100C 

Acesta este un indice climatic echivalent cu cel prezentat anterior, diferenţierea 
constând în faptul că se ia în calcul pragul termic mediu zilnic de 100 C. 

Pentru comuna Suplac data medie de producere a primei zile cu temperaturi 
medii zilnice ≥ 100 C este 21.IV - 1.V, iar ultima zi cu temperaturi medii zilnice ≥ 100 C 
se produce în intervalul 1.X – 11.X. 
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Data medie de producere a primei şi ultimei zile cu îngheţ 
Acest indicator climatic surprinde momentul calendaristic de producere a primelor 

şi ultimelor temperaturi ≤ 00 C generatoare de îngheţ ale apei la nivelul solului şi a 
tuturor componentelor geosistemice care conţin apă în stare liberă (plante, soluţii 
apoase etc.). Producerea primelor şi ultimelor temperaturi negative ale aerului la 
nivelul solului în perioadele de tranziţie dintre anotimpul cald şi cel rece (şi invers) ale 
anului, impun adaptări specifice ale geosistemelor vulnerabile la acest factor de stres 
climatic. Producerea acestor stări sinoptice mai devreme sau mai târziu decât media 
climatică, determină stări critice mai ales pentru speciile de plante care nu şi-au 
dezvoltat evolutiv un mecanism de protecţie, datorită faptului că acestea au fost 
introduse în spaţii geografice cu momente timpurii sau târzii de producere ale acestui 
fenomen climatic. Este vorba în primul rând de unele culturi agricole (porumb, legume: 
ardeiul gras, roşiile, vinetele, pomii şi arbuştii fructiferi) care au de suferit din plin de pe 
urma manifestării acestui fenomen. Din această perspectivă data medie de producere 
a primei şi ultimei zile cu îngheţ poate fi considerată ca şi un element de risc climatic. 

În comunei Suplac datele medii calendaristice de producere a primului îngheţ se 
situează în intervalul 1.X -11.X, iar ultimul îngheţ se poate produce între 21.IV - 1.V.  

Inversiunile de temperatură 
Inversiunile de temperatură reprezintă fenomene climatice specifice perioadei 

reci a anului şi constau în inversarea stratificării termice a atmosferei joase, 
determinate de condiţii sinoptice şi de relief specifice: invazie de aer rece urmat de o 
perioadă de blocaj a circulaţiei pe fondul instalării unor anticicloni termici, răcire 
radiativă pronunţată a suprafeţei active şi implicit a aerului din vecinătatea acesteia, 
existenţa formelor depresionare şi negative de relief care favorizează acumularea 
aerului rece. 

Impactul geografic al acestui fenomen climatic este deosebit, el impunând 
inversarea etajării normale a geosistemelor naturale şi antropice, a componentelor 
dependente de factorul termic (vegetaţie, faună, sol, procese geochimice şi 
geomorfologice, culturi agricole, pomi fructiferi, viţă-de-vie, infrastructuri teritoriale, 
localităţi etc.) în cazul manifestării periodice şi perturbării (datorită prelungirii şirului de 
zile cu temperaturi coborâte) în cazul manifestării ocazionale. 

Culoarul hidrografic al Târnavei Mici, unitate geografică în care se află situată 
comuna Suplac întruneşte toate premisele favorabile de formare a inversiunilor termice 
totale şi parţiale (formă depresionară de relief, prezenţa unităţii deluroase în vecinătate 
de pe care se scurge gravitaţional aerul rece) astfel că, în cadrul acestui spaţiu 
fenomenul se manifestă din plin. 

Ca rezultat al incidenţei factorilor ce concură la schimburile termice ce se produc 
în regim anticiclonic între diferitele strate atmosferice în Culoarul hidrografic al 
Târnavei Mici, se pot distinge două tipuri de inversiuni. 

 
Inversiunile totale, care cuprind întregul strat atmosferic situat între fundul 

depresiunii şi nivelul culmilor deluroase din jur (Podişul Târnavei Mici în nord şi Podişul 
Târnavei Mari în sud). Acestea se instalează, în general, pe fondul unor mase de aer 
reci cu grosimi mari).  
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Culmile Carpaţilor Meridionali barează alunecarea spre sud a pânzelor reci de 
aer nordic, constituind pentru acestea un prag greu de trecut. Acestea au o 
„profunzime” termică mare (se extinde pe o amplitudine de cca. 200 C) şi se extind pe 
suprafeţe mari, înglobând întrega Depresiune a Transilvaniei şi implicit Culoarul 
hidrografic al Târnavei Mici. Acest tip de inversiune are o frecvenţă redusă (un caz la 
2 ani), iar durata nu depăşeşte 2-3 zile. 

Inversiunile totale odată ce s-au instalat, pot determina scăderi pronunţate ale 
temperaturii aerului pe suprafaţa întregii depresiuni, determinând disfuncţii în cadrul 
geosistemelor antropice (temperaturi scăzute care îngreunează sau paralizează 
activităţile în aer liber, solicită la maxim sistemele de încălzire, determină o creştere 
substanţială a consumului energetic etc.). 

 

Inversiunile parţiale se formează în cadrul culoarului în ansamblul său, sau pe 
suprafeţe mai restrânse, prin concurarea (separat sau combinat) advecţiilor de aer 
rece, scurgerea acestuiea de pe versanţii unităţilor deluroase în aria culoarului precum 
şi prin răcirile radiative nocturne ale suprafeţei active şi implicit ale aerului din 
vecinătatea acesteia.  

Frecvenţa medie anuală a inversiunilor parţiale în cadrul unităţii se ridică la 10-
15 zile, fiind mai crescută în timpul nopţii (20-25 zile/an). Ziua, frecvenţa este mai 
scăzută (5-10 zile/an). De asemenea, frecvenţa este mai crescută pe fundul văilor şi 
mai scăzută în unităţile deluroase periferice. 

Acest tip de inversiune, contribuie cel mai decisiv la organizarea geosistemelor 
naturale şi antropice vulneabile la factorul termic, datorită frecvenţei anuale de 
producere şi a duratei acestuia. 

 

Umezeala atmosferei 
Vaporii de apă conţinuţi în atmosferă, de origine advectivă sau locală (rezultaţi 

din procese de evaporare sau evapotranspiraţie), constituie o caracteristică importantă 
în definirea mediului climatic a unui spaţiu geografic. Deşi invizibili şi mai greu de 
evidenţiat, vaporii de apă participă la toate procesele fizice, chimice, biochimice, 
geochimice şi biotice din cadrul spaţiului geografic; aceştia dau în mod efectiv 
climatului caracterul de „umed” sau „uscat”2, asigură umiditatea necesară formării 
norilor convectivi şi producerii precipitaţiilor. De asemenea, favorizează şi chiar 
participă la toate fenomenele de alterare superficială a rocilor şi la procesul de 
solificare, reduc insolaţia la nivelul suprafeţei active prin absorbţia şi difuzia radiaţiilor 
solare directe, iar noaptea frânează răcirea radiativă a suprafeţei active şi implicit a 
aerului din apropierea acesteia, reducând astfel, contrastele termice excesive ale 
microclimatului. 

Cantitatea vaporilor de apă din atmosfera unui spaţiu geografic depinde de 
originea maselor de aer ce traversează sau stagnează în cadrul acesteia şi distanţa 
parcursă în deplasarea lor spaţială, de frecvenţa şi cantitatea de precipitaţii căzute 
anterior în cadrul acelui spaţiu, de tipul şi structura suprafeţei active (grad de acoperire 
şi tipul de vegetaţie, extinderea suprafeţei acvatice şi a ariilor umede etc.).  

                                            
2  Este interpretată greşit ideea conform căreia cantitatea de precipitaţii din ploi impune caracterul 

de „umed” sau „uscat” climatului, deoarece acestea sunt fenomene spaţio-temporale discontinue. 
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Influenţa factorului altitudine nu este pusă în evidenţă în repartiţia spaţială a 
umidităţii. 

În cadrul comunei Suplac valorile medii climatice ale umidităţii aerului sunt 
cuprinse între 84-88 %.  

Se remarcă totuşi o diferenţiere a valorilor umidităţii la nivel local, astfel că 
aceasta este mai mare în nord şi sud şi scade treptat spre partea estică şi vestică a 
comunei. În perioada caldă a anului valorile umezelii relative se reduc mult datorită 
intensificării circulaţiei atmosferei care evacuează cea mai mare parte a umezelii din 
zonă, aportul din exterior fiind scăzut datorită instalării în această perioadă, a circulaţiei 
de blocaj, reducerii cantităţilor de precipitaţii care completează deficitul de umiditate, 
creşterii consumului de umiditate al covorului vegetal etc. Aceasta este cuprinsă la 
nivelul comunei Suplac între 72% şi 76 %. În ceea ce priveşte regimul anual al 
umidităţii aerului, se constată prezenţa a două maxime la nivelul comunei, unul 
principal în decembrie-ianuarie şi unul secundar în mai-iulie, cauzat de intensificarea 
circulaţie vestice în această perioadă, care dau precipitaţii de tip mixt (advective-
convective). Minimul principal se produce în luna aprilie, iar cel secundar în luna 
august. 

Mersul diurn al umezelii relative din cadrul comunei Suplac este influenţat direct 
de regimul insolaţiei. Totuşi, faţă de ora maximului de intensitate a insolaţiei (ora 12), 
care ar trebui să prezinte o simetrie pentru mersul diurn al elementelor meteorologice, 
se constată o disimetrie a curbei higrometrice, provocată de inerţia de încălzire şi 
umezire a aerului, faţă de cea a suprafeţei active.  

În cursul nopţii se produce o mişcare descendentă a aerului rece şi umed pe 
versanţii periferici ai culoarului dinspre aria deluroasă alăturată, producând astfel o 
creştere progresivă a umidităţi relative din ariile joase şi din văi, până la răsăritul 
soarelui. Aerul dislocat din spaţiul deluros periferic este înlocuit cu unul mai uscat din 
atmosfera liberă, astfel că spre deosebire de ariile joase şi de văi umezeala relativă 
din ariile înalte scade în cursul nopţii, scădere care iarna continuă şi în cursul zilei. 

Vara, în cursul zilei, în ariile deluroase înalte aerul este mai uscat înainte de 
amiază, decât în a doua parte a zilei, când vaporii de apă sunt înălţaţi din văi de către 
circulaţia convectivă. 

În luna ianuarie, mersul diurn al umidităţii relative a aerului se caracterizează prin 
amplitudini destul de reduse, cuprinse între 12-13 %, maximul diurn realizându-se 
simultan cu minimul diurn de umiditate (în orele dimineţii), iar minimul diurn simultan 
cu maximul diurn de temperatură. 

În lunile de primăvară mersul diurn al amplitudinii umidităţii aerului este mai 
accentuat (cca. 35-40 %) datorită creşterii amplitudinii de variaţie diurnă a temperaturii 
aerului. 

În luna iulie amplitudinile de variaţie a umezelii nu le depăşesc în general pe cele 
realizate în luna aprilie. Din această cauză, la orele amiezii, vara, în cadrul Culoarului 
hidrografic al Târnavei Mici se realizează şi cei mai mari gradienţi ai variaţiei zilnice a 
umidităţii relative din cursul anului, când la altitudini joase (sectoare de vale şi luncă) 
se produce minimul diurn, iar la altitudini mari (în cadrul unităţilor deluroase), maximul 
diurn. Pentru lunile de toamnă, amplitudinile medii orare ale umezelii relative se menţin 
ridicate (peste 40 %) şi scad odată cu altitudinea. 
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Nebulozitatea atmosferică, ceaţa, vizibilitatea  
Norii, ceaţa şi vizibilitatea atmosferică, constituie fenomene meteorologice ce se 

produc ca efect al condensării vaporilor de apă din atmosferă în momentul atingerii 
temperaturii de condensare. Între cele trei fenomene există o strânsă interdependenţă, 
astfel că vizibilitatea orizontală este funcţie de intensitatea ceţii care se produce la 
suprafaţa solului şi de prezenţa, respectiv felul norilor la diferite nivele în troposferă. 
Pe de altă parte odată cu creşterea altitudinii şi cu atingerea, (depăşirea) nivelului de 
condensare, ceaţa şi norii au caracteristici comune neputându-se face distincţie între 
aceste două elemente metorologice. Influenţele acestor trei elemente climatice 
intercondiţionate în organizarea spaţiului sunt multiple, dintre acestea remarcându-se: 
modificarea regimului radiaţiei solare directe şi implicit a temperaturii aerului, creşterea 
umidităţii aerului, scăderea duratei de strălucire a soarelui, scăderea vizibilităţii 
atmosferice (cu impact asupra căilor de transport rutier şi aerian etc.). 

În ceea ce priveşte nebulozitatea, Culoarul hidrografic al Târnavei Mici se 
caracterizează printr-o variaţie specifică a valorilor nebulozităţii, determinată de tipurile 
genetice de nori prezenţi aici. Alături de formaţiunile noroase advective rezultate din 
circulaţia maselor de aer (nori stratiformi, frontali) sunt prezenţi şi nori locali, de origine 
convectivă. 

Norii stratiformi (Altocumulus, Stratocumulus, Stratus, Nimbostratus) se dezvoltă 
în pânze, mai mult sau mai puţin compacte, în funcţie de anotimp şi în funcţie de 
masele de aer. Grosimea lor este mică (cazul tipului Altostratus), depăşind în puţine 
cazuri, înălţimea de 2500 m. Cel mai frecvent aceştia au înălţimi mai mici, sub 2000 m 
acoperind în totalitate bolta cerească. 

Norii convectivi (Cumulonimbus şi Cumulus), prin gradul de variaţie a frecvenţei 
scot în evidenţă procesele convective din cadrul unui spaţiu. Deşi norii Cumulus nu 
dau precipitaţii decât rareori, ei au fost luaţi în calcul în analiza frecvenţei de apariţie, 
deoarece prin evoluţie ei se pot transforma în nori Cumulonimbus, care dau 
precipitaţiile sub formă de averse în sezonul cald. Norii convectivi au o frecvenţă mai 
redusă de producere în sezonul rece al anului, datorită întreruperii parţiale a mişcărilor 
convective ale aerului în stratificaţie de tip anticiclonic. 

 În sezonul cald, când procesele convective se amplifică, frecvenţa de apariţie a 
acestor nori creşte considerabil. Frecvenţa maximă de producere a norilor convectivi 
se realizează în luna iulie. Regimul anual al nebulozităţii se caracterizează prin două 
maxime (un maxim principal în decembrie şi altul secundar în mai) şi două minime (un 
minim principal în august-septembrie şi unul secundar în martie-aprilie).  

Maximul principal de nebulozitate care se suprapune cu cel de umiditate se 
datorează regimului de presiune scăzută existent deasupra Europei Centrale şi de Est 
în această perioadă, care condiţionează advecţia de aer maritim din vestul şi sud-
vestul continentului. Umiditatea ridicată a acestor mase de aer precum şi temperatura 
scăzută a aerului de pe continent, duc la saturarea aerului cu vapori de apă şi la 
formarea de nori stratiformi persistenţi, cu plafonul inferior foarte coborât. 
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Valoarea medie a nebulozităţii în această perioadă a anului este cuprinsă între 
7,0-7,5 zecimi. Începând cu luna ianuarie, odată cu intensificarea activităţii 
anticiclonului Siberian şi extinderea dorsalei spre continentul european, se produce o 
scădere a temperaturii şi umidităţii aerului, aceasta determinând şi o scădere a 
nebulozităţii. Unirea dorsalei anticiclonului Siberian cu cel al Azorelor conduce la 
instalarea în partea centrală şi estică a Europei a unui regim de presiune ridicată, în 
astfel de condiţii norii neputându-se forma. Această situaţie corespunde cu minimul 
secundar de nebulozitate din lunile martie-aprilie. Intensificarea activităţilor ciclonice 
din lunile de primăvară, precum şi intensificarea proceselor convectiv-termice, 
favorizate de încălzirea suprafeţei terestre şi instabilitatea maselor de aer, intensifică 
procesele de geneză a norilor (mai ales a celor de tip convectiv) şi de creştere a 
nebulozităţii, astfel producându-se maximul secundar din mai. Către sfârşitul verii, 
activitatea anticiclonului Azorelor se intensifică determinând circulaţia de blocaj, iar 
masele de aer căpătând caracter omogen în plan vertical favorizează vremea senină. 
în cea mai mare parte a Europei nu există condiţii favorabile pentru procesele de 
frontogeneză, nebulozitatea se micşorează, determinând apariţia minimului principal 
din august-septembrie.  

 
Mersul diurn al nebulozităţii atmosferei în cadrul Culoarului Târnavei Mici la orele 

8, 14, 20 (după Atlasul Climatic R.S.R., vol I., 1966). 

 

Lunile 
Ora 

8 14 20 

I 8,0 7,2 6,9 

II 7,8 7,0 6,9 

III 6,6 7,0 6,7 

IV 7,2 7,2 6,7 

V 6,8 7,1 7,0 

VI 5,6 6,6 7,2 

VII 4,5 5,0 4,5 

VIII 5,6 5,1 4,1 

IX 7,2 5,4 4,0 

X 7,6 5,9 5,1 

XI 7,9 6,5 6,4 

XII 8,2 7,4 7,0 

Anual 7,1 6,4 7,0 
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Frecvenţa nebulozităţii pe categorii de zile în Culoarul Culoarul Târnavei Mici 
(perioada 1937 – 1972). 

Lunile Tip zi 

Senine 
(nr. zile) 

(%) 
Noroase 
(nr. zile) 

(%) 
Acoperite 
(nr. zile) 

(%) 

I 4,0 12,9 9,5 30,6 16,8 54,1 

II 3,6 12,8 9,7 34,6 14,8 52,8 

III 6,0 19,3 11,8 38,0 12,5 40,3 

IV 5,7 11,9 11,8 39,3 11,8 39,3 

V 4,6 14,8 14,4 46,4 11,0 35,4 

VI 5,2 17,3 15,9 53,0 8,6 28,6 

VII 9,4 30,3 14,7 47,4 7,5 24,1 

VIII 11,0 35,4 14,0 45,1 6,2 20,0 

IX 10,7 35,6 12,5 41,6 5,4 18,0 

X 9,0 29,0 11,7 37,7 8,5 27,4 

XI 3,7 12,3 9,4 31,3 14,8 49,3 

XII 3,1 10,0 7,6 24,5 18,2 58,7 

Anual 76 21,4 143 39,3 136 39,3 

 
Regimul diurn al nebulozităţii prezintă două tipuri caracteristice:  

- tipul stabil, legat de stratificaţia stabilă a aerului răcit prin radiaţie în perioada rece 
a anului;  

- tipul dinamic-convectiv, provocat de circulaţia ascendentă de tip convectiv a 
aerului în orele de după amiază, specific perioadei calde a anului. 
 
Regimul diurn al nebulozităţii atmosferei pe anotimpuri în Culoarul Târnavei Mici 

la orele 8, 14 şi 20. 
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În cadrul acestor două tipuri majore de regim al nebulozităţii se pun în evidenţă 
patru subtipuri de regim: 
- subtipul de iarnă – cu valori ridicate ale nebulozităţii în cursul zilei şi oscilaţii mici 

de la zi la noapte, maximul de nebulozitate producându-se în orele dimineţii. La 
baza producerii nebulozităţii din cadrul acestui subtip stau fenomenele frontale şi 
inversiunile termice; 

- subtipul de primăvară – se caracterizează prin valori ridicate ale nebulozităţii, cu 
un maxim principal la orele amiezii şi unul secundar dimineaţa. Reprezintă un tip 
de tranziţie între anotimpul de iarnă şi cel de vară; 

- subtipul de vară – prezintă valori mici ale nebulozităţii cu oscilaţii mari de la zi la 
noapte. Un maxim mai bine pronunţat se pune în evidenţă la orele amiezii, ca 
urmare a intensificării proceselor convectiv-termice; 

- subtipul de toamnă – face trecerea spre subtipul de iarnă prin valori orare mai 
ridicate şi prin accentuarea maximului de dimineaţă, ca urmare a răcirii aerului şi 
intensificării inversiunilor termice. Intensitatea maximului de amiază scade pe 
măsura scăderii intensităţii proceselor convectiv-termice. 
 

Frecvenţa nebulozităţii 
pe categorii de zile în Culoarul 
Târnavei Mici (perioada 1937 
– 1972). 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ceaţa. Alături de nori, ceaţa este un element important în definirea trăsăturilor 

climatice ale unui spaţiu geografic, mai ales că de acest element climatic depinde buna 
desfăşurare a activităţilor în aer liber din diverse sectoare economice (transportul, 
activităţile din construcţii, activităţi recreative, afectează starea de sănătate a 
populaţiei, contribuie şi facilitează fenomenul de poluare etc.). 

Ceaţa reprezintă o formă primară de condensare a vaporilor de apă din atmosfera 
liberă. Ea apare atunci când vaporii de apă din apropierea solului depăşesc tensiunea 
de saturaţie, iar în atmosfera joasă se găsesc suficiente particule solide cu rol de 
nucleu de condensare. Când particulele de condensare se află în exces în atmosferă, 
ceaţa poate să apară şi în cazul când umiditatea aerului este sub punctul de saturaţie. 
Acest caz este specific aşezărilor, unde datorită gradului ridicat de poluare a 
atmosferei cu pulberi, ceaţa este un fenomen frecvent. 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 61 

După modul de formare a ceţurilor, în cadrul Culoarului Târnavei Mici se 
deosebesc următoarele categorii: 
- ceţuri radiative – specifice perioadei de tranziţie dintre anotimpul cald şi rece (cel 

mai frecvent în lunile noiembrie-decembrie), se formează prin răcirea radiativă a 
aerului din apropierea suprafeţei active, care determină condensarea vaporilor 
de apă din acest strat. Se formează, de obicei, pe fundul culoarului unde se 
acumulează aerul rece scurs de pe versaţi împreună cu umiditatea conţinută, 
aceasta amplificând fenomenul. Un rol important în formarea acestui tip de ceaţă 
îl au şi inversiunile de temperatură. Maximul de dezvoltare a acestui tip de ceaţă 
se realizează în orele dimineţii dar au o durată scurtă de existenţă (în primile ore 
de la răsăritul soarelui se evaporă); 

- ceţuri advective – se produc îndeosebi iarna, prin pătrunderea aerului rece şi 
umed de origine polar-maritimă din direcţie nord-vest; acestea, întâlnind o 
suprafaţă activă răcită, se răcesc în continuare radiativ, atingând punctul de 
saturaţie şi condensează sub formă de ceaţă. Din această perspectivă, acest tip 
de ceaţă mai poate fi considerat ca fiind de origine advectiv-radiativă. Se 
dezvoltă, de asemenea, în cadrul formelor concave de relief, văilor hidrografice. 
 
Regimul anual al zilelor cu ceaţă diferă în funcţie de tipul genetic al acestuia. 
Ceţurile de vale de tip radiativ, advectiv-radiativ, sunt mai frecvente în cadrul 

Culoarului Târnavei Mici toamna şi iarna cu număr maxim de cazuri în luna decembrie 
sau în ianuarie. Ceţurile frontale au o frecvenţă maximă în lunile de toamnă. 

Numărul total al cazurilor de zile cu ceaţă la nivelul Culoarului Târnavei Mici pune 
în evidenţă existenţa unui maxim principal în luna ianuarie (8-10 zile/lună) şi unul 
secundar în luna octombrie (7-8 zile/lună). Minimul principal se produce în luna aprilie 
(2 zile/lună maximul atingând 7 zile). 

Frecvenţa medie şi maximă a zilelor cu ceaţă în 
Culoarul Târnavei Mici (perioada 1937 – 1972). 

Luna 
Număr zile 

Medii Maxime 

I 9,8 25 

II 6,2 18 

III 2,2 9 

IV 1,6 7 

V 2,9 7 

VI 3,3 7 

VII 3,7 14 

VIII 5,2 17 

IX 6,8 20 

X 9,2 20 

XI 8,0 18 

XII 8,6 22 

Anual 67,5 184 
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Vizibilitatea atmosferică - reprezintă un parametru numeric ce depinde de 
starea optică a atmosferei; ea este în funcţie directă de intensitatea şi de durata 
diferitelor fenomene atmosferice ce reduc transparenţa aerului (ceaţa, norii, 
precipitaţiile). 

Vizibilitatea atmosferică (exprimată în procente) poate fi considerată un 
parametru climatic calitativ, care se ia în calcul mai mult în aprecierea confortului de 
trafic rutier, aerian, în domeniul turismului, prin facilitatea cu care se poate admira. 
peisajul etc. 

Valoarea vizibilităţii se apreciază prin distanţa maximă dincolo de care un obiect 
proiectat pe fondul cerului devine invizibil. Din acest punct de vedere vizibilitatea se 
grupează pe trei categorii: vizibilitate redusă – sub 1 km; vizibilitate medie – 1-10 km; 
vizibilitate mare – peste 10 km. 

 
Mersul diurn al vizibilităţii atmosferei în Culoarul Târnavei Mici (perioada 1937 – 

1972):  
a) perioada rece;        b) perioada caldă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În Culoarul Târnavei Mici vizibilitatea atmosferică are un regim anual şi diurn 

direct dependent de regimul elementelor climatice care îl generează şi controlează. 
Astfel, în ariile joase ale depresiunii, vizibilitatea este în general redusă şi medie 
datorită condiţiilor de ceaţă frecventă peste care se suprapun şi particulele în 
suspensie generate de activitatea umană, iar odată cu creşterea altitudinii, aceasta 
devine mare; de asemenea, aceasta este mai scăzută în perioadele de tranziţie dintre 
anotimpuri când sunt predominante ceţurile. Cele mai bune condiţii de vizibilitate se 
produc în lunile august-septembrie când se instalează regimul anticiclonic cu vreme 
însorită şi fără precipitaţii. 
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Precipitaţiile atmosferice 
Gradul de pluviozitate a climatului se exprimă în funcţie de densitatea reţelei 

hidrografice, precum şi de gradul de adâncire respectiv evoluţie a văilor. La aceasta 
se adaugă şi tipul de vegetaţie existent în zonă şi etajarea pe verticală a acesteia, care 
în bună măsură este influenţată şi de distribuţia altitudinală a cantităţilor de precipitaţii. 

Datorită marii varietăţi a proceselor pluviogenetice, precipitaţiile atmosferice, 
comparativ cu alte elemente meteorologice, se caracterizează printr-o mare 
neuniformitate în distribuţia lor spaţio-temporală. Acestă distibuţie se exprimă prin 
cantitate, durată, intensitate şi frecvenţă. 

 
Repartiţia anuală a cantităţii de precipitaţii 
Poziţia spaţială a Culoarului Târnavei Mici, între cele două unităţi deluroase 

învecinate (Podişul Târnavei Mici în nord şi Podişul Târnavei Mari în sud) determină 
canalizarea maselor de aer şi dispersia celulelor convective generatoare de precipitaţii 
în perioada caldă a anului. Acestea se formează cu precădere în zona centrală a 
Podişului Târnavelor după care se dispersează, spre estul culoarului resimţindu-se o 
reducere a cantităţilor medii multianuale de precipitaţii. 

 Suma anuală a cantităţilor medii multianuale de precipitaţii la nivelul Culoarului 
Târnavei Mici  este de 600-700 mm/an, faţă de aceste valori medii observându-se 
variaţii nesemnificative la nivelul culoarului. În general se observă o creştere a 
cantităţilor medii multianuale de precipitaţii dinspre partea centrală a comunei spre aria 
deluroasă adiacentă. 

 
Variaţia multianuală 

a cantităţii de precipitaţii 
în Culoarul Târnavei Mici 
(perioada 1937 – 1972). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din analiza datelor medii de precipitaţii pentru zona analizată, sporul sau deficitul 
de precipitaţii comparativ cu media multianuală se datorează excesului sau deficitului 
de precipitaţii din toate lunile anului sau numai din anumite luni, îndeosebi deficitului 
din lunile de vară.  
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Sporul excesiv cantitativ de precipitaţii din unii ani este rezultatul unei intense 
activităţi ciclonice ce se dezvoltă la periferia nordică a minimei barice din Marea 
Mediterană, ca urmare a adâncirii şi extinderii acesteia peste părţile sudice şi centrale 
ale continentului.  

Creşterea cantităţilor de precipitaţii precum şi procesul de răcire al vremii capătă 
caracter excesiv vara, în condiţiile în care odată cu adâncirea minimei din Bazinul Mării 
Mediterane are loc şi intensificarea câmpului de presiune ridicată situat în nordul 
Europei. În urma contrastului baric ce apare între cele două centre, se intensifică 
circulaţia polară cu pătrunderea unor mase de aer rece din bazinul arctic, care pe lângă 
scăderea accentuată a temperaturii, determină creşterea nebulozităţii şi căderea de 
precipitaţii abundente cantitativ şi cu caracter de aversă. 

Anii cu precipitaţii scăzute cantitativ se datorează predominării unui regim de 
presiune ridicată deasupra părţii centrale şi sud-estice a Europei, rezultată din 
extinderea dorsalei anticiclonului Azorelor, sau datorită formării unor câmpuri 
anticiclonale centrate deasupra Poloniei şi Rusiei. 

Anii cu vreme călduroasă şi secetoasă sunt cauzaţi de invazia şi staţionarea 
aerului polar continentalizat sau a maselor de aer tropicale învechite, care prin 
pătrunderea spre partea centrală a Europei se continentalizează şi mai mult. 

 
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii  
Variaţia lunară a cantităţilor de precipitaţii permite o apreciere mai complexă a 

regimului precipitaţiilor. În general se poate constata că în cadrul Culoarului hidrografic 
al Târnavei Mici şi implicit în cantităţile medii lunare de precipitaţii se repartizează în 
mod diferit de la o lună la alta, în funcţie de frecvenţa şi direcţia de acţiune a sistemelor 
barice, a maselor de aer şi a fronturilor atmosferice, precum şi a proceselor locale 
convective generatoare de precipitaţii. În perioada caldă a anului, alături de circulaţia 
generală a atmosferei, la căderea cantităţilor mari de precipitaţii contribuie într-un mod 
apreciabil şi procesele convective. În cadrul comunei Suplacu, procesele convective 
întrunesc condiţii favorabile de dezvoltare, datorită efectului de canalizare a maselor 
de aer şi efectului de baraj orografic jucat de unităţile deluroase adiacente. La aceasta 
se adaugă şi caracterul suprafeţei active din cadrul zonei, care contribuie cu un aport 
substanţial de umiditate prin procese de evapotranspiraţie.  

Acestă umiditate alături de cea conţinută în aer este ridicată convectiv, până la 
altitudinea optimă de condensare, când rezultă nori convectivi de tip Cumulonimbus 
ce dau precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de averse. 

 
Variaţia anuală a cantităţii de precipitaţii în Culoarul Târnavei Mici (perioada 1937 

– 1972). 

Luna 
Cantiatea de precipitaţii 

(mm) 
Pondere din cantiatea 

anuală (%) 

I 31,7 5,64 

II 33,9 6,03 

III 29,6 5,27 

IV 45,5 8,09 
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Astfel, se observă în mersul lunar al precipitaţiilor că se înregistrează o minimă 

principală în luna martie (cca. 25 - 30 mm) şi una secundară în luna septembrie (cca. 
30 - 35 mm) şi respectiv o maximă principală în luna iunie (cca. 65-70 mm) şi una 
secundară în luna noiembrie (cca. 40-45 mm) (fig. 12). 

 
Variaţia anuală a 

cantităţii medii lunare 
multianuale de precipitaţii în 
Culoarul Târnavei Mici 
(perioada 1937 – 1972). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Un alt aspect important ce se pune în evidenţă în ultima perioadă de timp este şi 

cel de creştere a amplitudinii de variaţie a cantităţilor medii lunare şi anuale de 
precipitaţii. Acest aspect denotă amplificarea generală a instabilităţii climei în ultima 
perioadă de timp şi apariţia fără precedent a unei alternanţe de ani secetoşi şi ani 
ploioşi pe un interval scurt de timp (cca. 3-4 ani), fapt ce amplifică impactul climei 
asupra dezvoltării teritoriale şi impune luarea în serios a variaţiei elementelor climatice, 
mai ales cele legate de cantitatea de precipitaţi. 

  
Cantităţile de precipitaţii maxime şi minime absolute lunare 
Analiza datelor privind cantităţile maxime şi minime absolute de precipitaţii 

produse în Culoarului Târnavei Mici, arată că valorile lunare oscilează în decursul 
anilor în limite largi.  

Urmărind domeniul de repartiţie al valorilor extreme lunare în decursul anului, se 
constată că cele mai ridicate cantităţi maxime lunare revin intervalului mai-august, 
când precipitaţiilor frontale li se adaugă cele de origine convectiv-termică.  

V 68,5 12,19 

VI 71,1 12,65 

VII 63,8 11,35 

VIII 57,4 10,21 

IX 35,4 6,30 

X 42,7 7,60 

XI 43,4 7,72 

XII 39,1 6,96 

Anual 562,1 100,00 
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În sezonul rece al anului (mai ales în lunile noiembrie - martie) valoarea 
cantităţilor maxime se reduce datorită genezei frontale a precipitaţiilor. Norii stratiformi 
care se formează, dau în general precipitaţii slabe cantitativ, sub formă de ninsoare 
sau burniţă.  

Distribuţia spaţială a cantităţilor maxime şi minime absolute lunare prezintă o 
importanţă practică deosebită (în alimentarea cu apă a localităţilor, protecţia împotriva 
inundaţiilor etc.), mai ales în zonarea agricolă. Din această perspectivă în Culoarul 
Târnavei Mici, în perioada caldă a anului (mai-august) cantităţile maxime lunare nu 
scad sub 15 mm ceea ce asigură culturilor agricole o cantitate de umiditate chiar şi 
perioade cu vreme mai secetoasă.  

 
Valorile maxime şi 

minime lunare absolute 
de precipitaţii în Culoarul 
Târnavei  Mici (perioada 
1937 – 1972). 

 
 
 
 
 
 
 

Cantităţile minime lunare de precipitaţii din lunile de iarnă ridică însă problema 
asigurării rezervei optime de apă din sol, necesară culturilor, odată cu începerea 
ciclului de vegetaţie, precum şi asigurarea unui strat de zăpadă suficient pentru a apăra 
semănăturile de toamnă de îngheţul din perioadele cu ger. Cantităţile minime de 
precipitaţii din perioada de iarnă-primăvară este însă suficientă pentru a asigura 
necesarul minim de umiditate pentru existenţa culturilor.  

 
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore 
Cantităţile maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore scoate în evidenţă 

caracterul pluvial al unui teritoriu. În cadrul Culoarului Târnavei Mici se observă o 
repartiţie spaţială diferenţiată a maximelor pluviometrice absolute, ceea ce denotă că 
la formarea lor concură mai mulţi factori climatogenetici cum ar fi: 
- în sezonul rece al anului, ca urmare a contrastelor dintre masele de aer ce se 

succed în cadrul activităţilor ciclonice, care prin amploarea lor duc la formarea de 
precipitaţii însemnate cantitativ;  

- cele din perioada caldă a anului sunt rezultanta activităţilor convectiv-termice; 
- precipitaţiile maxime pot avea şi o origine frontală legată de trecerea unui front 

rece de gradul II. 
În cadrul repartiţiei spaţiale a maximei absolute se observă că valorile cresc 

treptat de la vestul spre estul culoarului, datorită descărcării norilor şi a fronturilor ce 
conţin cantităţi însemnate de precipitaţii în partea estică a unităţii, acolo unde se şi 
formează.  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 67 

Cantităţile maxime de precipitaţii care se pot înregistra în 24 de ore pe teritoriul 
comunei Suplac pot depăşi 110 l/m2. Această valoare se poate înregistra prin 
conlucrarea mai multor factori climatogenetici: existenţa condiţiilor pentru o intensă 
mişcare convectivă a aerului în Culoarul Târnavei Mici, producerea unui intens proces 
de evapotranspiraţie în acest sector datorită prezenţei suprafeţelor acvatice (Râul 
Târnava Mică) şi a vegetaţiei forestiere din împrejurimi.  

Cunoaşterea cantităţilor maxime absolute de precipitaţii căzute în 24 de ore, care 
conform legilor hazardului se pot repeta la o aceiaşi intensitate sau chiar mai mare, 
este hotărâtoare în proiectarea rezistenţei infrastructurilor teritoriale, a vetrelor de 
localităţi, a sistemelor de evacuare a apei, în zonarea culturlor agricole etc. 

Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori 
Precipitaţiile solide şi alte categorii de hidrometeori se produc în perioada rece a 

anului, contribuind la formarea cantităţii lunare şi anuale de precipitaţii, cu cote variate 
în funcţie de durata de manifestare a condiţiilor climatice generatoare de hidrometeori 
(temperatura negativă a aerului, umiditatea aerului, viteza vântului). Din cantitatea 
totală de precipitaţii solide căzute în perioada rece a anului, cel mai frecvent 
hidrometeor este zăpada, iar în perioadele calendaristice de tranziţie dintre anotimpuri, 
burniţa şi lapoviţa. Valorile cantitative normale de hidrometeori căzute la momentul 
calendaristic potrivit, reprezintă elemente de favorabilitate în amenajarea teritoriului, 
iar excesele cantitative sunt factori perturbatori ce îngreunează sau blochează 
activităţile din domeniul transporturilor şi cele din aer liber, putând chiar dăuna 
activităţilor din agricultură. 

În Culoarul Târnavei Mici, hidrometeorii reprezintă o componentă climatică şi 
peisagistică specifică perioadei reci a anului, cu oscilaţii cantitative diferite ale duratei 
de manifestare de la un sezon la altul (fenomenul de oscilaţie tinde să se amplifice în 
ultima perioadă de timp, datorită transformărilor climatice ce se produc la nivel global). 
Această diferenţiere se exprimă prin alternanţa anilor cu cantităţi scăzute şi ridicate de 
hidrometeori.  

 

Frecvenţa anuală a zilelor cu 
zăpadă în Culoarul Târnavei Mici 
(perioada 1937 – 1972). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luna 
Număr  

zile 
Pondere din 
total zile (%) 

I 9,7 30,31 

II 8,2 25,63 

III 2,8 8,75 

IV 2 6,25 

V 0,2 0,63 

VI 0 0,00 

VII 0 0,00 

VIII 0 0,00 

IX 0 0,00 

X 0 0,00 

XI 2,7 8,44 

XII 6,4 20,00 

Anual 32 100,00 
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Primele zile cu ninsoare se produc din a doua jumătate a lunii noiembrie (mai rar 
în prima jumătate a lunii).  

Apariţia ninsorilor timpurii este strâns legată de instalarea deasupra părţii 
centrale ale Europei a unui anticiclon puternic şi de advecţia unor mase de aer reci şi 
umede, de natură arctică sau polară, pe flancul anterior al anticiclonului, ce duc la 
scăderea bruscă a temperaturii aerului şi la căderea de precipitaţii sub formă de 
hidrometeori. Aceştia ajungând la suprafaţa solului întâlnesc temperaturi pozitive astfel 
încât nu reuşesc să formeze un strat de zăpadă decât în părţile mai înalte ale 
depresiunii.  

Ultimele zile cu ninsoare se pot produce în ultima decadă a lunii martie, iar în 
mod excepţional, chiar şi în prima decadă a lunii aprilie, generate de aceleaşi condiţii 
sinoptice ca şi în cazul ninsorilor timpurii. Frecvenţa zilelor cu ninsoare este de cca. 32 
zile pe an.  

Frecvenţa anuală a 
zilelor cu ninsoare în Culoarul 
Târnavei Mici (perioada 1937 
– 1972). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numărul maxim de zile cu ninsoare se produce în luna ianuarie, cu o medie de 
11 zile, iar intervalul mediu calendaristic cu posibilitate de producere este cuprins între 
lunile noiembrie–aprilie. 

Stratul de zăpadă la sol nu prezintă o continuitate spaţio-temporală. 
Lipsa de continuitate este determinată de pătrunderea frecventă a aerului cald 

din sectorul sudic al continentului care determină creşterea temperaturii aerului şi în 
consecinţă dispariţia acestuia. De asemenea, continuitatea este afectată şi de 
caracteristicile suprafeţei active, caracterizată prin neomogenitate (tip de suprafaţă, 
expoziţie, mod de exploatare economică etc).  

Durata stratului de zăpadă prezintă o repartiţie spaţială diferenţiată, astfel că 
acesta creşte odată cu altitudinea reliefului. În sectorul de vale aceasta are o 
persistenţă în medie de 42 zile pe an, în aria teraselor şi a părţii superioare a culmilor 
deluroase de 45-50 zile. 

Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 7,2 cm pentru întreaga 
perioadă cu strat de zăpadă, cele mai mari grosimi înregistrându-se în lunile ianuarie 
şi februarie.  
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Grosimea medie a 
stratului de zăpadă în Culoarul 
Târnavei Mici (perioada 1937 – 
1972). 

 
Modul de depunere a 

stratului de zăpadă prezintă un 
interes deosebit într-o serie de 
domenii ale economiei, dintre 
care în mod deosebit 
interesează agricultura şi 
transporturile rutiere. 

 
Dispunerea uniformă a stratului de zăpadă reprezintă un aspect de favorabilitate 

pentru asigurarea protecţiei semănăturilor de toamnă împotriva îngheţului şi repartiţiei 
uniforme a rezervei de apă din sol, acumulată în timpul iernii. 

 
Presiunea atmosferică 
Presiunea atmosferică reprezintă un element climatic secundar în organizarea 

climatului dintr-un spaţiu geografic. Aceasta reprezintă un indicator de schimbare a 
vremii în urma modificărilor barice ce intervin în starea atmosferei.  

Din punct de vedere climatic, valoarea presiunii dă indicaţii cu privire la frecvenţa 
şi intensitatea cu care se manifestă centrii barici – cauză principală a schimbărilor 
neperiodice care se produc în starea elementelor climatice. Aceste oscilaţii 
neperiodice (mai ales cele cu amplitudine mare) sunt cauzatoare şi de disconfort baric, 
care asociate cu alte categorii de disconfort climatic (termic, de umiditate, insolaţie) 
determină şi intreţin o stare generală de disconfort climatic cu repercursiuni negative 
asupra stării de sănătate a persoanelor meteosensibile. 

În cadrul comunei Suplac, intensitatea şi regimul presiunii atmosferice este 
determinat de către factorii climatogenetici generali (dinamica generală a atmosferei şi 
formaţiunile barice asociate) şi locali (suprafaţa activă şi modul inegal de încălzire a 
acesteia). 

Valoarea medie anuală a presiunii atmosferice în cadrul comunei Suplac este de 
cca. 993,8 mb. 

În mersul anual al presiunii atmosferice se constată că cele mai ridicate valori se 
produc în intervalul septembrie-martie, iar cele mai scăzute în intervalul aprilie-august. 

Presiunea scăzută din intervalul aprilie-august se datorează extinderii talvegului 
depresionar format între ariile ciclonale din Marea Mediterană şi cele din nordul 
Europei, precum şi a ciclonilor mobili care pătrund în partea centrală sau estică a 
Europei tot dinspre Marea Mediterană şi Atlanticul de Nord. 

Situaţiile cu presiune ridicată din perioada caldă a anului se datorează extinderii 
anticiclonului Azorelor sau a brâului de mare presiune ce se formează în partea 
centrală şi estică a Europei, prin unirea dorsalei anticiclonului Azorelor cu cea a 
anticiclonului Siberian. 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 70 

Variaţia anuală a 
presiunii atmosferice în 
Culoarul Târnavei Mici 
(perioada 1937 – 1972). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Presiunea ridicată din perioada rece a anului se datorează extinderii peste 

teritoriul Europei Centrale a dorsalei anticiclonului Siberian, de origine termică, care 
impune un regim de presiune ridicată. 
 

Vântul 
Vântul reprezintă o mărime vectorială caracterizată prin direcţie şi viteză. Acesta 

reflectă condiţiile circulaţiei generale şi locale ale atmosferei, a reliefului care pe de o 
parte crează obstacole în calea curenţilor de aer, având ca efect micşorarea vitezei 
vântului, iar pe de altă parte determină convergenţa şi canalizarea curenţilor de aer, 
determinând creşterea vitezei vântului. 

În anumite perioade ale anului şi în anumite situaţii sinoptice, vântul reprezintă 
elementul climatic care domină şi influenţează regimul celorlaltor elemente climatice, 
a activităţilor economice. În ariile expuse în permanenţă vântului (asemenea celor 
expuse insolaţiei, temperaturii, precipitaţiilor etc.) acesta se impune ca element 
„invariant” în raport de care se organizează celelalte structuri geosistemice (vegetaţia, 
elemente antropice etc.). 

 
Frecvenţa şi viteza medie anuală a vântului în comuna Suplac (date interpolate 

după Clima R.S.R., 1961, staţia Pâclişa). 

Direcţii N NE E SE S SV V NV 

Frecvenţa (%) 3 12 10,5 3,6 3,5 4,2 18 14 

Viteza (m/s) 2,7 3,6 3,3 1,8 2,1 2,5 3,9 4,2 

 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 71 

Direcţia şi frecvenţa anuală a vântului în comuna 
Suplac (date interpolate după Atlasul Climatic al R.S.R., 
1966). 

 
Din analiza datelor climatice rezultă că în comuna 

Suplac se pune în evidenţă atât la nivelul valorilor anuale 
cât şi a mediilor lunare, o circulaţie predominant vestică, 
nord-vestică şi nord-estică a vântului datorită efectului de 
canalizare impus de unităţile deluroase adiacente şi 
Culoarul Târnavei Mici.  

 
 
Situaţiile de calm atmosferic au o pondere redusă în toate lunile anului (peste 31 

% din cazuri) valorile minime înregistrându-se primăvara şi cu o maximă toamna.  
Viteza vântului pe direcţii în comuna Suplacu pune în evidenţă o variaţie spaţio-

temporală destul de mare. Din analiza valorilor medii multianuale ale vitezei vântului 
se observă că aceasta este mai ridicată iarna şi primăvara, când se amplifică 
contrastele termice dintre formaţiunile barice ce afectează zona în această perioadă a 
anului şi se reduce substanţial toamna când se instalează un regim anticiclonic de 
blocaj în circulaţia atmosferică. 

Vara, regimul diurn al vântului pune în evidenţă o viteză scăzută noaptea şi una 
crescută în timpul zilei, în jurul orelor 13-14, când se amplifică procesele convective. 
În perioada de iarnă regimul diurn care are o variaţie mică de la zi la noapte, este 
perturbat numai de mişcările advective ale aerului. 

Vânturi specifice, locale.  
Brizele de vale sunt vânturi locale care au două direcţii de dezvoltare: vale-culme 

şi culme-vale şi au toate condiţiile favorabile de dezvoltare în spaţiul geografic al 
comunei Suplac (prezenţa unităţilor deluroase limitrofe şi a văilor respectiv a 
interfluviilor). În timpul zilei, aerul încălzit deasupra suprafeţelor active formează un 
flux ascendent în direcţia culmii, iar noaptea se deplasează în sens opus, ca flux 
descendent, de-a lungul văilor. 

Briza de deal se resimte în cadrul culoarului începând cu orele 20 pe timp de vară 
şi cu orele 18-19 pe timp de iarnă, până la 7-8 respectiv 10-12. Briza de vale bate în 
restul intervalului orar, în timpul zilei. Momentele de schimbare ale direcţiei brizei se 
caracterizează prin calm atmosferic. 

Brizele de deal şi de vale se produc în tot cursul anului, fiind mai pronunţate în 
anotimpul cald. Viteza vântului în timpul brizei creşte de la 0,5-1 m/s în orele de seară, 
până la 2-3 m/s în cursul nopţii şi spre dimineaţă.  

Grosimea stratului de aer afectat de briza de deal este de circa 3-5 m la instalare, 
în orele de seară, şi poate atinge 9-10 m în cursul nopţii. Acesta este mai mic în cursul 
zilei. 
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Alte fenomene climatice 
Chiciura, reprezintă fenomenul de sublimare a vaporilor de apă pe obiectele din 

spaţiul geografic în condiţiile invaziei unei mase de aer umed, de natură oceanică 
urmat după o perioadă de puternică răcire. În cadrul comunei Suplac chiciura se poate 
produce din noiembrie până în martie, ea fiind specifică perioadei reci a anului. 
Existenţa condiţiilor de formare a chiciurei o perioadă lungă de timp oferă prilejul 
depunerii unor mari cantităţi de gheaţă pe diferite tipuri de infrastructuri teritoriale 
(cabluri de curent electric, alte dotări din aer liber), pe crengile copacilor, ducând la 
ruperea acestora. Pe de ală parte chiciura reprezintă un aport suplimentar pentru 
îmbogăţirea rezervei de umiditate din sol. 

Poleiul, este un fenomen mai rar în cadrul comunei Suplac, producerea lui fiind 
caracteristică lunilor de iarnă. Acesta se formează prin îngheţarea pe un substrat 
suprarăcit a picăturilor de apă, aceasta ducând la formarea unui strat compact de 
gheaţă, subţire şi foarte alunecos.  

Formarea poleiului este determinată mai puţin de cauze locale şi mai mult de 
circulaţia şi stratificaţia generală a atmosferei (în condiţiile de trecere a fronturilor calde 
şi advecţiei maselor de aer peste suprafeţe puternic răcite). Efectul climatic al poleiului 
se răsfrânge în domeniul organizării activităţilor economice prin îngreunarea şi chiar 
paralizarea traficului rutier pe perioada de manifestare. 

Grindina, este un fenomen climatic specific perioadei calde a anului şi este 
generat de ploile cu caracter convectiv şi ploile frontale de mare intensitate. 
Fenomenul are o frecvenţă medie anuală de cca. 7-9 cazuri, luna cu cele mai multe 
cazuri fiind iunie (cca. 3-4 cazuri pe lună).  

Fenomenele orajoase, sunt fenomene electrice ale atmosferei şi se produc la 
nivelul comunei Suplac începând cu luna aprilie până în luna noiembrie. Numărul 
mediu anual cu fenomene orajoase se ridică în medie la cca. 22 zile, iar frecvenţele 
cele mai mari de producere se încadrează în intervalul aprilie-octombrie, când şi 
intensitatea proceselor convectiv-termice înregistrează intensităţile maxime. În 
celelalte luni ale anului, fenomnenele orajoase se produc cu totul excepţional, fiind de 
origine frontală. Din punct de vedere al implicaţiilor în organizarea activităţilor 
economice, fenomenele orajoase interesează mai ales din perspectiva avariilor pe 
care le pot genera prin lovirea unor construcţii sau obiective izolate de către „trăsnete”. 

 
Particularităţi ale organizării climatului în comuna Suplac 
Evoluţia şi repartiţia spaţio-temporală a elementelor climatice în strânsă legătură 

cu radiaţia solară, circulaţia generală a atmosferei şi particularităţile suprafeţei active 
– ca factori climatogenetici de bază – încadrează comuna Suplac în categoria celui 
continental moderat de tranziţie, specific unităţilor centrale ale ţării. Pe acest fundal al 
climatului general se suprapun o serie de topoclimate cu caracteristici proprii, 
determinate de specificitatea suprafeţei active. Ţinând cont de însuşirile suprafeţelor 
active, de orientarea şi gradul lor de înclinare, de expunerea acestora faţă de razele 
solare şi circulaţia aerului în cadrul comunei se pot deosebi mai multe tipuri de 
topoclimate: 
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a) Topoclimatul de culoar hidrografic. Acesta se conturează la nivelul fundului 
culoarului şi se caracterizează prin oscilaţii de temperaturi diurne ridicate, cu un 
maximum de condiţii pentru producerea cerului senin. Răcirea din timpul nopţii 
intensificată de prezenţa inversiunilor termice contrastează cu încălzirea puternică din 
timpul zilei. În timpul iernii ca urmare a acumulării aerului rece, intervalul de producere 
a îngheţului este mult mai mare comparativ cu suprafeţele mai înalte situate pe 
versanţi. Microclimatul de fund de depresiune depăşeşte ca repartiţie zona 
depresionară propriu-zisă, ajungând până la partea inferioară a versanţilor. 

 b) Topoclimatul de versant. Acesta se conturează la nivelul versanţilor din cadrul 
teritoriului comunei Suplac ce aparţin Dealurilor Târnavei Mici şi Târnavie Mari. 
Factorul predominant al modelării topoclimatului de versant îl reprezintă expoziţia, 
panta şi legat de aceasta, circulaţia aerului respectiv gradul de insolaţie. Topoclimatul 
de versant se evidenţiază prin amplitudini mici de oscilaţie a temperaturii aerului. De 
asemenea, o specificitate a topoclimatului de versant o reprezintă creşterea gradului 
de nebulozitate şi a cantităţilor de precipitaţii.  

c) Topoclimatul aşezărilor. Acesta se organizează în cadrul perimetrului 
aşezărilor unde datorită transformării parţiale sau integrale a caracteristicilor 
suprafeţelor active (predominarea suprafeţelor active artificiale care au diferite 
albedouri, de obicei mari cu excepţia asfaltului care absoarbe aproape integral radiaţia 
solară, orientări diferite şi ungiuri mari faţă de incidenţa razelor solare (cazul pereţilor 
clădirilor), prezenţa în cantităţi mari a particulelor fine de praf în atmosferă ce joacă 
rolul de nuclee de condensare, slaba reprezentare a suprafeţelor active naturale) 
parametrii climatici sunt modificaţi de cele mai multe ori, aceştia primind caracter şi 
nuanţe „excesive”. Astfel, temperatura aerului atât iarna cât şi vara înregistrează valori 
mai ridicate în perimetrului construit comparativ cu spaţiile limitrofe adiacente. Datorită 
coeficientului de conductibilitate calorică ridicat a asfaltului, în timpul zilei acesta 
înmagazinează o cantitate importantă de căldură, care este cedată apoi treptat în 
cursul nopţii stratului superficial de aer. Umiditatea aerului înregistrează valori scăzute 
mai ales ziua când acesta este puternic încălzit. Circulaţia aerului este mult modificată 
datorită obsacolelor existente în faţa acestuia (clădiri în special). Astfel, dintr-o curgere 
laminată aceasta se transformă într-o mişcare turbulentă, pe diverse traiectorii ceea 
ce determină şi o împrăştiere mare a particulelor solide creând astfel condiţii favorabile 
pentru formarea ceţii în timpul toamnei şi producerii ploilor convective vara. 
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 Vegetaţia 
 
Vegetaţia comunei Suplac se încadrează în seria de zonalitate vest-europeană, 

zona termonemorală, etajul nemoral de dealuri, subetajul gorunului, Provincia 
biogeografică Central - Europeană Carpatică. 

Vegetaţia naturală, cu caracter primar a fost însă înlocuită, aproape în totalitate, 
de către formaţiunile secundare sau vegetaţia de origine antropică. 

 
Vegetaţia naturală herbacee 
Vegetaţia naturală herbaceeeste alcătuită practic în totalitate din formaţiuni 

secundare, instalate în locul pădurilor defrişate sau a fâneţelor de tip stepic.  
 
Asociaţiile xerofile.  
Pe versanţii puternic însoriţi se întâlnesc asociaţii cu o puternică tentă xerofilă, 

dintre care amintim asociaţia puternic fragmentată FESTUCETUM RUPICOLAE 
Burduja et al. 56 (comunitate de fâşcă) şi FESTUCETO (RUPICOLAE)– CARICETUM 
HUMILIS Soo 49 (comunitate de păiuş şi rogoz pitic), la care se adaugă, sub formă 
de mici petice şi as. MEDICAGINI–FESTUCETUM VALESIACAE Wagner 41. Pe 
versanţii însoriţi şi semiînsoriţi suprapăşunaţi apare comunitatea de amestec 
FESTUCETO (RUPICOLAE)–BOTROCHLOETUM ISCHAEMI Resm. 65 în tranziţie 
spre o comunitate de bărboasă, fără valoare furajeră, BOTRIOCHLOETUM 
ISCHAEMI I. Pop 77.  

În arealele puternic erodate apare asociaţia erodifilă SALVIO – FESTUCETUM 
RUPICOLAE (Zolyomi 37) Soo 64 cu subas. Thymio – salvietosum (Resm. et Floaşu 
67) Ţucra 75.  

În arealele extrem de puternic erodate, dar şi pe râpele de desprindere a 
alunecărilor de teren active au fost semnalate comunităţi monospecifice de podbal, 
Tussilago farfara (TUSSILAGINETUM FARFARAE Oberd. 49), sulfină, Melilotus 
officinallis, pălămidă, Cirsium arvense etc 

 
Asociaţiile mezoxerofile.  
Asociaţiile mezoxerofile se continuă ca un set de cenoze cu caracter secundar 

pe versanţii însoriţi şi semiînsoriţi mai puţin înclinaţi, zonele interfluviale uscate, în 
mosaic cu fitocenozele de Festuca rupicola. Principalele asociaţii întâlnite au fost 
THYMO COMOSI–FESTUCETUM RUPICOLAE (Csuros 59) I.Pop et Hodişan 85, 
CARICI HUMILIS–BRACHYPODETUM PINNATI Soo (42) 47 şi BRACHYPODIO 
PINNATI–FESTUCETUM RUPICOLAE Mahr. 65, edificate de obsigă, Brachypodium 
pinnatum, AGROSTIDETO–FESTUCETUM RUPICOLAE Cs.-Kaptalan (62) 64, 
dintre acestea ultima se constituie ca o resursă furajeră importantă.  

 
Asociaţiile mezofile.  
Asociaţiile mezofile apar pe versanţii semiumbriţi şi umbriţi, în trecut ocupaţi de 

păduri. Formaţiunile predominante sunt cele edificate de păiuş cu iarba vântului, 
AGROSTIO TENUIS–FESTUCETUM RUPICOLAE M. Csuros-Kaptalan 56.  
  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 75 

În arealele microdepresionare şi pe glacisurile de la baza versanţilor pe soluri cu 
început de gleizare sau pseudogleizare, frecvent apar asociaţiile de firuţă de câmp şi 
păiuş de câmp FESTUCETUM PRATENSIS Soo 38 şi POETUM PRATENSIS Rav. 
et al. 56, lor deseori adăugânduli-se iarba câmpului, AGROSTIDETUM 
STOLONIFERAE (Ujvarosi 41) Burduja et al. 56 cu subas. Eleocharetosum Soo (33) 
71, AGROSTIDETO–FESTUCETUM PRATENSIS Soo 49, LOLIETUM PERENNIS 
Safta 43 şi asociaţii edificate de coada vulpii, ALOPECURETUM PRATENSIS (Regel 
25) Steffen 31 şi RANUNCULO REPENTIS–ALOPECURETUM PRATENSIS 
Ellmauer 33.  

În afara de acestea au mai fost semnalate câteva asociaţii mezofile spre 
mezoxerofile, precum INULO ENSIFOLIAE–PEUCEDANETUM CERNARIAE 
Kozlowska 25, TRIFOLIO–AGRIMONIETUM Th. Muller 61 şi STACHYO– 
MELAMPYRETUM BIHARIENSIS Coldea et Pop 92.  
 

Asociaţiile mezohigrofile şi higrofile.  
Asociaţiile mezohigrofile şi higrofile se întâlnesc în arealele microdepresionare, 

la baza glacisurilor şi în lunci, unde stratul freatic apare aproape de suprafaţă, în zonele 
fontinale. Totuşi, cele mai importante suprafeţe se regăsesc în centrul comunei, pe 
lângă albia şi lunca Târnavei Mici. Principalele asociaţii mezohigrofile sunt: 
ARRENATHERETUM ELATIORIS (Br.-Bl. 19 s. l.) Scherrer 25, Soo 69 cu suass.: 
Hocetosum Csuros, Trisetosuum flavescentis Horv. 30, Festucetosum rupicolae 
(sulcatae) Egglei 58 şi Geranietosum pratensis subas. nova, MOLINIETUM 
COERULEAE (All. 22) W. Koch 26, POETUM TRIVIALIS Soo 40, SCIRPETUM 
SYLVATICI (Raiski 31) Schwick 44, CIRSETUM CANI Tx. 51, CARICETUM 
RIVULARIS Nowinski 28, AGROSTIDETO– DESCHAMPSIETUM CAESPITOSAE 
Ujvarosi 47, PETASITETUM HYBRIDI (Dost. 33) Soo 40.  

Vegetaţia higrofilă de talie mare cuprinde stufărişurile şi păpurişurile, bine 
reprezentate pe lângă iazuri. Aici se includ fitocenozele de stuf, PHRAGMITETUM 
VULGARIS Soo 27 şi SCIRPO–PHRAGMITETUM W. Koch 26 cu subass. Butomosum 
Paun (64) 67 şi Hydrocharitosum I. Pop 62, păpurişurile, TYPHAETUM LATIFOLIAE 
Lang 73, T. ANGUSTIFOLIAE (All 22) Ping. 53, la care se adaogă alte fitocenoze 
edificate de ierburi şi rogozuri înalte: GLYCERIETUM FLUITANTIS Eggler 33, G. 
AQUATICAE (MAXIMAE) Hueck 31, G. VESICARIAE Chouard 24, OENANTHETUM 
AQUATICAE Soo 27 Eggler 33, CARICETUM VESICARIAE Br.-Bl. et Denis 26 
Zolyomi 31,C. ACUTIFORMIS Suer 37, CARICI FLAVAE–ERIOPHORETUM 
LATIFOLII Soo44, JUNCETUM EFFUSI Soo (31) 49 şi MENTHO AQUATICAE–
JUNCETUM EFFUSI Aichinger 63, asociaţii tipice fontinale, ce se dezvoltă pe terenuri 
puţin mocirloase în apropierea izvoarelor. 

Vegetaţia hidrofilă emersă şi submersă de ape stagnante libere formează 
fitocenozele LEMNETUM MINORIS (Oberd. 57) Muller et Gors 60, iar din cea fixată 
de substrat semnalăm HYDROCHARIDETUM MORSUS–RANAE van Langendonck 
35, CERATOPHYLLETO–HYDROCHARETUM I. Pop 62, CERATOPHYLLETUM 
EMERSI (Soo 27) Hild 56.  
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Vegetaţia forestieră naturală 
Larg răspândite în trecut, pădurile ocupă actualmente numai câteva procente din 

teritoriul comunei, retrăgându-se în zonele interfluviale. Tendinţa de regres a pădurilor 
este dată în ultimul timp mai mult din lipsa preocupărilor de regenerare, decât din 
amplificarea defrişărilor. 

Goruneto–cărpinetele transilvane, LATHYRO HALLERSTEINII–CARPINETUM 
Coldea 92 şi CARPINO–QUERCETUM (PETRAEAE) (Borza 41) I. Pop et Hodişan 66 
ce ocupau cândva versanţii cu înclinaţie nordică, sau stejăreto – cărpinetele, 
MELAMPYRO BIHARIENSE–CARPINETUM (Borza 39) Soo 64 de pe solurile “grele” 
au dispărut cu desăvârşire. Pâlcul de pădure din nordul şi sud-estul comunei aparţine 
goruneto–stejăretelor cu gladiş, ACERI TATARICO–QUERCETUM ROBORIS 
PETREAE Soo 27. Fragmentele de vegetaţie de zăvoi ce s-au mai păstrat aparţin 
asociaţiei SALICETUM ALBAE–FRAGILIS Issler 26 em. Soo 58  

 

Vegetaţia arbusticolă.  
Vegetaţia arbusticolăse întâlneşte sub formă de grupări ecotonale de arbuşti 

xerotermi ce formează desişuri separate, cum ar fi asociaţiile RHAMNO– PRUNETUM 
SPINOSAE Goday et Carbonell 61, PRUNO SPINOSAE– CRATEGETUM (Soo 27) 
Hueck 31 şi CORYLETUM AVELLANAE Soo 27.  

 

Vegetaţia sinantropă.  
Vegetaţia sinantropă este omniprezentă, ea “parazitând” şi puţinele fragmente de 

vegetaţie naturală ce s-a mai păstrat, fiind formată din comunităţi ruderale şi segetale. 
Comunităţile ruderale se subîmpart, în funcţie de natura lor în:  

- vegetaţia căilor de comunicaţii şi vetrelor aşezărilor umane: în arealele puternic 
bătătorite întâlnindu-se formaţiuni ca LOLIO–PLANTAGINETUM MAJORIS 
(Linkola 21) Beger 30, LOLIO–TRIFOLIETUM REPENSIS, POLIGONETUM 
AVICULARIS Gams 27, la marginea drumurilor, pârloagelor pe terenuri cu 
umiditate–POTENTILLO (ARGENTEAE)–ARTEMISIETUM ABSINTHII Falinski; 

- vegetaţia buruienişurilor înalte nitrofile din clasa ARTEMISIETEA, cum ar fi: 
URTICO–AEGOPODIETUM R. Tx. 63, URTICETUM DIOICAE Steien 31 
Turenschi 42, TANACETO–ARTEMISIETUM VULGARIS Br.-Bi. (31) 49 cu 
subas. Pastinacetosum Szabo 71, ARTEMISIETUM ANNUAE Morariu 43 
emend. Dihoru. Pe locuri bătătorite, suprapăşunate, dar bogate în substanţe 
nutritive se instalează SAMBUCETUM EBULI (Kaiser 26) Felfoldi 42; 

- vegetaţia buruienişurilor higrofile (BIDENTETEA TRIPARTITI). 
 
Comunităţile segetale sunt reprezentate de diverse tipuri de buruienişuri de 

culturi din clasa SECALIETEA, asciaţia invadantă în condiţiile unei agriculturi de 
subzistenţă AGROPIRETUM REPENTIS Felfoldy 42 cu subas. Convolvuletosum 
arvensis, etc. 

Puţinele plantaţii forestiere sunt formate din salcâm, Robinia pseudaccacia, etc. 
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Harta categoriilor de folosinţă a terenurilor în comuna Suplac 

 

 Fauna 
 

Zoogeografic fauna comunei Suplac aparţine Provinciei Dacice, subdiviziune a 
Supraprovinciei Central–Europene. Ecologic face parte din cadrul faunei de silvostepă, 
a pădurilor nemorale de dealuri, faunei de luncă şi ihtiofaunei şi faunei sinantrope.  

Fauna spontană. 
Zoocenozele naturale sunt puternic pereclitate şi fragmentate. Sunt prezenţi 

numai consumatorii direcţi din nivelele trofice inferioare.  
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Fauna mamiferelor este reprezentată în mare parte de rozătoare, dintre 
mamiferele de talie mai mare sporadic se întâlneşte căprioara (Capreolus capreolus), 
vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Meles meles), jderul (Martes martes), mistreţul (Sus 
scropha). 

Dintre păsări întâlnim, în ariile împădurite, porumbeii sălbatici (Columba 
palumbus, C. oenas),  turtureaua (Strepto-ptelia turtur), mierla (Turdus merula), sturzul 
cântător (T. philomelos), sylvidele, cucul (Cuculus canorus), ciocănitoare: ciocănitoaea 
sură (Picus canus), ciocănitoarea mare (Dendrocopos major). Se întâlneşte de 
asemenea fazanul (Phasianus colchicus), originar din Caucaz şi aclimatizat cu succes 
în Câmpie şi Podiş. Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar (Accipiter gentilis), 
eretele (Falco subbuteo), vulturaşul negru (Aquila pomarina), şi viesparul (Pernis 
apivorus), dintre cele de noapte se întâlneşte huhurezul (Strix aluco).  

Fauna reptilelor este foarte săracă, mai numeroşi sunt amfibienii.    
Mai divesificată este aviafauna de luncă şi de apă. Ca reprezentanţi amintim 

codobătura, fluierarul de munte (Tringa hypoleucos), pescărelul albastru mic (Alcedo 
atthis atthis), barza (Ciconia ciconia). Pe malul apelor cuibăreşte pescăruşul-râzător 
(Larus ridibundus). Prin stuffărişuri cuibăreşte raţa sălbatică (Anas platyrhynchos), raţa 
pestriţă (A. strepera), raţa cârâitoare (A. querquedula), privighetoarea de stuf 
(Locustella luscinioides), lăcarul (Acrocephalus palustris), nagâţul (Vanellus vanellus). 
Dintre păsările aşa zise “de baltă” sporadic au fost semnalate stârcul mare cenuşiu 
(Ardea cinerea), stârcul cenuşiu de noapte (Nycticorax nycticorax), stârcul pitic 
(Ixobrychus minutus), găinuşa de baltă (Gallinula chloropus). 

 
Fauna ariilor intens umanizate.  
Principala caracteristică a acestui tip de complex faunistic, ca urmare a activităţii 

omului este diversitatea taxonomică redusă, care se accentuează pe măsură ce creşte 
presiunea antropică asupra mediului. Această comunitate faunistică se împarte în 
câteva categorii distincte:  

Fauna localităţilor (sau aşa numitele elemente antropofile) - în ansamblu, 
animalele se  constituie în nişte pseudocenoze din care practic lipsesc producătorii 
primari şi reglatorii naturali, speciile supravieţuind pe seama economiei gospodăreşti, 
amintim şobolanul de casă (Rattus rattus), şoarecele de casă (Mus musculus), 
chiţcanul de casă (Crocidura russula) sau dintre păsări - rândunele (Hirundo rustica), 
lăstunul de casă (Delichon urbica), vrăbiile (Passer domesticus), guguştiucul 
(Streptopelia decaocta).  

Podurile caselor vechi sau a celor nelocuite sunt preferate de cucuvea (Athene 
noctua) şi de lilieci (Vespertilio murinus, etc.), pe stâlpi sau acoperiş îşi instalează 
cuibul barza. În timpul iernii prin locuinţe şi hambare se retrag chiţcanii de grădină 
(Crocidura minuta), şoarecii de câmp, uneori dihorul de casă (Putorius putorius). 

 Fauna ruderală ce ocupă terenurile pe care sunt depuse resturile menajere, 
deşeuri, pietre şi bolovani, biotopuri preferate al câtorva specii bine reprezentate 
numeric. Astfel, în locurile cu gunoaie şi deşeuri au o frecvenţă ridicată şobolanii 
(Rattus norvegicus); grămezile de piatră sunt populate de şoareci de câmp, care atrag 
la rândul lor dihorul şi nevăstuica (Mustela nivalis);  
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Fauna grădinilor unde din cauza reducerii arboretului şi subarboretului natural s-
au retras multe din păsările caracteristice biotopului de pădure: mierla, piţigoiul mare 
(Parus major), graurul (Sturnus vulgaris), ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos 
syriacus). În grădinile bătrâne apar şi unele mamifere mici ca pârşul (Glis glis), ariciul 
(Erinaceus europaeus), cârtiţa (Talpa europaea). În unii ani pătrund grangurele 
(Oriolus oriolus), muscarul cenuşiu (Muscicapa striata), gaiţa (Garrulus glandarius), 
sfrânciocul (Lanius collurio), mărăcinarul mare (Saxicola torquata), turturele 
(Streptopelia turtur), sticletele (Carduelis carduelis);  

 
Fauna terenurilor cultivate.  
Particularităţile principale ale acestei faune fiind sărăcia în elementele 

constitutive şi marea labilitate a legăturilor dintre specii. Din punct de vedere structural 
organizarea comunităţii faunistice din agrosisteme depind de om, care are rolul de 
“organizator ecologic”, atât prin selecţia “voluntară” a taxonilor, cât şi prin crearea 
parametrilor naturali ai mediului în urma diferitelor lucrări agrotehnice. La origine, 
majoritatea acestor animale sunt elemente silvostepice. Mai ales lanurile cu cereale 
constitie medii de viaţă propice pentru o serie de animale, care găsesc locuri bune de 
adăpost şi clocit, precum şi hrană abundenă. Aici cuibăresc prepeliţe, potârnichile, 
ciocârlanii (Galerida cristata), ciocârlia de câmp, sau se ascund iepurii. În acelaşi timp, 
boabele constituie baza furajeră pentru diverse rozătoare ca şoarecele de mişună, 
şoarecele de câmp, care, atrag la rândul lor unele răpitoare de zi, cum ar fi şorecarul 
(Buteo buteo) etc.  

 

 Zone naturale protejate 
 

- Pădurile; 
- Cursurile de apă:  
- cadastrale (peste 5 km lungime), câte 15 m pe ambele maluri; 
- necadastrale (sub 5 km lungime), câte 5 m pe ambele maluri; 
- ROSCI0324 Râul Târnava Mică (55,87 ha): 

- Tipuri de habitate: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

- Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră) 
- Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu 

burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 
1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă) 

- Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia 
(Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1146 - 
Sabanejewia aurata (Dunariţă) 

- Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 1032 - Unio crassus (Scoica 
de râu) 

- ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului (80,77 ha). 
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Harta UAT comuna Suplac – Natura 2000 
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2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU ŞI OPTIMIZAREA ACESTORA 
 

 Implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a 
comunei Suplac 

 

Denumirea 
documentaţiei 

Implicaţii directe în modul de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare 

PATN Secţiunea I –  
Reţele de transport,  
Legea nr. 363/2006 

Autostradă propusă prin UAT Suplac: Oradea– 
Braşov. 
CF 307: Blaj – Târnăveni – Laslău – Bălăuşeri – 
Sovata – Praid. 
Aeroport existent în apropiere la care se vor 
executa lucrări de modernizare: Târgu Mureş. 
Terminal de transport combinat existent în 
apropiere: Târgu Mureş Sud şi Târnăveni Vest. 

PATN Secţiunea a II-a –  
Apa, Legea nr.171/1997 şi 
20/2006 

Potenţialul bazinului hidrografic IV - Mureş: între 50-
100% din resursa medie pe ţară (1875 mc/ locuitor 
şi an). Zonă cu resurse de apă subterană cu 
vulnera-bilitate ridicată, care necesită măsuri 
prioritare de protecţie la poluare. 
Zonă cu resurse de apă, poluate de industrie, care 
necesită măsuri de reabilitare pe termen mediu 
2006–2015). 

PATN Secţiunea a III-a –  
Zone protejate,  
Legea nr. 5/2000 

UAT dominant agricol; 
UAT cu concentrare mare în teritoriu a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes naţional 

PATN Secţiunea a IV-a - 
Reţeaua de localităţi,  
Legea nr. 351/2001, 
308/2006 şi 100/2007 

Localitate de rang IV – sat reşedinţă de comună 
Localităţi de rang V – sate  
(vezi “Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor”) 

PATN Secţiunea a V-a - 
Zone de risc natural,  
Legea nr. 575/2001 

Intensitatea seismică pe scara MSK în zona 71, cu 
perioada medie de revenire la cca. 50 ani. 
Cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 de 
ore, în perioada 1901-1997: sub 100 mm. 

PATN Secţiunea a VIII-a – 
Zone cu resurse turistice, 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
142/2008 şi Legea nr. 
190/2009 

UAT cu concentrare mare a resurselor turistice 
naturale şi antropice pt. că a obţinut 14 puncte din 
totalul de 50 şi cu probleme la infrastructura 
specific turistică pt. că a obţinut 0 puncte. 
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Denumirea 
documentaţiei 

Implicaţii directe în modul de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare 

Planul de Dezvoltare a 
Judeţului Mureş 2014-2020 

Comuna Suplac: 
Reabilitarea sistemului rutier DJ 142 şi DJ 142 A; 
Construirea magistralei de apă pentru localităţile 
situate pe Târnava Mică (Realizarea aducţiunii 
Fântânele – Mica); 
Servicii comunitare de prevenire a separării 
copilului de familia sa şi instruirea personalului 
aferent; 
Centrul local de informare turistică Valea 
Târnavelor; 
Canalizare cu staţie de epurare şi alimentare cu 
apă a localităţilor Laslău Mare şi Laslău Mic; 

Strategia de dezvoltare locală 
a comunei Suplac în 
perioada 2014-2020 

Viziunea de dezvoltare: Comuna Suplac cu 
infrastructură dezvoltată, cu servicii medicale şi 
educaţionale de nivel european. 
Obiectiv general: Dezvoltarea economică şi 
socială a comunei, care să ducă pe termen lung la 
creşterea calităţii vieţii. 
Obiectiv nr. 1: Modertnizarea şi extinderea 
infrastructurii 
Obiectiv nr. 2: Dezvoltarea economică 
Obiectiv nr. 3: Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiectiv nr. 4: Dezvoltarea serviciilor sociale 
Obiectiv nr. 5: Dezvoltarea capacităţii 
administrative 
Obiectiv nr. 6: Asigurarea calităţii mediului 

Asociaţia GAL Podişul 
Târnavelor 

Comune: Adămuş, Bahnea, Băgaciu, Bichiş, 
Bogata, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Găneşti, 
Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac.  
Oraşe: Iernut 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară "Ecolect" 
Mureş 

Toate cele 102 UAT-uri ale judeţului Mureş 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Suplac-
Coroisânmartin 

Suplac, Coroisânmartin 

 

Asociaţia Microregională 
"Târnava Mică Inferioară" 

 

Adămuş, Băgaciu, Coroisânmartin, Găneşti, Mica, 
Suplac, Fundaţia Târnava Mică, Asociaţia 
Proprietarilor de Pădure Adămuş, SC Good Vin 
SRL, SC Poliglot SRL, CJ Mureş. 
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 Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rangul IV  
(conform legii nr. 351 / 2001) – reşedinţă de comună 
 
Nivel de dotare-echipare: 

- sediu de primărie 
- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială 
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic 
- poştă, servicii telefonice 
- sediu de poliţie şi jandarmerie 
- cămin cultural şi bibliotecă 
- magazin general şi spaţii pentru servicii 
- teren de sport amenajat 
- parohie 
- cimitir 
- staţie / haltă CF sau staţie de transport auto 
- dispensar veterinar 
- sediu al serviciului de pompieri 
- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor 
- alimentare cu apă prin cişmele stradale 

 

 Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rangul V  
(conform legii nr. 351 / 2001) 

- Pentru sate cu peste 200 locuitori sau sate sub 200 locuitori la distanţă mai mare 
de 3 – 5 km faţă de un sat cu astfel de dotări 
 
Nivel de dotare-echipare: 

- şcoală primară 
- punct sanitar 
- magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar 

 

 Relaţii în teritoriu 
 
Teritoriul administrativ al comunei Suplac este străbătut de următoarele căi de 

comunicaţie: 
- CF 307: Blaj – Târnăveni – Sovata – Praid (113 km, gestionar infrastructură: S.C. 

RC-CF Trans S.R.L. Operator: Regiotrans); 
- Autostrada  propusă A3: Braşov–Oradea (km 127+720 – km 133+240 şi km 

135+080 – km 136+030), lungime 6,470 km; 
- DJ 142: Târnãveni (DN 14A) – Gãneşti – Abuş – Mica – Cãpâlna de Sus – 

Idrifaia – Suplac – Odrihei – Coroisânmartin – Coroi – Bãlãuşeri (DN 13), lungime 
34,848 km;  

- DJ 151B: Ungheni (DN 15) – Cerghizel – Cerghid – Cãpâlna de Sus – Idrifaia – 
Bahnea – Gogan – Cund – Limita Jud. Sibiu, lungime 30,922 km 

- DC 70: DJ 142 (Suplac) – Laslãu Mare – Laslãu Mic – Ormeniş – Sântioana –  
Limita Jud. Sibiu, lungime 20,400 km. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S.C._RC-CF_Trans_S.R.L.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S.C._RC-CF_Trans_S.R.L.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiotrans
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Distanţa între Suplac şi municipiile din judeţ (km) 

 
Municipii 

Târgu 
Mureş 

Aeroport 
Târgu 
Mureş 

Reghin Sighişoara Târnăveni 

Suplac 33 25 63 45 21 

 
Distanţa între Suplac şi oraşele din judeţ (km) 
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Suplac 40 54 42 84 26 53 22 

 
Distanţa între Suplac şi alte reşedinţe de comune (km) 
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Suplac 7 7 31 26 12 23 16 

 
Distanţa între Suplac şi satele componente (km) 

Sate Suplac Idrifaia Laslău 
Mare 

Laslău  
Mic 

Vaidacuta 

Suplac  5 3 6 5 

Idrifaia 5  8 10 8 

Laslău Mare 3 8  3 8 

Laslău Mic 6 10 3  11 

Vaidacuta 5 8 8 11  
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 
 

 Societăţi economice pe activităţi CAEN 
 

  
Activități economice 
 
  

Total 
Nr. 

societăţi 
  

Nr. Intreprinderi, din care: 

Micro 
0-9 

angajați 

Mici 
10-49 

angajați 

Mijlocii 
50-249 
angajați 

Mari 
peste 
250 

angajați 

Agricultură - - - - - 

Silvicultură - - - - - 

Industrie prelucrătoare 2 2 - - - 

Construcții 3 3 - - - 

Transporturi și 
telecomunicații 

- - - - 
- 

Gospodărie comunală - - - - - 

Comerț și prestări servicii 6 6 - - - 

Financiar bancare - - - - - 

Turism și alimentație publică 3 3 - - - 

Sănătate * - - - - - 

Învățămant * - - - - - 

Sport, Cultură, Recreere - - - - - 

Total Intreprinderi 14 14 - - - 

  100% 100,00% - - - 

Total Cifra de afaceri (€) 1.387.297 1.387.297 - - - 

 % 100,00% 100,00% - - - 

* Cuprinde  unitățile organizate ca societăți comerciale 

 

Activităţi economice Număr societăţi Cifra afaceri (€) Număr angajaţi 

Industrie 2 73.645 2 

Constructii 3 37.071 10 

Comerţ 3 1.143.922 3 

Turism 3 119.153 9 

Informații și Comunicații 1 3.529 0 

Servicii 2 9.977 2 

TOTAL 14 1.387.297 26 

Conform raport 04 martie 2014 
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Entitate 
Numar 

Inmatriculare 
Stare Adresa CAEN Descriere CAEN Cifra de afaceri (EUR) 

Numar 
angajati 

FITOFOL SRL J26/721/2010 Functiune IDRIFAIA, Nr. 72 2015 Fabricarea 
ingrasamintelor si 
produselor azotoase 

38434 1 

TOLPROD SRL J26/336/2004 Functiune LASLAU MARE, Nr. 
245, C2 Magazin 

3109 Fabricarea de mobila 
n.c.a. 

35211 0 

SEBI CONSTRUCT 
SRL 

J26/1518/2008 Functiune SUPLAC, NR. 335 4120 Lucrari de constructii a 
cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

547 3 

VINC FINISAJ SRL J26/195/2010 Functiune SUPLAC, Nr. 281 4120 13187 1 

AYFLOCONSTRUC
T SRL 

J26/764/2009 Functiune LASLAU MARE, Nr. 
95 

4120 23337 6 

BIPRO SERV SRL J26/186/2007 Functiune IDRIFAIA, Nr. 1B 4520 Intretinerea si 
repararea 
autovehiculelor 

3286 2 

SANDYFRUITS SRL J26/335/2003 Functiune IDRIFAIA, Nr. 258A 4619 Intermedieri in 
comertul cu produse 
diverse 

1112121 
 

1 

GHOST BOX SRL J26/182/2006 Functiune IDRIFAIA, Nr. 36 4649 Comert cu ridicata al 
altor bunuri de uz 
gospodaresc 

28515 0 

COM MIXT NEAGU 
SRL 

J26/233/1992 Functiune SUPLAC, NR. 116 5630 Baruri si alte activitati 
de servire a bauturilor 

70510 6 

MATINAL PROD 
MAX SRL 

J26/693/2012 Functiune SUPLAC, Nr. 198 5630 1969 0 

SZID COM SRL J26/1129/2006 Functiune IDRIFAIA, Nr. 73 5630 46674 2 

EDITURA 
BOOKMAN SRL 

J26/753/2010 Functiune IDRIFAIA, Nr. 126 5811 Activitati de editare a 
cartilor 

3529 0 
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Entitate Numar 
Inmatriculare 

Stare Adresa CAEN Descriere CAEN Cifra de afaceri 
(EUR) 

Numar 
angajati 

SODERA SRL J26/708/2012 Functiune IDRIFAIA, Nr. 145A 7022 Activitati de 
consultanta pentru 
afaceri si management 

1704 1 

MATILDA 
COMPROD IMPEX 
SRL 

J26/217/2003 Functiune IDRIFAIA, Nr. 114 7500 Activitati veterinare 8273 2 
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 Agricultura 
 
Structura terenului, în UAT Suplac 

Agricol Neagricol 

Destinaţia Suprafaţa 
(ha) 

% Destinaţia Suprafaţa 
(ha) 

% 

Arabil 2752 56,58 Păduri 478 9,82 

Păşuni 577 11,86 Ape / tufăriş 30 0,62 

Fâneţe 373 7,67 Drumuri / CF 88 1,81 

Vii 7 0,14 Curţi / clădiri   120 2,47 

Livezi 215 4,42 Neproductiv 224 4,61 

Total 3924 80,67 Total 940 19,33 

Total general: 4864 ha 

100 % 
Sursa: D.J.Statistică Mureș, Fişa localităţii 2014 
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Clasa de fertilitate a terenului arabil în UAT Suplac 
clasa 4 - fertilitate medie 
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Structura terenului agricol - conf. Fişei localităţii 

 1992 1997 2002 2007 2011 2014 

Suprafaţă agricolă după 
modul de folosinţă total - ha 

3860 3866 3830 3924 3924 3924 

Suprafaţă arabilă total - ha 2545 2752 2752 2752 2752 2752 

Suprafaţa cu livezi şi pep. 
pomicole total - ha 

143 88 100 215 215 215 

Suprafaţă vii şi pep. viticole 
total - ha 

274 74 45 41 7 7 

Suprafaţa păşunilor total - ha 502 502 478 543 577 577 

Suprafaţa fâneţelor total - ha 396 450 455 373 373 373 

Din tabelul de mai sus se observă fluctuaţia în timp a suprafeţelor de terenuri 
agricole. 

 
Destinaţia terenurilor agricole, proprietate privată - conf. Fişa localităţii 2014 

 Total Proprietate privată 

Suprafaţa 
(ha) 

Suprafaţa 
(ha) 

% din 
total 

Suprafaţă agricolă total - ha 3924 3873 98,7 

Suprafaţă arabilă total - ha 2752 2704 98,2 

Suprafaţa cu livezi şi pep. pomicole - ha 215 215 100,0 

Suprafaţă vii şi pep. viticole total - ha 7 7 100,0 

Suprafaţa păşunilor total - ha 577 577 100,0 

Suprafaţa fâneţelor total - ha 373 370 99,2 

Din totalul terenurilor agricole 98,7 % sunt proprietate privată. 
 
Producţia vegetală - conf. Fişei localităţii: 

Anul 
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t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha t / ha 

1992 2,32 2,76 1,38 37,80 12,28 15,73 7,01 6,63 

1997 2,21 3,22 - 30,40 9,00 13,25 18,01 3,97 

2002 3,27 3,68 - 23,11 17,00 13,33 7,48 1,36 

2007 

nu sunt date 2011 

2012 

Conform tabelului de mai sus, se observă că producţia vegetală este oscilantă în 
timp. 
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Producţia medie (t / ha) la principalele culturi în anul 2002 

Culturi Suplac România 

grâu / secară 3,27 t / ha 3,5 t / ha 

porumb 3,68 t / ha 2,9 t / ha 

cartofi 17,00 t / ha 14,3 t / ha 

sfeclă de zahăr 23,11 t / ha 22,9 t / ha 

floarea soarelui - 1,1 t / ha 

legume 13,33 t / ha 75,7 t / ha 

Producţia vegetală / ha are un potenţial ridicat faţă de media pe ţară la porumb, 
cartofi şi sfecă de zahăr. 

 

Producţia principalelor produse vegetale / locuitor în anul 2002 

Culturi Suplac România 

grâu / secară 143,52 kg / loc 203,7 kg / loc 

porumb 2716,34 kg / loc 385,4 kg / loc 

floarea soarelui - 46,0 kg / loc 

sfeclă de zahăr 263,40 kg / loc 43,8 kg / loc 

cartofi 531,02 kg / loc 187,1 kg / loc 

legume  894,89 kg / loc 131,4 kg / loc 

fructe 315,74 kg / loc   43,7 kg / loc 

Producţia vegetală / locuitor este sub media pe ţară doar la grâu / secară şi 
floarea soarelui. 
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Efectivele de animale - conf. Fişei localităţii 

 
 

Bovine 
(nr. capete) 

Porcine 
(nr. capete) 

Ovine 
(nr. capete) 

Păsări 
(nr. capete) 

1992 982 819 2357 10872 

1997 606 1421 2049 9946 

2002 620 1521 1576 16880 

2007 

nu sunt date 2011 

2012 

Comparând efectivele de animale în perioada 1992 faţă de 2002, se observă 
scăderea efectivelor de bovine, ovine şi creşterea efectivelor de porci, păsări. 

 

Densitatea efectivelor de animale în anul 2002 (capete / 100 ha teren*)  

 Suplac România 

Bovine 16,82 20,1  

Porcine 55,27 53,9  

Ovine  42,77 55,4  
*arabil+păşuni+fânaţe - pentru bovine, ovine  
*arabil - pentru porcine 

Densitatea efectivelor de animale este mai mare faţă de media pe ţară doar la 
porcine. 
 

Producţie animală - conf. Fişa localităţii 2002 

 Carne 
(tone) 

Lapte 
(hl.) 

Lână 
(kg.) 

Ouă 
(mii bucăţi) 

1992 290 13172 3000 999 

1997 297 15435 3610 998 

2002 221 11656 3240 1221 

2007 

nu sunt date 2011 

2012 

Din tabelul de mai sus se observă descreşterea producţiei animaliere. 
 
Producţia principalelor produse animaliere / locuitor în anul 2002 

 Suplac România 

carne 93,29 kg / loc 75,2 kg / loc 

lapte  492,02 litri / loc 253,0 litri / loc 

lână 1,37 kg / loc 0,8 kg / loc 

ouă 515,41 buc / loc 295,0  buc / loc 

Producţia de produse animaliere / locuitor depăşeşte cu mult media pe ţară. 
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Consumul mediu anual în România (produse alimentare / locuitor)  

Produse alimentare Unitatea 
de 

măsură 

Anul 
2002 

Produse de origine vegetală 

Cereale şi produse din cereale 
în echivalent boabe 
în echivalent făină 

 
kg / loc. 

 
225,0 
169,8 

Cartofi kg / loc. 90,1 

Legume şi produse din legume (în echivalent legume 
proaspete), leguminoase boabe şi pepeni 

kg / loc. 147,7 

Fructe şi produse din fructe (în echivalent fructe 
proaspete) 

kg / loc. 45,4 

Zahăr şi produse din zahăr (în echivalent zahăr rafinat) kg / loc. 23,5 

Grăsimi vegetale (greutate brută) kg / loc. 13,0 

Produse de origine animală 

Lapte şi produse din lapte de 3,5 % grăsime  litri / loc. 215,0 

Ouă buc. / loc. 238,0 

Peşte şi produse din peşte (în echivalent peşte 
proaspăt) 

kg / loc. 3,2 

Carne, produse din carne şi organe comestibile (în 
echivalent carne proaspătă) 

kg / loc. 54,3 

Grăsimi animale (greutate brută) kg / loc. 4,0 

Băuturi 

Băuturi nealcoolice litri / loc. 101,1 

Bere litri / loc. 56,0 

Vin şi produse din vin litri / loc. 27,0 

Băuturi alcoolice distilate (în echivalent alcool 100%) litri / loc. 4,8 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Comuna Suplac îşi acoperă, din producţia agricolă proprie consumul mediu / 
locuitor şi are excedent la toate produsele. 

 

 Silvicultura 
 

Din punct de vedere geografic, pădurile Ocolul Silvic Târnăveni sunt situate în 
podişul Târnavelor în bazinul mijlociu spre inferior al râului Târnava Mică, bazin cu 
extindere predominantă pe partea stângă. 

 

Suprafaţa totală a pădurilor, din care: 10.099 ha 

de stat 7.542 ha 

ale unităţilor administrative-teritoriale 1.271 ha 

ale unităţilor de cult  328 ha 

composesorate cu asociaţii juridice    188 ha 

persoane fizice 840 ha 
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Compoziţia pe specii: 

9% 8% 37% 43 % 3% 

Răşinoase Fag Stejari Div. tari Div. moi. 

 
Structura claselor de vârstă: 

1-20 ani 
 

21-40 ani 41-60 ani 61-80 ani 81-100 ani peste 100 
ani 

12% 25% 26% 28% 3% 6% 

 
Ponderea grupelor funcţionale:  

- Gr. I. păduri cu funcţii de protecţie – 20 % 
- Gr. II. păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie – 80 % 

Volumul mediu la hectar: 203 mc / ha 
Creşterea medie anuală: 5,2 mc / an / ha 
Instalaţii de transport: 97,6 km drumuri, cu accesibilitate de 60%. 
 

 
 

Fondul forestier în UAT Suplac - conf. Fişei localităţii 2014 

Tipul de proprietate Suprafaţă (ha) % 

Păduri proprietate publică 374 78,24 

Păduri proprietate privată 104 21,76 

Total 478 100,00  
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 Turismul 
 

Fondul turistic constă din totalitatea resurselor naturale şi social-cultural-istorice 
de valorificare turistică, ce alcătuiesc baza ofertei potenţiale a unui teritoriu. Fondul 
turistic este acela care determină puterea de atracţie a unei regiuni geografice, 
constând din unicitate, orignalitate sau autenticitatea acesteia. Pentru cuantificarea 
fondului turistic s-au analizat categoriile, subcategoriile şi elementele componente ale 
acestuia, prin acordarea de puncte diferitelor resurse în funcţie de modelul ideal. 

 

Fondul turistic Modelul ideal Comuna  
Suplac 

1. Resurse turistice naturale  25 p 6 p 

Cadru natural 10 p 6 p 

Arii naturale protejate 5 p 0 p 

Factori naturali terapeutici 10 p 0 p 

2. Resurse turistice antropice 25 p 8 p 

Monumente istorice de valoare naţională 
şi universală 

8 p 8 p 

Muzee şi colecţii publice 9 p 0 p 

Artă şi tradiţie populară  
8 p 

0 p 

Instituţii de spectacole şi concerte 0 p 

Manifestări culturale repetabile 0 p 

    Total 1 + 2 50 p 14 p 
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3. Infrastructura specific turistică 20 p 0 p 

Infrastructura de cazare şi tratament 12 p 0 p 

Pârtii de schi şi transport pe cablu 1 p 0 p 

Instalaţii de agrement 1 p 0 p 

Infrastructura de conferinţe şi manifestări 
expoziţionale 

6 p 0 p 

4. Infrastructura tehnică 30 p 11,5 p 

Port 1 p 0 p 

Aeroport 5 p 0 p 

Acces drum european  5 p 0 p 

Acces DN, CF 5 p 2,5 p 

Apă şi canalizare 5 p 0 p 

Gaze naturale 4 p 4 p 

Telecomunicaţii 5 p 5 p 

Total 3 + 4 50 p 11,5 p 

TOTAL 1+2+3+4 100 p 25,5 p 
 

Comuna Suplac a fost încadrată ca unitate administrativ teritorială cu concentrare 
mare de resurse naturale şi antropice, pentru că a obţinut 14,00 din maximul de 50 
puncte, cu probleme la infrastructura specific turistică pentru că a obţinut 0 puncte. 

 

 Structura ocupaţională a populaţiei  
 

Structura socio-economică a populaţiei din comuna Suplac, comparativ cu județul 
Mureș, recensământ 2011 

 
Judeţul Mureș Comuna Suplac 

Total % Total % 

Populaţia stabilă 550846 100% 2249 100 

Populatie activa, din care 226925 41,2 827 36,77 

Populaţia ocupată 208841 37,91 778 34,59 

Şomeri 18084 3,28 49 2,18 

Total pop. inactivă, din care 323921 58,8 1422 63,23 

Elevi, studenţi 81037 14,71 345 15,34 

Pensionari 127619 23,17 501 22,28 

Casnice 31304 5,68 216 9,6 

Întreţinuţi de altă pers. 50697 9,2 194 8,63 

Întreținuți de stat / de organizații 
private 

7259 1,32 33 1,47 

Întreținuți din alte surse 6349 1,15 39 1,73 

Altă situaţie 19656 3,57 94 4,18 
Sursa datelor, RPL 2011, INS 
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Ponderea populației active în totalul populației este de 37%, sub valoarea medie 
înregistrată la nivelul județului Mureș. În compensație ponderea populației inactive este 
mai mare la nivelul comunei Suplac decât media județeană (63% la 59%). 
Suprareprezentată în populația comunei este categoria casnicelor 

46% din populația ocupată din comună are statut de salariat, dar 52,7% au 
declarat că sunt lucrători pe cont propriu sau familial în gospodăria proprie. Această 
structură a populației ocupate circumscrie un profil economic axat pe o economie de 
subzistență marcată de activități în agricultură și o serie de meșteșuguri. 

 
Statutul profesional al populaţiei ocupate din comuna Suplac, RPL 2011 

Total pop. 
ocupată 

salariat 
patron, 

intreprinzător 
privat 

lucrător 
pe cont 
propriu 

membru al 
unei societăti 

agricole / 
cooperatiste 

lucrător 
familial în 

gospodăria 
proprie 

778 358 7 228  182 

100% 46,02 0,9 29,31  23,39 
Sursa datelor, RPL 2011, INS 

 
Statutul de salariat denotă o dependență față de cei ce oferă locuri de muncă, iar 

lucrătorii pe cont propriu sunt dependenți de fluctuațiile sezoniere și chiar climatice în 
domeniile lor de activitate. O diversificare a oportunităților de activitate și de a obține 
venit ar fi desigur benefică pentru dezvoltarea comunei.  

Ponderea celor din categoria lucratori calificati in agricultură, silvicultură și 
pescuit, este de 50% din totalul populației ocupate. Este un semn al unei inchistări 
ocupaționale care frânează dezvoltarea comunității. 

 
Structura ocupaţională a populaţiei comunei Suplac în comparaţie cu structura 

ocupațională la nivelul județului Mureș 

 Comuna Suplac Judeţul Mureș 

Total % Total % 

Total populaţie ocupată 778 100 208841 100 

Membri ai corpului legislativ, ai 
executivului, înalți conducători ai 
administrației publice, conducători și 
funcționari superiori 

11 1,41 4700 2,25 

Specialiști în diverse domenii de 
activitate 

39 5,01 30724 14,71 

Tehnicieni și alți specialiști din 
domeniul tehnic 

10 1,29 17075 8,18 

Funcționari administrativi 16 2,06 8922 4,27 

Lucrători în domeniul serviciilor 73 9,38 32543 15,58 

Lucrători calificați în agricultură, 
silvicultură și pescuit 

396 50,9 45176 21,63 

Muncitori calificați și asimilați 97 12,47 36498 17,48 
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Operatori la instalații și mașini; 
asamblori de mașini, echipamente  

46 5,91 17213 8,24 

Muncitori necalificați 90 11,57 15990 7,66 
Sursa datelor, RPL 2011, INS 

 
Dinamica forţei de muncă în comuna Suplac,1992 – 2012 

Forţa de muncă 1992 1997 2002 2007 2011 2012 

Salariaţi - total - număr mediu 137 157 104 96 84 85 

Nr. mediu salariaţi în 
agricultură  

37 27 3 4 4 5 

Nr. mediu salariaţi în ind. - 
total 

32 64 22 12 --- --- 

Nr. mediu salariaţi în ind. 
extractivă 

29 57 12 12 11 11 

Nr. mediu salariaţi în ind. 
prelucrătoare 

3 --- --- --- --- --- 

Nr. mediu salariaţi în comerţ 8 5 17 22 3 4 

Nr. mediu salariaţi în transp. şi 
poştă 

2 3 2 2 --- --- 

Nr. mediu sal. în adm. publică 6 8 6 7 17 17 

Nr. mediu sal. în hoteluri și 
restaurante 

--- --- --- --- 8 8 

Nr. mediu salariaţi în 
învăţământ  

34 34 44 40 35 34 

Nr. mediu sal. în sănătate şi 
asist. socială 

15 6 10 4 4 4 

Nr. mediu sal. în activ. 
profesionale, științifice și 
tehnice 

--- --- --- --- 2 2 

Numărul şomerilor înregistraţi 
la sfârşitul anului - total 

--- --- --- --- 90 96 

Numărul şomerilor înregistraţi 
la sfârşitul anului - femei 

--- --- --- --- 37 39 

Numărul şomerilor înregistraţi 
la sfârşitul anului - bărbaţi 

--- --- --- --- 53 57 

Sursa: Fisa localității, Tempo online, INS 
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 Disfuncţionalităţi  
 

- Majoritatea exploataţiilor agricole sunt de subzistenţă (mai mici de 2 ha); 
- Exploataţiile de subzistenţă duc lipsă de capital şi de o pregătire profesională a 

fermierilor; 
- Componentele de mediu (în special solul şi apa) sunt degradate datorită utilizării 

incorecte a îngrăşămintelor chimice / pesticidelor şi aplicării unor lucrări mecanice 
sau de irigări / drenaje inadecvate;  

- Parcul de maşini agricole este deficitar; 
- Managementul gunoiului de grajd (în special pentru depozitarea acestuia) în 

fermele zootehnice este deficitar, deoarece lipsesc instalaţiile şi echipamentele 
necesare; 

- Serviciile agricole sunt slab dezvoltate; 
- Capacitate de depozitare a cerealelor şi a oleaginoaselor boabe este scăzută; 
- Investiţiile în reabilitarea / modernizarea sistemelor de irigaţii sunt inexistente; 
- Ponderea salariaţilor în agricultură este foarte mică (ponderea cea mai mare este 

deţinută de lucrătorii pe cont propriu şi de lucrătorii familiali neremuneraţi; 
majoritatea conducătorilor din exploataţiile agricole au depăşit vârsta 
pensionării); 

- Nu există organizaţii de marketing agricol (grupuri de producători sau cooperative 
de comercializare) care să asigure o coordonare verticală între procesatorii 
agricoli şi lanţurile de distribuţie din industria alimentară; 

- Terenurile forestiere sunt sub 10 %. 
 

 Propuneri de dezvoltare 
 

- Protejarea şi conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural; 
- Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor;  
- Promovarea şi dezvoltarea activităţilor din sectoarele secundar şi terţiar: 

- panificaţie; 
- industria laptelui; 
- industria cărnii; 
- artizanat; 
- apicultură; 
- horticultură; 
- servicii în agricultură şi industrie; 

- Rezervarea de terenuri pentru parcuri de energie regenerabilă; 
- Redresarea zootehniei prin realizarea unei încărcături optime de animale pe 

unitatea de suprafaţa în vederea utilizării potenţialului de producţie al bazei 
furajere; 

- Promovarea ofertei turistice şi realizarea infrastructurii de cazare; 
- Creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin:  

- revitalizarea şi rentabilizarea activităţilor agricole prin dezvoltarea 
proceselor de producţie agro-industriale integrate (producţie – colectare – 
prelucrare – procesare – distribuţie); 
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- încurajarea pluriactivităţii în agricultură (culturi de câmp şi creştere animale), 
la nivel de fermă; 

- încurajarea asocierilor între producători şi sprijinirea fermelor: 
- mici de 2–5 ha (care îşi acoperă necesarul de autoconsum al unei 

gospodării de 1-3 persoane);  
- medii de 5–10 ha (care îşi pot comercializa o parte din producţie); 
- comerciale de peste 10 ha; 
Condiţia preliminară pentru a fi înregistrat în Registrul Fermelor şi pentru a 
beneficia de plăţi este de a lucra cel puţin 1 ha de teren, compus din parcele 
care nu sunt mai mici de 0,3 ha. 

- creşterea gradului de mecanizare (5 tractoare / 100 ha teren arabil şi 10 
combine / 100 ha teren cultivat cu grâu); 

- utilizarea eficientă a îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor etc.; 
- utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi agro-pedo-ameliorative prin 

împădurirea zonelor joase (mai expuse fenomenelor asociate cu 
schimbările climatice) şi a celor afectate de eroziune şi cu pericol de 
alunecare; 

- promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin constituirea 
şi utilizarea fondului de protejare a producătorilor agricoli; 

- încurajarea întreprinzătorilor ce realizează produse tip “bio” şi “de marcă”3; 
- Dezvoltarea şi utilizarea mai mare a surselor de energie regenerabilă, inclusiv a 

biocombustibililor din agricultură, precum şi prin creşterea nivelului de 
conformitate cu standardele comuniatare a fermelor de creştere a animalelor (de 
ex. prin reducerea emisiilor de amoniac). 

- Înfiinţarea pădurilor tinere, cu viteză mai mare de creştere, care absorb cantităţi 
mai mari de CO2 în comparaţie cu pădurile îmbătrânite; 

- Dezvoltarea reţelei de perdele forestiere. 
 

  

                                            
3  Agricultura ecologică nu utilizează: fertilizanţi şi pesticide de sinteza, stimulatori şi regulatori de 

creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. Organismele 
modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică. 

 Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin respectarea perioadei de 
conversie, care în producţia vegetală are o durată de 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani pentru 
culturile perene. 
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2.5. POPULAŢIA.  ELEMENTE DEMOGRAFICE SOCIALE.  EVOLUŢIA 

POPULAŢIEI 
 
Comuna Suplac, conform Legii nr. 351 publicată în MO. nr. 408 din data de 

07/24/2001, se încadrează în localitățile rurale de rang IV (reședința de comună) și 
rang 5 (satele componente ale comunei). Comuna este alcătuită din 5 sate: Suplac – 
cu statut de reședință de comună și satele componente Idrifaia, Laslăul Mare, Laslăul 
Mic și Vaidacuta. În Suplac și Idrifaia trăiește 65% din totalul populației comunei.  

 
Tabelul 1. Comuna Suplac, județul Mureș. Structura populației pe sexe și 

distribuția pe localități componente, 2011 

Comuna Suplac 

Ambele sexe 2249 100% 

Masculin 1096 48,73 

Feminin 1153 51,27 

Suplac 

Ambele sexe 786 34,95 

Masculin 366  

Feminin 420  

Idrifaia 

Ambele sexe 677 30,1 

Masculin 330  

Feminin 347  

Laslau Mare 

Ambele sexe 406 18,05 

Masculin 201  

Feminin 205  

Laslau Mic 

Ambele sexe 363 16,14 

Masculin 194  

Feminin 169  

Vaidacuta 

Ambele sexe 17 0,76 

Masculin 5  

Feminin 12  

Sursa datelor: RPL 2011, INS 

 

 Evoluția populației din perspectivă istorică 
 

Datele de recensământ pe care le avem la dispoziție ne permit să prezentăm și 
să analizăm evoluția populației de la mijlocul secolului al XIX-lea și până în prezent. 
Conform acestor date (Tabelul 2) evoluția populației comunei a trecut pe o pantă 
descendentă începând cu sfârșitul anilor 50 ai secolului XX. Volumul populației a fost 
maxim în anul 1941 (4135 de locuitori). În anul 1956, pe la mijlocul secolului XX, 
comuna a avut 4067 de locuitori, cu 807 locuitori mai mulți (24,75%) decât la mijlocul 
secolului al XIX-lea (1850). În anul 1977 – când este realizat ultimul recensământ din 
perioada regimului socialist – populația a fost de 3420 locuitori, ceea ce corespunde 
unei scăderi de 647 de locuitori (15,91%) raportat la anul de referință 1956.  
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Tendința de comprimare a populației a continuat și în perioada următoare. 
Recensământul din anul 2011 a înregistrat un minim istoric în evoluția populației 
comunei Suplac: 2249 de locuitori, cu 1171 locuitori mai puțini (34,24%) decât în anul 
de referință 1977. Scăderea masivă a populației comunei are loc între 1977 – 1992. În 
această periodă populația comunei scade cu 872 de persoane (Graficul 1). Tendința 
pentru anii ce urmează este dificil de estimat. Probabile sunt 2 scenarii: a) stagnarea 
volumului populației în jurul valorii existente; b) o creștere a populației datorită imigrației 
(Graficul 2) în condițiile în care, pe termen mediu și lung, comuna devine atractivă din 
punct de vedere economic, social, cultural. O modalitate de sporire a atractivității prin 
măsuri urbanistice este și PUG-ul de față. 

 
Tabelul 2. Evoluția populației comunei Suplac, din perspectivă istorică, date 

recensamant 

1850 1880 1890 1900 1910 1920 1930 

3260 3324 3709 3885 4030 3867 4010 

 

1941 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

4135 4067 3917 3420 2548 2369 2249 
Sursa: Varga e. Árpád, Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850-2002 

között, http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm 
Rotariu Traian (coord) et colaboratori, Seria  Studia Censualia Transsylvanica 

Recensământul populației, 2002 - 2011, date INS 
 

Graficul 1. Evoluţia populaţiei, comuna Suplac, 1850 - 2011 
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Există diferențe între volumul populației înregistrat în Fișa localității (statistica 
curentă) și cel din Recensământurile din ultimele două decenii. Dar tendința de scădere 
a populației comunei este vizibilă și în datele statistice anuale din Fișa localității 

 
Tabelul 3.  Dinamica evoluției populației, în perioada 1992 - 2011 

1992* 1997 2002* 2007 2011* 

2395 2443 2305 2205 2232 

2548*  2369*  2249* 
Populatia totala stabila la 1VII Fisa Localitatii 

* Reccensământul populației  

  
Datele de la ultimele 3 recensăminte precum și datele din evidența statistică 

curentă (Fișa localității), chiar dacă prezintă unele diferențe de înregistare, confirmă 
procesul de stabilizare a volumului populației. 

 
Graficul 2. Evoluției populației, comuna Suplac, 1992 - 2011 
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 Structuri  demografice 
 
Structura pe sexe a populației 
 
Tabelul 4.  Ponderea populaţiei feminine, comuna Suplac, RPL 2011 (%) 

 Total Urban Rural 

România 51,35 52,24 50,31 

Comuna Suplac 51,27 

 
Raportul dintre bărbați și femei în cadrul populației comunei se încadrează în 

valorile normale statistic din societatea românească. 
 

Structura populației pe grupe de vârstă 
 
Tabelul 5. Structura populaţiei pe grupe de vârstă (valori absolute) 

Grupe de vârstă 1992 2002 2011 

Total populaţie Total populaţie Total populaţie 

Total populaţie 2548 2369 2249 

0 – 4 169 125 126 

5 – 9 152 157 118 

10 – 14 176 171 153 

15 – 19 170 141 145 

20 – 24 179 166 128 

25 – 29 93 158 127 

30 – 34 128 159 163 

35 – 39 153 92 156 

40 – 44 138 131 160 

45 – 49 125 161 91 

50 – 54 155 152 151 

55 – 59 199 118 167 

60 – 64 216 136 154 

65 – 69 207 146 100 

70 – 74 124 159 102 

75 – 79 79 116 96 

80 – 84 61 50 72 

85  şi > 24 31 40 
Sursa datelor: Comisia Naţionalã de Statisticã, 1994, Bucureşti, dischetã, tabelele p45,  

Institutul naţional de statistică, RPL 2002, RPL 2011 

 
 Procesul de scădere a volumului populației, menționat mai sus, este ilustrat de 
datele tabelului 5 şi  6. Recensământul din anul 1992 surpinde structurile demografice 
și sociale ale populației României la sfârșitul regimului socialist.  

Pentru analiza de față datele recensământului din 1992 sunt date de referință la 
care raportăm datele recensământului din 2002 și 2011.  
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In deceniul 1992 – 2002 populația comunei Suplac scade cu 179 de persoane; 
între 2002 – 2011 populația scade cu 120 de persoane. În total volumul populației din 
comuna Suplac a scăzut cu 299 de persoane între 1992 – 2011 (adică o scădere de 
11,73%). Grupele de vârstă cele mai afectate de scădere sunt grupele de vârstă 0 – 
14 ani și cele între 65 – 80 de ani. Populația comunei are conform recensământului din 
2011 mai puțini copii și mai puține persoane în vărstă decât la recensământul din 1992 
și 2002. 

Structura pe grupe de vârstă a populației comunei este erodată masiv începând 
cu anul 1992 în grupa de vârstă 25-29 ani, erodare ce se transmite mai departe pe 
parcursul celor 2 decenii pe care le analizăm (Graficul 3). Pentru a explica această 
evoluție contradictorie a populației este nevoie de analize suplimentare, analize ce nu 
fac parte din studiul de față.  

 
Tabelul 6. Structura populaţiei pe grupe de vârstă (%) 

Grupe de vârstă 1992 2002 2011 

Total populaţie Total populaţie Total populaţie 

Total populaţie 100 100 100 

0 – 4   6,63 5,28 5,60 

5 – 9   5,97 6,63 5,25 

10 – 14   6,91 7,22 6,80 

15 – 19   6,67 5,95 6,45 

20 – 24   7,03 7,01 5,69 

25 – 29   3,65 6,67 5,65 

30 – 34   5,02 6,71 7,25 

35 – 39   6,00 3,88 6,94 

40 – 44   5,42 5,53 7,11 

45 – 49   4,91 6,80 4,05 

50 – 54   6,08 6,42 6,71 

55 – 59   7,81 4,98 7,43 

60 – 64   8,48 5,74 6,85 

65 – 69   8,12 6,16 4,45 

70 – 74   4,87 6,71 4,54 

75 – 79   3,1 4,9 4,27 

80 – 84   2,39 2,11 3,2 

85  şi > 0,94 1,31 1,78 
Sursa datelor: Comisia Naţionalã de Statisticã,1994, Bucureşti, dischetã, tabelele p45;  

Institutul naţional de statistică, RPL 2002, RPL 2011 
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Graficul 3.  Evoluția populației pe grupe de vârstă, comuna Suplac, județul Mureș, 
1992, 2002, 2011 
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Dacă raportăm și comparăm structura pe grupe de vârstă a populației din comuna 

Suplac cu valorile medii la nivel național și la nivelul județului Mureș (Tabelul 7 atunci 
putem observa că structura pe grupe de vârstă a populației comunei Suplac se 
încadrează în valorile normale, nu există abateri foarte mari care să diferențieze 
semnificativ populația comunei, de populația României sau a județului Mureș. 
 

Graficul 4. Structura comparată pe grupe de vârstă, România, judeţul Mureş, 
comuna Suplac, 2011 (%) 
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Scăderea volumului populației din comună a afectat, cum am spus și mai sus, 
categoriile de vârstă tinere (0-14 ani) și categoria de vârstă 60 de ani și peste. 
Consecința structurală a scăderii volumului populației este diminuarea ponderii 
persoanelor depenendete în totalul populației de la 47,31% în anul 1992 la 42,73% în 
anul 2011. Deasemenea creșterea ponderii populației în vârstă de 15-59 în totalul 
populației comunei de la 53% în anul 1992 la 57,3% în anul 2011. Teoretic ponderea 
celor activi sau în stare să întrețină și pe alții prin activitățile lor a crescut din 1992 
încoace. Vom vedea mai jos dacă consecințele se văd la nivelul comunității locale. 

 

 Raportul de dependență 
 
În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de 

important, şi anume raportul de dependenţă (pe vârste). În forma sa generală, acesta 
este raportul dintre populaţia tânără plus cea vârstnică şi populaţia adultă. În cazul 
structurii folosită aici avem: 

Rd = (P0-14 + P60+)/ P15-59 

 
Rd1992 = 0,90 
Rd2002 = 0,87 
Rd2011 = 0,75 
 
Raportul de dependență exprimă presiunea exercitată de populația tânără (până 

în 14 ani) și populația în vârstă (peste 60 ani) asupra populației active, în vârstă de 
muncă. Cu cât raportul general de dependență este mai apropiat de valoarea 1 sau 
chiar peste valoarea 1 cu atât efortul pe care îl face populația între 15 – 59 ani este 
mai mare atât pentru a se autoîntreține dar și pentru ai întreține pe alții, producând deci 
resurse la nivelul comunității. În cazul comunei Suplac presiunea celor dependenți 
asupra celor din categoria de vârstă 15-59 ani a scăzut de la 0,90 la 0,75 în perioada 
1992 – 2011. Analizată din aceaastă perspectivă populația comunei a “întinerit”. 
Această “întinerire” structurală este observabilă și din valorile raportului de dependență 
al tinerilor și al vârstnicilor. În ambele cazuri raportul de dependență a scăzut între 1992 
și 2011. 

 
Raportul de dependenţă al tinerilor: RdT = P0-14 / P15-59 ; 
RdT1992 = 0,37 
RdT2002 = 0,35 
RdT2011 = 0,31 

 
Raportul de dependenţă al vârstnicilor: RdV = P60+ / P15-59. 

RdV1992 = 0,53 
RdV2002 = 0,52 
RdV2011 = 0,44 
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Prin această ajustare structurală a populației raportul de dependență la nivelul 
comunei Suplac a ajuns să se încadreze în valorile/medii normale la nivel național sau 
județean. Ceea ce înseamnă că structural populația nu diferă semnificativ de structurile 
altor comune din județul Mureș sau din România (Tabelul 9). 

 
Tabelul 9. Raportul de dependenţă în localitate, județul Mureș şi România, pe 

medii, la recensământul din 2011 (%) 

 
Grupe de vârstă 

Romania Judetul Mures Comuna 
Suplac 

Total 
populaţie 

Populatia 
rurala 

Total 
populaţie 

Populatia 
rurala 

Total 
populaţie 

0 – 14 ani 15,8 17,73 16,81 18,90 17,65 

15 – 59 ani 61,90 56,76 60,84 58,12 57,28 

60 ani + 22,90 25,52 22,34 23,00 25,09 

Total populatie 
dependenta 

38,10 43,24 39,16 41,88 42,73 

Raport de 
dependenta 
generala  

61,55 76,2 64,37 72,1 75,0 

Raport de 
dependenta al 
tinerilor 

25,5 31,2 27,6 32,5 31,0 

Raportul de 
dependenta al 
varstnicilor 

37,0 45 36,7 39,6 
 

44,0 

 

 Structura etnico-confesională a populației 
 
Tabelul 10. Comuna Suplac, județul Mureș, Populaţia pe naţionalitãţi (cifre 

absolute) 

Naţionalitatea 1992 2002 2011 

Total 2548 2369 2249 

Români 906 904 783 

Maghiari 1239 1092 1136 

Romi 285 358 263 

 
Populația totală a comunei este compusă în proporție de 50% din etnici maghiari, 

aprox 35% etnici români și, în anul 2011, aprox. 11,7% etnici romi. Populația de etnie 
germană rezidentă mai ales in Laslău Mic a dispărut aproape în totalitate din populația 
comunei Suplac. 
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Tabelul 11. Comuna Suplac, județul Mureș, Populaţia pe naţionalitãţi (%) 

Naţionalitatea 1992 2002 2011 

Total 100% 100% 100%  

Români 35,56 38,16 34,82 

Maghiari 48,63 46,1 50,51 

Romi 11,19 15,11 11,69 

Germani 4,63 0,63 0,27 

 
Tabelul 12. Structura confesională a populaţiei, recensământul din 2011 

Confesiunea 
 

Populaţia % 

Populaţia stabilă 2249 100 

Ortodoxă 909 40,42 

Romano-catolică 26 1,16 

Reformată 1049 46,64 

Unitariană 23 1,02 

Penticostală 48 2,13 

Adventistă de ziua a şaptea 21 0,93 

Alta religie 103 4,58 

Informații indisponibile 64 2,85 
Sursa datelor: Fișa localității 

 
Structura populației după confesiune reproduce în linii mari structura etnică a 

populației: 46,6% din totalul populației sunt de confesiune reformată (etnie maghiară), 
40,4% sunt de confesiune ortodoxă (etnie română) 

 

 Evoluţia populaţiei şi prognoze demografice 
 
Sporul natural al populaţiei 
Evoluția populației este condiționată de 2 factori majori: factorul biologic = sporul 

natural și factorul migrație = mobilitatea spațială și socială și desigur interacțiunea 
complexă dintre acești doi factori. 

Primul factor pe care îl analizăm este sporul natural, respectiv foarte simplificat 
spus, diferența dintre nașteri și decese înregistrată la nivelul populației. Logic este ca 
populația să devină mai numeroasă, într-un interval de timp dat, dacă se nasc mai mulți 
indivizi decât decedează. Dacă fertilitatea și natalitatea sunt mai mari și mortalitatea 
este mai mică (decât valorile celorlalți doi indicatori) atunci avem un spor natural 
pozitiv, volumul populației crește. Conform datelor din tabelul 13, pentru anii 
menționați, rata brută de mortalitate a fost mai mare decât rata brută a natalității; asta 
înseamnă un spor natural negativ. Acest spor natural negativ explică parțial reducera 
volumului populației din 1992 încoace. 
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Tabelul 13. Comuna Suplac, Sporul natural între 1992 - 2012 

 1992 1997 2002 2007 2011 2012 
 

Pop. totala stabila la 1 VII 2548 2458 2334 2200 2195 2232 

Nascuti vii 30 20 16 19 25 21 

Decedati – total 55 49 57 38 36 29 

Sporul natural.  
(naşteri – decese) 

- 25 - 29 - 41 - 19 - 11 - 9 

Decedati sub un an --- --- --- --- --- 1 

Rata brută natalitate  
(naşteri la 1000 locuitori) 

11,77 8,14 6,86 8,64 11,39 9,41 

Rata brută de mortalitate  
(decese la 1000 locuitori) 

21,59 19,93 24,42 17,27 16,4 12,99 

Date: Fişa localităţii  

 
Sporul migrator al populaţiei 
Sporul migrator este rezultatul unui complex de condiții în care localitatea în sine 

joacă un rol hotărâtor. A sta sau a pleca dintr-o localitate depinde de ce oferă, ca un 
pachet complex de opțiuni, localitatea fiecărui individ in parte. 

Oferta ocupațională, profesională, educațională, culturală, economică etc. se 
dovedește a fi insuficientă pentru zecile de oameni care decid să plece definitv din 
localitate la un moment dat. Putem observa și un efect invers, de atracție a unor indivizi, 
în ultimii ani. Dacă luăm drept valoare de referință volumul populației înregistrat în anul 
2011 de 2249 locuitori și o comparăm cu ultima valoare a populației pe care o avem la 
dispoziție pentru anul 2012 de 2232 de locuitori atunci populația a scăzut. Dacă 
comparăm doar datele din fișa localității pe anii 2007, 2011 și 2012 evoluția populației 
este oscilantă. Datele din tabelul 14 arată natura fluctuantă a migrației ceea ce nu ne 
permite să formulăm o predicție în privința evoluției volumului populației în următorul 
deceniu. Dacă luăm în considerare datele actuale este probabil ca volumul populației 
să stagneze în jurul valorii actuale. Doar în cazul în care atractivitatea comunei ar 
crește semnificativ, datorită unor măsuri economice, sau politice sau culturale, ne 
putem aștepta la creșterea numărului de locuitori în anii ce urmează. 
 

Tabelul 14. Comuna Suplac, Sporul migrator între 1992 – 2012, Fişa localităţii 

 1992 1997 2002 2007 2011 2012 
 

Pop. totala stabila la 1 VII 2548 2458 2334 2200 2195 2232 

Stabiliri de domiciliu (imigranţi) 26 51 58 36 - - 

Plecari cu domiciliul (emigranţi) 109 29 46 34 - - 

Diferenţa  
imigranţi - emigranţi 

-83 22 12 2 - - 

Stabiliri de resedinta 31 182 30 7 9 7 

Plecari cu resedinta 72 51 32 21 27 26 

Diferenţa  
stabiliri-renunţări la reşedinţă 

-41 131 -2 -14 -18 -19 
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Tabelul 15. Comuna Suplac, Bilanțul dinamicii populației 

 1992 1997 2002 2007 2011 2012 
 

Pop. Totală stabilă la 1 VII 2548 2458 2334 2200 2195 2232 

Sporul natural - 25 - 29 - 41 - 19 - 11 - 9 

Sporul migrator  - 83 22 12 2 - - 

Total Migrația neta - 108 - 7 - 29 - 17 - - 

Rata migrației nete  
(la 1000 loc) 

- 42,39 - 2,85 - 12,43 - 7,73 - - 

Date: Fişa localităţii  

 
Bilanțul dinamicii populației ne arată o pierdere per ansamblu a populației 

datorată atât unui spor natural negativ cât și unui spor migrator negativ. Biologic 
populația nu se autoreproduce numeric și emigrația erodează în continuare 
comunitatea. E puțin probabil ca resursele endogene (proprii) ale comunei să aibă forța 
necesară de a contracara aceste procese. E nevoie de intervenții exogene care să 
impulsioneze viața comunitară locală probabil prin proiecte de GAL (Grup de acțiune 
locală), de asociere cu comune învecinate. 

 

 Structura populației pe gospodării 
 
În comună au fost înregistrate în anul 2011 un număr de 821 gospodării ce utilizau 

951 de locuințe convenționale. 
 
Tabelul 16.  Comuna Suplac, locuințe convenționale, gospodării, persoane in 

locuinţe convenţionale, recensământul din 2011 

Numar 
locuințe 

convenționale 

Camere de locuit Numarul 
gospodăriilor din 

locuințele 
convenționale 

Populația stabilă 
din locuințele 
convenționale Nr Suprafața 

camerelor 
(mp) 

951 2711 46109 821 2249 

Sursa datelor, RPL 2011, INS 
 

Tabelul 17. Comuna Suplac, suprafaţa medie pe o locuinţa, cameră, persoană, 
recensământul 2011 

Populația 
stabilă din 
locuințe 

convenționale 

N
r.

  

g
o

s
p
o

d
ă

ri
i 

N
r.

  

lo
c
u

in
țe

 Camere Suprafața medie 
(mp) 

Nr 
camere 

 

Supraf. 
(mp) 

 

pe 
locuinţă 

 

pe 
cameră 

 

pe 
pers. 

 

2249 821 951 2711 46109 48,48 17,01 20,5 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 130 

Suprafața locuibilă medie a unei locuințe este de 48,5 mp, iar pe persoană de 
20,5 mp. O gospodărie medie (statistică) este alcătuită din 2,74 persoane; număr 
mediu de persoane/camera: 0,83, ceea ce înseamnă că numărul total de camere aflat 
la dispoziție este mai mare decât numărul de locuitori. Putem vorbi de un excedent de 
suprafață locuibilă raportat la nevoile locuitorilor, respectiv putem vorbi de suprafețe 
locuibile generoase. 

 
Tabelul 18. Distribuția pe localități componente a locuințelor și gospodăriilor, 

comuna Suplac, 2011 

Localitate Numar locuințe 
convenționale 

Numarul 
gospodăriilor din 

locuințele 
convenționale 

Populația stabilă 
din locuințele 
convenționale 

Nr. abs % Nr. abs % Nr.abs % 

Total 951 100 821 100 2249 100 

Suplac 290 30,49 266 32,4 786 34,95 

Idrifaia 245 25,76 234 28,5 677 30,1 

Laslau Mare 228 23,97 178 21,68 406 18,05 

Laslau Mic 159 16,72 132 16,08 363 16,14 

Vaidacuta 29 3,05 11 1,34 17 0,76 
Sursa datelor, RPL 2011, INS 

 

80%  din totalul locuințelor se concentrează în Suplac, Idrifaia și Laslăul Mare, la 
fel peste 80% dintre gospodării și populația rezidentă. Vaidacuta are un statut de 
așezare umană în agonie. Salvarea ei poate veni de la transformarea ei în rezervație 
arhitectural socială cu menționarea faptului că trebuie găsite și resurse reale pentru a 
o menține funcțională. Dacă nu se va bucura de o atenție specială din partea 
autorităților locale localitatea Vaidacuta nu mai este în stare să se automențină pe 
termen mediu și va dispărea cu siguranță pe termen lung. 

 
Tabelul 19. Comuna Suplac, Situaţia fondului locativ, locuinţe existente 

Locuinţe 1992 1997 2002 2007 2011 2012 
 

Locuinţe existente - total 
număr 

1031 1038 976 976 979 979 

Locuinţe în proprietate 
majoritară de stat - nr 

--- 33 29 28 21 21 

Locuinţe în proprietate 
majoritar privată - nr 

--- 1000 947 948 958 958 

Suprafaţa locuibilă - total 
mp 

39000 39395 44392 44606 44786 44786 

Date: Fişa localităţii  
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Excedentul de spațiu domestic/locuibil menționat mai sus a generat probabil și 
dispariția cătorva zeci de locuințe din fondul de locuințe a comunei. Cel puțin așa arată 
situația conform datelor din fișa localității. Dacă analizăm însă evoluția suprafeței 
locuibile putem ajunge la concluzia că numărul de locuințe a scăzut datorită comasării 
unor unități de locuit. 

 
Tabelul 20. Comuna Suplac, Perioada de construire a clădirilor de locuit 

Sursa datelor: INS, RPL 2011 

 
Graficul 5. Perioada de construcție a clădirilor de locuit, comuna Suplac 

 
 
Tabelul 21. Comuna Suplac, Ponderea locuintelor dotate cu instalaţii 

 
Comuna 
Suplac 

Numarul 
total 

locuinte 

Ponderea (%) din total locuinte a locuintelor cu: 

Aliment. 
cu apă 

în 
locuinţă 

Canaliz. 
din 

reţea 
publicâ 
sau si 
sistem 
propriu 

Instalaţie 
electrică 

Încălzire 
prin 

termofic. 
sau prin 
centrală 
termică 

Bucă-
tărie 

Baie 

RPL 2011 951 362 362 920 98 789 285 

100% 38,07 38,07 96,74 10,30 82,96 29,97 

 
 

  

0 50 100 150 200 250 300

inainte de 1919

1919 - 1945
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1981-1990

1991-2000

2001-2005

2006-2011

Cladiri

Total 
clădiri 
de 
locuit 

inainte 
de 1919 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961- 
1970 

1971- 
1980 

1981- 
1990 

1991- 
2000 

2001- 
2005 

2006- 
2011 

946 81 166 248 278 88 32 26 6 20 

% 
8,56 17,55 26,22 29,39 9,3 3,38 2,75 0,63 2,11 

26,11 55,61 12,68 5,49 
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Calitatea locuințelor și a locuirii este tipică pentru mediul rural din România, 

respectiv lipsesc multe elemente structurale și funcționale care să ridice confortul 
locuințelor la standardele secolului XXI. În domeniul sporirii calității locuințelor este încă 
mult de lucru. Și desigur că e nevoie și de resurse individuale și colective pe măsură. 
Dar fără o modernizare a locuințelor atractivitatea comunei nu va crește. 

 

Tabelul 22. Comuna Suplac, materialele din care sunt construite clădirile de locuit 

 
Nr locuinte 

 
Lemn 

(barne, 
scanduri 

etc.) 

 
Paianta, 
chirpici 

 
Unitati 

prefabricate 

Zidarie din caramida, piatra 
sau inlocuitori (B.C.A.) cu 

plansee din: 

beton armat 
(grinzi 

metalice) 

lemn 

951 71 45 366 36 250 

100% 7,47 4,73 38,49 3,79 26,29 
Sursa datelor: INS, RPL 2011 

 

Majoritatea clădirilor cu destinația locuință au o vechime de 50 de ani și peste 
(Tabelul 22). Materialele de construcții folosite au și ele o vechime apreciabilă. În 
aceaste condiții este dificil să găsești argumente în favoarea investițiilor în structurile 
arhitecturale existente. Depinde desigur de ce destinație pot avea clădirile și spațiile 
actuale în viitor. Și asta depinde de cum văd locuitorii și administrația locală activitățile 
din comună pe termen lung. O diversificare a tipurilor de activitate din comună ar fi un 
pas în direcția sporirii atractivității. Pe viitor, se impune o analiză foarte atentă a 
investițiilor în infrastructura edilitară şi în modernizarea fondului locativ existent, dpv al 
rentabilităţii și suportabilităţii pe termen mediu și lung.  

 

 Capitalul cultural 
 

Capitalul cultural, în forma lui instituţionalizată, se exprimă prin diplomele şi 
titlurile şcolare prezente la nivelul unei populaţii. Diploma şcolară atestă competenţe 
culturale recunoscute social şi garantate oficial. Prin atestarea oficială (instituţională) 
competenţele culturale devin convertibile în capital economic şi abilitează indivizii să 
ocupe anumite poziţii în structurile economico-sociale şi ale puterii într-un sistem 
social. De asemenea capitalul social poate fi investit şi este temeiul relaţiilor sociale la 
nivelul unei comunităţi locale. Sau altfel spus: capitalul cultural asigură purtătorului 
profit material, simbolic şi relaţional. Noi analizăm capitalul cultural cu ajutorul nivelului 
de şcolaritate, instrucţie şcolară. Peste 44% din totalul persoanelor, în vârstă de 10 ani 
și peste, din comuna Suplac au absolvit gimnaziul (respectiv 8 clase sau 7 clase etc.).  

Comparativ cu ponderea acestei categorii în totalul populației din județul Mureș 
la nivelul comunei Suplac aceasta categorie este suprarepezentată.  

Deficit în comparație cu situația la nivelul județului Mureș se înregsitrează la 
diplomele de învățământ superior, postliceal și de maiștri și liceu. Pe baza acestui nivel 
general de școlaritate și opțiunile ocupaționale și profesionale vor fi mai puțin 
diversificate și flexibile. 
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Tabelul 23. Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite, 
recensamantul 2011 

Total populaţie Comuna Suplac Judeţul  Mures 

Total % Total % 

Total populatie  
de 10 ani şi peste 

2005 100 489305 100 

Învăţământ superior 67 3,34 57771 11,81 

Postliceal şi de maiştri 26 1,30 19313 3,95 

Liceu 305 15,21 114689 23,44 

Şcoală pofesională şi de ucenici 349 0,17 79760 16,30 

Gimnaziu 889 44,34 131626 26,90 

Şcoala primară 316 15,76 69608 14,23 

Fără şcoală absolvită 53 2,64 16538 3,38 

Persoane analfabete 17 0,85 8498 1,74 
 

 Sistemul de invățământ 
 

Tabelul 24. Dinamica sistemului de învățământ, comuna Suplac 

Învăţământ 1992 1997 2002 2007 2011 2012 

Unităţi de învăţământ – total  8 8 8 2 2 2 

Grădiniţe de copii 4 4 4 --- --- --- 

Şcoli din învăţământul primar şi 
gimnazial (inclusiv special) 

4 4 4 2 2 2 

Copii înscrişi în grădiniţe  95 110 112 96 83 82 

Elevi înscrişi - total 239 268 267 277 247 224 

Elevi înscrişi în învăţământ 
primar şi gimnazial (inclusiv 
special) 

239 268 267 277 247 224 

Elevi înscrişi în învăţământ 
primar (inclusiv special) 

--- 152 136 115 108 105 

Elevi înscrişi în învăţ. gimnazial 
(inclusiv special)  

--- 116 131 162 139 119 

Absolvenţi - total --- --- --- --- 34 --- 

Absolvenţi învăţământ gimnazial 
(inclusiv special) 

--- --- --- --- 34 --- 

Personal didactic - total 32 37 38 35 25 22 

Personal didactic în învăţ. 
preşcolar 

5 5 6 5 5 5 

Personal didactic în învăţ. 
primar şi gimnazial (inclusiv 
special) 

27 32 32 30 20 17 

Sursa datelor: Fișa localității 
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Efectivele de elevi atât la nivelul învățământului primar cât și a celui secundar 

sunt în scădere în ultimii ani, la fel și numărul de cadre didactice. Aceste date ne arată 
o serie de dificultăți cu care se confruntă sistemul de învățământ la nivel local, dificultăți 
ce afectează și calitatea actului educațional. Limitarea ofertei de învățământ la nivelul 
gimnazial explică și nivelul general de școlaritate a majorității locuitorilor din comună. 
Probabil și activitățile economice, respectiv opțiunile ocupaționale și profesionale ale 
locuitorilor, nu necesită un nivel mai ridicat al capitalului cultural. 

 

 Sistemul sanitar 
 

Sănătate 1992 1997 2002 2007 2011 2012 

Medici – proprietate publică - 
persoane 

3 2 1 1 1 --- 

din total: Medici de familie - 
proprietate publică - persoane  

--- --- --- 1 1 --- 

Medici – proprietate privată - 
persoane 

--- --- --- --- --- 1 

din total: Medici de familie - 
proprietate privată - persoane  

--- --- --- --- --- 1 

Personal mediu sanitar – 
proprietate publică - persoane 

2 2 1 1 2 2 

Personal sanitar mediu – 
proprietate privată - persoane 

--- --- --- --- --- 1 

Dispensare med. – 
proprietate publică - număr 

--- 1 --- --- --- --- 

Cabinete medicale individuale 
(de familie) - proprietate 
publică - număr 

--- --- --- 2 1 --- 

Puncte farmaceutice – 
proprietate privată - număr 

--- --- 1 --- --- --- 

Cabinete medicale de familie 
- proprietate privată - număr 

--- --- --- --- --- 1 

 

 Concluzii 
 
Spațiul natural al comunei se pretează evident la activitățile agricole. Peste 80% 

din suprafața comunei este folosită în scop agricol. 80% din această suprafață este 
proprietate privată. Datorită acestei proprietăți funciare majoritatea locuitorilor comunei 
se consideră ocupați în agricultură și chiar calificați pentru acest domeniu. Dar eficiența 
activității este limitată și nu trece dincolo de practicarea unei economii de subzistență. 

O orientare spre economia de piață este posibilă dacă se acceptă apariția unor 
exploatații agricole pe suprafețe mari (prin comasarea terenurilor fie prin vânzare 
cumpărare fie prin arendare) trecerea la practicarea unei agriculturi intensive (în 
detrimentul celei tradiționale).  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 135 

 
Prețul plătit de comunitate în cazul unei asemenea opțiuni ar fi asumarea unui stil 

de viață diferit de cel tradițional și acceptarea consecințelor unei modernizări a tuturor 
aspectelor vieții sociale. Nu e sigur că majoritatea populației din comună ar sprijini 
asemenea măsuri sau politici. 

Elaborarea PUG este o ocazie de a prefigura viitoarele direcții de dezvoltare 
definind tipurile de folosință a terenurilor din intravilan și fixând o serie de reguli 
urbanistice ce reglementează întrega viață a comunității în deceniul următor. 

Dacă aceste procese economice menționate mai sus nu se întâmplă, calitatea 
vieții în comună nu se va schimba radical. Această conservare a stării de fapt poate 
genera emigrația populației tinere care nu se mulțumește cu condițiie de viață de acum. 
Pe termen lung se va pune problema viabiltății comunei ca întreg. 
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2.6. CIRCULAŢIA ŞI PROPUNERI DE ORGANIZARE 
 

 Căi de circulaţie feroviare 
 
Teritoriul administrativ al comunei Suplac este străbătut de CF 307: Blaj – 

Târnăveni – Sovata – Praid (113 km, gestionar infrastructură: S.C. RC-CF Trans 
S.R.L. Operator: Regiotrans), între km 51+920 și 60+230. Suprafața aferentă SNCFR 
pe UAT Suplac = 11,75 ha. 

  
 

 Căi de circulaţie rutiere 
 

Nr. drum Denumirea căilor de circulaţie Lung. 
(km) 

Autostrada  
propusă A3 

Braşov–Oradea (km 127+720 – km 133+240 şi km 
135+080 – km 136+030) 

6,470 

DJ 142 Târnãveni (DN 14A) – Gãneşti – Abuş – Mica – 
Cãpâlna de Sus – Idrifaia – Suplac – Odrihei – 
Coroisânmartin – Coroi – Bãlãuşeri (DN 13) 

34,848 

DJ 151B Ungheni (DN 15) – Cerghizel – Cerghid – Cãpâlna de 
Sus – Idrifaia – Bahnea – Gogan – Cund – Limita 
Jud. Sibiu                             

30,922 

DC 70 DJ 142 (Suplac) – Laslãu Mare – Laslãu Mic – 
Ormeniş – Sântioana – Limita Jud. Sibiu 

20,400 

 
DJ 142 - Sat Suplac 

  

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S.C._RC-CF_Trans_S.R.L.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S.C._RC-CF_Trans_S.R.L.&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiotrans
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DJ 142 - Sat Idrifaia 
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Situaţia podurilor pe DJ 

Denumire 
drum 

Poz. 
km 

Denumire 
obstacol 

Lung. Lăţime Etiaj An 
construire 

DJ 142 22+863 Târnava 
Mică 

49,3 m 9,8 m 3,9 m 1975 / 
2006 

DJ 151B 13+013 Târnava 
Mică 

49,0 m 9,8 m 5,1 m 1970 / 
2004 

 
 

DC 70 - Sat Laslău Mare 

  
DC 70 - Sat Laslău Mic 
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Drum neclasificat – Sat Vaidacuta 

  
 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate 
perioada 2014 – 2019, prin comuna Suplac 

C
o

d
 

tr
a
s

e
u

 

A B C 
Km 

pe sens 
Nr. Curse 
planificate Autog./loc. Loc.intermed Autog./loc. 

011 Târgu-Mureş Bălăuşeri Bahnea 45 8 

095 Târnăveni Bălăuşeri Târgu-Mureş 62 2 

 

 Disfuncţionalităţi 
 

- Reţea stradală de slabă calitate – drumuri de pământ şi pietruite cu rigole 
necorespunzătoare; 

- Trotuare neamenajate;  
- Podeţe în stare necorespunzătoare; 
- Parcări auto insuficiente; 
- Lipsa pistelor pentru biciclişti; 
- Lipsa unui spaţiu public pietonal. 

 

 Propuneri de organizare a circulaţiei  
 
Pentru îmbunătăţirea şi modernizarea circulaţiei în teritoriu se propun: 

- Modernizarea căii ferate şi a haltei de la Laslău Mare; 
- Realizare autostrada A3 Braşov – Oradea; 
- Lucrări de întreţinere la drumurile judeţene şi comunale; 
- Reabilitarea podurilor şi podeţelor; 
- Lucrări de modernizare a străzilor – asfaltare / împietruire în toate satele, inclusiv 

trotuare şi piste pentru biciclişti; 
- Realizarea de rigole împietruite pentru scurgerea apelor meteorice cu pantă de 

scurgere spre văile existente; 
- Modernizare (împietruire/asfaltare) şi clasificare drum de exploatare spre sat 

Vaidacuta şi modernizare DC 70 între Laslău Mic şi Ormeniş; 
- Amenajarea acostamentelor şi refugiilor pentru staţiile de transport în comun; 
- Amenajarea traseului dirijat, cu balize, indicatoare, zebre – în toate localităţile. 
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT ŞI PROPUS. ZONE FUNCŢIONALE ŞI PROPUNERI 

DE ZONIFICARE. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT ŞI PROPUS. 
 

Limitele intravilanelor au fost modificate de comun acord cu Consiliul Local al 
comunei Suplac. 

Extinderile limitelor intravilanelor cuprind: 
- Gospodării existente; 
- Amplasamente pentru locuinţe, dotări social – culturale, turistice, sportive; 
- Zone pentru gospodărie comunală; 
- Zone pentru echipare edilitară; 
- Zone pentru unităţi agro-industriale; 
- Căi de comunicaţie; 
- Spaţii verzi. 

 
Suprafaţa totală a intravilanelor, în valoare de 274,10 ha, s-a mărit prin 

reactualizare PUG cu 61,38 ha, însumând 335,48 ha.  
 

Denumire 
localitate 

Intravilan  (ha) 

Total 
Existent 

1991 

Total Existent 
2002 

Extinderi 
propuse 

Total Propus 

Suplac 78,57 T1 - T5 83,60 3,25 T1 – T5 86,85 
Idrifaia 33,00 T1  71,00 30,52 T1 101,52 
Laslău Mare 25,00 T1 - T2 53,00 15,50 T1 - T2 68,50 
Laslău Mic 22,00 T1 - T2 36,50 7,40 T1 - T2 43,90 
Vaidacuta 27,50 T1  30,00 4,71 T1 - T2 34,71 
TOTAL  186,07 274,10 61,38 335,48 

 
Cu toate că fiecare localitate este un caz aparte, în intervenţii s-au respectat 

limitele naturale / limitele folosinţelor, respectiv limite paralele cu drumul. 
Includerile de teren în intravilan s-au făcut pe următoarele criterii: 

- acces asigurat din drumurile existente (chiar dacă drumul respectiv necesită 
amenajare); 

- apropierea de zonele de interes; 
- condiţii bune de fundare în comparaţie cu alte zone din localitate; 
- necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare. 

Toate propunerile s-au analizat pe teren şi s-au însuşit de reprezentanţii 
administraţiei locale. 

În prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ folosinţa asupra 
terenurilor.  

Pentru terenurile situate în intravilan, ocupate cu construcţii şi alte amenajări s-a 
indicat şi destinaţia supraedificatelor: clădiri de utilitate publică, locuinţe, obiective 
pentru producţie agricolă şi industrială, terenuri de sport, obiective pentru gospodărie 
comunală, circulaţie, ape. 
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 Extinderi / excluderi de intravilan pe localităţi 
 

Sat Suplac - Extinderi / Excluderi propuse 

  Funcţiuni    Suprafaţă 

1 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,55 ha 

2 Cimitir 0,48 ha 

3 Cimitir 1,61 ha 

4 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,88 ha 

5 Excludere trup T5 -0,15 ha 

6 Excludere teren agricol -0,12 ha 

Total  3,25 ha 

 
Sat Idrifaia - Extinderi propuse 

  Funcţiuni    Suprafaţă 

1 Zonă mixtă (UID + UA) 5,48 ha 

2 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,88 ha 

3 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare + TE 1,17 ha 

4 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 2,93 ha 

5 Zonă sport / turism / agrement 4,90 ha 

6 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare + UA + TE + UID 14,85 ha 

7 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,31 ha 

Total  30,52 ha 

 
Sat Laslău Mare - Extinderi / Excluderi propuse 

  Funcţiuni    Suprafaţă 

1 Zonă unităţi industriale 13,06 ha 

2 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 1,10 ha 

3 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 1,71 ha 

4 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,28 ha 

5 Zonă tehnico-edilitare 0,05 ha 

6 Excludere cimitir -0,70 ha 

Total  15,50 ha 

 
Sat Laslău Mic - Extinderi propuse 

  Funcţiuni    Suprafaţă 

1 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,79 ha 

2 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,48 ha 

3 Zonă sport / turism / agrement 1,86 ha 

4 Zonă spaţii verzi de-a lungul apelor curgătoare 0,52 ha 

5 Zonă tehnico-edilitare introdusă cu PUZ 3,56 ha 

6 Zonă sport / turism / agrement introdusă cu PUZ 0,19 ha 

Total  7,40 ha 
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Sat Vaidacuta - Extinderi propuse 

  Funcţiuni    Suprafaţă 

1 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,61 ha 

2 Zonă unităţi agricole 1,27 ha 

3 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,17 ha 

4 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare + cimitir 1,83 ha 

5 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 0,83 ha 

Total  4,71 ha 

 

 Structura intravilanului pe trupuri şi localităţi 
 

TRUPURI PROPUSE - SAT SUPLAC 

EXISTENT  PROPUS  

NR. TRUP ha NR. TRUP ha 

TRUP 1 - Trup principal 80,46 TRUP 1 - Trup principal 81,77 

TRUP 2 1,37 TRUP 2 1,37 

TRUP 3 0,75 TRUP 3 0,95 

TRUP 4 0,87 TRUP 4 2,28 

TRUP 5 0,15 - - 

- - TRUP 5 0,48 

Total 83,60  86,85 

 

TRUPURI PROPUSE - SAT IDRIFAIA 

EXISTENT  PROPUS  

NR. TRUP ha NR. TRUP ha 

TRUP 1 - Trup principal 71,00 TRUP 1 - Trup principal 101,52 

Total 71,00  101,52 

 

TRUPURI PROPUSE - SAT LASLĂU MARE 

EXISTENT  PROPUS  

NR. TRUP ha NR. TRUP ha 

TRUP 1 - Trup principal 52,90 
TRUP 1 - Trup principal 68,45 

TRUP 2 0,10 

- - TRUP 2 0,05 

Total 53,00  68,50 

 

TRUPURI PROPUSE - SAT LASLĂU MIC 

EXISTENT PROPUS 

NR. TRUP ha NR. TRUP ha 

TRUP 1 - Trup principal 35,60 TRUP 1 - Trup principal 43,00 

TRUP 2 0,90 TRUP 2 0,90 

Total 36,50  43,90 
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TRUPURI PROPUSE - SAT VAIDACUTA 

EXISTENT  PROPUS  

NR. TRUP ha NR. TRUP ha 

TRUP 1 - Trup principal 30,00 TRUP 1 - Trup principal 33,88 

- -  TRUP 2 0,83 

Total 30,00  34,71 

 

 Structura intravilanului pe zone funcţionale şi localităţi 
 

 
ZONE FUNCŢIONALE  
SAT SUPLAC 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 18,41 22,02 62,47 71,93 

cu regim mic de inălţime 18,41   62,47   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 3,46 4,14 3,53 4,06 

zona centrală 1,69   1,76   

Unităţi industriale şi de depozitare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Unităţi agricole 0,93 1,11 0,93 1,07 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

4,51 5,39 4,62 5,32 

căi feroviare  0,00   0,00   

căi rutiere / pietonale  4,51   4,62   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 4,10 4,90 5,53 6,37 

Construcţii tehnico – edilitare 0,02 0,02 0,02 0,02 

Gospodărie comunală, din care: 2,99 3,58 5,02 5,78 

cimitire 2,99   5,02   

Destinaţie specială 0,06 0,07 0,06 0,07 

Ape 0,22 0,26 0,22 0,25 

Terenuri agricole  48,90 58,49 4,45 5,12 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 83,60 100,00 86,85 100,00 
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ZONE FUNCŢIONALE  
SAT IDRIFAIA 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 20,30 28,59 65,69 64,71 

cu regim mic de inălţime 20,30   65,69   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 3,30 4,65 7,80 7,68 

zona centrală 0,96   0,96   

Zone mixte (UA + UID) 0,00 0,00 4,99 4,92 

Unităţi industriale şi de depozitare 0,55 0,77 2,87 2,83 

Unităţi agricole 0,01 0,01 4,31 4,25 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

4,95 6,97 5,69 5,60 

căi feroviare  0,00   0,00   

căi rutiere / pietonale  4,95   5,69   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 2,69 3,79 4,62 4,55 

Construcţii tehnico – edilitare 0,85 1,20 1,58 1,56 

Gospodărie comunală, din care: 3,25 4,58 3,25 3,20 

cimitire 3,25   3,25   

Destinaţie specială 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 0,51 0,72 0,72 0,71 

Terenuri agricole  34,59 48,72 0,00 0,00 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 71,00 100,00 101,52 100,00 
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ZONE FUNCŢIONALE  
SAT LASLĂU MARE 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 13,91 26,25 44,27 64,63 

cu regim mic de inălţime 13,91   44,27   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 0,89 1,68 0,89 1,30 

zona centrală 0,42   0,70   

Unităţi industriale şi de depozitare 0,22 0,42 12,59 18,38 

Unităţi agricole 1,47 2,77 1,47 2,15 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

3,08 5,81 3,40 4,96 

căi feroviare  0,10   0,10   

căi rutiere / pietonale  2,98   3,30   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 1,67 3,15 3,94 5,75 

Construcţii tehnico – edilitare 0,00 0,00 0,05 0,07 

Gospodărie comunală, din care: 1,73 3,26 1,04 1,52 

cimitire 1,73   1,04   

Destinaţie specială 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 0,82 1,55 0,85 1,24 

Terenuri agricole  29,21 55,11 0,00 0,00 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 53,00 100,00 68,50 100,00 
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ZONE FUNCŢIONALE  
SAT LASLĂU MIC 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 10,89 29,84 27,43 62,48 

cu regim mic de inălţime 10,89   27,43   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 1,45 3,97 3,41 7,77 

zona centrală 0,53   0,53   

Unităţi industriale şi de depozitare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Unităţi agricole 1,97 5,40 1,97 4,49 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

1,89 5,18 2,05 4,67 

căi feroviare  0,00   0,00   

căi rutiere / pietonale  1,89   2,05   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 0,90 2,47 3,19 7,27 

Construcţii tehnico – edilitare 0,00 0,00 3,55 8,09 

Gospodărie comunală, din care: 1,73 4,74 1,73 3,94 

cimitire 0,83   0,83   

Destinaţie specială 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 0,50 1,37 0,57 1,30 

Terenuri agricole  17,17 47,04 0,00 0,00 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 36,50 100,00 43,90 100,00 
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ZONE FUNCŢIONALE  
SAT VAIDACUTA 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 3,20 10,67 27,52 79,29 

cu regim mic de inălţime 3,20   27,52   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 0,32 1,07 0,32 0,92 

zona centrală 0,32   0,32   

Unităţi industriale şi de depozitare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Unităţi agricole 0,00 0,00 1,27 3,66 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

1,18 3,93 1,25 3,60 

căi feroviare  0,00   0,00   

căi rutiere / pietonale  1,18   1,25   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 0,31 1,04 1,04 3,00 

Construcţii tehnico – edilitare 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gospodărie comunală, din care: 0,00 0,00 1,69 4,87 

cimitire 0,00   1,69   

Destinaţie specială 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ape 0,27 0,90 0,27 0,78 

Terenuri agricole  24,72 82,39 1,35 3,89 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 30,00 100,00 34,71 100,00 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE ŞI MĂSURI PROPUSE 

 
În contextul actual al dezvoltării economice şi sociale, factorul de decizie 

(Consiliul Local) este direct implicat în soluţionarea problemelor practice de organizare 
a activităţii în teritoriu, prin deciziile pe care le ia şi le aplică în această direcţie. 

Luarea unei decizii corecte şi eficiente se poate realiza numai prin cunoaştera 
tuturor aspectelor pozitive şi negative ale realităţii din teritoriul administrativ al 
comunei. 

Aspectele pozitive sunt reprezentate de resursele naturale şi umane, de care 
dispune comuna, poziţia în teritoriul judeţului, potenţialul de comunicaţie etc şi 
stimulează dezvoltarea socio-economică. 

Aspectele negative sunt reprezentate de disfuncţiile din teritoriu (preponderente 
fiind cele socio-economice: gradul ridicat de îmbătânire al populaţiei, navetismul, 
exodul rural, lipsa de dotări socio-culturale şi economice, etc) şi de stările critice ale 
sistemelor naturale (alunecări de teren, procese de eroziune, şi tasare, inundaţii, 
îmlăştiniri, elemente climatice cu manifestări extreme, etc). Aceste disfuncţii şi stări 
critice s-au sintetizat în Harta riscului geografic. 

Riscul geografic (termen antropocentric) reprezintă estimarea pierderilor 
potenţiale - materiale - valorice sau umane - acceptabile sau nu, provocate de procese 
naturale (alunecări de teren, procese de eroziune, şi tasare, inundaţii, îmlăştiniri, 
elemente climatice cu manifestări extreme etc) sau de natură antropo-tehnogenă 
(poluarea apelor, aerului, solului, accidente tehnologice, etc). 

Riscul geografic este rezultanta interacţiunii dintre procesele care produc 
disfuncţii / pagube materiale şi vulnerabilitatea în teritoriu / timp a structurilor socio-
economice. 

În cadrul mediului geografic natural, neperturbat de om, manifestarea proceselor 
generatoare de risc, reprezintă stări normale, de evoluţie a acestuia spre atingerea 
echilibrului dinamic. 

Perceperea şi reacţia la riscul geografic se realizează de către sistemele socio-
economice şi ecosistemele agricole. 

Apariţia şi manifestarea riscului geografic se datorează depăşirii limitelor de 
toleranţă ale sistemelor naturale la impactul uman. 

Intensitatea de manifestare a riscului geografic creşte odată cu scăderea 
complexităţii sistemelor naturale depinzând de durata şi simultaneitatea de 
manifestare a proceselor generatoare de risc, cât şi de gradul de vulnerabilitate al 
sistemelor socio-economice afectate (nivelul dezvoltării tehnologice şi capacitatea de 
refacere a distrugerilor determinate de câştigurile financiare ale populaţiei). 

Riscul geografic abordat sistemic reprezintă amplificarea efectelor distructive, 
pornind de la o manifestare a unui proces generator de risc geografic se pot declanşa 
alte manifestări în lanţ, anihilându-se doar în momentul consumării întregii energii de 
generare, fizice şi chimice, perioada de dezlănţuire fiind mai scurtă în cazul proceselor 
climatice sau mai lungă în cazul eroziunii. 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 149 

Hărţile de risc reprezintă un instrument indispensabil în luarea deciziilor de 
organizare a activităţilor şi a teritoriului propriu-zis, în conformitate cu legile şi principiile 
dezvoltării durabile şi se pot utiliza la: 
- stabilirea disfuncţiilor care afectează teritoriul administativ al comunei 

(necunoaşterea disfuncţiilor şi neluarea deciziilor în privinţa acestora determină 
în timp agravarea stării acestora; amănarea soluţionării conduce la creşterea 
costurilor remedierii lor, mai târziu); 

- stabilirea valorii economice a unui teritoriu (valoarea economică a teritoriului 
creşte / descreşte luând în considerare riscul geografic); 

- delimitarea terenurilor optime, suboptime şi critice pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice (activităţile economice se cer corelate cu teritoriul care li se 
va aloca); 

- studii de amplasamente pentru obiective de utilitate publică (pentru creşterea 
siguranţeri, randamentului şi siguranţei în exploatare a acestora); 

- precizarea intensităţii de exploatare şi valorificarea unui teritoriu (sub nivelul de 
toleranţă al componentelor naturale, pentru evitarea proceselor generatoare de 
risc); 

- stabilirea valorii asigurărilor de risc (garanţie suplimentară a dezvoltării unui 
teritoriu); 

- elaborarea etapelor de efectuare a lucrărilor de ameliorare (pentru reducerea 
riscului şi, deci a investiţiilor aferente); 

- constituirea unei baze informationale pentru elaborarea prognozelor de 
manifestare a riscului geografic, în special a riscului complex (bază pentru 
elaborarea strategiilor şi a scenariilor de dezvoltare); 

- argumentarea ştiinţifică pentru promovarea unor noi forme de organizare 
teritoriale (soluţii tehnice adaptive în conformitate cu problemele teritoriului); 

- soluţionarea problemelor existente (pentru valorificarea eficientă a teritoriului, 
prin studii de detaliu). 
 

 Riscul geografic din cadrul UAT comuna Suplac 
 
Risc - estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi 

materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonã dată pentru un anumit tip de 
dezastru. 

Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală 
în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 

Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, 
care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce 
dereglează buna desfãşurare a activităţilor social-economice din zona afectată. 

Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care 
formează versanţii unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii 
sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi pagube materiale. 
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Localitatea 
 
 

Tipuri de inundaţii Potenţialul de 
producere a 
alunecărilor 

Tipul alunecărilor 

pe cursuri 
de apă 

pe torenţi 
 

primară reactivată 

Comuna 
Suplac 

x x - - - 

Conform PATN Secţiunea a V-a, Zone de risc natural 

 

 Nivelul de seismicitate 
Intensitatea seismică exprimată în grade MSK, (conf. legii nr. 575 / 2001, PATN 

– Secţiunea a V-a, Zone de risc natural – Cutremure de pământ): zona 71, cu perioada 
medie de revenire la cca. 50 ani. 

Caracteristicile comunei Suplac pentru seisme cu intervalul mediu de recurenţă 
al magnitudinii IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, conform 
“Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ 
P 100-1/2013: 
- ag = 0,15g (acceleraţia terenului pentru proiectarea constucţiilor la starea limită 

ultimă);  
- Tc = 0,7sec (perioada de control/colţ a spectrului de răspuns pentru 

componentele orizontale ale mişcării seismice). 
 

 Adâncimea de îngheţ  
adâncimea max. de îngheţ este -0,80 / -0,90 m conform STAS 6054 / 77; 
 

 Zonarea geoclimatică, conform Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri – anexa 4 (2003) 

  
Zonarea climatică:  
temperaturi de calcul iarna: zona III (θe = -18 oC), conf. SR 10907/1 – 1997;  
temperaturi de calcul vara: zona II (θe = +25 oC), conf. STAS 6472/2 – 1983;  
 
Zonarea încărcărilor date de vânt: 
zona A (sub 800 m altitudine), viteza vântului 22 m/s, presiunea dinamică 0,30 
kN/mp, conform STAS 10101/20 – 1990; 
 
Zonarea potenţialului vântului cu viteza mai mare de 4 m/s: 
zona E: 1500 ore/an; 
 
Zonarea încărcărilor date de zăpadă-greutatea de referinţă: 
zona A: gz = 0,9 / 1,2 / 1,5 kN/mp, conform STAS 10101/21 – 1992; 
 
Zonarea repartiţiei precipitaţiilor medii anuale: 
600 – 1000 mm; 
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PATJ Mureş 
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PATJ Mureş 
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Riscuri geografice în UAT comuna Suplac 
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 Procese generatoare de risc geografic în UAT Suplac şi măsuri propuse 
 
Alunecări de teren  
Formarea alunecărilor de teren presupune pătrunderea apei în sol până la un 

orizont impermeabil pe care îl umectează puternic şi astfel îi impune funcţia de “pod 
de deplasare” sau de alunecare. Spre deosebire de celelalte procese de pantă, 
alunecările de teren se remarcă prin rapiditatea cu care se evacuează materialele şi 
prin formele de relief care iau naştere. 

 
Situaţia localităţilor afectate de alunecări de teren în UAT Suplac 

Localitatea Terenuri Observaţii 

Suplac 3 ha Extravilan versant nordic 

Idrifaia 2 ha Extravilan versant nordic 

Laslău Mare 1 ha Extravilan versant sudic 

Laslău Mic 1 ha Extravilan versant nordic 

Total 7 ha  
Sursa: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” Mureş 

 
Măsuri – reglementări alunecări de teren cu risc foarte mare / mare de 

declanşare sau redeclanşare, alunecări active: 
- se impune monitorizarea permanentă a proceselor, efectuarea lucrărilor de 

stabilizare–drenare în încercarea de a le localiza şi a nu permite extinderea lor; 
- pe terenurile afectate de alunecări se interzice orice tip de activitate umană 

(inclusiv construcţii) cu excepţia lucrărilor de stabilizare a versantului şi luarea de 
măsuri de amenajare (drenuri speciale, consolidarea prin pilonare etc) pe bază 
de expertiză geotehnică pe tot arealul; 

- terenurile afectate se vor împăduri cu esenţe cu rădăcină adâncă (eventual 
plantaţii cu livezi, vii, dacă permit condiţiile microclimatice); 

- se vor amplasa semne de avertizare şi bariere artificiale în calea de desfăşurare 
a acestor procese; 

- se interzic defrişările de păduri şi suprapăşunatul. 
 

Măsuri – reglementări alunecări de teren cu risc mediu şi mediu-redus de 
declanşare / redeclanşare: 
- se impun condiţii speciale de fundare pe bază de expertiză geotehnică; 
- se recomandă construcţii din materiale uşoare cu regim de înălţime de max 

D+P+M, POT max. = 15% şi plantarea zonelor afectate cu esenţe cu rădăcină 
adâncă; 

- se recomandă lucrări de drenare a apelor pluviale pentru ca procesul să nu se 
declanşeze, riscul cel mai mare fiind în perioade umede şi de lungă durată. 
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Inundaţii4 
Din punct de vedre hidrologic o inundaţie este orice creştere a nivelului apei ori 

ale debitului peste un nivel care depăşeşte malurile albiei minore (revărsare). Cauzele 
pot fi de origine naturală cum sunt cele climatice (ploi, fie torenţiale fie de lungă durată, 
topirea zăpezii sau topirea zăpezii suprapusă cu căderea de precipitaţii, excesul de 
umiditate) sau antropice cum sunt despăduririle efectuate de om, alte procese: 
compactarea solului, acoperirea lui cu un strat impermeabil dar şi construcţii 
hidrotehnice nereuşite. 

 

Localitatea Curs de apă Obiective aflate în 
zone de risc la 

inundaţii 

Construcţii 
hidrotehnice 

existente 
(Deţinător) 

Suplac Râul Târnava Mică 
IV-1-96-52 

88 ha teren agricol Îndiguire L=2489 ml, 
l=4 m, h=0,5-2 m 

(D.A.Mureş) 

Vale nepermanentă 
(necadastrată) 

- Nu sunt lucrări 

Idrifaia Râul Târnava Mică 
IV-1-96-52 

220 ha teren agricol Nu sunt lucrări 

Pârâul Goganului 
(necadastrat) 

- Nu sunt lucrări 

Laslău Mare Râul Târnava Mică 
IV-1-96-52 

174 ha teren agricol Nu sunt lucrări 

Pârâul Sântioana 
IV-1-96-52-17 

6 imobile Nu sunt lucrări 

Laslău Mic Pârâul Fundătura 
IV-1-96-52-17-1 

- Nu sunt lucrări 

Vaidacuta Pârâul Vaidacuta 
(necadastrat) 

- Nu sunt lucrări 

Comuna Suplac Rupere baraj Bezid 
şi Bălăuşeri 

670 ha teren agricol, 
340 case 

 

Sursa: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” Mureş 
 

  

                                            
4  Zonă potenţial inundabilă – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului 

maxim anual este până la 10%. 
 Zonă frecvent inundabilă – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului 

maxim anual este între 10 – 50%.  
 Calea viituri – corespunde unei viituri a cărei probabilitate de depăşire a debitului maxim anual 

este mai mare de 50%.  
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 Măsuri - reglementări inundaţii frecvente în albia majora a Târnavei Mici: 
- interdicţie totală de construire, cu excepţia lucrărilor hidrotehnice: diguri, 

regularizarea şi adâncirea cursurilor de apă, redimensionarea unor poduri şi 
podeţe;  

- interzicerea depozitării de deşeuri menajere / dejecţii animaliere pe malul 
cursurilor de apă. 
 
Măsuri - reglementări zone inundabile, de tip viitură cu frecvenţă medie 

(asigurare 2-3%) şi inundaţii istorice catastrofale (asigurare 1%): 
- interdicţie temporară de construire până la obţinerea avizului de Gospodărire al 

Apelor; 
- efectuarea de lucrări hidro-tehnice, regularizarea şi adâncirea pârâurilor, 

redimensionarea unor poduri şi podeţe;  
- se recomandă împădurirea zonelor degradate şi a torenţilor din amonte;  
- interzicerea depozitării de deşeuri menajere / dejecţii animaliere pe malul 

cursurilor de apă. 
 
Măsuri - reglementări inundaţii torenţiale cu frecvenţă redusă (asigurare 1-

2%): 
- interdicţie temporară de construire până la regularizarea albiilor cursurilor de apă, 

realizarea canalizării apelor pluviale, conform volumului de apă de pe versanţi, 
amenajarea de drenuri, decompactarea solului şi lucrări pedoameliorative.  

- se recomandă plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante (plop şi arin).   
 
Inundaţii prin ridicarea pânzei freatice  
Inundare prin ridicarea la suprafaţă a pânzei freatice, oscilaţii frecvente a 

nivelului pânzei freatice, la căderi îndelungate de precipitaţii:  
Măsuri – reglementări inundare prin ridicarea pânzei freatice: 

- interdicţie temporară de construire până la efectuarea lucrărilor de desecare 
(drenuri, întreţinerea celor existente, decompactarea solului îndiguiri şi lucrări 
pedoameliorative); 

- plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante cum ar fi plopul (Populus 
alba) şi arinul (Alnus glutinosa); 

- nu se recomandă clădiri cu subsol. 
 

Torenţi noroioşi 
Torenții noroioși sunt scurgerile rapide, cu viteza de 1-15 m/s, a unor mase de 

noroi și pietriș, în care volumul materiilor solide este mai mare decât al apei.  
Măsuri – reglementări torenţi noroioşi: 

- interdicţie temporară de construire până la efectuarea lucrărilor de consolidare a 
versanţilor, lucrărilor hidrotehnice antierozionale, de reţinere a apelor, de 
regularizare a scurgerilor (baraje, praguri, traverse, cleionaje, fascinaje, 
garnisaje, canale, diguri, pinteni, pereuri, anrocamente, etc).  

- se recomandă împăduriri masive, perdele de protecţie, benzi de arbuşti. 
  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 157 

 
2.9. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ ŞI PROPUNERI DE DEZVOLTARE 
 

 Situaţia echipării edilitare în comuna Suplac 
 
Situaţia existentă – alimentare cu apă 
În perioada 2012-2014, s-a realizat alimentarea cu apă în satele Idrifaia și Suplac, 

conform proiectului tehnic elaborat în anul 2011 de SC Route E60 SRL, Târgu-Mureş.  
Gospodăria de apă din satul Idrifaia include staţie de pompare şi tratare 

compactă, 2 rezervoare intermediare din polistif cu capacitatea de 25 mc şi 30 mc, puţ 
forat existent (Dn = 160 mm, adâncime 75 m) şi gură de descărcare de tip timpan.  

Pentru asigurarea necesarului de apă s-au forat încă 2 puţuri noi (Dn = 160 mm, 
adâncime 75 m), care alimentează gospodăria de apă prin 2 reţele PE Dn = 63 mm, 
cu lungimea de 270 m, respectiv 420 m. 

Apa tratată se pompează în cele 2 rezervoare de apă de câte 200 mc, amplasate 
la o cotă mult mai ridicată, din satele Idrifaia şi Suplac. Distribuţia apei potabile se 
realizează gravitaţional. 

Zona de protecţie sanitară cu regim sever a gospodăriei de apă, a puţurilor forate 
şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei sunt împrejmuite cu gard de sârmă cu h = 
2,10 m. 

Conductele de aducţiune sunt din PEHD: 
- Dn = 75 mm, pentru localitatea Idrifaia 
- Dn = 90 mm, pentru localitatea Suplac 

Lucrările de alimentare cu apă au inclus şi realizarea a câte 3 hidranţi supraterani, 
Dn = 80 mm, în satele Suplac şi Idrifaia. 

 

  
 
În satele Laslău Mare, Laslău Mic şi Vaidacuta apa captată din fântâni este 

netratată, nepotabilă din punct de vedere chimic și bacteriologic (conf. prevederilor 
Legii 458 / 2002) și se poate folosi numai după o prealabilă fierbere de minimum 30 
de minute.  

 
  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 158 

 
Localitatea 

Locuinţe dotate cu: 

 
Numarul 

total 
locuinte 

Instalatie de alimentare cu apa 

Total In locuinta In afara locuintei 

 
din 

retea 
publica 

 
din 

sistem 
propriu 

in interiorul 
cladirii 

in afara 
cladirii 

din 
retea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

din 
retea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

Comuna Suplac  976 645 2 136 0 2 2 503 

Suplac 289 180 2 38 0 0 2 138 

Idrifaia 242 104 0 53 0 1 0 50 

Laslau Mare 239 214 0 29 0 0 0 185 

Laslau Mic 168 123 0 16 0 1 0 106 

Vaidacuta 38 24 0 0 0 0 0 24 

Sursa RPL 2002 

 
 

Localitatea 
Locuinţe dotate cu: 

Numarul 
total 

locuinte 

Instalatie de alimentare cu apa calda 

Total in locuinta in afara 
locuintei, dar in 
interiorul cladirii 

din retea 
publica 

din sistem 
propriu 

Comuna Suplac  976 108 1 105 2 

Suplac 289 32 1 31 0 

Idrifaia 242 42 0 42 0 

Laslau Mare 239 26 0 26 0 

Laslau Mic 168 8 0 6 2 

Vaidacuta 38 0 0 0 0 

Sursa RPL 2002 

 

Localitatea 
 
 

Numar 
total 

locuinte 

Are apa curenta 

in locuinta 
 
 

in afara locuintei 

in interiorul cladirii 
in afara  
cladirii 

din 
retea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

din 
retea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

din 
retea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

Comuna 
Suplac  

951 2 360 - 2 - 111 

Suplac 290 1 121 - - - 5 

Idrifaia 245 1 124 - - - 23 

Laslau Mare 228 - 81 - - - 1 

Laslau Mic 159 - 34 - 2 - 82 

Vaidacuta 29 - - - - - - 

Sursa: RPL 2011 
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Localitatea 
 

Numar total 
locuinte 

Număr locuinţe 
fără apă curentă 

% din toal locuinţe 

Comuna Suplac  951 476 50,05 

Suplac 290 163 56,21 

Idrifaia 245 97 39,59 

Laslau Mare 228 146 64,04 

Laslau Mic 159 41 25,79 

Vaidacuta 29 29 100,00 

Sursa: RPL 2011 

 
Situaţia existentă – canalizare 
În perioada 2012-2014, în satul Idrifaia s-a realizat sistemul de canalizare al 

apelor menajere şi staţia de epurare. 
Localitățile Suplac, Laslău Mare, Laslău Mic şi Vaidacuta nu au canalizare. Apele 

menajere sunt împrăștiate în incinta gospodăriilor, o parte dintre acestea, infiltrându-
se în sol. Frecvent, o parte din apele menajere rezultate sunt deversate în rigolele 
stradale, unde se amestecă cu apele de origine freatică sau pluvială. Apele pluviale 
sunt colectate în rigole deschise și deversate în zonele mai joase, ajungând în emisari. 

 

 
Localitatea 

Locuinţe dotate cu: 

Numarul 
total 

locuinte 

Instalatie de canalizare in locuinta 

Total retea 
publica 

sistem 
propriu 

alta 
situatie 

Comuna Suplac  976 138 1 130 7 

Suplac 289 40 1 37 2 

Idrifaia 242 53 0 50 3 

Laslau Mare 239 29 0 29 0 

Laslau Mic 168 16 0 14 2 

Vaidacuta 38 0 0 0 0 

Sursa RPL 2002 
 

 
Localitatea 

Locuinţe dotate cu: 

Numarul 
total 

locuinte 

Instalatie de canalizare in locuinta 

Total retea 
publica 

sistem 
propriu 

alta 
situatie 

Comuna Suplac  951 362 2 324 36 

Suplac 290 122 2 118 2 

Idrifaia 245 125 - 94 31 

Laslau Mare 228 81 - 79 2 

Laslau Mic 159 34 - 33 1 

Vaidacuta 29 - - - - 

Sursa RPL 2011 
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Localitatea 
 

Numar total 
locuinte 

 

Număr locuinţe 
fără  sistem de 

canalizare 

% din toal locuinţe 

Comuna Suplac  951 589 61,93 

Suplac 290 168 57,93 

Idrifaia 245 120 48,98 

Laslau Mare 228 147 64,47 

Laslau Mic 159 125 78,62 

Vaidacuta 29 29 100,00 

Sursa RPL 2011 

 
Instalaţii de transport gaz metan 
Teritoriul administrativ al comunei Suplac este traversat de următoarele 

magistrale de transport gaz: 
- pe direcţia E-V, de magistrala Coroi – Boian (vest II); 
- în zona de NV, de magistrala Band – Idrifaia; 
- în zona de NE, de magistrala Coroi – Ungheni – Cuci. 

 
Instalaţii de exploatare a gazului 
Pe teritoriul comunei Suplac, în satul Laslău Mic, Romgaz deţine instalaţii de 

exploatare a gazului metan – 6 sonde. Pentru orice construcţii din zona de siguranţă 
(R = 50 m, de la împrejmuirea aferentă) a acestor instalaţii se va solicita avizul 
Romgaz. 
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Situaţia existentă – alimentare cu gaz 
Comuna Suplac beneficiază de reţea de alimentare cu gaze naturale în satele 

Suplac, Idrifaia şi Laslău Mare.  
În localităţile Laslău Mic şi Vaidacuta nu există reţea de alimentare cu gaz metan, 

populaţia folosind drept combustibil la încălzire lemnul. 
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Utilităţi publice 1992 1997 2002 2007 2011 2012 

Lungimea totală a cond. de 
dist. a gazelor - km. 

21,6 21,6 21,6 21,7 32,4 32,4 

Gaze naturale distribuite 
total - mii mc 

--- --- 765 637 542 473 

Gaze naturale distribuite – 
uz casnic – mii mc 

--- --- 721 578 486 415 

Sursa: Fişa localităţii 

 

Localitatea Numarul 
total 

locuinte 

Combustibil folosit pentru gatit: 

Gaze Combust. 
solid 

Electrici-
tate 

Altul 

din retea 
publica 

lichefiate 
(butelie) 

Comuna Suplac  976 740 27 187 0 22 

Suplac 289 282 0 2 0 5 

Idrifaia 242 239 0 2 0 1 

Laslau Mare 239 219 0 11 0 9 

Laslau Mic 168 0 27 134 0 7 

Vaidacuta 38 0 0 38 0 0 

Sursa RPL 2002 

 
Localitatea Numarul 

total 
locuinte 

Modul principal de incalzire a locuintei 

 

T
e
rm

o
fi
c
a

re
 

Centrala termica 
proprie cu: 

Soba cu: 

A
lt
 m

o
d
 d

e
 

in
c
a
lz

ir
e

 
gaze combustibil gaze combustibil 

solid lichid solid lichid 

Comuna Suplac  976 1 9 2 0 736 208 0 20 

Suplac 289 1 2 0 0 279 2 0 5 

Idrifaia 242 0 2 0 0 235 3 0 2 

Laslau Mare 239 0 5 0 0 221 7 0 6 

Laslau Mic 168 0 0 2 0 1 158 0 7 

Vaidacuta 38 0 0 0 0 0 38 0 0 

Sursa RPL 2002 
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Localitatea 
 

Numarul 
total 

locuinte 

Modul principal de incalzire a locuintei 

 

T
e
rm

o
fi
c
a

re
 

Centrala termica 
proprie cu: 

Soba cu: 

A
lt
 m

o
d
 d

e
 

in
c
a
lz

ir
e

 

gaze combustibil gaze combustibil 

solid lichid solid lichid 

Comuna Suplac  951 - 71 27 - 450 318 2 2 

Suplac 290 - 17 7 - 194 56 - - 

Idrifaia 245 - 21 16 - 111 47 - - 

Laslau Mare 228 - 33 3 - 145 32 - 1 

Laslau Mic 159 - - 1 - - 155 1 1 

Vaidacuta 29 - - - - - 28 1 - 

Sursa RPL 2011 
 

Localitatea 
 

Numar total 
locuinte 

 

Număr locuinţe 
fără  sistem de 

încălzire 

% din toal locuinţe 

Comuna Suplac  951 25 2,63 

Suplac 290 8 2,76 

Idrifaia 245 4 1,63 

Laslau Mare 228 12 5,26 

Laslau Mic 159 1 0,63 

Vaidacuta 29 - 100,00 

Sursa RPL 2011 
 

Situaţia existentă – alimentare cu energie electrică 
Teritoriul administrativ al comunei Suplac este traversat de LEA 110 kV, pe 

direcţia V-E, la S de DJ 142 şi LEA 20 kV. 
 

Localitatea Numarul total 
locuinte 

Instalatie electrica in 
locuinta 

Comuna Suplac  976 910 

Suplac 289 284 

Idrifaia 242 237 

Laslau Mare 239 223 

Laslau Mic 168 166 

Vaidacuta 38 0 

Sursa RPL 2002 
 

Posturi de transformare în comuna Suplac 
Sat Suplac – 2 buc 
Sat Idrifaia – 2 buc 
Sat Laslău Mare – 1 buc 
Sat Laslău Mic – 2 buc 
Sat Vaidacuta – 1 buc 
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Situaţia existentă – telefonie 
Reţeaua telefonică este  realizată în toate satele, cu excepţia localităţii Vaidacuta. 

În comună funcţionează cablu TV, care emite pe 50 de canale şi s-a 
introdus internetul prin fibră optică de către SC TV Adler Trading SRL. 
Telecomunicaţii 1992 1997 2002 2007 2011 2012 

Abonamente telefonice  
(telefonie fixă) – număr  

211 221 218 Nu sunt date 

 Sursa: Fişa localităţii 

 
Situaţia dotării cu instalaţii a locuinţelor  

 
Comuna Suplac 

Numarul 
total 

locuinte 

Ponderea (%) din total locuinte a locuintelor cu: 

Aliment. 
cu apă în 
locuinţă 

Canaliz. 
din reţea 
publicâ 
sau si 
sistem 
propriu 

Instalaţie 
electrică 

Încălzire 
prin 

termofic. 
sau prin 
centrală 
termică 

Bucă-
tărie 

Baie 

RPL 2011 951 362 362 920 98 789 285 

100% 38,07 38,07 96,74 10,30 82,96 29,97 

 
Situaţia existentă – gospodărie comunală 
Comuna Suplac face parte din Asociaţia ADI Ecolect Mureş, al cărei scop este 

înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi 
controlul furnizării / prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor. 
 

Gospodărirea apelor 

Curs de apă Lucrări hidrotehnice 
Deţinător 

Sat Suplac 

Râul Târnava Mică 
IV-1-96-52 

Îndiguire L=2489 ml, l=4 m, h=0,5-2 m 
(D.A.Mureş) 

Sursa: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” judeţ Mureş 
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 Propuneri de dezvoltare a echipării edilitare în UAT Suplac 
 

Propunere – alimentare cu apă  
Se preconizează obținerea finanțării din fonduri nerambursabile pentru 

implementarea unui proiect privind realizarea unei rețele edilitare de alimentare cu apă 
în satele Laslău Mare și Laslău Mic. 

Se prevede proiectarea și realizarea unui micro-sistem local de alimentare cu 
apă potabilă, care va deservi localitățile Laslău Mare și Laslău Mic. 

Sursa de apă este constituită din puțuri și izvoare situate pe teritoriul comunei (la 
adâncimea de 23-30 m, debitul de exploatare va fi de 3-5 l/sec/foraj), captate și 
transportate către un rezervor de înmagazinare (rezervorul va fi amplasat în satul 
Laslău Mare, în extravilan la o cotă mai înaltă a terenului 441,00 m; din oțel zincat cu 
capacitatea de 300 m3), pentru următoarele categorii de consumatori: 

- Gospodării individuale 
- Unități comerciale 
- Obiecte civice 
Elementele componente ale necesarului de apă și debitele caracteristice s-au 

determinat în conformitate cu normativele în vigoare (SR 1343-1/2006, Normativ P66-
2001 și Ghid de proiectare GP 106-2004).  

Cerința de apă la priză va fi: 
- Qzi.med.= 275,07 m2/zi= 3,18 l/s 
- Qzi.max.= 326,90 m2/zi= 3,78 l/s 
- Qh.max.= 37,91 m2/h= 10,53 l/s 
Proiectul prevede realizarea sistemului local de alimentare centralizată cu apă, 

în următoarea structură: 
- Stație locală de pompare (SP.01) amplasată la cota 330,00 m, care asigură 

alimentarea rezervorului tampon de înălțime. Debitul nominal al stației de 
pompare va fi de 3,8 l/s, la o presiune de refulare de 100...105 m C.A. 

- Conducta de aducțiune PE100-Pn16-De110 mm de presiune ridicată, care face 
legătura între stația de pompare SP.01 și rezervorul de înălțime. 

- Rezervor tampon de înălțime amplasat la cota de 406,50 m. Se preconizează 
utilizarea unui rezervor metalic de suprafață, cu secțiune circulară, cu membrană 
de cauciuc și izolat termic, având capacitatea utilă de 250 m3.  

- Rețeaua de conducte de distribuție (conducte de serviciu), PE100-Pn10-
De63...125 mm, care va funcționa la presiunea de regim Pn 6,0...3,0 bar. 

- 280 branșamente apă individuale la utilizatori abonați la serviciile comunale de 
alimentare cu apă. 
 
Parametrii fizici ai rețelei de alimentare cu apă: 
Lungimea totală a conductei de aducțiune este de 2.350,0 ml, din care: 
- Conductă PE100-Pn10-De110 mm .....................................350,0 ml 
- Conductă PE100-Pn16-De110 mm ..................................2.000,0 ml 
Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 5.585 ml, din care: 
- Conductă PE100-Pn10-De63 mm .......................................130,0 ml 
- Conductă PE100-Pn10-De90 mm ....................................3.135,0 ml 
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- Conductă PE100-Pn10-De110 mm ..................................1.150,0 ml 
- Conductă PE100-Pn10-De125 mm ..................................1.170,0 ml 
Stația de pompare SP.01 se va realiza într-un container metalic cu dimensiuni de 

gabarit interioare de 6,0 X 3,0 X 2,0 m, cu pereți și tâmplărie de aluminiu tip termopan.  
Parametrii tehnici principali ai stației de pompare: 
- Debitul nominal Qn= 3,8 l/s 
- Presiunea nominală Hn= 100... 105 m C.A. 
Rezervorul tampon de înălțime – construcție metalică de suprafață cu secțiune 

cilindrică, căptușeală BUTYL cauciuc și pereți izolați termic: 
- Capacitatea nominală Vn= 250 mc 
 
Operatorul în sistemul public de alimentare cu apă va fi, foarte probabil, S.C. 

Compania Aquaserv SA Târgu Mureș care, este o societate pe acțiuni de interes 
regional având capital integral de stat. 

Conform STAS 4273-83, construcțiile se încadrează în „clasa a IV-a de 
importanță, categ. 4”. 

Potențialii abonați la serviciile comunale de alimentare cu apă potabilă vor fi 
racordați la rețelele proiectate în paralel cu avansarea lucrărilor de pozare a canalelor 
de serviciu, sau la o dată ulterioară, în baza unor cereri individuale.  

Debitul de apă se preia de la sursă la nivel de Qzi.max, după care se pompează 
într-un rezervor tampon (de compensare a variațiilor orare de consum) amplasat la o 
cotă superioară (406,5 m) care să permită distribuția apei prin scurgere gravitațională. 

Rețeaua de distribuție (conductele de serviciu) s-au prevăzut din tuburi de 
polietilenă PE100-Pn10 având De 63...125 mm. 

Branșamentele, în general cu De 32 mm, se vor executa în paralel cu pozarea 
conductelor de serviciu.  

În nodurile importante ale rețelei de distribuție apă s-au prevăzut cămine de vane 
din beton armat (27 cămine de vane amplasate la o distanță de maxim 600 m). Piesele 
de legătură și armăturile din aceste cămine s-au prevăzut din fontă ductilă sau oțel 
zincat.  

Branșamentele de apă s-au luat în considerare cu o lungime medie de 8,00 m, 
având în componență tuburi de PE100-Pn10-De32 mm și puncte de măsurare 
amplasate în cămine din polietilenă cu Dn800 mm. 

Pentru stația de pompare montată într-un container special, cât și pentru 
rezervorul de apă 250 mc s-au delimitat zonele de protecție sanitară cu regim sever, 
suprafețe care vor fi îngrădite.  

Toate lucrările de construcții ale rețelei de distribuție apă, inclusiv stația de 
pompare și gospodăria de apă, se vor realiza pe spațiu public al comunei.  

 
Propunere canalizare 

 Se preconizează obținerea finanțării din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea unui proiect privind realizarea unei rețele edilitare de canalizare în satul 
Suplac. 
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Rețeaua de canalizare a fost astfel dimensionată încât pantele să asigure o viteză 
minimă de autocurățire de 0,7 m/s. La capetele din amonte ale tronsoanelor, acolo 
unde viteza este sub limita impusă de normative, au fost prevăzute cămine de spălare. 
De asemenea tronsoanele sunt prevăzute cu 215 cămine de vizitare, la maximum 65 
m. Conductele de canalizare se vor realiza din tuburi PVC cu mufă și etanșare cu inel 
de cauciuc. Pentru rețeaua de canalizare, în urma calculelor hidraulice, au fost 
prevăzute tuburi PVC cu diametrul de 200-250 mm. Tuburile PVC au lungimea de 6 m 
și se montează cu ușurință datorită greutății reduse și sistemului de îmbinare rapid. 
Este recomandabil ca branșamentele să se facă pe cât posibil odată cu montarea 
conductelor. Pe străzile unde rețeaua de canalizare este amplasată în axul drumului, 
căminele de vizitare vor fi prevăzute cu capace carosabile 

Dimensionarea reţelei de canalizare se va realiza în conformitate cu prevederile 
STAS-ului 1846-90, corespunzător unui debit de 80% din cerinţa de apă. 

Staţia de epurare a apelor menajere a fost executată la ieşirea din satul Idrifaia 
spre Târnăveni. 

 
Propunere – alimentare cu gaz 
Încălzirea clădirilor se va realiza cu gaz – centrale termice pentru obiective 

individuale. Se va extinde reţeaua de distribuţie gaz, la noi solicitări şi în satul Laslău 
Mic. 

 

Propunere – alimentare cu energie electrică 
Se va mări puterea posturilor de transformare, în funcţie de solicitări. 
Se vor înlocui stâlpii din lemn cu stâlpi din beton. 
Se va extinde reţeaua electrică la gospodăriile neelectrificate din toate localităţile 

şi se va reabilita iluminatul public stradal. 
Necesar putere instalată / mp arie desfăşurată: 

- P instalată unităţi industriale, de depozitare = 125 W / mp  
- P instalată comerţ, servicii = 100 W / mp  
- P instalată locuinţe unifamiliale = 20 W / mp  
- P instalată iluminat public = 2 W / mp  

 

Propunere – telefonie 
Se vor înlocui stâlpii din lemn cu stâlpi din beton. 
Se propune extinderea numărului de posturi telefonice în funcţie de solicitări. 
 
Propunere – gospodărie comunală 
În comuna Sânpaul se execută o staţie de tratare mecano-biologică şi un depozit 

ecologic de deşeuri (cu o capacitate de 5 milioane mc, din care prima celulă va avea 
o capacitate de 1,25 milioane mc. 

Gestionarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare va fi efectuată în 
condiţii de securitate maximă, odată cu punerea în operare a viitorului depozit conform 
de la Sânpaul, care este în curs de realizare în cadrul unui proiect finanţat prin POS 
Mediu - „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”. 
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Zona de depozitare - producţie - servicii et I 31,52 ha 

Suprafaţă celule de depozitare    17,00 ha 

Suprafaţă platformă tratare mec.-biologică din care: 
- zonă compostare intensivă şi maturare deşeuri  
- hală tratare mecanică şi biofiltru     
- clădire administraţie şi recepţie    
- garaje utilaje       
- zonă rezervată MBT      
- parcări        

4,88 ha 
3,50 ha 
0,30 ha 
0,03 ha 
0,02 ha 
1,00 ha 
0,01 ha 

Suprafaţă platformă administraţie-recepţie 0,88 ha 

Suprafaţă platformă gestionare ape 0,43 ha 

Suprafaţă teren circulaţie în incintă 2,26 ha 

Suprafaţă canal perimetral ape pluviale 0,27 ha 

Suprafaţă spaţiu verde 7,32 ha 

Zona de depozitare - producţie - servicii et II  11,24 ha 

  
Estimarea deşeurilor: 

- Deşeuri stradale, parcări, trotuare, piste ciclişti şi locuri de joacă = 0,20 t / ha / zi  
- Deşeuri menajere = 1 kg / persoană / zi  
- Deşeurile comerciale şi asimilabile acestora = 1 kg / 10 mp / zi 
- Groapă de compost individuală = 1 mp / 100 mp grădină 

 
Propunere – gospodărirea apelor 

- Se vor efectua lucrări hidrotehnice de consolidare, regularizare şi îndiguire pe 
cursurile de apă / torenţi; 

- Se vor promova min. 2 campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă / an; 
- Lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani; 
- Se recomandă plantarea terenurilor, de pe malurile cursurilor de apă, cu specii 

arboricole absorbante (plop şi arin).   
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 Energia regenerabilă 
 
Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul 

energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii 
solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale 
pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-
reînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea 
combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse 
sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate 
în general ne-regenerabile.  

Dintre sursele regenerabile de energie fac parte: energia solară, energia eoliană; 
energia apei: energia hidraulică; energia mareelor; energia geotermică; energia 
derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz. 

În condiţiile meteogeografice din România, în balanţa energetică pe termen 
mediu şi lung se iau în considerare următoarele tipuri de surse regenerabile de 
energie: energia solară, eoliană, hidroenergia, biomasa şi energia geotermală. 
Programul de utilizare a surselor regenerabile de energie se înscrie în cerinţele de 
mediu asumate prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat de România prin 
Legea nr. 3/2001, respectiv de Uniunea Europeană în baza Documentului 
2002/358/CE. 

 
Energia solară 
Conceptul de „energie solară” se referă la energia care este direct produsă prin 

transferul energiei luminoase radiată de Soare. Aceasta poate fi folosită ca să 
genereze energie electrică sau să încălzească apa menajeră şi aerul din interiorul unor 
clădiri. Deşi energia solară este reînnoibilă şi uşor de produs, problema principală este 
că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. În plus, datorită 
rotaţiei Pământului în jurul axei sale, şi deci a alternanţei zi-noapte, lumina solară nu 
poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. O 
altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilelor noroase, când 
potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui, 
limitând aplicaţiile acestei forme de energie regenerabilă. 

Potenţialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie provenită din 
radiaţia solară incidentă în plan orizontal care, în România, este de circa 1100 
kWh/m2/an. Conform harţii radiaţiei solare în România s-au identificat cinci zone 
geografice diferenţiate în funcţie de nivelul fluxului energetic măsurat. 

 
  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfer_energetic&action=editredlink
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_nuclear%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%A2i%C5%A3ei
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaze_naturale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_solar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_eolian%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_hidraulic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_hidraulic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energia_mareelor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_geotermic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_derivata_din_biomasa:_biodiesel%2C_bioetanol%2C_biogaz
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Harta radiaţiei solare în România 
 

Aportul energetic al sistemelor solare-termale la necesarul de căldură şi apă 
caldă menajeră din România este evaluat la circa 1434 mii tep (60 PJ/an), ceea ce ar 
putea substitui aproximativ 50% din volumul de apă caldă menajeră sau 15% din cota 
de energie termică pentru încălzirea curentă.În condiţiile meteo-solare din România, 
un captator solar-termic funcţionează, în condiţii normale de siguranţă, pe perioada 
martie - octombrie, cu un randament care variază între 40% şi 90%.  

 
Gradul de acoperire cu energie solară a necesarului de energie pentru apă caldă 

menajeră în decursul unui an calendaristic. 
 

 
Utilitatea sistemelor solar-termale 

se regăseşte, în mod curent, la 
prepararea apei calde menajere din 
locuinţele individuale. 

Captatoarele solare pot să 
funcţioneze cu eficienţă ridicată în regim 
hibrid cu alte sisteme termice 
convenţionale sau neconvenţionale. În 
exploatare, radiaţia solară nu trebuie să 
aibă obligatoriu un nivel foarte ridicat, 

întrucât sistemele solare pasive pot funcţiona eficient şi în zone mai puţin atractive din 
punct de vedere al nivelului de intensitate solară (ex. zone de nord din Transilvania 
sau din Moldova). 
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Sistemele solare pasive sunt încorporate, de regulă, în „anvelopa” clădirii (partea 
exterioară a imobilului), iar cea mai mare parte a materialelor de construcţie sunt de 
tip convenţional. 

În condiţii normale, costul mediu suplimentar (pentru materiale încorporate în 
construcţia nouă) la reabilitarea termică a unei clădiri se majorează până la 20% (la 
clădiri renovate). 

Conversia radiaţiei solare în energie electrică se realizează cu instalaţii 
fotovoltaice alcătuite din module solare cu configuraţii şi dimensiuni diferite.  

Potenţialul exploatabil al producerii de energie electrică prin sisteme fotovoltaice 
este de aproximativ 1200 GWh/an. 

Preţul energiei electrice produsă din surse solare fotovoltaice variază între 25 
cenţi/kWh şi 50 cenţi/kWh.  

Pentru alimentarea unor consumatori izolaţi şi consumuri mici de energie, 
sistemele fotovoltaice oferă o alternativă economică atractivă, dacă se ţine seama de 
costul ridicat pentru racordarea consumatorilor la reţeaua electrică aferentă sistemului 
energetic naţional. De exemplu, pentru un sistem solar cu puterea instalată de 1 MW 
este necesar un modul fotovoltaic cu suprafaţa de circa 30000 m2. 

În aplicaţiile economice ale energiei solare nu există nici un dezavantaj deoarece 
instalaţiile solare aduc beneficii din toate punctele de vedere. Panourile solare produc 
energie electrică 9h/zi (calculul se face pe minim; iarna ziua are 9 ore). Ziua, timp de 
9 ore aceste panouri solare produc energie electrică şi în acelaşi timp înmagazinează 
energie în baterii pentru a fi folosită noaptea.  

Instalaţiile solare sunt de 2 tipuri: termice şi fotovoltaice. Cele fotovoltaice produc 
energie electrică gratis. Cele termice ajută la economisirea gazului în proporţie de 75% 
pe an. 

Instalaţiile solare funcţionează chiar şi atunci când cerul este înnorat. De 
asemenea, sunt rezistente la grindină (în cazul celor mai bune panouri). 

Forma cea mai extinsă de valorificare a energiei solare o reprezintă captarea 
acesteia cu ajutorul unor sisteme integrate şi transformarea în energie electrică sau 
pentru încălzirea apei menajere respectiv a locuinţei. 

 
Model de locuinţă 

autonomă din punct de 
vedere energetic 
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Energia eoliană 
Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea 

vântului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era 
de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de 
energie electrică. 

Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, 
producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-
se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie 
semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%). 

Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt 
care creează mişcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti 
turbine eoliene, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 
5 MW, deşi aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de 
kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai 
puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice. 

Evoluţa puterii instalate şi prognozele valorificării energiei eoliene la nivel mondial 
 

Pentru amplasarea agregatelor eoliene sunt interesante doar zonele în care 
viteza medie a vantului este cel puţin egală cu 4 m/s, la nivelul standard de 10 metri 
deasupra solului (la care, de altfel, se fac măsurătorile în cadrul staţiilor 
meteorologice). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_cinetic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Electricitate
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Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine noi de vânt se 
construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă 
creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest 
procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice. 

Se crede că potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să asigure de 
cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest nivel de exploatare ar 
necesita 12,7% din suprafaţă Pământului (excluzând oceanele) să fie acoperite de 
parcuri de turbine, presupunând că terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt / 
kmp.  

Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, 
dar prin modul particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin 
descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie 
regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară redusă. 

La nivel naţional cu excepţia zonelor montane, unde condiţiile meteorologice 
vitrege fac dificilă instalarea şi întreţinerea agregatelor eoliene, viteze egale sau 
superioare pragului de 4 m/s se regăsesc în: Podişul Central Moldovenesc şi în 
Dobrogea. Litoralul prezintă şi el potenţial energetic întrucât, în această zonă, viteza 
medie anuală a vântului depăşeşte pragul de 4 m/s. 

 
Harta potenţialului eolian din România. 
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Energia hidraulică 
Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un 

lucru mecanic în trecerea dintr-o stare dată în altă stare (curgere). Aceasta este 
considerată o formă de energie regenerabilă. 

În practică, aceasta este energia produsă în hidrocentrale cu ajutorul mişcării 
apei, datorată diferenţei de nivel între lacul de acumulare şi centrală. “Forţa” apei este 
de fapt o combinaţie între CAP (head)5 şi DEBIT (flow)6. Ambele trebuie să fie prezente 
pentru a produce energie. Apa este colectată într-un micro-bazin şi apoi canalizată prin 
conducta de aducţie direct în turbină. Căderea pe verticală (cap), creează presiunea 
necesară la capătul inferior al conductei de aducţie, pentru a pune în mişcare turbina. 
Cu cât va fi mai mare debitul sau capul, cu atât vom obţine mai multă energie electrică. 
După cum se observă, valorile acestor două criterii, sunt foarte importante pentru 
determinarea valorii de energie electrică (potenţialul) unei locaţii pentru implementarea 
unui microhidro sistem bazat pe microhidroturbine. 

Micro-hidroturbinele electrice sunt cele mai eficiente şi ieftine generatoare de 
energie electrică. Dacă există un mic pârâu sau un râu, în apropierea unui 
amplasament cu cabane sau case, care poate furniza un debit cel puţin 5 litri/sec de 
la o diferenţă de nivel de cel puţin 3 m, sau 0,5 litri/sec de la o diferenţa de nivel de cel 
puţin 10 m, se poate capta energia apei folosind un generator hidroelectric.  

 
Schema generală de organizare a unei microhidrocentrale 

 

  

                                            
5  CAP (head) – este presiunea creată de distanţa verticală între locul în care apa pătrunde în 

conducta de aducţie (pipeline) şi locaţia turbinei şi e masurată în picioare (sau metri), sau ca 
presiune în pounds (sau livre) pe inch pătrat (psi). 

6  DEBIT (flow) – este o cantitate de apă (exprimată în volum / timp) care curge prin conducta de 
aducţie într-o anumită perioadă de timp şi e măsurată în metri cubi/secundă, galoane / minut 
(gpm) sau litri / minut. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lucru_mecanic
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Curgere&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_regenerabil%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Energia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocentral%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lac_de_acumulare
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Biomasa 
Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din 

agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, 
precum şi partea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane7. 

Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. 
Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale 
organismelor vii.  

Energia înglobată în biomasă se eliberează prin metode variate, care însă, în 
cele din urmă, reprezintă procesul chimic de ardere (transformare chimică în prezenţa 
oxigenului molecular, proces prin excelenţă exergonic). 

Forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanţi): 
- arderea directă cu generare de energie termică; 
- arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2); 
- fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH) în cazul 

fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în 
amestec cu benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă; 

- transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool şi 
generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) şi glicerol. În etapa 
următoare, biodieselul purificat se poate arde în motoarele Diesel; 

- degradarea enzimatică a biomasei cu obţinere de etanol sau biodiesel. Celuloza 
poate fi degradată enzimatic la monomerii săi, derivaţi glucidici, care pot fi ulterior 
fermentaţi la etanol. 
 
Lista produselor considerate biocarburanţi cuprinde cel puţin următoarele: 

- bioetanol - etanol produs din biomasă şi/sau fracţia biodegradabilă a deşeurilor, 
în vederea utilizării ca biocarburant; 

- biodisel - ester metilic, de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, 
în vederea utilizării ca biocarburant; 

- biogaz - carburant gazos produs din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a 
deşeurilor, care poate fi purificat până ajunge la calitatea gazului natural, în 
vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn; 

- biometanol - metanol extras din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant; 
- biodimetileter - dimetileter extras din biomasă, în vederea utilizării ca 

biocarburant; 
- bio-ETBE (etil-tert-butil-eter) - ETBE produs pe bază de bioetanol. Procentajul 

volumic de bio-ETBE, calculat ca biocarburant, este de 47%; 
- bio-MTBE (metil-tert-butil-eter) - carburant produs pe bază de biometanol. 

Procentajul volumic de bio-MTBE, calculat ca biocarburant, este de 36%; 
- biocarburanţi sintetici - hidrocarburi sintetice sau amestecuri de hidrocarburi 

sintetice, care au fost extrase din biomasă; 
- biohidrogen - hidrogen extras din biomasă şi/sau din partea biodegradabilă a 

deşeurilor, în vederea utilizării ca biocarburant; 

                                            
7  Definiţie cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi 

a altor carburanţi regenerabili pentru transport. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ardere&action=edit&redlink=1
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- ulei vegetal pur - ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau 
procedee comparabile, brut ori rafinat, dar nemodificat din punct de vedere 
chimic, în cazul în care utilizarea sa este compatibilă cu un tip de motor şi cu 
cerinţele corespunzătoare privind emisiile. 
Biomasa este principalul combustibil rural - folosit mai ales pentru încălzirea 

caselor şi a apei, precum şi pentru gătit. Exploatarea la maximum a potenţialului de 
biomasă presupune utilizarea în totalitate a reziduurilor din exploatările forestiere, a 
rumeguşului şi altor resturi din lemn, a deşeurilor agricole rezultate din cereale sau 
tulpini de porumb, resturi vegetale de viţă de vie precum şi deşeuri şi reziduuri 
menajere urbane.  

Potrivit ministrului Mediului, România are un potenţial energetic ridicat de 
biomasă, ce reprezintă aproape 19 % din consumul total de resurse primare la nivelul 
anului 2000. „Am putea acoperi 89 % din căldura necesară încălzirii locuinţelor şi 
prepararea hranei, în mediul rural, numai prin consumul de reziduuri şi deşeuri 
vegetale. Pe termen mediu şi lung, creşterea cantităţii de biomasă se poate asigura 
din plantaţii pe suprafeţe degradate, terenuri agricole dezafectate sau scoase din 
circuitul agricol”. 

 
 

Harta distribuţiei teritoriale a 
energiei regenerabile în România 
I - Delta Dunării (energie solară);  
II - Dobrogea (energie solară, energie 
eoliană); III - Moldova (câmpie şi platou: 
micro-hidro, energie eoliană, biomasă);  
IV - Carpaţii (IV1 - Carpaţii de Est; IV2 - 
Carpaţii de Sud; IV3 - Carpaţii de Vest, 
potenţial ridicat in biomasă, micro-hidro si 
eoliana);  
V - Platoul Transilvaniei (potenţial ridicat 
pt. micro-hidro si biomasa);  
VI - Câmpia de Vest (potenţial ridicat 
pentru energie geotermică si eoliana);  
VII - Subcarpaţii (VII1 - Subcarpaţii getici; 
VII2 - Subcarpaţii de curbură; VII3 - 
Subcarpaţii Moldovei: potenţial ridicat 
pentru biomasă, micro-hidro);  
VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie 
geotermică, energie solară). 
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2.10. PROBLEME DE MEDIU. PROTECŢIA MEDIULUI. 
 
Particularităţile de structură, stare, dinamică a mediului natural, corelate cu tipul 

şi potenţialul resurselor naturale, gradului de ocupare a teritoriului, tipul şi gradul de 
dezvoltare a economiei comunei, impune ca problemelor de protecţie, conservare 
refacere a mediului să li se acorde o atenţie sporită, cuvenită în conformitate cu 
capacitatea de suportabilitate a acestuia.   

Mediul natural reprezintă suportul material, energetic, informaţional de creştere 
şi dezvoltare a comunităţilor teritoriale. De calitatea mediului natural depinde calitatea 
mediului antropic sub aspectul tipului, formelor, durabilităţii de organizare a acestuia. 
Între aceste două componente ale peisajului geografic există relaţii strânse de 
interdependenţă, determinare în complicatul proces de evoluţie a acestuia.  

Impactul mare asupra mediului, peste capacitatea de toleranţă a sistemelor 
naturale, determină declanşarea proceselor de respingere, a factorului de stres, până 
la anihilarea acestuia (un factor de stres cu tendinţă de generalizare îl constituie 
comunitatea umană), respectiv modificarea, adaptarea componentelor de mediu la 
noile condiţii.   

Componenta umană a învelişului geografic nu are altă alternativă de existenţă 
durabilă decât cea de convieţuire în simbioză şi armonie cu factorii de mediu naturali. 
Aceasta se poate realiza prin măsuri energice de conştientizare a locului omului şi 
comunităţii în cadrul sistemelor geografice teritoriale, conştientizarea necesităţilor 
reale de consum de resurse şi spaţiu, cunoaşterea exactă a modului de structurare şi 
funcţionare a sistemelor naturale ale mediului, conservarea, protecţia, regenerarea 
structurilor fragile şi degradate ale mediului.    

 

 Procese generatoare de poluare şi măsuri de protecţie 
 
Poluarea electromagnetică 
Poluarea cu unde electromagnetice de la liniile electrice de înaltă tensiune şi a 

antenelor GSM / releelor radio-TV; 
Măsuri - reglementări: 

- se impune păstrarea unei zone de protecţie în jurul surselor de unde 
electromagnetice, pentru LEA 20 KV (pe o fâşie de 24 m) şi pentru LEA 110 KV 
(pe o fâşie de 37 m); 

- se interzice extinderea intravilanului şi amplasarea construcţiilor în zona de 
protecţie LEA 220 KV fără studiu de coexistenţă; 

- nivelul admis de radiaţie al unei antene de telefonie mobilă sau releu este cuprins 
între 4,5 şi 9 W/mp (Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 / 29.09.2006). 
 
Poluarea apelor freatice 
Este poluarea pânzei freatice, în jurul cimitirelor din localităţile care dispun de 

aprovizionare cu apă din sursă proprie.  
Măsuri - reglementări: 

- se interzice amplasarea locuinţelor în zona de protecţie sanitară a cimitirelor 
umane pe o rază de 50 m. 
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Risc tehnogen (de explozie) 
Măsuri - reglementări: 

- se interzice amplasarea construcţiilor în zonele cu risc de explozie: în zona de 
protecţie a magistralelor de gaz, SRM gaz şi instalaţiilor de exploatare gaz. 
 

Poluare fizică, chimică şi organică a apei / solului, datorită depozitării 
neautorizate de deşeuri 

Ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere sau 
prin deversarea apelor neepurate / dejecţii animaliere în emisari. 

  
 

Măsuri - reglementări: 
- interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării de deşeuri menajere / 

rumeguş / dejecţii animaliere pe malurile cursurilor de apă şi refacerea cadrului 
natural - ecologizarea şi refacerea sit-urilor contaminate;  

- se va institui zonă de protecţie sanitară: câte 15 m din albia minoră pe ambele 
maluri ale cursurilor de apă cadastrale (peste 5 km lungime) şi câte 5 m din albia 
minoră pe ambele maluri ale cursurilor de apă necadastrale (sub 5 km lungime); 

- se vor promova min. 2 campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă/an; 
- lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani. 

 

Risc social  
Locuinţe insalubre fără utilităţi. 

  
 

Măsuri - reglementări: 
- se vor salubriza aceste zone prin operaţiuni urbanistice de parcelare şi 

construirea de locuinţe sociale echipate cu utilităţi; 
- se vor adopta programe speciale de asistenţă socială în colaborare cu instituţiile 

judeţene de resort. 
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 Monumente istorice 
 
Monument: construcţie sau parte de construcţie, împreună cu instalaţiile, 

componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte 
integrantă din acesta, precum şi lucrările artistice comemorative, funerare, de for 
public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii 
cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, 
artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic. 

Ansamblu: grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, 
urbanistic ori muzeistic de construcţii urbane sau rurale care împreună cu terenul 
aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural-
istorică semnificativă din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, 
etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic. 

Sit: teren delimitat topografic, cuprinzând acele creaţii umane în cadrul natural 
care sunt mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, 
arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau peisajului 
cultural. 

Protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor 
semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială 
derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţie umană. 

Zone de protecţie ale monumentelor istorice. Definire 
Zona de protecţie, constituită ca un teren format din parcele cadastrale situate în 

jurul monumentului, asigură perceperea nealterată a acestuia. În zona de protecţie se 
instituie servituţile de utilitate publică şi reglementările de construire pentru: 
- păstrarea şi ameliorarea cadrului natural al monumentului prin înlăturarea sau 

diminuarea factorilor poluanţi de orice natură; 
- păstrarea şi ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin 

aprobarea şi supravegherea construirii; 
- păstrarea şi valorificarea potenţialului arheologic 
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 Patrimoniul arheologic, conf. Repertoriu Arheologic Jud. Mureş 

 
 
SUPLAC, Punctul 1 
În repertoriul arheologic al judeţului Mureş se menţionează, la punctul 1, 

descoperirea, în dreptul bornei kilometrului 15,8 din apropierea şoselei Bălăuşeri-
Suplac-Târnăveni, pe malul drept al râului Târnava Mică, a unei aşezări rurale romane 
(Fig. 1, Fig. 2). Cel care a publicat repertoriul Mureş precizează că în malul râului s-au 
putut observa fragmente ceramice şi posibile urme ale unor locuinţe (Fig. 3). Se mai 
precizează că în apropiere au fost descoperite fragmente ceramice din perioada 
romană, între care: fragmente de amfore şi amforete, fragmente din vase de provizii 
etc. 

Bibliografie: 
Gh. Baltag, E. Amlacher, în AIIA, XXVIII, 1987-1988, p. 106-107, nr. 14. 
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Fig. 1, 2. AŞEZAREA ROMANĂ DE LA SUPLAC, JUDEŢUL MUREŞ, KM 15,8. 
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FIG. 3. CERAMICĂ DESCOPERITĂ LA SUPLAC, JUD. MUREȘ, KM 15,8 

 

Cod RAN 119670.02 

Nume Aşezarea romană de la Suplac - "La km 15,8" 

Județ Mureş 

Unitate administrativă SUPLAC 

Localitate Suplac 

Punct La km 15,8 

Reper Aşezarea rurală romană se află în dreptul bornei km 15,8 
din imediat apropiere a şoselei Bălăuşeri-Suplac-
Târnăveni, pe malul drept al râului Târnava Mică. 

Categorie locuire 

Tip aşezare 

Observații În profilul erodat al malului râului s-au profilat câteva 
locuinţe-bordei cu fragmente ceramice. 

Data ultimei modificări a fişei 31.07.2012 
 

 Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ 
Observații 

Cod LMI 

aşezare  Epoca romană necunoscută     
 

 Bibliografie 

1. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al județului Mureș, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 
1995, 246 [Repertoriu] (sursa fişei de sit) 
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IDRIFAIA, Punctul 2 
Menţiunea repertoriul arheologic al judeţului Mureş este vagă, foarte generală şi 

inutilă din punct de vedere istoric şi topografic, de vreme ce se precizează că undeva 
în partea dreaptă a satului, în vârful unui deal, într-o movilă, se văd urme de chirpic 
(Fig. 4). 
 

FIG. 4. IEȘIREA SPRE VEST DIN SATUL IDRIFAIA. 
ÎN PLAN ÎNDEPĂRTAT, PE DREAPTA, SE OBSERVĂ LOCAȚIA INDICATĂ  

ÎN REPERTORIUL MUREȘ 
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LASLĂU MARE, Punctul 3 
Singurul punct cu descoperiri arheologice din arealul localității Laslău Mare este 

cel cunoscut cu toponimul „Halta CFR” (Fig. 5). În spatele haltei, înspre nord-est, 
undeva pe terasa poziţionată pe malul stâng al Târnavei Mici, a fost identificată în anii 
80 o aşezare care prezintă, conform celor care au publicat-o, mai multe nivele de 
locuire. Conform celor care au cercetat situl, se pare că cele mai vechi vestigii sunt ale 
culturii Coţofeni (fragmente ceramice decorate cu crestături). Acestora le succed 
fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura Wietenberg). S-a observat şi un nivel 
de depunere din perioada romană târzie (sec. al IV-lea e.n.), cu fragmente ceramice 
fine, cenuşii, cu decor lustruit, sau aspră, aparţinând unor vase de provizii.  

Bibliografie: 
Gh. Baltag, E. Amlacher, în AIIA, XXVIII, 1987-1988, p. 104, nr. 10; pl. XV/7, 9 (Coţofeni); XV/1, 

5, 9-11 (Sighişoara-Wietenberg); XVI/1-3, 4 (Hallstatt timpuriu); XVI/5 (romană târzie). 

 
FIG. 5. LASLĂU MARE. PUNCTUL „HALTA CFR”. 
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Cod RAN 119698.01 

Nume Situl arheologic de la Laslău Mare - "Halta C.F.R." 

Județ Mureş 

Unitate administrativă SUPLAC 

Localitate Laslău Mare 

Punct "Halta C.F.R." 

Reper În spatele haltei C.F.R. Laslău, spre NE, în punctul 
"Fântânele", pe o terasă situată pe malul stâng al Târnavei 
Mici, se află o întinsă aşezare cu mai multe niveluri de 
locuire. 

Forma de relief terasă 

Categorie locuire 

Tip aşezare 

Data ultimei modificări a fişei 31.07.2012 
 

 Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ 
Observații 

Cod LMI 

aşezare  Epoca bronzului Coţofeni Fragmente 
ceramice decorate 
cu crestături şi 
"ramură de brad". 

  

aşezare  Epoca bronzului Sighişoara - 
Wietenberg 

    

aşezare  Hallstatt timpuriu       

aşezare  Epoca romană 
târzie (sec. IV î.Hr.) 

      

 

 Bibliografie 

1. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al județului Mureș, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 
1995, 246 [Repertoriu] (sursa fişei de sit) 

 
LASLĂU MIC 
De pe teritoriul acestei localităţi nu se cunosc urme sau descoperiri arheologice. 
 
VAIDACUTA 
De pe teritoriul acestei localităţi nu se cunosc urme sau descoperiri arheologice. 
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 Concluzii 
 
Ca urmare a evaluării de teren desfăşurate în comuna Suplac am constatat 

existența a două situri arheologice, care au fost înregistrate cu coordonate geografice 
stereo 70.  

 
Pentru siturile arheologice, punctul 1 şi 3, este necesar avizul din partea DJCPN 

Mureş înainte de eliberarea autorizației de construcție. În aceste situri reperate / 
semnalate se va solicita cercetare arheologică preventivă în vederea descărcării 
de sarcină arheologică. 

 
În zona de protecţie a siturilor arheologice semnalate, se va solicita 

supraveghere arheologică, pentru toate lucrările care afectează solul, indiferent de 
caracter - privat sau comunitar, edilitar sau industrial, gospodăresc, utilitar sau agricol.  

 
Pentru situl arheologic nereperat, punctul 2 (nelocalizat pe teren), datorită 

informațiilor sau a reperelor uneori imprecise, recomandăm evaluarea de teren şi 
diagnostic arheologic în zona respectivă. 
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 Monumente de arhitectură clasate 
 

Nr. 
poz. 

Cod LMI 2015 Denumire Localitate / 
Adresă 

Datare 

930 MS-II-m-A-16035 Biserica unitariană Sat Suplac, 
comuna Suplac, 
Str. Principală 82 

1699 
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 Monumente de arhitectură propuse 
 

Biserica reformată, sat Suplac, Str. Principală 84 (1840) 
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Biserica reformată, sat Idrifaia (1759) 

 
 

 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 191 

Biserica reformată din Idrifaia a fost construită în anul 1759, în spatele conacului 
Barabássy, pe deal. În subsolul bisericii reformate din Idrifaia se aflã o criptã, având 
cinci pietre de mormânt, sculptate.   

Primul mormânt este al soţiei contelui Dominic Bethlen de Ictar, al baronesei 
Maria Wesselényi de Hodod, decedatã în anul 1754, la vârsta de 18 ani. 

Al doilea mormânt aparţine contelui Dominic Bethlen de Ictar, decedat în anul 
1791, la 65 de ani. 

Al treilea mormânt este o raritate. Aparţine soţiei contelui Samuel Bethlen de 
Ictar, contesa Borbála Keresztes de Várhegy, decedatã în anul 1774, la 72 de ani. 
Raritatea amintitã o reprezintã poziţia stemei, aceasta fiind răsturnată, însemnând că 
odată cu decesul Borbalei s-a stins şi familia Keresztes de Várhegy. 

Al patrulea mormânt, aparţine contelui Samuel Bethlen de Ictar, decedat în anul 
1767, la 70 de ani. 

Cel de-al cincilea mormânt aparţine contesei Iuliana Teleki de Sic, decedatã în 
anul 1766, ajungând în cripta de la Idrifaia în calitate de fiicã a contesei Ecaterina 
Bethlen de Ictar, fiica contelui Samuel Bethlen. 
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Conacul Barabássy-Bethlen, sat Idrifaia (1508) 

  
 

 
 
Fără îndoială, cel mai prestigios locuitor al satului Idrifaia a fost Barabássy 

Leonard, vicevoievod al Transilvaniei, subprefectul secuilor. A îndeplinit funcția de 
voievod al Transilvaniei din data de 1501 până la moartea sa din 1525. În 1508 și-a 
construit conacul din Idrifaia, care, după Jolán Balogh, este prima clădire renascentistă 
din Transilvania. În 1686 conacul lui Barabássy ajunge în posesia familiei Bethlen din 
Ictar, care în anul 1745 renovează clădirea în stil baroc, o extinde, apoi, în 1803 o 
modernizează, prevăzând-o cu sobe de teracotă, fântână sculptată în grădină. După 
1990 conacul era pe cale de deterioare și prăbușire totală. După o lungă perioadă de 
procese, conacul și grădina de apropape un hectar au fost retrocedate descendenților 
familiei Barabássy. Renovarea conacului a început în anul 2008, și este aproape 
terminată. 
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Biserica evanghelică, sat Laslău Mic nr. 111 (1799) 
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 Construcţii cu valoare ambientală 
 

Biserica ortodoxă, sat Suplac (începutul sec. XX) 
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Porţi de lemn tradiţionale, sat Idrifaia 

  
 

 
Biserica ortodoxă, Laslău Mare Case tradiţionale, Laslău Mare 
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Case tradiţionale săseşti sat Laslău Mic 
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Case tradiţionale sat Vaidacuta 
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Biserica ortodoxă, sat Vaidacuta 
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 Monumente memoriale funerare neclasificate 
 

Sat Suplac (în curtea bisericii ortodoxe) Sat Laslău Mare  
(în faţa bisericii ortodoxe) 

  
Sat Vaidacuta (în curtea bisericii ortodoxe) 
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR 
 

CIRCULAŢIE 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Lipsa zonei de siguranţă / protecţie de-a 
lungul autostrăzii, DJ şi DC. 

Instituirea distanţelor între clădiri în localităţi:  
- 12 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi; 
- 10 m din ax drum comunal / străzi, pe ambele părţi; 
Instituirea zonei de protecţie din marginea exterioară 
a zonei de siguranţă de: 
- 50 m la autostradă propusă, pe ambele părţi; 
- 20 m la drum judeţean, pe ambele părţi; 

- 18 m la drum comunal, pe ambele părţi. 
Lipsa zonei de siguranţă / protecţie de-a 
lungul CF. 

Instituirea zonei de siguranţă de 20 m din ax CF, pe 
ambele părţi; 
Instituirea zonei de protecţie de 100 m din ax CF, pe 
ambele părţi. 

Reţea stradală nemodernizată (străzi 
pietruite / de pământ). 

Modernizarea carosabilului, trotuarelor, canalizării 
pluviale, marcajului rutier, semnalizării circulaţiei, 
după realizarea sau modernizarea reţelelor 
subterane. 

Drumuri de hotar / exploatare din pământ. Drumurile de hotar / exploatare se vor pietrui şi se 
vor asigura rigole pt. apele pluviale. 

Zone conflictuale între autovehicole, pietoni 
şi biciclişti. 
 

Amenajarea de piste de biciclişti pe 2 benzi şi 2 
sensuri (2 m lăţime) sau 1 bandă şi 1 sens (1,5 m 
lăţime) în paralel cu trotuarul anumitor artere majore. 
Toate traseele pietonale şi spaţiile publice, vor fi 
amenajate cu pavaje, vor fi îmbogăţite cu amenajări 
peisagistice, obiecte decorative statice, mobilier 
urban şi vor fi iluminate favorizant.   

Număr insuficient de parcări publice. Amenajarea / asigurarea nr. minim de parcări 
publice: 1 parcare / 5 locuinţe, 1 parcare / 30 salariaţi 
în adm. + 20 %, 1 parcare / 50 mp comerţ, 5 parcări / 
biserică, 10 parcări / cimitir,  1 parcare / 30 locuri 
cămin cultural sau teren sport, 1 parcare / 4 cadre 
didactice sau sanitare, 1 parcare / 5 locuri restaurant, 
4 parcări / 10 paturi cazare, 1 parcare / 100 mp 
clădiri agro-industriale şi depozite.  

Insuficienţa transportului în comun. Extinderea şi reorganizarea transportului în comun în 
toate satele comunei. Se va prevedea min.1 parcare 
pt. autoutilitare şi 1 parcare pt. mijloacele de 
transport în comun în fiecare sat. 
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FOND CONSTRUIT ŞI UTILIZAREA TERENURILOR 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Terenuri cu risc f. mare şi mare de 
declanşare - redeclanşare a alunecărilor de 
teren / alunecări active. 

Interdicţie totală de construire pe tot arealul afectat, 
până la stabilizarea versantului şi luarea de măsuri 
de amenajare (drenuri speciale, consolidarea prin 
pilonare etc) pe bază de expertiză geotehnică.  
Se interzic: defrişările, excavaţiile la baza versanţilor. 
Se recomandă plantarea zonelor afectate cu esenţe 
cu rădăcină adâncă. Se vor amplasa semne de 
avertizare şi bariere artificiale în calea de 
desfăşurare a acestor procese. Autorizaţiile de 
construire se vor acorda după ce a fost stabilizat 
versantul şi doar dacă expertiza geotehnică permite 
amplasarea de construcţii. 

Terenuri cu risc mediu / mediu-redus de 
declanşare a alunecărilor de teren. 

Interdicţie temporară de construire până la 
elaborarea de studiu geotehnic. Se interzic: 
defrişările, excavaţiile la baza versanţilor. Nu se 
permit modificări importante ale parametrilor de 
pantă: tăierea pantei, supraîncărcarea pantei etc. 
Se recomandă construcţii din materiale uşoare cu 
regim de înălţime de max D+P+M, POT max. = 15% 
şi plantarea zonelor afectate cu esenţe cu rădăcină 
adâncă. 

Terenuri cu risc de inundaţii frecvente în 
albia majoră a Târnavei Mici. 

Interdicţie totală de construire, cu excepţia lucrărilor 
hidrotehnice: diguri, regularizarea şi adâncirea 
cursurilor de apă, redimensionarea unor poduri şi 
podeţe şi interzicerea depozitării de deşeuri 
menajere / dejecţii animaliere pe malul cursurilor de 
apă. 

Terenuri cu risc de producere a inundaţiilor 
de tip viitură cu frecvenţă medie (asigurare 2-
3%) şi inundaţii istorice catastrofale 
(asigurare 1%). 

Interdicţie temporară de construire până la obţinerea 
avizului de Gospodărire al Apelor.  
Se recomandă împădurirea zonelor degradate şi a 
torenţilor din amonte şi efectuarea de lucrări hidro-
tehnice, regularizarea şi adâncirea pârâurilor, 
redimensionarea unor poduri şi podeţe şi interzicerea 
depozitării de deşeuri menajere / dejecţii animaliere 
pe malul cursurilor de apă. 

Terenuri cu risc de producere a inundaţiilor 
torenţiale cu frecvenţă redusă (asigurare 1-
2%). 

Interdicţie temporară de construire până la 
regularizarea albiilor cursurilor de apă, realizarea 
canalizării apelor pluviale, conform volumului de apă 
de pe versanţi, amenajarea de drenuri, decompac-
tarea solului şi lucrări pedoameliorative.  
Se recomandă plantarea terenurilor cu specii 
arboricole absorbante (plop şi arin).   

Terenuri inundate prin ridicarea nivelului 
pânzei freatice. 
 

Interdicţie temporară de construire până la 
efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri, 
întreţinerea celor existente, decompactarea solului 
îndiguiri şi lucrări pedoameliorative). Se recomandă 
construcţii fără subsol şi plantarea terenurilor cu 
specii arboricole absorbante (plop şi arin). 
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Torenţi noroioşi Interdicţie temporară de construire până la 
efectuarea lucrărilor de consolidare a versanţilor, 
lucrărilor hidrotehnice antierozionale, de reţinere a 
apelor, de regularizare a scurgerilor (baraje, praguri, 
traverse, cleionaje, fascinaje, garnisaje, canale, 
diguri, pinteni, pereuri, anrocamente, etc).  
Se recomandă împăduriri masive, perdele de 
protecţie, benzi de arbuşti. 

Monumente istorice clasate conf. L.M.I. 
2015, care necesită instituirea zonelor de 
protecție. 

Restaurarea monumentelor istorice clasate / propuse 
spre clasare şi introducerea lor în circuitul turistic. 
Pentru orice intervenție în zonele de protecție ale 
monumentelor istorice se va solicita avizul DJCPN 
Mureş. 

Clădiri cu valoare ambientală care necesită 
păstrarea specificului local.  

Se vor inventaria clădirile cu valoare ambientală pe 
baza unui Studiu istoric. 

Relaţii spaţiale necontrolate între clădirile 
monumente istorice clasate / propuse, sau 
cu valoare ambientală şi spaţiul public.  

Se recomandă o îmbunătăţire a relaţiilor cu strada 
d.p.d.v. al trotuarelor, împrejmuirilor, acceselor auto 
şi pietonale, al spaţiilor plantate şi cu cursurile de 
apă. Se vor amenaja taluzuri, ziduri de sprijin, 
podeţe, mobilier urban. Se va păstra regimul de 
înalţime specific zonei. 

Spaţii insuficiente pentru dezvoltare. Extinderea intravilanului şi elaborarea de PUZ-uri  
pentru parcelare, accese şi schimbarea destinaţiei 
terenului agricol. Se interzic construcţiile pe terenurile 
fără acces direct la parcelă.  
Înglobarea unor noi zone de centralitate în zonele de 
extindere propuse (10% din teren). 
Rezervarea de terenuri cu destinaţia: activităţi agro – 
industriale / de depozitare. 

PROBLEME DE MEDIU 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Poluarea electromagnetică datorată LEA, 
antenelor GSM / releelor radio-TV, parcuri 
fotovoltaice. 

Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de 
protecţie LEA 110 KV (pe o fâşie de 37 m), LEA 20 
KV (pe o fâşie de 24 m). 
Nivelul admis de radiaţie al unei antene de telefonie 
mobilă sau releu este cuprins între 4,5 şi 9 W/mp 
(O.M.S.P. nr. 1193 / 2006). 
Parcurile fotovoltaice se vor amplasa la 500 m față 
de locuințe. 

Poluarea fonică, poluarea chimică a solului şi 
aerului, de-a lungul căilor de comunicaţie 
importante (autostradă, CF). 

Plantarea de fâşii de protecţie vegetale / bariere 
izolatoare tehnice de-a lungul autostrăzii / CF. 
Interzicerea legumiculturii pe o distanţă de 50 m pe 
ambele părţi ale autostrăzii / CF. 

Poluare olfactivă.  
 

Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de 
protecţie sanitară a staţiei de epurare de tip modular 
containerizată pe o rază = 50 m 

Risc tehnogen şi de accidente. Se interzice amplasarea construcţiilor în zona cu risc 
de accidente: în zona de protecţie a magistralelor de 
transport şi de exploatare gaz, SRM gaz. 

Spaţii verzi publice insuficiente.  Se vor rezerva terenuri pt. spaţii verzi publice (min 26 
mp / locuitor). Se va planta vegetaţie arboricolă pe 
terenurile în pantă, degradate, pe malurile cursurilor 
de apă şi de-a lungul traseelor pietonale. 
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Lipsa zonelor de protecţie sanitară de-a 
lungul cursurilor de apă  

Instituire zonă de protecţie sanitară:  
- câte 15 m din albia minoră pe ambele maluri ale 

cursurilor de apă cadastrale – peste 5 km lungime 

- câte 5 m din albia minoră pe ambele maluri ale 
cursurilor de apă necadastrale – sub 5 km lungime 

Poluare fizică, chimică şi organică a apei / 
solului, datorită depozitării neautorizate de 
deşeuri. 

Interzicerea şi sancţionarea depozitării şi deversării 
de deşeuri menajere / rumeguş / dejecţii animaliere 
pe malurile cursurilor de apă şi refacerea cadrului 
natural - ecologizarea şi refacerea siturilor 
contaminate. 
Se vor promova min. 2 campanii de salubrizare a 
malurilor cursurilor de apă / an. Lucrările de 
decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani. 

Lipsa delimitării zonei de protecţie aferente 
monumentelor istorice. 

Instituire zonelor de protecţie şi stabilirea lucrărilor de 
intervenţie la monumente (consolidare, restaurare, 
modernizare, punere în valoare / introducere în 
circuit public / păstrare perspective spre 
monumente). 

Lipsa identificării exacte a perimetrelor cu 
patrimoniu arheologic. 

Identificarea perimetrelor cu situri arheologice şi 
acordarea de autorizaţii de construire, în aceste 
zone, doar pe baza avizului de descărcare de 
sarcină istorică. 

Zone naturale ce necesită reglementarea 
activităţilor şi regimului de protecţie. 

Delimitarea şi reglementarea activităţilor / protecţiei 
în ROSCI0384 şi ROSPA0028. 

SPAŢII PLANTATE, AGREMENT, PERDELE DE PROTECŢIE 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Lipsa de perdele de protecţie de-a lungul 
autostrăzii propuse şi CF. 

Plantarea de fâşii verzi de protecţie de-a lungul 
autostrăzii / CF fără a periclita vizibilitatea la trafic. 
Realizarea de spaţii verzi de aliniament între 
carosabil sau CF şi zona rezidenţială, peste tot unde 
este posibil. 

Lipsa de perdele protecţie la unităţile 
agricole, industriale / depozitare, gospodărie 
comunală, construcţii tehnico-edilitare. 

Amenajarea de perdele de protecţie, minim 20% din 
suprafaţa terenurilor rezervate pentru: unităţi 
agricole, industriale / depozitare / cimitire şi 
construcţii tehnico-edilitare. Realizarea de perdele de 
protecţie de min. 10 m lăţime, pe laturile ce se 
învecinează cu zonele de locuit sau cu dotări social – 
culturale. 

Lipsa spaţiilor plantate pe terenurile riverane 
cursurilor de apă. 

Plantarea cu vegetaţie arboricolă (salcâm, pin, salcie, 
etc) pe terenurile riverane cursurilor de apă. 

Lipsa amenajărilor aferente spaţiilor verzi 
publice, de agrement şi terenurilor de sport. 

Amenajarea de parcuri / grădini publice (15 mp / 
locuitor), scuaruri (2,5 mp / locuitor), locuri de joacă 
pt. copii (1,3 mp / locuitor), zone de agrement (min. 
10 mp / locuitor), terenuri de sport  conform normelor 
în vigoare. Se vor promova spaţiile verzi de protecţie 
a versanţilor, malurilor cursurilor de apă şi de-a 
lungul traseelor pietonale. 
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PROTEJAREA ZONELOR: CU VALOARE DE PATRIMONIU ŞI PE BAZA NORMELOR SANITARE 
ÎN VIGOARE FAŢĂ DE CONSTRUCŢII ŞI CULOARE TEHNICE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ, 

ZONE POLUATE 

DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIORITĂŢI 

Lipsa zonei de protecţie sanitară din jurul 
fermelor agrozootehnice. 

Se vor respecta normele sanitare conf. Ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 994 / 2018 privind distanţele 
între locuinţe şi fermele agrozootehnice (min. 50 m). 

Lipsa zonelor de protecţie aferentă unităţilor 
industriale şi de depozitare. 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50-300 m 
faţă de locuinţe. 

Lipsa zonei de protecţie sanitară între 
unităţile de învăţământ / cultură / sport / 
sănătate şi locuinţe. 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 50 m, faţă 
de locuinţe. 

Lipsa zonei de protecţie sanitară între 
unităţile comerciale / prestări servicii şi 
locuinţe 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 15 m, faţă 
de locuinţe. 

Lipsa zonelor de protecţie sanitară din jurul 
surselor de poluare.  

Se interzice amplasarea locuinţelor în zona de 
protecţie sanitară a:  
- staţiei de epurare de tip modular containerizată - 

raza =  50 m; 
- cimitirelor umane - raza = 50 m, în cazul 

localităţilor care dispun de aprovizionare cu apă 
din sursă proprie; 

- dispensarului veterinar - raza = 30 m. 
Lipsa zonei de protecţie sanitară între groapă 
compost / platformă deşeuri / adăpost 
animale şi locuinţe. 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de 10 m, faţă 
de locuinţe. 

Păstrarea şi menţinerea zonelor sanitare cu 
regim sever în jurul surselor de apă. 

Zonă de protecţie cu regim sever îngrădită la 
gospodăria de apă, puţurile forate, respectiv 10 m 
faţă de staţia de pompare şi 20 m faţă de 
rezervoarele de apă. 

Lipsa zonelor de protecţie sanitară la 
conductele de aducţiune apă  

Instituire zonă de protecţie sanitară cu regim sever 
pe o distanţă de 10 m din ax, în fiecare parte şi 30 m 
faţă de orice sursă de poluare. 

Distanţă neadecvată între fosele septice şi 
fântâni. 

Distanţa minimă admisă este de 30 m. 

Gospodării izolate, fără reţele tehnico-
edilitare 

Extinderea reţelelor tehnico-edilitare la gospodăriile 
izolate. 

Lipsa sistemului de colectare a apelor 
pluviale. 

Construirea sistemului de colectare-evacuare a 
apelor pluviale separat de sistemul de canalizare. 

Lipsa zonei de protecţie aferentă LEA şi 
antenelor GSM / releelor radio-TV. 

Se interzice amplasarea construcţiilor în zona de 
protecţie LEA 110 KV (pe o fâşie de 37 m), LEA 20 
KV (pe o fâşie de 24 m). 
Nivelul admis de radiaţie al unei antene de telefonie 
mobilă sau releu este cuprins între 4,5 şi 9 W/mp 
(Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 / 2006). 
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Lipsa zonei de protecţie aferentă conductelor 
de transport gaz (cu risc de explozie) 

Instituire zonă de protecţie la o distanţă de: 
- 2000 m între conducta de transport gaz şi 

balastiere în albia râurilor aval; 
- 1000 m între conducta de transport gaz şi 

balastiere în albia râurilor amonte; 
- 250 m între conducta de transport gaz şi depozite 

de material exploziv, cariere; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi clădiri 

până la 3 etaje; 
- 30 m de la incinta SRM gaz; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi posturile 

electrice de transformare; 
- 50 m între conducta de transport gaz şi CF / 

autostradă; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi DJ; 
- 18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi; 

- 6 m între conducta de transport gaz şi parcări, 
diguri, păduri; 

Lipsa zonelor de siguranţă / protecţie faţă de 
reţelele şi obiectivele SNGN Romgaz. 

Se vor respecta distanţele de siguranţă, conform 
„Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia 
conductelor de alimentare din amonte şi de transport 
gaze naturale – 2006”, faţă de: 
- orice fel de construcţie se va solicita avizul 

Romgaz – 2x200 m;  
- sonde – R = 50 m, de la împrejmuirea aferentă; 
- grupuri de sonde – R = 35 m, de la împrejmuirea 

aferentă;  
- conductele de impurităţi / ape reziduale / ape 

industriale – 2x20 m; 
- conductele din grup – 2x35 m; 
- conductele de ape reziduale – 2x20 m; 
- conductele de aducţiune – 2x35 m; 
- conductele colectoare – 2x20-35 m; 
- staţii de comprimare – R = 40 m, de la 

împrejmuirea aferentă; 

- depozite deşeuri specifice Romgaz – 1000 m, de 
la împrejmuirea aferentă. 

Nevalorificarea energiei regenerabile. Se impune promovarea conceptului de energie 
regenerabilă pe baza unor studii de fundamentare.  
Distanţa minimă admisă între parc fotovoltaic şi 
locuințe este de 500 m. 
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2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
 

PUG - Instrument de implementare a politicilor de dezvoltare locală 
Planul urbanistic general este unul din instrumentele administraţiei publice locale 

prin care asigură planificarea şi coordonarea dezvoltării localităţilor. Acest instrument 
necesită coordonarea eforturilor comunităţii la încă două nivele: cel al unui plan de 
management eficient şi a unor politici financiare care să facă viabile fiecare sector al 
dezvoltării locale: dezvoltarea terenurilor, locuirea, dezvoltarea serviciilor publice, 
renovarea şi întreţinerea cadrului fizic existent, dezvoltarea economică, protecţia 
mediului localităţilor.  

Luarea deciziei este în sarcina factorilor politici abilitaţi; pregătirea acesteia se 
face de către specialişti, iar implementarea de către factorii executivi. La fiecare din 
aceste trei etape: prin reprezentare, prin rezultatele prelucrării datelor, prin asumarea 
procesului de implementare, participarea cetăţeanului constituie baza procesului în 
sine. 
 

Domeniile strategice ale dezvoltării locale 
Dezvoltarea locală implică activităţile concertate ale tuturor membrilor 

comunităţii, în scopuri colectiv asumate, ca factori angajaţi în diverse domenii 
specifice, dar în egală măsură ca cetăţeni. Domeniile strategice ale dezvoltării locale 
sunt următoarele: 
- demografic; 
- economic; 
- social; 
- cultural; 
- cadrul fizic; 
- mediul localităţii; 
- politic. 

Domeniilor strategice de dezvoltare le corespund un număr de obiective 
strategice care definesc orientarea şi priorităţile care pot fi dezvoltate de către 
comunitatea respectivă, având un anumit potenţial. 

 

Actorii implicaţi în procesul de implementare a PUG 
- Administraţia Publică Locală are ca principală sarcină coordonarea şi planificarea 

dezvoltării locale; ea acţionează ca lider şi ca partener în acelaşi timp, potrivit 
scopului urmărit şi gradului de implicare necesar. 

- Sectorul Public este orientat cu precădere spre diversificarea ofertei către 
populaţie şi ridicarea nivelului acesteia; în sarcina acestui sector stau planificarea 
şi finanţarea serviciilor publice, managementul şi adecvarea acestora la 
exigenţele dinamice ale comunităţii. 

- Sectorul Privat urmăreşte şi se adaptează cererilor pieţei; este interesat în 
regulamente locale flexibile, piaţă de terenuri structurată, amplasamente de 
calitate, informaţie adecvată. Rezultatele conlucrării cu acesta se traduc în 
dezvoltarea competititivităţii, diversificarea ofertei, locuri de muncă, crearea de 
pieţe. 
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- Cetăţenii structuraţi în grupuri de interese şi pe venituri, constituie factorul de 
bază în implementarea politicilor de dezvoltare locală: sunt sursa principală de 
informaţii la nivelul PUG şi instrumentul principal de control al adecvării 
propunerilor, sunt de asemenea, mijlocul permanent de implementare şi evaluare 
a rezultatelor măsurilor respective. 
 
Etape relevante ale PUG care solicită consultarea cetăţenilor 

- Pregătirea PUG constă în culegerea şi actualizarea datelor pentru construirea 
liniilor strategice de dezvoltarea a localităţilor, structurarea acestora şi procesul 
de analiză a situaţiei existente şi a disfuncţionalităţilor. Informaţiile privind nevoile 
populaţiei pot confirma sau aduce schimbări în structurarea planului urbanistic 
local. De la nivelul acestor informaţii se conturează specificul, identitatea locală 
– modul personalizat în care sunt rezolvate disfuncţiunile, în care este valorificată 
suma resurselor. 

- Evaluarea  adecvării propunerilor făcute prin PUG, verificarea regulamentului 
local aferent are loc prin consultarea cetăţenilor. La această fază sunt semnalate 
situaţii particulare care pot scăpa abordării la scara localităţilor, precum şi 
schimbări survenite în timpul întocmirii documentaţiei PUG. 

- Implementarea planului urbanistic are loc prin utilizarea banilor publici şi prin 
respectarea regulamentului local de urbanism; ambele laturi ale acestui proces 
reclamă asumarea de către cetăţeni a prevederilor PUG, implicarea în 
monitorizarea acestuia. Odată însuşite, PUG şi regulamentul aferent devin lege 
locală. 

- Monitorizarea este un proces complex în cadrul căruia presiunile interesului 
comunităţii le domină de regulă pe cele ale intereselor individuale, iar obiectivele 
pe termen mediu fac, poate, mai puţin interesante pe cele pe termen scurt. 
Înţelegerea acestui raport este importantă pentru construirea unei atitudini civice 
durabile. 
 
Modalităţi de implicare a cetăţenilor 

- Utilizarea mijoacelor de comunicare în masă este una din modalităţile cele mai 
eficiente de diseminare a informaţiei şi de obţinere a unei imagini generale a 
reacţiei cetăţenilor. Acest proces presupune un parteneriat solid cu firmele şi 
instituţiile de profil. 

- Utilizarea mijloacelor de culegere a informaţiilor relevante în diverse faze de 
structurare a PUG: Chestionarele, sondajele de opinie, interviurile sunt  modalităţi 
specifice de a obţine date primare privind, de exemplu, opţiunile cetăţenilor 
pentru direcţii de dezvoltare, sau stabilirea de priorităţi la nivel local care, 
prelucrate de către specialişti vin în sprijinul procesului de întocmire a PUG,  

- Informarea şi dialogul prin centrele de informare pentru cetăţeni sunt esenţiale 
pentru că oferă un mediu transparent şi profesional, favorabil comunicării 
bilaterale. 
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- Utilizarea corespondenţei cu cetăţenii urmăreşte stârnirea reacţiilor la probleme 
punctuale, în scopul găsirii unei soluţii, pentru care localnicii pot determina 
curente de opinie în favoarea unei anumite abordări. 

- Structurarea de grupuri de interes cetăţenesc se află la îndemâna administraţiei 
locale ca unul din cele mai puternice instrumente de angajere a cetăţenilor în 
rezolvarea unor probleme de anvergură medie. Acest proces presupune efortul 
de a concerta interesele indivizilor într-o organizaţie cetăţenească sprijinită de 
factorii locali abilitaţi, în procesul de rezolvare a problemei respective.  

- Alcătuirea de grupuri consultative priveşte structurarea pe domenii de interes 
local a unor cetăţeni neangajaţi neapărat în sisteme instituţionale, dar care pot 
oferi sprijin competent în acordarea de informaţii şi consultanţă cu privire la acele 
domenii. Scopul grupurilor consultative este de a adecva soluţii propuse prin 
PUG, la capacitatea de implementare a populaţiei. 

- Constituirea de lideri locali este un instrument eficient de descentralizare a 
atribuţiilor administraţiei locale la nivelul micilor comunităţi ale localităţilor; este o 
interfaţă eficientă pentru mobilizarea potenţialului uman local în implementarea 
prevederilor PUG, precum şi pentru culegerea reacţiilor micilor comunităţi în 
acest sens. Liderii locali sunt persoane charismatice care se implică în acest 
proces în mod voluntar şi pentru care recunoaşterea eforturilor lor şi rezolvarea 
problemelor sunt singurele aşteptări.  

- Alte manifestări. La îndemâna administraţiei stă o gamă largă de instrumente 
care să aducă într-un mod premeditat împreună pe cetăţeni şi problemele lor: 
evenimente existente sau create care să favorizeze contactul între cetăţenii 
implicaţi în rezolvarea unei anumite probleme, care să aducă împreună într-un 
cadru neoficial cetăţeni şi factori de decizie, care să conducă la schimburi de 
experienţă în domenii de interes etc. La fel de importantă este crearea unei baze 
civice în educaţia la nivelul grădiniţelor şi şcolilor, utilizând mai mult contactele 
cu aspecte concrete, jocuri, simulări, decât teoria care, de multe ori este prea 
aridă. 
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PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SUPLAC 
FAZA: CONSULTAREA POPULAŢIEI 

CHESTIONAR 
 

Vă rugăm să participaţi cu opţiunea dumneavoastră la planificarea dezvoltării 
comunei şi bifaţi, dacă sunteţi de acord, cu propunerile din planşe. 

Nr. 
crt. 

Propuneri de dezvoltare Opţiunea Observaţii 
unde: Satul / Zona / Strada DA NU 

1.  Locuinţe individuale P+1     

2.  Case de vacanţă    

3.  Pensiune turistică    

4.  Grădiniţă    

5.  Şcoală     

6.  Farmacie    

7.  Dispensar medical uman    

8.  Dispensar veterinar    

9.  Biserică    

10.  Cămin cultural    

11.  Bibliotecă    

12.  Magazin alimentar    

13.  Magazin universal    

14.  Restaurant    

15.  Cofetărie    

16.  Teren sport    

17.  Parc şi loc de joacă pentru copii    

18.  Brutărie    

19.  Modernizare străzi, intersecţii     

20.  Modernizare reţea de apă, canalizare, 
electrică, gaz  

   

21.  Ce activităţi economice noi credeţi că 
sunt necesare / profitabile să se 
desfăşoare în satul dvs 

   

Agricultură    

Zootehnie    

Piscicultură    

Turism rural    

Industrie / depozitare    

Alimentare cu apă    

Canalizare    

Altele    

22.  Extindere intravilan spre … (menţionaţi 
zona, localitatea) 

   

 
Date personale: 

Vârsta:  sexul:           F                  M 

Profesia / ocupaţia:    

Data:                                                                       ora 

 
Vă mulţumim 
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2.13. REGLEMENTĂRI URBANISTICE, ZONIFICARE 

 
Autorizarea executării construcţiilor în intravilanul localităţilor comunei Suplac se 

poate face numai cu condiţia asigurării dotărilor tehnico-edilitare minime aferente. 
Acestea sunt:  

- alimentarea cu energie electrică; 
- asigurarea unui punct de alimentare cu apă potabilă la o distanţă de maximum 

200 m de obiectiv; 
- colectarea şi depozitarea în condiţii ecologice a apelor menajere reziduale şi a 

deşeurilor; 
Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute în P.U.G. a 

terenurilor libere rezervate pentru lucrări de utilitate publică. Acestea sunt: 
- căile de comunicaţie rutieră: autostrada propusă, deschiderea, alinierea şi 

lărgirea străzilor, modernizarea intersecţiilor existente, precum şi lucrările de artă 
aferente (poduri, ziduri de sprijin, etc.); 

- căile de comunicaţie feroviară: deschiderea, alinierea şi lărgirea căilor ferate 
existente, precum şi lucrările de artă aferente (poduri, ziduri de sprijin, etc.); 

- clădirile şi terenurile necesare dotărilor de învăţământ, sănătate, cultură, sport, 
turism, administraţie publică, culte, comerţ; 

- zonele de protecţie sanitară a surselor şi rezervoarelor de apă; 
- spaţiile verzi şi cele destinate amenajărilor sportive şi de agrement; 
- terenurile necesare realizării reţelelor tehnico-edilitare; 

Se interzice amplasarea, pe terenurile aparţinând lucrărilor de utilitate publică a 
altor obiective, decât cele prevăzute mai sus. 

 

 Zone protejate / de protecţie în UAT Suplac 
 
Zone naturale protejate 

-  ROSCI0384 – Râul Târnava Mică (55,87 ha); 
-  ROSPA0028 – Dealul Târnavelor – Valea Niraj (80,77 ha); 
- Pădurile; 
- Cursurile de apă; 
- Spaţiile verzi din intravilan. 

 
Zone de protecţie ale monumentelor istorice clasate / propuse 

- ZCP1 - Bisericile unitariană şi reformată, sat Suplac; 
- ZCP2 - Biserica reformată şi Conacul Barabassy-Bethlen, sat Idrifaia; 
- ZCP3 - Biserica evanghelică sat Laslău Mic. 

 
Zone cu patrimoniu arheologic reperat:  

- Punct 1, Suplac – La km 15,8 (aşezare din epoca romană); 
- Punct 3, Laslău Mare - Halta CFR (aşezare din epoca bronzului, Hallstatt timpuriu 

şi epoca romană târzie). 
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Zone cu clădiri cu valoare ambientală: 
- 8 clădiri cu valoare ambientală: case cu porți tradiționale (nr. 61, 107, 219, 249, 

259, 284-285) şi Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”, sat Suplac; 
- 24 clădiri cu valoare ambientală: 22 case cu porți tradiționale (nr. 3, 14, 27, 29, 

33-34, 37-38, 45, 63, 134-135, 138, 172, 181, 228, 230, 232-235, 241) + 2 porți 
de lemn în stil secuiesc (materializate pe planșe), sat Idrifaia; 

- 22 clădiri cu valoare ambientală: 21 case cu porți tradiționale (nr. 13, 26, 97, 108, 
126, 134, 149, 159, 163-164, 166 – azi nu mai există, 169-171, 178-179, 216, 
233, 237, 244, 254, 259) şi Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Laslău Mare; 

- 72 clădiri cu valoare ambientală: case cu porți tradiționale (nr. 16, 18-20, 22, 28, 
30, 33-35, 38, 42-45, 49, 51, 54-60, 63, 67, 69, 70-78, 81, 83-84, 87-93, 95-96, 
100-103, 106-115, 117-118, 125, 127, 128-130, 132, 134-135), sat Laslău Mic; 

- 5 clădiri cu valoare ambientală: 4 case cu porți tradiționale f.n. (în zona centrală, 
materializate pe planșe) şi Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Vaidacuta. 

 

 Zone centrale propuse  
 

- Satele: Suplac, Idrifaia, Laslău Mic şi Vaidacuta. 
 

 Zone de protecţie sanitare cu regim sever 
 

- gospodăria de apă şi puţurile forate, delimitate cu gard; 
- rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza = 20 m); 
- staţii de pompare (raza = 10 m); 
- conducta de aducţiune a apei potabile (10 m din ax în fiecare parte, respectiv 30 

m faţă de orice sursă de poluare); 
- între fântână şi fosa septică (min. 30 m); 
- ape curgătoare cadastrale (câte 15 m pe ambele maluri); 
- ape curgătoare necadastrale (câte 5 m pe ambele maluri); 

 

 Zone de protecţie sanitare între locuinţe şi alte funcţiuni 
 

- cimitire umane (raza = 50 m), în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare 
cu apă din sursă proprie; 

- dispensar veterinar (raza 30 m); 
- ferme zootehnice (raza = min. 50 m); 
- unităţi industriale (raza = 50 – 300 m); 
- staţia de epurare de tip modular containerizată (raza = 50 m); 
- unităţi de cultură, învăţământ şi sănătate (raza = 50 m); 
- unităţi comerciale şi de prestări servicii (raza = 15 m); 
- distanţele minime admise în cadrul gospodăriilor individuale, sunt: 

- adăposturi pt. animale / locuinţă (10 m); 
- platforma pentru deşeuri menajere / locuinţă (10 m); 
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- groapă compost / locuinţă (10 m); 
- fosă septică / locuinţe (10 m); 
- fosă septică / fântână (30 m). 
 

 Zone de protecţie faţă de construcţii şi culoare tehnice 
 

- linii electrice aeriene:  
- LEA 20 kV (12 m din ax, în fiecare parte); 
- LEA 110 kV (18,5 m din ax, în fiecare parte); 

- parc fotovoltaic (500 m); 
- relee radio-TV şi antene GSM 

- Nivelul admis de radiaţie al unei antene de telefonie mobilă sau releu este 
cuprins între 4,5 şi 9 W/mp (Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1193 / 
29.09.2006). 

- reţele de transport gaz: 
- 2000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor aval; 
- 1000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor amonte; 
- 250 m între conducta de transport gaz şi poligoane de tragere, depozite de 

material exploziv, cariere; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi clădiri până la 3 etaje; 
- 200 m între conducta de transport gaz şi clădiri peste 4 etaje; 
- 30 m între conducta de transport gaz şi depozite GPL / staţii de carburanţi / 

incinta SRM; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi posturile electrice de transformare; 
- 50 m între conducta de transport gaz şi CF / depozit gunoi; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi DJ; 
- 18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi; 
- 6 m între conducta de transport gaz şi parcări, diguri, păduri; 

- reţele de exploatare Romgaz: 
- sonde – R = 50 m, de la împrejmuirea aferentă; 
- grupuri de sonde – R = 35 m, de la împrejmuirea aferentă;  
- conductele de impurităţi / ape reziduale / ape industriale – 2x20 m; 
- conductele din grup – 2x35 m; 
- conductele de ape reziduale – 2x20 m; 
- conductele de aducţiune – 2x35 m; 
- conductele colectoare – 2x20-35 m; 
- staţii de comprimare – R = 40 m, de la împrejmuirea aferentă; 
- depozite deşeuri specifice Romgaz – 1000 m, de la împrejmuirea aferentă. 

- căi de comunicaţie: 
- Autostrada A3 (50 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, pe 

ambele părţi); 
- DJ (20 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, pe ambele părţi); 
- DC (18 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, pe ambele părţi); 
- CF (100 m din ax, în fiecare parte); 
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 Zone cu interdicţie totală de construire 
 

- pe terenurile cu risc foarte mare / mare de declanşare-redeclanşare a alunecărilor 
de teren / alunecări active, cu excepţia lucrărilor de stabilizare a versanţilor, 
împăduri cu esenţe cu rădăcină adâncă; 

- pe terenurile cu risc de inundaţii frecvente în albia majoră a Târnavei Mici, cu 
excepţia lucrărilor hidrotehnice: diguri, regularizarea şi adâncirea cursurilor de 
apă, redimensionarea unor poduri şi podeţe şi interzicerea depozitării de deşeuri 
menajere / dejecţii animaliere pe malul cursurilor de apă; 

- în zona drumurilor care traversează localitatea, se vor păstra următoarele 
distanţe minime între gardurile sau construcţiile situate de-a lungul acestora, cu 
excepţia lucrărilor de infrastructură: 
- 12 m din ax drum judeţean, pe ambele părţi; 
- 10 m din ax drum comunal, pe ambele părţi; 

- CF (20 m din ax, în fiecare parte), cu excepţia lucrărilor de infrastructură; 
- în zona de protecţie sanitară cu regim sever, cu excepţia lucrărilor de 

infrastructură: 
- gospodăria de apă şi puţurile forate delimitate cu gard; 
- rezervoare de înmagazinare a apei potabile (raza = 20 m); 
- staţii de pompare (raza = 10 m); 
- conducta de aducţiune a apei potabile (10 m din ax în fiecare parte, 

respectiv 30 m faţă de orice sursă de poluare); 
- ape curgătoare cadastrale (câte 15 m pe ambele maluri); 
- ape curgătoare necadastrale (câte 5 m pe ambele maluri); 

- în zona de protecţie a liniilor electrice aeriene, cu excepţia lucrărilor de 
infrastructură:  
- LEA 20 kV (12 m din ax, în fiecare parte); 
- LEA 110 kV (18,5 m din ax, în fiecare parte); 

- în zona de protecţie a reţelelor magistrale de gaz şi cu risc tehnogen, cu excepţia 
lucrărilor de infrastructură: 
- 2000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor aval; 
- 1000 m între conducta de transport gaz şi balastiere în albia râurilor amonte; 
- 250 m între conducta de transport gaz şi poligoane de tragere, depozite de 

material exploziv, cariere; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi clădiri până la 3 etaje; 
- 200 m între conducta de transport gaz şi clădiri peste 4 etaje; 
- 30 m între conducta de transport gaz şi depozite GPL / staţii de carburanţi / 

incinta SRM; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi posturile electrice de transformare; 
- 50 m între conducta de transport gaz şi CF / depozit gunoi; 
- 20 m între conducta de transport gaz şi DJ; 
- 18 m între conducta de transport gaz şi DC, străzi; 
- 6 m între conducta de transport gaz şi parcări, diguri, păduri; 

  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 215 

- în zona de siguranţă a reţelelor de exploatare Romgaz, cu excepţia lucrărilor de 
infrastructură: 
- sonde – R = 50 m, de la împrejmuirea aferentă; 
- grupuri de sonde – R = 35 m, de la împrejmuirea aferentă;  
- conductele de impurităţi / ape reziduale / ape industriale – 2x20 m; 
- conductele din grup – 2x35 m; 
- conductele de ape reziduale – 2x20 m; 
- conductele de aducţiune – 2x35 m; 
- conductele colectoare – 2x20-35 m; 
- staţii de comprimare – R = 40 m, de la împrejmuirea aferentă; 
- depozite deşeuri specifice Romgaz – 1000 m, de la împrejmuirea aferentă. 
 

 Zone cu interdicţie temporară de construire 
 

- pe terenurile cu risc mediu / mediu-redus de alunecări de teren – până la 
elaborarea de expertiză geotehnică; se interzic: defrişările, excavaţiile la baza 
versanţilor, se recomandă construcţii din materiale uşoare cu regim de înălţime 
de max D+P+M, POT max. = 15% şi plantarea zonelor afectate cu esenţe cu 
rădăcină adâncă; 

- pe terenurile cu risc de inundaţii de tip viitură - până la obţinerea avizului de 
Gospodărire al Apelor; se recomandă împădurirea zonelor degradate şi a 
torenţilor din amonte şi efectuarea de lucrări hidrotehnice (regularizarea şi 
adâncirea pârâurilor, redimensionarea unor poduri şi podeţe) şi interzicerea 
depozitării de deşeuri menajere / dejecţii animaliere pe malul cursurilor de apă. 

- pe terenurile cu inundaţii torenţiale – până la regularizarea albiilor cursurilor de 
apă, realizarea canalizării apelor pluviale, conform volumului de apă de pe 
versanţi, amenajarea de drenuri, decompactarea solului şi lucrări pedo-
ameliorative, plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante (plop şi arin).  

- pe terenurile cu risc de inundare prin ridicarea nivelului pânzei freatice – până la 
efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri, întreţinerea celor existente, 
decompactarea solului îndiguiri şi lucrări pedo-ameliorative); se recomandă 
construcţii fără subsol şi plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante (plop 
şi arin);  

- pentru orice fel de construcţie din zona de protecţie a reţelelor de exploatare gaz 
(2x200 m) – până la obţinerea avizului Romgaz; 

- pentru parcuri fotovoltaice, până la obţinerea avizelor, inclusiv cel de la MApN; 
- în zonele centrale propuse (ZC1-ZC4) – până la elaborarea PUZC, cu excepţia 

adaptărilor minore, conform RLU şi cu obţinerea celorlalte avize potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 

- în zonele construite protejate (ZCP1-ZCP3) – până la elaborarea de PUZCP, cu 
excepţia adaptărilor minore, conform RLU, cu aviz MCIN / DJC Mureş şi cu 
obţinerea celorlalte avize potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

- în siturile cu patrimoniu arheologic cunoscut / semnalat, delimitate pe planşe, se 
va solicita cercetare arheologică preventivă, în vederea descărcării de sarcină 
istorică; 
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- în zona de protecţie a siturilor cunoscute / semnalate, delimitate pe planşe, se va 
solicita supraveghere arheologică, pentru toate lucrările care afectează solul, 
indiferent de caracter-privat sau comunitar, edilitar sau industrial, gospodăresc, 
utilitar sau agricol; 

- în zona cu situl arheologic nereperat (nelocalizat cu certitudine pe teren), se va 
solicita evaluare de teren şi diagnostic arheologic; 

- în zonele cu infrastructură de transport propusă – până la elaborarea PUZ;  
- pentru divizarea în mai mult de 3 parcele – până la elaborarea PUZ; 
- pentru edificarea a mai mult de 3 construcţii pe aceaşi parcelă în UTR-urile LFC1-

LFC5, ZCP1-ZCP3 şi ZC1-ZC4 – până la elaborarea PUZ; 
- pentru alipirea a mai mult de 2 parcele în UTR-urile ZCP1-ZCP3 – până la 

elaborarea PUZ; 
- în zona  de protecţie a căilor de comunicaţie – până la obţinerea avizelor aferente 

deţinătorilor: 
- A3 (50 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, în fiecare parte); 
- DJ (20 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, în fiecare parte); 
- DC (18 m din marginea exterioară a zonei de siguranţă, în fiecare parte); 
- CF (100 m din ax, în fiecare parte); 

 

 Zone şi subzone funcţionale  
 

Teritoriul administrativ al comunei Suplac cuprinde următoarele zone şi subzone 
funcţionale, respectiv UTR-uri: 

 

Zona construită protejată (ZCP)  
- ZCP1 Subzona construită protejată din zona centrală sat Suplac; 
- ZCP2 Subzona construită protejată din exteriorul zonei centrale sat Idrifaia; 
- ZCP3 Subzona construită protejată din zona centrală sat Laslău Mic; 

 

Zona centrală din exteriorul zonei construite protejate (ZC) 
- ZC1 Subzona centrală sat Suplac; 
- ZC2 Subzona centrală sat Idrifaia; 
- ZC3 Subzona centrală sat Laslău Mare; 
- ZC4 Subzona centrală sat Vaidacuta. 

 

Zona instituţii şi servicii publice dispersate (ISP) 
- sport 
- administrative, financiar-bancare, cultură, comerţ 
- turism 
- învăţământ, culte 
- sănătate, asistenţă socială 

 

Zona locuinţe şi funcţiuni complementare din exteriorul zonei construite 
protejate (LFC) 

- LFC1 Subzona cu regim mic de înălţime în sat Suplac 
- LFC2 Subzona cu regim mic de înălţime în sat Idrifaia 
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- LFC3 Subzona cu regim mic de înălţime în satele Suplac, Idrifaia, Laslău Mare, 
Laslău Mic 

- LFC4 Subzona cu regim mic de înălţime în satele Laslău Mare, Laslău Mic  
- LFC5 Subzona cu regim mic de înălţime în satele Suplac, Idrifaia, Laslău Mare, 

Laslău Mic, Vaidacuta 
 
Zona unităţilor de producţie (U) 

- UA Subzona unităţilor agricole  
- UID Subzona unităţilor industriale şi de depozitare  
- UM Subzona unităţilor mixte (UA+UID) 

 
Zona spaţiilor verzi, perdele de protecţie (SV) 

- SV1 Subzona spaţii verzi publice amenajate 
- SV2 Subzona perdele de protecţie 

 
Zona de gospodărie comunală (GC) 

- GC1 Subzona cimitire 
- GC2 Subzona salubritate 

 
Zona construcţiilor tehnico-edilitare (TE) 
 
Zona căilor de comunicaţie şi a construcţiilor aferente (CC) 

- CC1 Subzona căi de comunicaţie feroviară 
- CC2 Subzona căi de comunicaţie rutieră 

 
Alte zone în intravilan şi extravilan: 
 
PUZ-uri aprobate cu HCL 
Terenuri agricole (TA) 
Terenuri neproductive (N) 
Zone naturale protejate (ZNP) 
Ape (A) 
Păduri (P) 
Situri arheologice (SA) 

  



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 218 

2.14. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  
 

COMUNA SUPLAC 
DOMENII CATEGORIA DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL 

 
 
 
 
Instituţii şi servicii 
publice  

Administrative   x 

Cultură   x 

Învăţământ   x 

Culte   x 

Sănătate şi asist. socială   x 

Sport   x 

Turism   x 

Alimentaţie publică   x 

Comerţ, prestări servicii   x 

 
 
Căi de comunicaţie 

CF / Haltă  x   

Autostrada A3 x   

Drumuri judeţene, poduri  x  

Drum comunal, poduri   x 

Străzi, parcări, trotuare   x 

 
 

 
Infrastructura majoră 

LEA 110 kV, 20 kV, 
posturi de transformare, 
telefonie 

x   

Exploatare gaz x   

Magistrale gaz / SRM gaz  x   

Alimentare cu apă   x 

Canalizare şi staţie de 
epurare 

  x 

Gospod. comunală Cimitire umane   x 

Salubritate   x 

 
 
Sisteme de protecţie a 
mediului 

Regularizări curs de apă x   

ROSCI0384   x   

ROSPA0028 x   

Păduri  x  x 

Spaţii verzi publice    x 

Perdele de protecţie de-a 
lungul apelor curgătoare  

  x 

 
Salvarea, protejarea şi 
punerea în valoare a 
monumentelor ist. 

Situri arheologice 
neclasate 

  x 

Monumente de arhitectură 
clasate şi propuse 

x  x 

Monumente memoriale 
funerare neclasate 

  x 

Apărarea ţării, ordinea 
publică şi siguranţa 
naţională 

Situaţii de urgenţă   x 

Remiza PSI   x 

Poliţie x   
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 Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor  
- Proprietate publică de interes naţional 

- CF 307; 
- Autostrada A3 propusă; 
- Apele de suprafaţă cu albiile lor minore, apele subterane, lucrările de 

regularizare a cursurilor de apă; 
- LEA 110 kV, 20 kV, posturile de transformare, telefonie; 
- Magistrale gaz, exploatare gaz şi SRM gaz; 
- Sediul Poliţiei; 
- Păduri; 
- ROSCI0384; 
- ROSPA0028. 

- Proprietate publică de interes judeţean 
- Drumuri judeţene şi lucrările de artă; 
- Situri arheologice. 

- Proprietate publică de interes local 
- Drumuri comunale şi lucrările de artă; 
- Drumuri de exploatare; 
- Străzi, trotuare; 
- Terenuri agricole; 
- Păduri; 
- Construcţii: primăria, remiza PSI, dispensare, şcoli, grădiniţe, cămine 

culturale, magazine, locuinţe, ateliere; 
- Monumentele eroilor; 
- Spaţii verzi, terenuri de sport; 
- Gospodăria de apă: puţurile forate, staţia de pompare şi de tratare, 

rezervoarele de apă, conductele de apă / canalizare menajeră, staţia de 
epurare. 

Proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice: 
- Accese carosabile, pietonale; 
- Păşuni, fâneţe, terenuri arabile, vii / livezi;  
- Păduri; 
- Construcţii, clădiri: locuinţe, pensiuni, biserici, magazine, baruri, grajduri, 

fânare, ferme agricole, ateliere, unităţi de producţie, cimitire, benzinărie.  
 

 Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea 
realizării noilor obiective de utilitate publică: 

- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al statului: 
- Terenurile rezervate pentru autostrada A3; 

- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor 
administrativ-teritoriale: 
- Lărgiri, modernizări, extinderi căi de comunicaţie; 
- Spaţii verzi publice; 
- Terenuri în extravilan propuse pentru împădurire în zonele cu risc f. mare 

de declanşare-redeclanşare a alunecărilor de teren / alunecări active. 
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3. CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE 

3.1. CONCLUZII 
 

 Centralizator intravilane  
 

 
ZONE FUNCŢIONALE  
COMUNA SUPLAC 

EXISTENT 
  

PROPUS 
  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total  

Supraf. 
(ha) 

% din  
total 

Locuinţe şi funcţiuni complementare, din care: 66,71 24,34 227,38 67,78 

cu regim mic de inălţime 66,71   227,38   

Instituţii şi servicii de interes public, din care: 9,42 3,44 15,95 4,75 

zona centrală 3,92   4,27   

Zone mixte (UA + UID) 0,00 0,00 4,99 1,49 

Unităţi industriale şi de depozitare 0,77 0,28 15,46 4,61 

Unităţi agricole 4,38 1,60 9,95 2,97 

Căi de comunicaţie şi construcţii aferente,  
din care: 

15,61 5,69 17,01 5,07 

căi feroviare  0,10   0,10   

căi rutiere / pietonale  15,51   16,91   

Spaţii verzi, agrement, perdele de protecţie 9,67 3,53 18,32 5,46 

Construcţii tehnico – edilitare 0,87 0,32 5,20 1,55 

Gospodărie comunală, din care: 9,70 3,54 12,73 3,79 

cimitire 8,80   11,83   

Destinaţie specială 0,06 0,02 0,06 0,02 

Ape 2,32 0,85 2,63 0,78 

Terenuri agricole  154,59 56,40 5,80 1,73 

Păduri 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INTRAVILAN 274,10 100,00 335,48 100,00 

 

 Centralizator trupuri intravilane  
 

Denumire 
localitate 

Intravilan  (ha) 

Total 
Existent 

1991 

Total Existent 
2002 

Extinderi 
propuse 

Total Propus 

Suplac 78,57 T1 - T5 83,60 3,25 T1 – T5 86,85 

Idrifaia 33,00 T1  71,00 30,52 T1 101,52 

Laslău Mare 25,00 T1 - T2 53,00 15,50 T1 - T2 68,50 

Laslău Mic 22,00 T1 - T2 36,50 7,40 T1 - T2 43,90 

Vaidacuta 27,50 T1  30,00 4,71 T1 - T2 34,71 

TOTAL  186,07 274,10 61,38 335,48 
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3.2. MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

 Propuneri de organizare a circulaţiei  
 
Pentru îmbunătăţirea şi modernizarea circulaţiei în teritoriu se propun: 

- Modernizarea căii ferate şi a haltei de la Laslău Mare; 
- Realizare autostrada A3 Braşov – Oradea; 
- Lucrări de întreţinere la drumurile judeţene şi comunale; 
- Reabilitarea podurilor şi podeţelor; 
- Lucrări de modernizare a străzilor – asfaltare / împietruire în toate satele, inclusiv 

trotuare şi piste pentru biciclişti; 
- Realizarea de rigole împietruite pentru scurgerea apelor meteorice cu pantă de 

scurgere spre văile existente; 
- Modernizare (împietruire/asfaltare) şi clasificare drum de exploatare spre sat 

Vaidacuta şi modernizare DC 70 între Laslău Mic şi Ormeniş; 
- Amenajarea acostamentelor şi refugiilor pentru staţiile de transport în comun; 
- Amenajarea traseului dirijat, cu balize, indicatoare, zebre – în toate localităţile. 

 

 Propuneri de dezvoltare a echipării edilitare  
 
Propunere – alimentare cu apă şi canalizare 
Proiectele prioritare de investiţii în comuna Suplac sunt: 
- Alimentare cu apă potabilă în satele Laslău Mare şi Laslău Mic; 
- Canalizare menajeră în sat Suplac; 
 
Cerința de apă la priză va fi: 
- Qzi.med.= 275,07 m2/zi= 3,18 l/s 
- Qzi.max.= 326,90 m2/zi= 3,78 l/s 
- Qh.max.= 37,91 m2/h= 10,53 l/s 
 
Dimensionarea reţelei de canalizare se va realiza în conformitate cu prevederile 

STAS-ului 1846-90, corespunzător unui debit de 80% din cerinţa de apă. 
 
Propunere – alimentare cu gaz 
Încălzirea clădirilor se va realiza cu gaz – centrale termice pentru obiective 

individuale. Se va extinde reţeaua de distribuţie gaz, la noi solicitări şi în satul Laslău 
Mic. 

 

Propunere – alimentare cu energie electrică 
Se va mări puterea posturilor de transformare, în funcţie de solicitări. 
Se vor înlocui stâlpii din lemn cu stâlpi din beton. 
Se va extinde reţeaua electrică la gospodăriile neelectrificate din toate localităţile 

şi se va reabilita iluminatul public stradal. 
 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 222 

Necesar putere instalată / mp arie desfăşurată: 
- P instalată unităţi industriale, de depozitare = 125 W / mp  
- P instalată comerţ, servicii = 100 W / mp  
- P instalată locuinţe unifamiliale = 20 W / mp  
- P instalată iluminat public = 2 W / mp  

 

Propunere – telefonie 
Se vor înlocui stâlpii din lemn cu stâlpi din beton. 
Se propune extinderea numărului de posturi telefonice în funcţie de solicitări. 
 
Propunere – gospodărie comunală 
În comuna Sânpaul se execută o staţie de tratare mecano-biologică şi un depozit 

ecologic de deşeuri (cu o capacitate de 5 milioane mc, din care prima celulă va avea 
o capacitate de 1,25 milioane mc. 

Gestionarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare va fi efectuată în 
condiţii de securitate maximă, odată cu punerea în operare a viitorului depozit conform 
de la Sânpaul, care este în curs de realizare în cadrul unui proiect finanţat prin POS 
Mediu - „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş”. 

 

Zona de depozitare - producţie - servicii et I 31,52 ha 

Suprafaţă celule de depozitare    17,00 ha 

Suprafaţă platformă tratare mec.-biologică din care: 
- zonă compostare intensivă şi maturare deşeuri  
- hală tratare mecanică şi biofiltru     
- clădire administraţie şi recepţie    
- garaje utilaje       
- zonă rezervată MBT      
- parcări        

4,88 ha 
3,50 ha 
0,30 ha 
0,03 ha 
0,02 ha 
1,00 ha 
0,01 ha 

Suprafaţă platformă administraţie-recepţie 0,88 ha 

Suprafaţă platformă gestionare ape 0,43 ha 

Suprafaţă teren circulaţie în incintă 2,26 ha 

Suprafaţă canal perimetral ape pluviale 0,27 ha 

Suprafaţă spaţiu verde 7,32 ha 

Zona de depozitare - producţie - servicii et II  11,24 ha 

  
Estimarea deşeurilor: 

- Deşeuri stradale, parcări, trotuare, piste ciclişti şi locuri de joacă = 0,20 t / ha / zi  
- Deşeuri menajere = 1 kg / persoană / zi  
- Deşeurile comerciale şi asimilabile acestora = 1 kg / 10 mp / zi 
- Groapă de compost individuală = 1 mp / 100 mp grădină 
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Propunere – gospodărirea apelor 
- Se vor efectua lucrări hidrotehnice de consolidare, regularizare şi îndiguire pe 

cursurile de apă / torenţi; 
- Se vor promova min. 2 campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă / an; 
- Lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani; 
- Se recomandă plantarea terenurilor, de pe malurile cursurilor de apă, cu specii 

arboricole absorbante (plop şi arin).   
 

 Propuneri pentru protecţia mediului 
 

- monitorizarea permanentă a proceselor de alunecare de teren cu risc f. mare şi 
mare de declanşare-redeclanşare / alunecări active şi efectuarea lucrărilor de 
stabilizare a versanţilor, împăduri cu esenţe cu rădăcină adâncă (eventual 
plantaţii cu livezi, vii, dacă permit condiţiile microclimatice); amplasarea de 
semne de avertizare şi bariere artificiale în calea de desfăşurare a acestor 
procese; 

- elaborarea de expertize geotehnice şi stabilizarea versanţilor pe terenurile cu risc 
mediu / mediu-redus de alunecare de teren; se interzic defrişările, excavaţiile la 
baza versanţilor, se recomandă construcţii din materiale uşoare cu regim de 
înălţime de max D+P+M, POT max. = 15% şi plantarea zonelor afectate cu 
esenţe cu rădăcină adâncă; 

- efectuarea de lucrări hidrotehnice şi monitorizarea terenurilor în zonele 
inundabile de tip viitură; 

- regularizarea albiilor cursurilor de apă, realizarea canalizării apelor pluviale, 
conform volumului de apă de pe versanţi, amenajarea de drenuri, decompactarea 
solului şi lucrări pedoameliorative, plantarea terenurilor cu specii arboricole 
absorbante (plop şi arin) pe terenurile cu inundaţii torenţiale; 

- se vor promova min. 2 campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă/an; 
- lucrările de decolmatare a albiilor se vor executa din 5 în 5 ani. 
- efectuarea lucrărilor de desecare (drenuri, întreţinerea celor existente, 

decompactarea solului îndiguiri şi lucrări pedoameliorative) pe terenurile cu risc 
de inundare prin ridicarea nivelului pânzei freatice; se recomandă construcţii fără 
subsol şi plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante (plop şi arin);  

 

 Propuneri pentru protecţia cadrului construit 
 

- elaborarea PUZCP-uri în satele Suplac, Idrifaia şi Laslău Mic, conform zonelor 
marcate pe planşe (ZCP1, ZCP2, ZCP3); 

- elaborarea PUZC-uri în toate satele comunei Suplac (ZC1 –ZC4); 
- în siturile cu patrimoniu arheologic cunoscut / semnalat, delimitate pe planşe, se 

va solicita cercetare arheologică preventivă, în vederea descărcării de sarcină 
istorică; 
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- în zonele de protecţie ale siturilor cunoscute / semnalate, delimitate pe planşe, 
se va solicita supraveghere arheologică, pentru toate lucrările care afectează 
solul, indiferent de caracter-privat sau comunitar, edilitar sau industrial, 
gospodăresc, utilitar sau agricol; 

- în zonele cu situri arheologice nereperate (nelocalizate cu certitudine pe teren), 
se va solicita evaluare de teren şi diagnostic arheologic; 

- elaborarea de PUZ – uri pentru: 
- zonele funcţionale reprezentate pe planșele RUZ şi RLU cu haşuri în 

diagonală (zone supuse restructurării / regenerării urbane);  
- zonele cu infrastructură de transport propusă;  
- divizarea în mai mult de 3 parcele; 
- edificarea a mai mult de 3 construcţii pe aceaşi parcelă în UTR-urile LFC1-

LFC5, ZCP1-ZCP3 şi ZC1-ZC4; 
- alipirea a mai mult de 2 parcele în UTR-urile ZCP1-ZCP3; 

- îmbunătăţirea relaţiilor cu strada d.p.v. al trotuarelor, împrejmuirilor, acceselor 
auto şi pietonale, al spaţiilor plantate şi faţă de cursurile de apă; se vor amenaja 
taluzuri, ziduri de sprijin, podeţe, mobilier urban; 

- promovarea construirii de locuinţe şi împrejmuiri tradiţionale;  
- promovarea unui spaţiu public pentru acţiuni culturale / târguri în ZCP2 sat Idrifaia 

pe terenul conacului; 
- îmbunătăţirea accesului în satul turistic Vaidacuta; 
 

 Propuneri de dezvoltare a activităţilor economice 
 

- Protejarea şi conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural; 
- Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor;  
- Promovarea şi dezvoltarea activităţilor din sectoarele secundar şi terţiar: 

- panificaţie; 
- industria laptelui; 
- industria cărnii; 
- artizanat; 
- apicultură; 
- horticultură; 
- servicii în agricultură şi industrie; 

- Rezervarea de terenuri pentru parcuri de energie regenerabilă; 
- Redresarea zootehniei prin realizarea unei încărcături optime de animale pe 

unitatea de suprafaţa în vederea utilizării potenţialului de producţie al bazei 
furajere; 

- Promovarea ofertei turistice şi realizarea infrastructurii de cazare; 
- Creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin:  

- revitalizarea şi rentabilizarea activităţilor agricole prin dezvoltarea 
proceselor de producţie agro-industriale integrate (producţie – colectare – 
prelucrare – procesare – distribuţie); 

- încurajarea pluriactivităţii în agricultură (culturi de câmp şi creştere 
animale), la nivel de fermă; 
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- încurajarea asocierilor între producători şi sprijinirea fermelor: 
- mici de 2–5 ha (care îşi acoperă necesarul de autoconsum al unei 

gospodării de 1-3 persoane);  
- medii de 5–10 ha (care îşi pot comercializa o parte din producţie); 
- comerciale de peste 10 ha; 
Condiţia preliminară pentru a fi înregistrat în Registrul Fermelor şi pentru a 
beneficia de plăţi este de a lucra cel puţin 1 ha de teren, compus din parcele 
care nu sunt mai mici de 0,3 ha. 

- creşterea gradului de mecanizare (5 tractoare / 100 ha teren arabil şi 10 
combine / 100 ha teren cultivat cu grâu); 

- utilizarea eficientă a îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor etc.; 
- utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi agro-pedo-ameliorative prin 

împădurirea zonelor joase (mai expuse fenomenelor asociate cu 
schimbările climatice) şi a celor afectate de eroziune şi cu pericol de 
alunecare; 

- promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin constituirea 
şi utilizarea fondului de protejare a producătorilor agricoli; 

- încurajarea întreprinzătorilor ce realizează produse tip “bio” şi “de marcă”8; 
- Dezvoltarea şi utilizarea mai mare a surselor de energie regenerabilă, inclusiv a 

biocombustibililor din agricultură, precum şi prin creşterea nivelului de 
conformitate cu standardele comuniatare a fermelor de creştere a animalelor (de 
ex. prin reducerea emisiilor de amoniac). 

- Înfiinţarea pădurilor tinere, cu viteză mai mare de creştere, care absorb cantităţi 
mai mari de CO2 în comparaţie cu pădurile îmbătrânite; 

- Dezvoltarea reţelei de perdele forestiere. 
 

                                            
8  Agricultura ecologică nu utilizează: fertilizanţi şi pesticide de sinteza, stimulatori şi regulatori de 

creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor. Organismele 
modificate genetic şi derivatele lor sunt interzise în agricultura ecologică. 

 Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin respectarea perioadei de 
conversie, care în producţia vegetală are o durată de 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani pentru 
culturile perene. 



experiment proiect 
SR EN ISO 9001 : 2015  /   SR EN ISO 14001 : 2015  /  SR OHSAS 18001 : 2007  
Calea Mănăştur nr. 89, bl. E10, ap.6, 400658 Cluj-Napoca, aut. nr. J12 / 4907 / 1992, CF: RO2894535 

 
   

REACTUALIZARE P.U.G. ŞI R.L.U. COMUNA SUPLAC, JUD. MUREŞ, VOL. I 226 

ANEXA NR. 1 
3.3. ANEXE 
 

 Necesarul de instituţii şi servicii publice  
 

Tip dotare Destinaţia Teren necesar POT 
% 

Învăţământ Grădiniţă 22 mp / copil 
25 copii / grupă 

25 

Şcoală primară şi 
gimnazială 

20 mp / elev 
30 elevi / clasă 

Sală sport 120 mp / 1.000 loc. 

Sănătate Dispensar 5 mp / consultaţie 
7,5 consult./ an / loc 

20 

Cabinet stomatologic 20 mp / 1.000 loc. 

Farmacie 100 mp / 1.000 loc. 

Comerţ Alimentar 180 mp / 1.000 loc. 40 

Nealimentar 250 mp / 1.000 loc. 

Prestări servicii 180 mp / 1.000 loc. 

Alimentaţie publică 180 mp / 1.000 loc. 

Piaţă alimentară 60 mp / 1.000 loc. 

Cultură Club,  
Cinematograf 

40 locuri / 1.000 loc 40 

Bibliotecă 3 locuri / 1.000 vol. 

Sport Bază sportivă 0,6 ha / 1.000 loc. 50 

Bazin înot 5 mp x pop. / 100 

Administraţie Poştă şi telefoane 50 mp / 1.000 loc. 40 

Poliţie şi PSI 50 mp / 1.000 loc. 

Financiar – bancare  50 mp / 1.000 loc. 

Turism Hotel, Vilă, Pensiune etc min. 1000 mp 35 

Culte Biserici 0,25 mp / loc. 25 

Industrie Industrie / depozitare  20 

Gospodărie 
comunală 

Cimitir 0,5 ha / 1.000 loc.  

Platformă gospodărească 2 mp / locuinţă 

Locuri de joacă 0 – 3 ani 
3 – 6 ani 
6 – 10 ani 
peste 10 ani 

150 mp 
0,2 mp / loc. 
0,4 mp / loc. 
0,7 mp / loc. 

 

Spaţii verzi Parc / scuar 10 mp / loc.  

Străzi  100 mp / autoturism  

Parcări publice  50 locuri / 1.000 loc  

Destinaţie 
specială 

Adăposturi de protecţie 
civilă 

1 mp / locuitor  
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ANEXA NR. 2 
 

 Norme de utilizare a spaţiului pentru calcularea capacităţii turistice  
 

Forme de turism practicate Norma de utilizare a spaţiului  
 

Picnic 0,01 – 0,02 ha/pers 

Pescuit 0,01 ha/pers 

Plimbări în pădure amenajată 0,005 ha/pers 

Plimbări în pădure neamenajată 0,01 ha/pers 

Sporturi de vară 0,005 – 0,0067 ha/pers 

Plimbări în parc 0,01 ha/pers 

Echitaţie 0,333 ha/pers 

Caiac şi canotaj 0,5 ha/pers 

Vizitare grădini botanice 0,0067 ha/pers 

Vizitare grădini zoologice 0,002 ha/pers 

Ştrand-vestiare 0,001 ha/pers 

Agrement în spaţii acoperite  0,0066 ha/pers 

Baze sportive simple: 
pentru sport de performanţă 
pentru sport amator 

 
0,001 ha/pers 
0,005 ha/pers 

Baze sportive complexe: 
pentru sporturi turistice 
pentru sporturi acvatice 

 
0,02 ha/pers 

0,006 ha/pers 

Camping 0,01 ha/pers 

Case de vacanţă 0,0067 ha/pers 

Oglinzi de apă: 
pentru sporturi nautice 
agrement acvatic 

 
0,1 ha/pers 

0,0285 ha/pers 
Sursa: S.C. „Proiect Bucureşti” S.A. 

 
În privinţa numărului de locuri aferente structurilor de alimentaţie publică se 

apreciază optim un raport locuri în alimentaţie publică / locuri de cazare de 1,2 – 1,5.  
 

 
 
arh. dipl. Corina Popşe 

 
 

 
 


