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Capitolul I. Analiza-diagnostic a dezvoltării socio-economice la nivelul 
comunei Suplac 
 

1. Elementele geografice generale, încadrarea în teritoriu și rețeaua de localități 
 
Comuna Suplac se află în partea central-sudică a județului Mureș (regiune NUTS 3), care face 
parte din Regiunea Centru (NUTS 2) și din regiunea istorică a Transilvaniei, la o distanță de 21 
km municipiul Târnăveni, 22 km de orașul Ungheni, 29 km de orașul Dumbrăveni, 33 km de 
municipiul Târgu Mureș, 40 km de orașul Iernut, 41 km de municipiul Mediaș și 45 km de 
Sighișoara. Din punct de vedere administrativ, aceasta se învecinează cu comunele Gheorghe 
Doja, Crăciunești, Coroisânmărtin, Zagăr, Viișoara, Bahnea, Mica și cu orașul Ungheni. 
Coordonatele geografice ale comunei Suplac sunt 46º 23' latitudine N și 24˚ 30' longitudine E.  
 

 
Figură 1 - Poziționarea comunei Suplac în context microregional 

Sursa: Planșă proprie pe baza PATJ Mureș 
 
Satul Suplac este atestat documentar încă din anul 1325, fiind menționată de atunci sub mai 
multe denumiri (Zeplac, Szeplak, Kukolloszeplak, Schoendorf). Satul Idrifaia este menționat 
documentar pentru prima dată în anul 1331 (Hedruhfaya, Hederfaja, Ederholz, Ederhulz, 
Ederhultz, Hidrigscholln), fiind un domeniu deținut de familia Lokos, apoi de familia 
voievodului Barabassy și de familia Bethlen. Satul Laslău Mic este atestat din anul 1332 (Sancto 
Ladislao, Sachsisch-Lasseln, Kisszentlaszlo, Szaszszentlaszlo, Magyarszentlaszlo, Klein-Lasseln, 
Lasseln). Sadul Vaidacuta este menționat pentru prima dată în anul 1733 (Vayda Kuta, 
Vajdakuta, Kaltenbrunnen, Wajdenbrunn). Satul Laslău Mare datează din anul 1773 (Olah 
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Szent Laszlo, Wallachisch-Lasseln, Laslen).  Înainte de a deveni parte a județului Mureș, în anul 
1968, comuna Suplac a făcut parte din Plasa Dumbrăveni a județului interbelic Târnava Mică 
(1920-1950), respectiv din Regiunea Autonomă Maghiară (1950-1968), iar în perioada 
apartenenței la Regatul Ungariei din Comitatul Târnava (din secolul al XII-lea până în 1876), 
respectiv din Comitatul Târnava Mică (1876-1920).  
 
Suprafață totală a comunei este de 4.864 ha (48,64 kmp), având o suprafață medie în raport 
cu alte UAT rurale din județul Mureș. Comuna Suplac este compusă din cinci sate: Suplac (satul 
de reședință al comunei), Idrifaia, Laslău Mic, Laslău Mare și Vaidacuta, aflate la distanțe mici 
(maxim 5-6 km) de satul de reședință. Din totalul locuitorilor comunei, doar 35% locuiesc în 
satul de reședință, iar restul de 65% în cele 4 sate componente, Vaidacuta fiind cel mai mic 
(doar 17 locuitori la ultimul recensământ).   
 

 
Figură 2 - Populația stabilă a comunei Suplac pe sate componente, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 
Comuna Suplac este amplasată în subunitatea de relief denumită Podișul Târnavelor, parte 
integrată din Depresiunea Transilvaniei, pe valea râului Târnava Mică. Râul separă Podișul 
Târnavelor în două unități distincte: Dealurile Târnăvenilor la dreapta, respectiv Dealurile 
Dumbrăvenilor la stânga. Altitudinea variază între 297 m în partea vestică a teritoriului (malul 
râului Târnava Mică, în zona satului Idrifaia) și 505 m în partea deluroasă din nord (Dl. Suplac).  
 
Relieful structural al comunei cuprinde cueste bine păstrate, cu pante accentuate (pe malul 
drept al văii Fundătura, în dreptul satelor Laslău Mare și Laslău Mic), cueste festonate (pe 
malul stâng al văii Fundătura, în dreptul satului Laslău Mic – Dl. Hârtoape), cueste fragmentate 
(pe malul drept al Târnavei Mici), văi subsecvente (Fundătura, Sântioana, Tirimia) și forme 
minore. Relieful fluviatil cuprinde lunca Târnavei Mici, care are o lățime apreciabilă (o medie 
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de circa 1,5 km), luncile afluenților acesteia, cu pante reduse și caracter umed și mlăștinos, 
patru niveluri de terase ale Târnavei (între 8 și 60 m deasupra râului), respectiv interfluviile.  
 
Din punct de vedere geologic, circa 80% din teritoriu, mai exact zona relief structural are un 
substrat format din pietrișuri, nisipuri, argile, cărbuni, marne nisipoase depuse în intervalul 
Meoțian-Ponțian, iar restul de 20%, adică relieful fluviatil (zona de luncă și mare parte din 
terase) este alcătuit din depozite de aluviuni și depozite deluvial/proluviale din lunca Târnavei 
Mici, sedimentate începând cu Holocenul superior și până în prezent.  
 

 
 

Figură 3 - Harta fizică a comunei Suplac 

Sursa: EXPERIMENT PROIECT. PUG Comuna Suplac 
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Din punct de vedere pedogeografic, comuna Suplac se încadrează în Regiunea Transilvană, 
unde predomină clasa molisolurilor. Cea mai mare parte din teritoriu este acoperită de 
aluvisoluri și preluvisoluri, în asociere cu faeoziomuri și erodosoluri. Pe suprafețe mai 
restrânse se regăsesc și gleisoluri și luvisoluri.  

- Erodosolurile apar în zonele de deal cu versanți puternic înclinați și afectați de procese 
de eroziune, având conținut redus de hummus, elemente nutritive, implicit și o 
fertilitate foarte slabă. Acestea sunt prezente pe frunțile cuestelor, la nord de Târnava 
Mică și la est de valea Fundătura; 

- Gleisolurile ocupă suprafețele foarte slab drenate, fiind afectate de excesul de 
umiditate, context în care sunt utilizate mai mult ca pășuni și fânețe, culturile de câmp 
fiind posibile doar cu lucrări de desecare, drenare, afânare, fertilizare. Acestea apar pe 
suprafețe restrânse în cadrul văii Sântioana; 

- Faeoziomurile apar în zonele mai înalte și cu climă mai umedă, având o fertilitate 
relativ bună și fiind concentrate mai ales în partea de nord și de est a comunei, pe 
spatele cuestelor; 

- Aluviosolurile ocupă suprafețe importante în luncile râurilor, care nu sunt inundate 
decât la intervale mari de timp, având o fertilitate bună. Acestea sunt amplasate pe 
fundul culoarului Târnavei Mici (luncă, terase), pe fundul Văii Sântioana și a Văii 
Fundătura.  

- Preluvisolurile sunt soluri favorabile culturilor agricole din zonele de deal, fiind destul 
de extinse pe teritoriul comunei, fiind întâlnite pe partea superioară a cuestei de la 
nord de Târnava Mică și pe spatele cuestei de la vest de Valea Sântioana.  

- Luvosolurile sunt, de asemenea, specifice zonei de deal, dar au o fertilitate agricolă 
redusă. Acestea apar mai ales pe spatele cuestei situate la est de satele Laslău Mare și 
Laslău Mic.   

 
Din punct de vedere hidrografic, principalul curs de apă de pe teritoriul comunei este râul 
Târnava Mică, care traversează teritoriul administrativ de la vest la est, pe circa 13,5 km 
lungime, și are un debit mediu de puțin peste 7 mc/s. Regimul de scurgere hidric al râului este 
caracterizat de debite mari în perioada primăverii și scăzute toamna, cu un risc sporit de viituri 
în perioada aprilie-iunie. Acesta primește pe partea stângă mai mulți afluenți cu o lungime 
redusă și debite foarte mici: Sântioana, cu afluentul său Fundătura, Idiciu și Cund, ultimele 
două fiind îndiguite și regularizate. În zona satului Vaidacuta izvorăște pârâul Tirimia, afluent 
al Nirajului. În pofida debitului redus, și acești afluenți pot conduce la inundări temporare în 
cazul unor precipitații abundente, mai ales în perioada de primăvară, pe fondul topirii 
zăpezilor și a precipitațiilor cu caracter convectiv.  
 
Din perspectivă climatică, temperatura medie anuală a aerului în zona comunei Suplac este 
de 8-9 grade Celsius, cu o tendință de creștere în ultimii ani. Valorile minime se înregistrează 
în luna ianuarie, cu o medie de minus 2 – minus 4 grade Celsius, iar maximele în iulie (21-22 
grade Celsius). Perioada tipică de îngheț este cuprinsă între sfârșitul lunii octombrie și sfârșitul 
lunii aprilie, zona fiind favorabilă și producerii inversiunilor de temperatură. Valorile medii ale 
umidității aerului sunt de 84-88%. Nebulozitatea este mai accentuată în lunile decembrie și 
mai, respectiv mai scăzută în august-septembrie și martie-aprilie, cele mai multe zile senine 
fiind înregistrate în intervalul iulie-septembrie, cu o medie anuală de 76 de zile. Numărul de 
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zile cu ceață este, în medie, de 68/an, cele mai multe în lunile ianuarie și octombrie. Cantitatea 
medie anuală de precipitații este de 550-600 mm/an, cu valori maxime în intervalul mai-iulie 
(precipitații cu caracter convectiv) și minime în martie și septembrie. În ultimii ani, se remarcă 
o creștere a alternanței anilor secetoși cu cei bogați în precipitații, pe fondul unei creșteri a 
instabilității climei. Pe de altă parte, în zonă pot cădea până la 110 l/apă în 24 h, ceea ce poate 
conduce la creșterea riscului de inundații. Numărul mediu de zile cu precipitații sub formă de 
ninsoare este de circa 32/an, în timp ce stratul de zăpadă rezistă circa 45-50 de zile. Vânturile 
din zona Suplac au o circulație predominant vestică, nord-vestică și nord-estică din cauza 
efectului de canalizare al Târnavei Mici.  
 
Vegetația naturală, cu caracter primar, din zona comunei Suplac a fost înlocuită, aproape în 
totalitate, cu vegetație de tip secundar sau antropică. Vegetația ierboasă cuprinde mai ales 
asociații xerofile (fâșcă, rogoz pitic, păiuș, bărboasă, sulfină, pălămidă), mezoxerofile și 
mezofile  (iarba vântului, firuță de câmp, coada vulpii etc.), mezohigrofile și higrofile în luncile 
cursurilor de apă. Vegetația forestieră cuprinde gorunete-stejărete și zăvoi de salcii, la care se 
adaugă diferite formațiuni de arbuști.  
 
Fauna de pe teritoriul comunei cuprinde mai ales specii de rozătoare, la care se adaugă 
căprioara, vulpea, viezurele, jderul și mistrețul, respectiv păsări precum porumbeii sălbatici, 
turtureaua, mierla, sturzul, cucul, ciocănitoarea, fazanul, uliul porumbar, eretele, vulturașul 
negru, viesparul, huhurezul. La aceste se adaugă unele specii de amfibieni și de pești.  
 

2. Demografia 
 
Conform datelor INS, la 1 ianuarie 2019, populația cu domiciliul a comunei Suplac se ridica la 
2.291 de locuitori, ceea ce o plasa în categoria UAT rurale cu o populație redusă în context 
național și județean.  
 
Față de anul 1990, populația cu domiciliu în comună a scăzut cu aproape 500 de locuitori, ceea 
ce reprezintă aproximativ 20% din totalul locuitorilor, ritmul de scădere fiind mai accentuat 
decât cel de la nivelul județului Mureș și al României, în ansamblul său. Trebuie totuși 
menționat ca această scădere s-a produs mai ales pe fondul migrației masive de la începutul 
anilor 90, ritmul de scădere, în contextul în care în intervalul 1994-2019 populația s-a redus 
cu doar 125 de locuitori.  
 
Din totalul locuitorilor cu domiciliul înregistrați la nivel local în anul 2019, 1.145 (49,9% din 
total) erau de sex masculin, iar 1.146 (50,1%) de sex feminin. Spre comparație, la nivel național 
și județean, femeile au o pondere mai ridicată (51-52% din totalul populației). Aceste diferențe 
sunt date de faptul că mobilitatea teritorială în rândul femeilor din mediul rural este mai 
ridicată decât în cazul bărbaților, mai ales pe motiv de căsătorie. Dacă bărbații sunt mai 
numeroși la grupele de vârstă active economice, femeile predomină în rândul persoanelor 
apte de muncă datorită speranței de viață mai ridicate cu circa 7 ani.  
 
În ceea ce privește structura populației pe grupe mari de vârstă, la nivelul anului 2018, 14,9% 
dintre locuitorii cu domiciliul aveau vârsta între 0 și 14 ani, 59,5% între 15 și 59 de ani, iar 
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25,6% vârstă de 60 de ani și peste. Astfel, ponderea populației vârstnice se situa peste media 
județeană (23,1%) și națională (22,8%), în timp ce procentul populației tinere se plasa la un 
nivel inferior mediei județene (15,7%) și ușor mai ridicat decât cel de la nivel național (14,7%). 
Raportul dintre persoanele vârstnice și cele tinere era de 1,7, ceea ce face din comuna Suplac 
una dintre localitățile rurale cu o populație îmbătrânită din județul Mureș.   
 

 
Figură 4 - Piramida vârstelor la nivelul comunei Suplac, în anul 2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
Configurația piramidei vârstelor indică o bază cu tendință de îngustare sub vârsta de 30 de ani, 
corespunzând declinului natalității de după 1989. Se remarcă în schimb numărul mare de 
persoane adulte, cu vârsta de 30-50 de ani, adică locutorii născuți în anii 60-70-80, când a 
existat o politică națională pronatalistă (așa-numiții ”decreței”). Pe de altă parte, la vârful 
piramidei se remarcă un număr mare de persoane cu vârsta de 60-70 de ani, născuții mai ales 
în anii 50, când natalitatea înregistra valori ridicate. Această conformație a piramidei vârstelor 
are unele implicații pentru următorul deceniu: scăderea populației de vârstă școlară; scăderea 
populației de vârstă fertilă care poate da naștere unui copil, cu impact negativ asupra 
natalității; scăderea numărului de persoane apte de muncă; creșterea numărului de persoane 
vârstnice, implicit și a ratei mortalității.  
Aceste date se referă însă la populația legală, cu domiciliul înscris în cartea de identitate, nu 
la cea efectiv prezentă în comună, care se poate determina doar la recensăminte. Astfel, la 
recensământul din 2011, populația efectivă a fost stabilită la 2.249 de locuitori, cu peste o sută 
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de persoane mai redusă decât populația cu domiciliul de la acel moment (2.350 de persoane). 
Diferența era reprezentată de persoane care aveau domiciliul în comună dar locuiau propriu-
zis în altă localitate din țară, dar mai ales din străinătate. Păstrând proporția, putem estima 
că, la nivelul anului 2019, în comună locuiesc efectiv circa 2.100 de locuitori.  
 
Populația comunei Suplac a crescut relativ lent până la peste 4.000 de locuitori în anii 40, 
dinamică care a fost impulsionată mai ales de valorile ridicate ale natalității, după care a intrat 
într-un proces continuu de scădere. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în anii 60-70-80, pe 
fondul procesului de industrializare și urbanizare demarat de autoritățile comuniste, mulți 
săteni mutându-se în orașele din zonă (mai ales Târgu Mureș, Târnăveni), în căutarea unui loc 
de muncă, cu precădere în industrie. După 1990, procesul de migrație internă a încetinit, dar 
populația a continuat să scadă lent pe fondul îmbătrânirii demografice, al exodului sașilor din 
comună, și, mai recent, al migrației externe inclusiv în rândul celorlalte etnii. Per ansamblu, 
populația din prezent a comunei a scăzut la jumătate în mai puțin de 80 de ani.  
 

 
Figură 5 - Populația stabilă a comunei Suplac, la recensămintele din perioada 1920-2011 

Sursa: INS 
La recensământul din 2011, peste 50% dintre locuitorii comunei Suplac s-au declarat de etnie 
maghiară, 35% de etnie română și 12% de etnie romă. Pentru peste 2% dintre locuitori etnia 
nu era cunoscută, aceștia nefiind găsiți la reședință de către recenzori. Spre comparație, în 
anul 1930, 43% dintre locuitori erau români, 35% maghiari, 16% germani (sași), 5% romi, iar 
1% evrei. Ultimele 3 recensăminte au indicat dispariția aproape completă a comunității de 
sași, concomitent cu creșterea ponderii populației de etnie romă.  
 
La nivel de sate componente, se remarcă faptul că populația de etnie maghiară este 
concentrată în satele Idrifaia și Suplac, cea de etnie română în satele Laslău Mare și Vaidacuta, 
iar cea de etnie romă în satul Laslău Mic, anterior locuit preponderent de sași. Aceștia au 
emigrat masiv la începutul anilor 90, locuințele lor fiind ocupate ulterior de familii de romi.  
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Figură 6 - Structura etnică a populației comunei Suplac, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 

La nivelul comunei Suplac nu exista, la recensământul din 2011, o confesiune religioasă 
majoritară. Cei mai mulți locuitori ai comunei erau de confesiune reformată (47% din total), 
urmați de ortodocși (40%) și de cultele neoprotestante (baptiști, penticostali). Etnicii români 
sunt preponderent ortodocși, cei maghiari reformați, iar cei romi aparțin diferitelor culte 
religioase (ortodocși, neprotestanți). În comună mai există și mici comunități de romano-
catolici și unitarieni.  

 
Figură 7 - Structura confesională a populației comunei Suplac, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
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Asemenea majorității localităților rurale din România, confruntate cu un fenomen accentuat 
de îmbătrânire demografică, comuna Suplac a înregistrat în ultimul deceniu un spor natural 
negativ, numărul deceselor fiind cu peste 150 mai ridicat decât cel al nașterilor. Prin urmare, 
mișcarea naturală negativă a devenit principala cauză de scădere a populației comunei.  
 
Astfel, rata natalității în comună a fost în anul 2017 de 10‰, sub media județeană (10,3‰), 
dar peste cea națională (9,3‰). Pe de altă parte însă, rata mortalității a fost de 16,5‰, mult 
peste media județeană și cea națională (11,8‰, în ambele cazuri). Sporul natural a ajuns la -
6,5‰, în comparație cu un deficit natural mai redus la nivelul județului Mureș (-1,5‰) și al 
României (-2,5‰). În ceea ce privește mortalitatea infantilă, în intervalul 2007-2017, s-au 
înregistrat 6 cazuri de decese la copii sub vârsta de 1 an, două în 2008 și câte unul în 2010, 
2012, 2016 și 2017. Rata medie a mortalității infantile a fost în această perioadă de 26‰, de 
peste 3 ori mai mare decât media județeană și națională. Acest fenomen este explicabil prin 
faptul că majoritatea nașterilor din comună se înregistrează în familiile de etnie romă, cu o 
stare materială precară și cu un acces deficitar la servicii medicale de specialitate al nou-
născuților.  

 
Figură 8 - Mișcarea naturală a populației comunei Suplac, în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
În anul 2017, s-au înregistrat la nivelul comunei Suplac un număr de 14 căsătorii, iar rata 
nupțialității a fost de 6,1‰, peste media județeană (5,3‰), dar inferioară celei naționale 
(6,4‰). Pe de altă parte, în perioada 2007-2017, la nivel local s-au raportat doar 2 divorțuri, 
rata divorțialității fiind de peste 10 ori mai redusă decât media națională și județeană.  
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Figură 9 - Nupțialitatea și divorțialitatea în comuna Suplac, în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 

După cum am indicat anterior, populația comunei Suplac s-a înjumătățit în ultimii 80 de ani pe 
fondul migrației interne masive a forței de muncă către mediul urban în perioada comunistă, 
respectiv a exodului celor peste 600 de sași din satul Laslău Mic, cu precădere în perioada 
1990-1992. După acest ultim val, fenomenul migrației s-a atenuat semnificativ, declinul 
întreprinderilor comuniste din orașe conducând la pierderea atractivității acestora pentru 
forța de muncă din comună. Mai mult, o parte dintre cei plecați s-au întors la locurile de 
baștină, iar casele părăsite de sași au fost ocupate treptat de persoane de etnie romă. Astfel, 
în intervalul 2007-2017, schimbările de domiciliu au înregistrat un sold pozitiv de 125 de 
persoane, care a atenuat efectele sporului natural negativ, asigurând o oarecare stabilizare a 
populației comunei.  
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Figură 10 - Mișcarea migratorie a populației comunei Suplac, în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
Trebuie totuși menționat aici faptul că datele de mai sus nu reflectă decât într-o mică măsură 
un fenomen mai recent, respectiv cel al migrației temporare sau definitive a forței de muncă 
către alte țări, care nu implică de obicei schimbarea domiciliului din cartea de identitate. La 
recensământul din 2011, 57 de locuitori (circa 3% din total), dintre care 33 de bărbați și 24 de 
femei, erau plecați în străinătate (jumătate pentru cel puțin un an). În intervalul scurs de la 
acest ultim recensământ, este posibil ca numărul celor plecați din comună să mai fi crescut. 
Totuși, în comparație cu alte zone din țară, fenomenul migrației externe se menține la cote 
moderate la nivel local.  
 
  

36

41

52

60
64

25
29

47
44

51

30
34

23
21

36

15

40
42

37

27

34

45

2

18

31

24

49

-15
-13

10

17 17

-15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stabiliri cu domiciliul Plecări cu domiciliul Spor migratoriu



  
 

15 
 

3. Activitatea economică 
 
Locuitorii comunei Suplac se ocupă, tradițional, cu agricultura, zona fiind recunoscută pentru 
cultura cerealelor, a viței de vie și cu creșterea animalelor. În jurul anului 1925, în satul Laslău 
Mare a început activitatea de extracție a gazelor naturale, aceasta devenind în timp principala 
activitate secundară, după agricultură. În perioada comunistă, pe fondul politicii agresive de 
industrializare și urbanizare, dar și a colectivizării agriculturii, o mare parte din forța de muncă 
din agricultură a fost dislocată și reorientată către industrie sau construcții. Astfel, mulți 
locuitori apți de muncă s-au mutat în orașe (Târgu Mureș, Târnăveni etc.) sau au început să 
practice naveta către acestea. După 1989, declinul fostelor întreprinderi comuniste a făcut ca 
o parte dintre aceștia să se întoarcă la activitatea tradițională (agricultura) sau să se orienteze 
către sectorul comerțului și serviciilor, care s-a dezvoltat rapid.  
 
La recensământul din 2011, peste 55% din forța de muncă din comună era ocupată în 
agricultură, circa 20% în industrie și construcții, iar 25% în comerț și servicii (inclusiv cele 
publice). Dacă în industrie, construcții, comerț și servicii ocuparea este una preponderent 
formală (cei mai mulți locuitori au o formă de angajare și un venit relativ constant), în 
agricultura predomină însă ocuparea informală, în care locuitorii fie lucrează în propria 
gospodărie fără a fi remunerați, fie sunt zilieri la micii proprietari, neavând deci un venit 
constant.  
 

3.1. Agricultura 
 
Conform Recensământului General Agricol din anul 2010 la nivelul comunei Suplac existau 677 
de exploatații agricole, cu o suprafață totală de 3.929 ha, dintre care 3.873 ha aveau destinația 
de suprafață agricolă, ceea ce reprezenta aproape 85% din suprafața administrativă totală a 
comunei. Dintre aceste exploatații, 533 (79% din total) erau de tip mixt (se ocupau și cu cultura 
plantelor și cu creșterea animalelor), iar 144 se ocupau doar cu cultura plantelor. După cum 
indicam și anterior, profilul agricol dominant de la nivel local este unul de tip mixt, care îmbină 
cultura plantelor cu zootehnia, cele mai multe gospodării fiind de tip integrat (produc hrana 
pentru creșterea animalelor deținute).   
 
Din perspectiva proprietății asupra terenurilor agricole, 3.430 ha aparțineau persoanele fizice 
și juridice de drept privat, 475 ha UAT-ului. Cele mai multe terenuri aflate în proprietatea 
comunei sunt, de fapt, pajiști in suprafata de 504,92 ha.   
 
Conform PATJ Mureș și PUG, terenurile agricole din comuna Suplac se încadrează în clasa de 
fertilitate 4. Pe acest tip de teren se cultivă cu rezultate bune cerealele (porumbul, grâul, orzul 
și secara), cartoful, inul și plantele de nutreț (trifoiul și lucerna). Vița-de-vie și pomii fructiferi 
(marul, părul și prunul) dau rezultate bune.  
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Figură 11 - Modul de utilizare al terenurilor din comuna Suplac 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Suplac 
 
Mărimea medie a unei exploatații agricole din comuna Suplac era, în 2010, de 5,7 ha de teren 
agricol, mult peste media județeană (3,3 ha) și națională (3,5 ha), în principal ca urmare a 
faptului că amplasarea într-o zonă de luncă a permis practicarea agriculturii pe parcele 
nefragmentate, de mari dimensiuni. La nivelul comunei, existau, la recensământul din 2010, 6 
exploatații care lucra peste 100 ha de teren (pășuni și teren arabil), 2 care exploatau între 50 
și 100 ha (exclusiv pășuni), respectiv 4 între 30 și 50 ha (dintre care 3 pășuni). Totuși, peste 
470 de exploatații (70% din total) lucrau mai puțin de 2 ha, acestea fiind așa-numite ferme de 
subzistență care lucrează micile loturi de teren aflate în proprietate, cel mai adesea cu 
mijloace rudimentare și prin munci preponderent manuale.  
 
În termeni de suprafețe arabile, circa jumătate dintre acestea erau lucrate de ferme mari (de 
peste 100 ha), în timp ce o treime erau exploatate de ferme de subzistență.  
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Figură 12 - Suprafețele de teren arabil utilizat la nivelul comunei Suplac funcție de mărimea fermei, la recensământul 

din 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 
 

Din totalul suprafețelor agricole, 42% erau exploatate direct de către proprietari (mai ales 
gospodării ale populației), 14% în regim de concesiune (pășuni), 43% în arendă, iar 1% în alte 
forme. În cazul terenurilor arabile, ponderea terenurilor lucrate în arendă era și mai mare 
(51%). Agenții economici care exploatau cele mai multe terenuri arabile la nivel local în anul 
2019 erau, conform datelor Primăriei: Agroburghisch SRL (787 ha), Cerealand SRL (242 ha), 
Ceragrim SRL (162 ha). Astfel, ponderea terenurilor arabile lucrate în regim de arendă de către 
fermele agricole mari a continuat să crească, în defavoarea agriculturii de tip tradițional 
practicate de micii proprietari, inclusiv pe fondul îmbătrânirii populației.  
 
Din totalul celor 3.873 ha de terenuri agricole consemnate la recensământul din 2010, cele 
mai multe aveau destinația de teren arabil (58% din total, incluzând și terenurile neutilizate), 
urmate de pășuni și fânețe (35%), vii și livezi (6%), în timp ce grădinile familiale ocupau 
suprafețe foarte reduse.   
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Figură 13 - Structura suprafețelor agricole din comuna Suplac, funcție de destinația lor, la recensământul din 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 
 
Pe de altă parte, estimările INS indică o suprafață agricolă totală de 3.924 ha (81% din teritoriul 
administrativ), dintre care 2.752 ha de teren arabil, 577 ha de pășuni, 373 ha de fânețe, 7 ha 
de vii și 215 ha de livezi. Suprafața exactă a terenurilor agricole din comună va fi însă 
determinată doar după finalizarea de către ANCPI a lucrărilor de înscriere gratuită în cartea 
funciară a tuturor imobilelor din comună, care a fost deja demarată.  
 
Agricultura vegetală se bazează mai ales pe culturile de porumb (39% din suprafața arabilă), 
grâu (16%) și plante de nutreț (14%), la care se adaugă pe suprafețe mai mici orz, ovăz, rapiță, 
floarea soarelui, legume, cartofi etc. Suprafețele aflate în repaus ocupau la recensământ 
suprafețe importante (circa 370 ha), la fel ca și cele neutilizate (300 ha).  
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Figură 14 - Suprafețele arabile cultivate la nivelul comunei Suplac, pe principalele culturi agricole, la recensământul 

din 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 
 
Viticultura și pomicultura au o îndelungată tradiție în zonă, vinurile produse în zona Suplac și 
Idrifaia fiind la un moment dat cunoscute chiar și peste hotare. Vița de vie se mai cultivă azi 
pe doar 14 ha pentru autoconsum, deși în trecut vinurile produse în zonă se bucurau de o 
mare notorietate. În schimb, livezile ocupă circa 221 ha, fiind axate pe cultura merilor, prunilor 
și perilor. Livada din satul Laslău Mare, administrată de compania AFAMIA este, de altfel, una 
dintre cele mai mari din județul Mureș.  
 
Agricultura ecologică e un sector cu un potențial foarte mare de creștere la nivel mondial, dar 
complet neexploatat la nivel local (cu excepția unei unități de colectare și prelucrare a 
fructelor), deși există încă parcele de teren lucrate în sistem tradițional, fără aplicarea de 
produse chimice. 
 
La recensământul din anul 2010, în comuna Suplac au fost înregistrate următoarele efective 
de animale: 358 de bovine, 2.685 de ovine, 153 de caprine, 1.231 de porcine, 12.601 păsări, 
68 de cabaline, 105 iepuri de casă și 181 de familii de albine. Dintre acestea, doar 61 de bovine 
și 291 de ovine erau crescute de exploatații cu personalitate juridică, în timp ce restul 
efectivelor se regăseau în gospodăriile populației. Tendința din prezent este de scădere a 
efectivelor de cornute mari și de porcine din gospodării, ca urmare a îmbătrânirii populației. 
Astfel, datele transmise de Primăria Suplac pentru anul 2019 consemnează 275 de capete de 
bovine, 540 de porcine și circa 6.100 de ovine și caprine, dintre care 15 bovine și 1.500 de 
ovine în proprietatea persoanelor juridice.  
 
Conform amenajamentului pastoral aprobat de Consiliul Local în anul 2018, fondul pastoral al 
comunei ocupă 1.052 ha, dintre care 457 ha sunt în proprietatea Primăriei, iar restul a 
proprietarilor privați. Aceștia din urmă sunt: AAMR (Composesoratul) Idrifaia (98 ha), 
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Cooperativa Agricolă ”Fântâna Voievodului” (260 ha), Cooperativa Agricolă ”Vaidacuteana” 
(111 ha), PF Marcovici (52 ha).  
 
Cea mai mare parte a produselor animaliere obținute se utilizează pentru asigurarea 
autoconsumului populației. Comercializarea produselor excedentare se face în piețele, 
târgurile și oboarele din zonă (de ex. Târnăveni, Târgu Mureș etc.), în condițiile în care la nivel 
local nu există un spațiu cu astfel de funcțiuni. De asemenea, o parte din laptele produs în 
localitate este colectat direct de către procesatorii din zonă. Primăria, prin Compartimentul 
Agricol, a emis în anul 2018 un număr de 78 de atestate de producător și de carnete de 
comercializare. De asemenea, acesta a eliberat 166 de adeverințe pentru APIA, în vederea 
obținerii de subvenții/plăți directe pentru fermierii locali.    
 
La recensământul din 2010, în comuna Suplac erau înregistrate 73 de tractoare agricole, 57 de 
pluguri, 33 de grape, 32 de semănători, 24 de mașini de erbicidat, 16 motocositoare, 14 
cultivatoare etc. Deși numărul de utilaje agricole este unul apreciabil, trebuie menționat faptul 
că 40% dintre exploatații agricole din comună nu foloseau mașini agricole, acestea bazându-
se pe munci manuale sau chiar cu tracțiune animală. Pe de altă parte, utilajele existente aveau 
un grad avansat de uzură fizică și morală.  
 
Recensământul din 2010 a reflectat faptul că 1.268 de locuitori (683 de bărbați și 585 de femei) 
ai comunei Suplac prestau munci agricole, fie ca activitate principală, fie secundară, ceea ce 
reprezenta circa 55% din populația stabilă totală a comunei. Dintre aceștia, 1.216 lucrau în 
propriile gospodării sau erau zilieri, în timp ce doar 52 aveau statut de salariat la o persoană 
juridică. Din totalul acestor persoane, 85% alocau mai puțin de jumătate din timpul lor total 
de lucru muncilor agricole, având o altă ocupație de bază (de ex. pensionar, angajat, casnic 
etc.). Dintre șefii de exploatație agricolă, în număr de 660, doar 23 absolviseră o formă de 
pregătire teoretică, în timp ce restul aveau doar experiență practică. Prin urmare, micii 
proprietari practică agricultura de subzistență nu doar cu mijloace rudimentare, ci și fără a fi 
calificați în domeniu, lucru ce se restrânge direct asupra productivității și competitivității 
acestor ferme.  
 
În altă ordine de idei, forța de muncă din agricultură este îmbătrânită. La recensământul din 
2010, 51% dintre locuitorii comunei care practicau agricultura erau trecuți de vârsta de 55 de 
ani, în timp ce doar 12% aveau sub 35 de ani. Prin urmare, putem afirma că agricultura este o 
practică mai ales în rândul pensionarilor, în vederea suplimentării veniturilor acestora, în timp 
ce tinerii se orientează către alte domenii, interesul pentru agricultură fiind foarte scăzut în 
rândul acestora.    
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Figură 15 – Structura pe vârste a populației din comuna Suplac care practica munci agricole, la recensământul din 

2010 

Sursa: INS. RGA 2010 
 
Fondul forestier local acoperea, conform ultimelor estimări ale INS, o suprafață de 478 ha, 
ceea ce reprezenta 9,9% din teritoriul administrativ total al comunei Suplac, de 3 ori mai puțin 
decât media națională și județeană. Dintre acestea, 107 ha erau în proprietate privată, iar 371 
în proprietatea statului. Cea mai mare parte din fondul forestier este administrat de către 
Ocolul Silvic Târnăveni. Pădurile din zonă sunt cele de foioase specifice zonei de deal, fiind 
alcătuite din arborete de stejar, fag și alte esențe tari. La nivel local nu există unități de 
procesare a lemnului.  
 

3.2. Industria, construcțiile și serviciile 
 
Sectorul industrial este foarte slab dezvoltat la nivelul comunei Suplac, acesta rezumându-se 
la activitatea sondelor de extracție a gazelor naturale operate de ROMGAZ. La recensământul 
din 2011, doar 100 de locuitori activau în domeniul industriei, cei mai mulți practicând naveta 
la unitățile din orașele învecinate (Târnăveni, Târgu Mureș etc.). Numărul acestora a scăzut 
mult față de perioada comunistă, când sute de oameni practicau navetismul.  
 
În ceea ce privește sectorul construcțiilor, numărul persoanelor ocupate era de 70 la 
recensământul din 2011, și în acest caz fiind vorba, în principal, despre navetiști. Totuși, în 
comună există mai multe persoane care se ocupă cu construcțiile pe cont propriu, fără a avea 
statutul de salariat.   
 
În domeniul comerțului și serviciilor private, lucrau 140 de persoane, mai multe decât în 
ramura industriei, acest domeniu fiind poziționat pe locul doi după agricultură în topul celor 
mai importanți angajatori din zonă. Aceste persoane lucrează ca angajați sau patroni în 
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comună, de ex. la micile unități comerciale locale, în alte localități (mai ales urbane) din zonă, 
unde practică naveta, dar și pe cont propriu.  
 
Principalii agenți economici locali din domeniul industriei, construcțiilor și serviciilor sunt 
următoarele firme: 

- ROXIM CAFFE SRL – baruri – 5 salariați; 
- SANDYFRUITS SRL – colectare și procesare fructe și fructe de pădure – 4 salariați; 
- ANSI COM SRL – comerț, baruri – 3 salariați; 
- BIPRO SERV SRL – service auto – 3 salariați; 
- PANDA ZOOVET SRL – medicină veterinară – 2 salariați; 
- GIGANTI OIL SRL – comerț cu carburanți – 2 salariați.  

Per ansamblu, conform datelor Primăriei, la nivel local funcționează 15 unități comerciale 
(comerț cu produse alimentare, materiale de construcții, carburanți, piese auto, produse 
diverse, produse farmaceutice), 7 baruri, 1 pizzerie, 2 mori pentru cereale, 2 unități de 
colectare și prelucrare a fructelor, un cabinet medical uman, un cabinet medical veterinar, un 
service auto, o unitate de dezmembrări auto.  
 
După cum se poate din lista de mai sus, numărul de agenți economici din comună este destul 
de mic (puțini peste 50 înregistrați juridic, din care doar aproximativ 30 sunt activi economic), 
la fel ca și numărul de locuri de muncă asigurate de aceștia.  
 

3.3. Forța de muncă 
 
La recensământul din 2011, doar 37% din populația stabilă a comunei intra în categoria 
persoanelor active, dintre care 35% erau efectiv ocupați, iar 2% șomeri. Populația inactivă 
reprezenta 63% din numărul locuitorilor, dintre care 22% erau pensionari, 15% elevi și 
studenți, 12% erau persoane întreținute (mai ales copii de vârsta preșcolară), 10% casnici, iar 
4% aveau alt statut economic. Raportul de dependență economică al populației locale este 
unul complet defavorabil, la fiecare persoană ocupată revenind, practic, două persoane 
inactive economic.    
 
Din totalul persoanelor ocupate, doar 46% aveau statut de salariat, în timp ce restul lucrau 
informal (29% lucrători pe cont propriu și 23% lucrători neremunerați în propria gospodărie), 
fără a avea un venit constant (cei mai mulți în domeniul agricol). Doar 1% dintre locuitori erau 
patroni/întreprinzători.  
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Figură 16 – Ocupația principală a populației stabile de la nivelul comunei Suplac, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 
În ceea ce privește structura ocupării pe principalele sectoare economice, 57% dintre locuitori 
activau la ultimul recensământ în domeniul agriculturii, 13% în servicii de piață (de ex. baruri, 
transporturi, pază etc.), 11% în industrie, 8% în construcții, 6% în servicii publice (învățământ, 
sănătate, cultură, ordine publică etc.), iar 5% în comerț.  
 
După cum am indicat și în subcapitolele anterioare, 55% din forța de muncă locală era ocupată 
în sectorul agricol, urmat la mare distanță de industrie, servicii private și construcții. Deși în 
agricultură sunt ocupate peste 400 de persoane, numărul salariaților de la agenții economici 
de profil nu trece de 50, restul fiind lucrători neremunerați în propria gospodărie sau zilieri.  
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Figură 17 - Structura populației ocupate de la nivelul comunei Suplac, pe principalale activități economice, la 

recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 

Din punct de vedere al ocupației de bază, 51% dintre locuitori erau agricultori (aproape toți 
fără a avea studii în domeniu, ci doar experiență practică), 18% erau muncitori calificați (cu 
pregătire profesională în industrie, construcții), iar 12% muncitori necalificați. Așadar, circa 
63% din persoanele ocupate prestau munci necalificate în agricultură, industrie și construcții. 
Pe de altă parte, doar 10% din populație ocupa poziții care implică studii mai avansate 
(universitare, postliceale), cei mai mulți dintre aceștia activând în sectorul public (de ex. 
primărie, unități de învățământ, dispensare etc.). O astfel de structură ocupațională nu 
creează premise favorabile pentru creșterea ocupării la nivel local.  
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Figură 18 - Structura populației ocupate de la nivelul comunei Suplac pe principalele categorii de ocupații, la 

recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 
Conform recensământului din 2011, doar 3% dintre locuitorii comunei Suplac aveau studii 
superioare, iar alți 16% liceale și postliceale. Absolvenții de școli profesionale, cu precădere în 
domeniul industriei și construcțiilor, reprezentau 18% din totalul populației, fiind însă, în 
general, persoane trecute de 45-50 de ani, calificate în perioada comunistă în școlile și 
întreprinderile din orașele apropiate. Restul de 63% dintre locuitori absolviseră cel mult 8 
clase, situație foarte frecventă în cazul persoanelor vârstnice și a celor de etnie romă. 
Persoanele cu nivelul de studii cel mai redus sunt, în general, cele mai expuse riscului de 
excluziune de pe piața muncii, în condițiile în care majoritatea angajatorilor pretind un nivel 
minim de calificare al personalului.  
 

2%

5%
3%

9%

51%

18%

12%
Manageri și conducători de instituții

Specialiști

Tehnicieni și funcționari 
administrativi

Lucrători în servicii

Agricultori

Muncitori calificați și operatori în 
industrie și construcții

Muncitori necalificați



  
 

26 
 

 
Figură 19 - Structura populației stabile cu vârsta de peste 10 ani din comuna Suplac, după nivelul studiilor absolvite, 

la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 
La nivelul comunei există în prezent circa 70 de locuri de muncă, atât în sectorul public, cât și 
în cel privat, total insuficient în raport cu cele circa 800 de persoane active înregistrate la 
recensământul din 2011 sau peste 1.000 de persoane în vârstă de muncă (care includ, spre 
exemplu, și casnicii, șomerii etc.). Acest dezechilibru conduce la mai multe fenomene cu 
impact negativ asupra dezvoltării comunității: perpetuarea unui ”șomaj mascat”, sub forma 
numărului mare de persoane care practică agricultura de subzistență; migrația internă și 
externă a forței de muncă; puterea scăzută de cumpărare a populației; numărul mare de 
asistați social, mai ales în rândul persoanelor de etnie romă etc.   
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Figură 20 - Numărul mediu de salariați din comuna Suplac, în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
Numărul de șomeri din comuna Suplac înregistrează valori ridicate, chiar dacă acestea au 
înregistrat scăderi considerabile în ultimii 2-3 ani, care nu au fost determinate atât de o 
creștere a ocupării, ci de măsuri administrative. Astfel, circa 70 de locuitori ai comunei erau 
înregistrați oficial ca șomeri în anul 2018, ceea ce reprezintă circa 9% din populația activă de 
la ultimul recensământ, respectiv sub 7% din populația în vârstă de muncă. Aceste valori sunt 
duble față de media județeană sau națională, dar inferioare ratelor de șomaj înregistrate chiar 
și în unele state dezvoltate.  
 

 
Figură 21 - Numărul mediu anual de șomeri din comuna Suplac în perioada 2007-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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În realitate, numărul persoanelor fără un loc de muncă este mult mai mare, multe dintre 
acestea ieșind însă din evidențele autorităților. Specifică la nivel local este incidența mare a 
șomajului pe termen lung, mai ales în rândul persoanelor de etnie romă, cu un nivel de 
instruire și de calificare precar, care sunt dependente în număr mare de prestații sociale 
oferite de către autoritățile locale și centrale (ajutor social, alocații pentru copii etc.). 
 
 

4. Accesibilitatea și infrastructura de transport 
 
Comuna Suplac face parte din categoria localităților rurale din județul Mureș care nu 
beneficiază de avantajele poziționării de-a lungul unui coridor major de transport rutier sau 
feroviar. Traseul inițial al tronsonului Târgu-Mureș – Brașov al Autostrăzii Transilvania era 
proiectat să traverseze teritoriul comunei, dar acesta a fost ulterior abandonat în favoarea 
legăturii Sibiu-Brașov.  
 
Accesul rutier în comună, precum și conexiunea cu comunele învecinate se realizează, în 
principal, pe drumul județean DJ 142, care leagă municipiul Târnăveni de Bălăușeri. În comuna 
Bălăușeri, DJ 142 se intersectează cu drumul european Brașov-Târgu Mureș (DN 15/E 60), 
respectiv cu DN 13A, care face legătura cu municipiul Miercurea-Ciuc. Un alt drum județean 
care asigură accesul în comună este DJ 151B, care leagă comuna de orașul Dumbrăveni 
(județul Sibiu) și de DN 14 (Sighișoara-Mediaș-Sibiu). Acest drum asigură și legătura cu comuna 
Bahnea.  
 
Ambele drumuri județene care străbat teritoriul comunei se află într-o stare tehnică medie, 
beneficiind de lucrări de reparații și întreținere cu fonduri de la bugetul Consiliului Județean 
Mureș. Ambele înregistrează valori relativ scăzute de trafic, de maxim 2.000 vehicule pe zi, 
prin urmare nu există riscul formării unor ambuteiaje pe lungimea celor două sate 
componente străbătute (Idrifaia și Suplac).  
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Figură 22 - Rețeaua de transport de la nivelul comunei Suplac 

Sursa: Planșă proprie pe bază PUG Suplac  
 

Mobilitatea în interiorul comunei se realizează pe drumul comunal DC 70, care DJ 142 de 
satele Laslău Mare și Laslău Mic, până la limita UAT cu comuna Viișoara, spre satele Ormeniș 
și Sântioana. Drumul comunal are o lungime de circa 20 km pe teritoriul comunei, acesta fiind 
modernizat cu fonduri guvernamentale, pe tronsonul până în satul Ormeniș. În prezent, se află 
în implementare un proiect de modernizare a acestui drum și pe teritoriul comunei Viișoara.  
 
Rețeaua stradală din comună nu este una foarte extinsă, satele componente fiind de tip întins, 
situate de-a lungul drumului județean și a drumului comunal. Acestea nu sunt asfaltate, ci 
pietruite, fiind întreținute periodic de către Primărie. O problemă majoră la nivel local rămâne 
accesul în satul Vaidacuta, care se face pe un drum nemodernizat. Per ansamblu, conform 
datelor Primăriei Suplac aferent anului 2019, la nivel local există 7,4 km de drumuri de interes 
local modernizate (asfaltate), 11,8 km de drumuri pietruite și 4,3 km de drumuri de pământ. 
Străzile din comună beneficiază în fiecare an de lucrări de întreținere și reparații cu fonduri de 
la bugetul local, însă acestea păstrează problemele specifice unor drumuri neasfaltate.  
 
Primăria Suplac are în curs de implementare un proiect cu finanțare din fonduri europene, 
prin PNDR 2014-2020, care vizează reabilitarea și modernizarea (asfaltarea) a 7,7 km de străzi, 
inclusiv acostamente, rigole de scurgere ape pluviale, accese la proprietăți, podețe tubulare, 
semnalizare pe verticală și 3 poduri, în valoare totală de aproape 2 mil. Euro. Acesta va rezolva 
parțial problemele de mobilitate de la nivel local.  
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În prezent, sunt disponibile servicii de transport în comun, furnizate de către operatori privați 
cu microbuze, pe traseul Târgu Mureș – Bahnea (8 curse/zi). Acestea au stație în satele Idrifaia 
și Suplac.  
 
Comuna Suplac dispune de acces la calea ferată secundară nr. 307, care leagă orașele Blaj, 
Târnăveni, Sovata și Praid, o linie simplă și neelectrificată. Există o haltă CF în satul Laslău, 
precum și în Bahnea, aproape de Idrifaia. Pe această relație circulă 4 perechi de trenuri Regio, 
operate de compania REGIO CĂLĂTORI, care străbat distanța până la Târnăveni în circa 50 de 
minute, iar până la Bălăușeri în 15 minute.  
 
În ceea ce privește transportul aerian, cel mai apropiat aeroport este cel din Târgu Mureș, 
aflat la circa 25 km de comună. Acesta a fost recent modernizat, oferind, la nivelul anului 2018, 
11 curse regulate pe săptămână, către Memmingen, Dortmund, Antalya, Londra și Budapesta, 
toate operate de compania low cost WIZZ AIR.  
 
 

5. Infrastructura tehnico-edilitară 
 

5.1. Alimentarea cu apă și canalizare 
 
O mare problemă la nivel local o reprezintă alimentarea cu apă potabilă, în condițiile în care 
resursele de ape subterane din zonă sunt relativ limitate și de proastă calitate, pe fondul 
proximității față de perimetrele de exploatare a gazelor naturale din domul gazeifer. 
 
Comuna Suplac dispune în prezent de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în două 
sate componente, respectiv Suplac și Idrifaia, realizat cu fonduri de la bugetul de stat  prin 
PNDL și bugetul local. Fiecare gospodărie din cele două sate a primit inclusiv un cămin cu 
apometru, plătind o taxă modică de racordare la rețea. Astfel, numărul gospodăriilor branșate 
a ajuns, conform datelor Primăriei, la 550 de familii branșate și 280 de familii racordate în anul 
2019. Alimentarea cu apă potabilă a sistemului centralizat se face din 3 puțuri de mare 
adâncime (110 m), care au debitul necesar pentru asigurarea consumului tuturor satelor 
componente. Comuna dispune de stație proprie de pompare și tratare și 2 rezervoare de 200 
mc, alimentate printr-o aducțiune în lungime de 4 km, la care se adaugă și 8 hidranți stradali 
pentru stingerea incendiilor.  
 
Pentru satele Laslău Mare și Laslău Mic se află în curs de implementare un proiect finanțat din 
fonduri guvernamentale, tot prin PNDL, care vizează alimentarea cu apă a celor două sate. 
Acesta presupune construcția a 2,4 km de conductă de aducțiune de apă și a 5,6 km de rețea 
de distribuție. Odată cu finalizarea acestor lucrări, 99% dintre locuitorii comunei vor avea 
posibilitatea să se racordeze la rețeaua de apă potabilă. Excepție va face doar satul Vaidacuta, 
în curs de depopulare completă, unde o astfel de investiție ar fi nejustificată.  
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Locuințele care nu se vor racorda la rețeaua centralizată vor continua să se alimenteze cu apă 
din puțuri proprii, al căror debit și calitate nu pot fi controlate. De altfel, la recensământul din 
2011, 50% dintre locuințele din comună se aflau în această situație.  
 

 
Figură 23 – Starea alimentării cu apă la nivelul Comunei Suplac 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Suplac 
 
În ceea ce privește apa uzată, în prezent funcționează un sistem centralizat de canalizare, 
realizat cu fonduri guvernamentale prin Administrația Fondului de Mediu, doar în satul 
Idrifaia, cu o lungime de 6,6 km (în mare parte gravitațională) și care dispune și de o stație de 
tratare mecano-biologică cu o capacitate de 86 mc/zi, la care sunt conectate 183 de locuințe, 
racordurile realizându-se cu fonduri de la bugetul local. În celelalte 4 sate componente, apele 
uzate sunt preluate de fosele septice sau deversate direct în sol sau în cursurile de apă de 
suprafață, fără a fi epurate. La recensământul din 2011, doar 38% dintre locuințe dispuneau 
de fose septice, prin urmare riscurile la adresa mediului sunt majore.  
 
În prezent, Primăria derulează un proiect cu finanțare de la bugetul de stat prin PNDL, care 
vizează, pe lângă infrastructura pentru apă potabilă menționată mai sus, și extinderea rețelei 
de canalizare în satele Suplac, Laslău Mare și Laslău Mic, care vizează instalarea a 15,5 km de 
colectoare magistrale. Racordurile pentru populație vor fi asigurate, ca și în cazul satului 
Idrifaia, cu fonduri de la bugetul de stat. Primăria a instituit recent o taxă specială pentru 
asigurarea funcționării și a întreținerii sistemului de alimentare cu apă și canalizare.  
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5.2. Alimentarea cu energie electrică și iluminatul public 
 
Toate gospodăriile din comuna Suplac au acces la infrastructura de distribuție a energiei 
electrice, alimentarea acestora realizându-se din rețeaua LEA 20 kV, care se întinde pe o 
lungime de circa 20 km. Operatorul care furnizează aceste servicii la nivel local este Societatea 
de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei 
Electrice Mureș. Infrastructura de distribuție cuprinde mai ales stâlpi din beton, o parte din 
rețeaua de cabluri, cele 8 posturi de transformare și branșamentele sunt parțial uzate fizic și 
moral, ceea ce conduce la întreruperi temporare ale furnizării.  
 

 
Figură 24 - Rețeaua de distribuție a energiei electrice din comuna Suplac 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Suplac 
 
Iluminatul public se asigură folosind infrastructura (stâlpi, linii aeriene) operatorului de 
distribuție a energiei electrice. Corpurile de iluminat din comună, în număr de peste 400, au 
fost înlocuite cu unele eficiente energetic (de tip LED) în vederea reducerii costurilor suportate 
de Primărie cu asigurarea energiei, dar și pentru îmbunătățirea iluminării.    
 

5.3. Încălzirea și asigurarea combustibilului pentru gătit la nivelul locuințelor 
 
Satele Idrifaia, Suplac și Laslău Mare sunt conectate la rețeaua de distribuție a gazelor 
naturale, cu o lungime de circa 17,2 km, administrată de compania privată DELGAZ GRID, care 
se ocupă și de mentenanța și modernizarea infrastructurii. De altfel, rețeaua și branșamentele 
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individuale din comună au fost recent modernizate de către operator. În satele componente 
Laslău Mic și Vaidacuta încălzirea locuințelor și prepararea hranei se realizează preponderent 
cu sobe pe bază de combustibil solid (lemn), în lipsa rețelei de distribuție a gazelor naturale.  
 
În anul 2017, DELGAZ a distribuit la nivelul comunei Suplac o cantitate de 448.000 mc de gaze 
naturale, dintre 398.000 pentru consumatori casnici și 50.000 către firme și instituții. Tendința 
este de scădere a consumului, mai ales în cazul consumatorilor casnici, cauzele fiind legate 
mai ales de scăderea populației din locuințele branșate.  
 

 
Figură 25 - Dinamica consumului de gaze naturale distribuite în comuna Suplac în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
 
La recensământul din 2011, 55% dintre locuințele din comună foloseau gazele naturale pentru 
încălzire, însă doar 70 dintre acestea aveau centrală proprie, restul folosind sobe pe bază de 
gaze.  În ceea ce privește prepararea hranei, procentul utilizării gazelor naturale urcă la 76% 
(aproape 100% în cele 3 sate racordate încă din perioada comunistă).  
 

5.4. Telecomunicații 
 

Pe teritoriul comunei Suplac există rețea aeriană de telecomunicații (telefonie fixă, cablu TV, 
internet), precum și de comunicații prin satelit (telefonie mobilă, transfer de date), disponibilă 
în toate satele componente. Numărul de posturi de telefonie fixă s-a redus în ultimii ani, însă 
cei mai mulți dintre locuitori folosesc servicii de telefonie mobilă și cablu TV, calitatea 
serviciilor furnizate de operatorii privați de profil (Orange, Vodafone, RCS&RDS/Digi etc.) fiind 
satisfăcătoare. În comună funcționează și un oficiu poștal.  
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Primăria a instalat în comună un sistem de monitorizare a spațiilor publice dotat cu circa 20 
de camere video, în vederea asigurării ordinii publice și a siguranței cetățeanului.  
 

6. Fondul locativ 
 
În conformitate cu prevederile noului PUG, intravilanul comunei Suplac crește de la 274 ha la 
335 ha, în timp ce numărului de trupuri de crește cu unul, până la 12. Cea mai mare parte din 
intravilan este concentrată în satul Idrifaia (102 ha), urmat de Suplac (87 ha), Laslău Mare (69 
ha) Laslău Mic (44 ha) și Vaidacuta (35 ha). Sunt propuse majorări ale intravilanului în toate 
satele componente, însă cele mai importante sunt cele din satele Idrifaia (+31 ha) și Laslău 
Mare (+16 ha). Extinderile vizează mai ales zonele de locuințe cu regim mic de înălțime și 
funcțiuni complementare, unitățile agricole, industriale și depozitare, respectiv spațiile verzi, 
prin schimbarea destinației terenurilor agricole aflate în intravilan, care dispar aproape în 
totalitate.   
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Figură 26 - Modul de utilizare al terenurilor din comuna Suplac după funcțiunile urbanistice 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza PUG Suplac 
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Conform datelor INS, numărul de locuințe din comuna Suplac se ridica în anul 2017 la 952, cu 
doar una în plus față de cifra înregistrată la recensământul din 2011. Pe de altă parte, în ultimii 
10 ani s-au ridicat la nivel local doar 4 locuințe noi cu autorizație, ceea ce denotă atât o cerere 
redusă de spații de locuire, cât și un nivel de trai scăzut. Totuși, numărul real de locuințe din 
comună va fi determinat doar la recensământul din 2021.   
 
Suprafața construită totală a locuințelor din comună se ridica în anul 2017 la circa 46.292 mp 
arie desfășurată (cu doar 69 mp mai mult ca la recensământul din 2011), adică o medie de 
48,6 mp/locuință, peste media județeană și națională. Numărul total de camere de locuit se 
ridica, la același recensământ, la 2.711. Raportat la populația stabilă a comunei, fiecare 
locuitor beneficia în medie de peste 21 mp de suprafață locuibilă și de 1,2 camere de locuit. 
Deși sunt situate la un nivel mediu în context județean și național, aceste valori nu reflectă în 
totalitate situația locativă a populației comunei. În realitate, circa 15% dintre case sunt 
nelocuite, în timp ce unele familii numeroase, mai ales de etnie romă, trăiesc în locuințe foarte 
modeste.   
 
Din totalul celor 951 de locuințe recenzate în anul 2011, 290 erau amplasate în satul Suplac, 
245 în Idrifaia, 228 în Laslău Mare, 159 în Laslău Mic și 29 în Vaidacuta. Toate locuințele din 
comună sunt de tip individual (case), iar peste 99% dintre acestea sunt amplasate în zone 
continue amplasate de-a lungul unei străzi, doar 5 dintre acestea fiind izolate.  
 
Fondul locativ din comună este unul învechit. Astfel, 27% dintre locuințe au fost ridicate 
înainte de instalarea regimului comunist, 67% pe durata acestuia, în timp ce doar 6% au fost 
construite după 1990. Circa jumătate din totalul de case au fost înălțate în anii 50-60, după 
anul 1970 ritmul de construcție încetinind tot mai mult pe fondul migrației masive a forței de 
muncă locale către orașe și, implicit, a scăderii cererii de locuințe la nivel local.  
 

 
Figură 27 - Locuințele din comuna Suplac, funcție de perioada de construcție, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
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Locuințele din comuna Suplac au, în proporție de 69%, pereți din cărămidă sau beton, fiind 
așadar construcții relativ solide și rezistente la intemperii. Locuințele din lemn și paiantă 
reprezintă doar 12%, mult mai puțin decât în alte zone rurale din țară.  

 
Figură 28 - Locuințele din comuna Suplac, funcție de materialul de zidărie folosit, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
 
În comuna Suplac există foarte puține locuințe cu etaj, în contextul în care ultimele două 
decenii puțini proprietari au investit în case moderne, multietajate. Așadar, satele păstrează, 
în linii mari, arhitectura tradițională din zonă, cu puternice influențe maghiare și săsești, cu 
predominanța locuințelor de tip parter.  
 
Una dintre problemele cu care se confruntă fondul construit din comună este eficiența 
energetică redusă. Pe lângă faptul că locuințele sunt vechi, ponderea celor reabilitate termic 
este foarte scăzută (doar 6% din total), la fel ca și a celor cu tâmplărie termoizolantă (9%). Prin 
urmare, costurile cu încălzirea locuințelor suportate de proprietari sunt destul de ridicate.  
 
Dintre cele 951 de locuințe existente în comuna Suplac, doar 769 (81% din total) erau ocupate 
la recensământul din 2011, restul de 114 fiind secundare/sezoniere, iar 68 neocupate 
permanent. Cel mai probabil, în intervalul scurs de la recensământ, numărul de locuințe 
neocupate a crescut pe fondul scăderii și al îmbătrânirii populației, mai afectate fiind satele 
Vaidacuta, în curs de depopulare completă, și Laslău Mare. După decesul proprietarilor, multe 
alte case rămân în proprietatea descendenților care nu mai locuiesc în comună, context în 
care sunt fie abandonate complet, fie folosite ocazional de către aceștia.   
 
Cele 769 de locuințe efectiv ocupate din comuna Suplacu reuneau, la recensământul din 2011, 
un număr de 821 de gospodării. Mai exact, în 43 de locuințe locuiau câte 2 familii, în 3 locuințe 
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câte 3 familii, iar într-o casă chiar 4 familii. Acestea sunt cazurile de suprapopulare menționate 
anterior și specifice mai ales familiilor de etnie romă.   
 
În pofida vechii sale, fondul de locuințe din comună este unul ofertant din perspectiva 
spațiului de dormit. Cele mai multe locuințe din comuna Suplac au 3 camere de locuit (39% 
din total), urmate de cele cu 2 camere (30%), respectiv 4 camere (18%).  
 

 
Figură 29 - Locuințele din comuna Suplac,după numărul de de cmaere de locuit, la recensământul din 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

 
Totuși, gradul de dotare al locuințelor cu dependințe și utilități lasă de dorit și afectează 
semnificativ calitatea locuirii. La recensământul din 2011, doar 32% dintre locuințele din 
comună dispuneau de baie cu apă curentă (dintre care 3% în curtea clădirii), 28% de apă caldă, 
iar 89% de bucătărie (dintre care aproape 8% într-o dependință din curtea imobilului).  
 

7. Educația  
 
La nivelul comunei funcționează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică, 
respectiv Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Laslău Mare (inclusiv cu grupă de grădiniță), care are 
arondate următoarele structuri: 

- Școala Primară Suplac (inclusiv cu grupă de grădiniță); 
- Școala Primară Laslău Mic (inclusiv cu grupă de grădiniță); 
- Școala Gimnazială ”Bordi Andras” Idrifaia; 
- Grădinița cu Program Normal Idrifaia.  

În total, unitățile de învățământ reunesc 5 grupe de grădiniță și 14 clase, dintre care 8 pentru 
ciclul primar și 6 pentru cel gimnazial. Elevii de gimnaziu din satele Suplac și Laslău Mic sunt 
transportați cu microbuzul școlar la școlile din Idrifaia și Laslău Mare. Elevii învață într-un 
singur schimb, iar predarea se face în limba română (Suplac, Laslău Mare, Laslău Mic) și 
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maghiară (Suplac, Idrifaia). Numărul mic de elevi face ce predarea să se realizeze simultan la 
ambele cicluri.  
 
Infrastructura școlară cuprinde 26 de săli de clasă și cabinete (dintre care 5 pentru grădiniță), 
1 laborator, o bibliotecă școlară cu circa 6.800 de volume, 38 de calculatoare, materiale 
didactice diverse, terenuri de sport, locuri de joacă la grădinițe. Fiecare unitate de învățământ 
dispune de grupuri sanitare cu apă curentă și de încălzire pe bază de centrală proprie, context 
în care nu au existat probleme cu obținerea autorizației sanitare de funcționare. Grădinițele 
funcționează în aceleași clădiri cu școlile din comună, situație care afectează negativ procesul 
educațional. În acest sens, Primăria Suplac a demarat un proiect cu finanțare din fonduri 
europene, prin PNDR 2014-2020, pentru construcția unei grădinițe în satul Idrifaia. Toate 
unitățile de învățământ din comună au beneficiat de fonduri de la bugetul local pentru diferite 
lucrări de reparații, igienizare, modernizare (de ex. reparații tavan și acoperiș la Școala Idrifaia, 
montare tâmplărie PVC la Școala Suplac, reparații acoperiș și aplicare tencuială decorativă la 
Școala Laslău Mare etc.). O problemă importantă a comunității este lipsa infrastructurii pentru 
pregătirea sportivă a elevilor. Astfel, doar la Școala din Suplac există un teren de sport sintetic 
corespunzător. La restul școlilor, orele de sport în sezonul rece se fac în sălile de clasă.  
 
Populația școlară de la nivelul Școlii Gimnaziale Laslău Mare (inclusiv unitățile arondate) s-a 
ridicat în anul 2017, conform datelor INS, la 265 de copii și elevi, echivalentul a circa 12% din 
populația stabilă a UAT. Dintre aceștia, 63 erau înscriși la grădiniță, 115 la ciclul primar și 87 la 
cel gimnazial. Față de anul 2007, populația școlară a înregistrat o scădere cu 108 copii (-29%), 
pe fondul tendinței de scădere a natalității.   
 

 
Figură 30 - Populația școlară de la nivelul comunei Suplac, în perioada 2007-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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Deși o bună parte dintre copii din comună sunt de etnie romă și provin din familii cu probleme 
sociale complexe (nivel scăzut de educație și calificare, probleme de locuire, lipsa unui loc de 
muncă etc.), fenomenul abandonului școlar nu reprezintă o problemă majoră la nivel local, 
cazurile de acest tip fiind izolate. În vederea prevenirii acestui fenomen, la nivel local s-au 
întreprins măsuri cu caracter social, precum acordarea de burse sociale, de rechizite gratuite, 
programul ”Cornul și Laptele”, programul ”Euro 200” etc. Totuși, spre deosebire de alte 
comunități rurale din județ, copii din comună nu beneficiază de servicii de tip after-school, 
unde să primească o masă caldă, să-și facă temele, să socializeze, să se joace sau să practice 
activități sportive.   
 
Număr de cadre didactice de la Școala Gimnazială Laslău Mare (și unitățile arondate) a fost în 
anul 2017, conform datelor INS, de 24 (echivalent normă întreagă), dintre care 5 educatori, 7 
învățători și 12 profesori de gimnaziu. Față de anul 2007, numărul cadrelor didactice a scăzut 
cu 11, pe fondul reducerii numărului de copii și, implicit, de clase. Întreg personalul didactic 
este calificat, iar peste 90% au definitivat și cadrele didactice I și II. Cea mai mare parte din 
cadrele didactice practică naveta, cheltuielile cu transportul fiind decontate de către Primărie.  
 

8. Sănătatea 
 
Asistența medicală se desfășoară la nivelul comunei în cadrul unui cabinet de medicină de 
familie, și a unei farmacii – care funcționează in regim privat, în cadrul cărora activează un 
medic de familie și un asistent medical. De asemenea, în organigrama Primăriei Suplac există 
două posturi pentru asistenți medicali comunitari, care deservesc în principal populația de 
etnie romă din comună, care, în mare parte, nu este asigurată medical și nu este înscrisă în 
evidențele medicului de familie.  
 
Dispensarul uman din centrul de comună se află în proprietatea Primăriei, fiind însă dat în 
comodat medicului de familie, respectiv închiriat firmei care operează punctul farmaceutic. 
Acesta a beneficiat recent de lucrări de reabilitare și modernizare, însă dotarea sa rămâne una 
de bază, în sensul că cetățenii au acces doar la consultații și tratamente de bază, în timp ce 
pentru investigații mai amănunțite (de ex. analize medicale)  și consult de specialitate trebuie 
să se deplaseze la unitățile din mediul urban, la câteva zeci de kilometri distanță. Pe de altă 
parte, doar în satul Idrifaia mai funcționează un punct sanitar, în timp ce celelalte sate nu 
beneficiază de o astfel de facilitate. Numărul mare de pacienți (peste 2.000) face ca activitatea 
medicului de familie din comună să nu permită deplasări prea dese în teritoriu pentru vizite la 
domiciliul pacienților din satele componente.  
 
În acest context, activitatea de asistență medicală de la nivel local, ca și cea de prevenție a 
bolilor este una precară, lucru reflectat în speranța de viață a populației, care este mai redusă 
ca în mediul urban.  
 

9. Incluziunea socială 
 
În conformitate cu Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, elaborat de Banca Mondială, comuna 
Suplac intră în categoria localităților cu nivel de dezvoltare economică mediu-scăzut din 
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județul Mureș și din România. Mai, satul Laslău Mic figurează în categoria zonelor rurale 
marginalizate cu o pondere ridicată a populației de etnie romă. Această comunitate se 
confruntă cu probleme complexe de excluziune, de la nivelul scăzut de instruire și calificare, 
la ponderea redusă a ocupării formale și lipsa unui venit constant, probleme de locuire și de 
acces la asistența medicală de bază etc.  
 
În cadrul Primăriei Suplac funcționează un Compartiment de Asistență Socială prevăzut cu un 
post de inspector, care este însă vacant, atribuțiile acestuia fiind îndeplinite de către cei doi 
asistenți medicali comunitari angajați de către instituție. Aceștia furnizează doar servicii 
sociale de bază, de tipul întocmirii de anchete sociale (în număr de 41 în anul 2018), respectiv 
a gestionării dosarelor pentru diferite forme de prestații sociale. De asemenea, la nivel local 
furnizează servicii sociale și DGASPC Mureș, din subordinea Consiliului Județean, care dispune 
de o rețea complexă de centre și servicii sociale în tot județul și care intervine în situații de 
urgență (de ex. violență domestică, neglijarea copiilor etc.). Cu toate acestea, la nivel local se 
resimte lipsa unei oferte solide de servicii sociale publice și private, sub forma unor centre de 
zi pentru copii, de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, de incluziune socială complexă pentru 
persoanele de etnie romă.  
 
Conform datelor puse la dispoziție de Primăria Suplac, în anul 2019, la nivel local erau 
înregistrate 50 de dosare de venit minim garantat, 48 de dosare de alocație pentru sprijinirea 
familiei, 17 dosare pentru indemnizații de însoțitor a persoanelor cu handicap grav, un dosar 
pentru asistent personal, 54 de dosare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, 29 de 
dosare pentru încălzirea locuinței cu lemne, la care se adaugă alocații de stat pentru copii, 
indemnizații pentru creșterea copiilor, stimulente de inserție și ajutoare de urgență. Per 
ansamblu, 1 din 10 locuitori ai comunei beneficiază de o formă de prestație socială, context în 
care cheltuielile cu asistența socială ale Primăriei au pondere de aproape 10% în bugetul local.  
 

10. Protecția mediului și managementul riscurilor 
 
Comuna Suplac a aderat, alături de toate celelalte UAT din județ, la ADI ECOLECT Mureș, o 
asociație de dezvoltare intercomunitară înființată cu scopul de a implementa un sistem de 
management integrat al deșeurilor. Asociația a selectat în anul 2019 un operator de 
salubritate pentru întreaga zonă din care face parte și comuna Suplac, va colecta și transporta 
deșeurile la depozitul ecologic de la Sânpaul, care este deja funcțional și unde există inclusiv 
o stație de tratare mecano-biologică. Noul operator va fi responsabil inclusiv de colectarea 
selectivă a deșeurilor.  
 
În același timp, Primăria Suplac va rămâne responsabilă pentru activitatea de salubrizare 
stradală, inclusiv prin montarea de coșuri de gunoi, a domeniului public (spații verzi, cimitire 
etc.), a cursurilor de apă, deszăpezire, îndepărtare polei etc. În acest sens, Primăria a înființat 
recent Serviciul de administrare domeniul public, care va dispune și de un utilaj 
multifuncțional, achiziționat cu fonduri europene. De asemenea, beneficiarii de venit minim 
garantat vor continua să se ocupe de activitățile de salubrizare a localității.  
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După cum am menționat și ulterior, comuna Suplac se confruntă cu probleme legate de 
calitatea apelor de suprafață și subterane. Acestea sunt limitate din punct de vedere cantitativ 
(de ex. puțuri care seacă în timpul perioadelor secetoase), dar și calitativ. Cauzele sunt atât 
naturale (caracteristici legate de mineralizare, duritate), cât și antropice, mai ales sub forma 
poluării apelor freatice cu deșeuri de grajd depozitate necorespunzător, cu substanțe chimice 
folosite de agenții economici din agricultură, a poluării apelor de suprafață ca urmare a 
deversării apelor uzate neepurate direct în emisar, a depozitării necontrolate de deșeuri în 
albie și pe maluri etc. În acest context, Primăria derulează constant activități de curățare a 
albiilor și malurilor râurilor de deșeuri și are în derulare proiecte de extindere a rețelei de apă 
și apă uzată în 4 din cele 5 sate componente.  
 
Poluarea solurilor are cauze similare cu poluarea apelor (deversarea de ape neepurate, 
depozitarea necontrolată a deșeurilor pe marginea drumurilor, pe malurile cursurilor de apă, 
gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor de grajd în lipsa unor platforme pentru acestea, 
utilizarea îngrășămintelor chimice etc.). La acestea se adaugă și unele fenomene naturale, 
precum excesul de umiditate în zona de luncă, eroziunea și alunecările de teren în zonele mai 
înalte, care afectează productivitatea solurilor.  
 
În schimb, poluarea fonică și cea a aerului se mențin la cote scăzute, în condițiile lipsei unor 
surse importante de emisii în zonă (de ex. instalații de ardere industrială). Traficul auto 
rămâne principala sursă de poluare în această zonă, cauzele fiind legate nu atât de valorile 
ridicate ale circulației, ci de starea proastă a drumurilor. Primăria are în derulare pentru 
investiții pentru modernizarea drumurilor comunale care va reduce aceste riscuri.  
 
În ceea ce privește conservarea biodiversității, pe teritoriului administrativ al Comunei Suplac 
se află două situri NATURA 2000, de importanță comunitară, situl ROSCI0384 ”Râul Târnava 
Mică” (pe circa 1% din teritoriul administrativ, care are scopul de a proteja un habitat natural 
o specie de mamifere, trei specii de amfibieni, patru specii de pești și două specii de 
nevertebrate), respectiv situl ROSPA0028 ”Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului” (pe circa 2% 
din teritoriul administrativ, cu scopul de a proteja un habitat de păduri de gorun și carpen, 
populat de numeroase specii de păsări – acvilă, ciuf, ieruncă, buhă, șoricar, caprimulg, șoim, 
muscar, stârc, sfrâncioc, ciocârlie, erete, ciocănitoare, viespar etc., dintre cele de importanță 
comunitară fiind și potârnichea, capîntortura, uliul porumbar, ciocârlanul, ciușul, albinăretul).  
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Figură 31 - Ariile naturale protejate de pe teritoriul comunei Suplac 

Sursa: EXPERIMENT PROIECT. PUG Comuna Suplac 
 
Conform Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor aprobat anual de către Consiliul Local, 
comuna Suplac este expusă riscului de inundații, prin ieșirea din matcă a râului Târnava Mică, 
respectiv a pâraielor Vaidacuta și Gogan. Acestea pot conduce la inundarea temporară a circa 
32 ha de teren agricol, a drumurilor de acces și a căii ferate, fără a afecta însă zonele 
construite. O contribuție importantă în acest sens o are faptul că râul Târnava Mică este 
îndiguit pe o lungime de 2,3 km pe teritoriul comunei, iar pârâul Gogan este decolmatat. 
Conform ABA Mureș, la nivelul cursurilor de apă din zonă sunt necesare lucrări periodice de 
decolmatare, reprofilare a albiilor și de întreținere a acestora, de ex. prin tăieri de vegetație, 
în vederea creșterii capacității de tranzitare a albiilor minore. De asemenea, pe râul Târnava 
Mică sunt necesare lucrări de mentenanță la acumularea nepermanentă de la Bălăușeri, de 
întreținere a albiei prin tăieri de vegetație între Coroi și Târnăveni, de regularizare și îndiguire 
în zona comunei Mica etc. Primăria derulează periodic activități de întreținere a albiilor, 
malurilor și a rigolelor de scurgere în vederea preîntâmpinării unor situații de urgență. De 
asemenea, aceasta a elaborat o documentație tehnico-economică pentru amenajarea malului 
pârâului Sântioana în satul Laslău Mare.  
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În ceea ce privește alunecările de teren, Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor 
menționează existența a 4 perimetre de pe teritoriul comunei care sunt expusă unor astfel de 
situații: versant sudic zona Laslău Mare (1 ha), versant nordic zona Suplac (3 ha), zona Laslău 
Mic (1 ha) și zona Idrifaia (2 ha). În toate aceste situații, alunecările ar afecta maxim 7 ha de 
teren agricol, dar nu și zone construite.   
 
Intensitatea seismică de la nivel local, exprimată în grade MSK, (conf. legii nr. 575 / 2001, PATN 
– Secțiunea a V-a, Zone de risc natural – Cutremure de pământ), încadrează comuna în zona 
7, cu perioadă medie de revenire la cca. 50 ani. Prin urmare, zona este relativ puțin expusă 
unor cutremure de magnitudine mare.  
 
Conform unui studiu realizat de ADR Centru (”Energii regenerabile și eficiență energetică – 
Șanse pentru Regiunea Centru”), comuna Suplac are un potențial redus de producere a 
energiei hidroelectrice și a celei eoliene, un potențial mediu de producere a energiei din 
biomasă agricolă și lemnoasă, dar un potențial ridicat de producere a energiei fotovoltaice. Cu 
toate acestea, energia fotovoltaică nu este exploatată nici de locuințele individuale, nici de 
către Primărie, pentru a reduce costurile cu energia convențională. În comună nu există unități 
de producere a energiei regenerabile (de ex. parcuri solare).   
 
 

11. Patrimoniul, cultura și sportul 
 
Conform Listei Monumentelor Istorice actualizate în anul 2015, la nivelul comunei Suplac 
există un singur obiectiv de patrimoniu, de interes național, respectiv Biserica Unitariană din 
satul Suplac, construită în anul 1699, a cărei zonă de protecție urbanistică a fost definită prin 
noul PUG. Cu toate acestea, același document identifică și o serie de clădiri cu valoare 
arhitecturală ridicată pentru care ar trebui demarate proceduri de clasificare ca monument 
istoric de interes local, în vederea protejării lor corespunzătoare: 

- Biserica Reformată din satul Suplac (datând din anul 1840); 
- Biserica Reformată din satul Idrifaia (1759); 
- Conacul Barabassy-Bethlen din satul Idrifaia (1508); 
- Biserica Evanghelică din satul Laslău Mic (1799). 

 
Dintre aceste obiective, Biserica Evanghelică din Laslău Mic se află în starea cea mai avansată 
de degradare, mai ales că aceasta a rămas fără enoriași după exodul comunității de sași din 
sat. Conacul din Idrifaia a fost retrocedat în urmă cu circa 10 ani și se află în proces de 
restaurare și consolidare cu fondurile proprietarilor privați.  
 
Conform PUG, o atenție deosebită ar trebui acordată și unor clădiri cu valoare ambientală, 
precum Biserica Ortodoxă din satul Suplac (secolul al XX-lea), porțile de lemn tradiționale din 
satul Idrifaia, Biserica Ortodoxă din satul Laslău Mare, casele tradiționale din satul Laslău 
Mare, casele tradiționale săsești din satul Laslău Mic, casele tradiționale din satul Vaidacuta, 
Biserica Ortodoxă din satul Vaidacuta, monumentele funerare din satele Suplac, Laslău Mare 
și Vaidacuta.  
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La nivelul comunei Suplac funcționează în prezent 4 cămine culturale, câte unul în fiecare sat 
component (mai puțin Vaidacuta). Biblioteca Comunală dispune de un fond de carte de 6.800 
de volume, care sunt depozitate în Școala Primară din Suplac, însă aceasta nu mai este 
deschisă publicului larg din cauza lipsei unui spațiu corespunzător și a personalului de 
specialitate. Principala funcție a celor 4 cămine culturale este cea de găzduire a unor 
evenimente ale comunității, precum nunți, botezuri, parastase, prin închirierea spațiilor de la 
Primărie. În acest sens, instituția a investit sume importante pentru extinderea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea căminelor culturale. Cel din satul Suplac a fost realizat cu fonduri de 
la bugetul de stat, iar cel din Idrifaia cu fonduri europene. În prezent, Primăria derulează un 
proiect de reabilitare și modernizarea a căminelor culturale din satele Laslău Mare și Laslău 
Mic (ambele cu o capacitate de circa 150 persoane) cu fonduri europene, prin PNDR 2014-
2020, lucrările fiind estimate la 500.000 Euro.  
 

 
Figură 32 - Numărul de cititori activi de la nivelul bibliotecilor din comuna Suplac, în perioada 2011-2017 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
 
În comuna Suplac există 7 biserici ale cultelor ortodox (Suplac, Laslău Mare, Vaidacuta), 
reformat (Idrifaia, Suplac), evanghelic (Laslău Mic) și unitarian (Suplac). Primăria acordă sprijin 
financiar cultelor din comună pentru organizarea unor evenimente sau executarea de lucrări 
de reparații la lăcașurile de cult. O problemă la nivel local o reprezintă însă lipsa capelelor cae 
în satele componente, cu excepția satului Idrifaia care deține o capelă mortuară.   
 
În pofida investițiilor în infrastructură, oferta de evenimente culturale de la nivel local rămâne 
una foarte scăzută. Astfel, la nivel local se organizează anual Zilele Comunei, cu fonduri de la 
bugetul local, Balul Coșurilor în satele Idrifaia și Suplac, respectiv întâlnirea fiilor satului 
Vaidacuta, ocazie cu care se organizează seri de poezie, fotografie și arte plastice, eveniment 
cu finanțare privată.  

153

208

103

142

157 154 152

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cititori



  
 

47 
 

 
În comuna Suplac există în prezent un singur teren multifuncțional de sport dotat cu vestiare 
în satul Suplac, care a fost realizat cu fonduri de la bugetul de stat, în valoare de peste 100.000 
Euro. Cu toate acestea, în satele componente tinerii și elevii nu au posibilitatea de a practica 
sporturi într-o bază sportivă modernă, context în care Primăria intenționează să amenajeze 
terenuri sintetice.  
 

12. Turismul și activitățile recreative 
 
În ceea ce privește resursele turistice, principalele atracții de la nivelul comunei Suplac sunt: 

a) Resurse turistice naturale:  
- Situl NATURA 2000 ”Râul Tarnava Mică” – care adăpostește habitate naturale de 

interes comunitar; 
- Situl NATURA 2000 ”Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului” – cu habitate de păsări de 

importanță comunitară; 
- Pădurile și fondul de vânătoare din zonă.  
b) Resurse turistice antropice (patrimoniul cultural imobil și mobil): 
- Biserica Unitariană din Suplac – monument istoric de importanță națională; 
- Lăcașurile de cult ortodoxe, reformate și evanghelice; 
- Monumentele de for public; 
- Casele tradiționale din satele componente; 
- Zilele comunei și alte evenimente organizate la nivel local.  

 
În comună funcționează o unitate de primire a turiștilor, mai exact Pensiunea ”Bucur„ din satul 
Laslău Mic, clasificată la 3 margarete, cu 8 camere și 20 de locuri, restaurant, loc de joacă 
pentru copii, foișor cu barbeque, parcare, aer condiționat, internet, cablu TV, baie cu duș etc. 
În anul 2018 s-au cazat la această unitate 189 de turiști români și străini, care au petrecut 
1.206 nopți, rezultând o medie de peste 6 nopți/turist, de circa 3 ori peste media județeană și 
națională. Cei mai mulți turiști se cazează la pensiune în timpul verii și al toamnei. În restul 
lunilor, media este 10-15 turiști.  
 
 
Principalele piedici în calea dezvoltării turismului în zonă rămân însă accesibilitatea (de ex. în 
satul Vaidacuta), lipsa infrastructurii de agrement (de ex. trasee pentru călărie, ciclism), 
insuficienta exploatare a patrimoniului construit din zonă (de ex. casele tradiționale), a 
gastronomiei locale, infrastructura deficitară de orientare și semnalizare turistică, lipsa 
inițiativei antreprenoriale etc.  
 

13. Capacitatea administrativă 
 
Administrarea comunei este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 
privind administrația locală, de către Consiliul Local (ca for decizional) și Primăria (organism 
executiv al Consiliului). Consiliul Local este format din 11 consilieri, aleși pe o durată de patru 
ani. În legislatura 2016-2020, 6 mandate de consilier au revenit UDMR, 4 PSD, iar unul 
Asociației Partida Romilor ”Pro-Europa”. În ceea ce privește Primăria, aceasta este condusă de 
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un primar ales direct de către cetățeni, tot pentru 4 ani, care este reprezentant al UDMR, 
respectiv de un viceprimar ales din rândul consilierilor locali, care reprezintă PSD.   
 
Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde un Viceprimar, un Secretar, un Auditor, 
Cabinetul Primarului (2 posturi, din care unul pentru Administrator Public), Compartimentele 
Financiar-Contabil și Resurse Umane (5 posturi), Agricol (4 posturi), Urbanism (1 post), 
Gospodărie Comunală (2 posturi), Asistență Socială (4 posturi) și Relații cu Publicul (1 post).  
Dintre cele 22 posturi (dintre care 13 demnitari și funcții publice și 9 personal contractual), 10 
nu sunt ocupate, fiind vorba despre posturile de administrator public, auditor, posturi de 
execuție la compartimentul financiar-contabil, agricol, relații cu publicul, urbanism, asistență 
socială, gospodărie comunală. De asemenea, în instituție nu există personal dedicat pentru 
achiziții publice, implementare proiecte de investiții sau atragerea de fonduri europene.   
  

 
Figură 33 - Organigrama Primăriei Suplac, în anul 2018 

Sursa: Primăria Suplac 
 
La nivel local funcționează și un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, care funcționează 
într-un spațiu pus la dispoziție de către Primărie. Acesta dispune de un angajat și de 12 
voluntari, precum și de diverse echipamente achiziționate tot de către Primărie (motopompe, 
generatoare de energie, motocositori, sirenă electrică, portavoce, motoferăstrău etc.). În anul 
2018, Serviciu a participat la stingerea a 4 incendii produse la gospodăriile din comună.  
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Dotarea comunei este una deficitară. Exceptând utilajul pentru întreținerea domeniului public 
achiziționat din fonduri europene, în proprietatea Primăriei se mai află un singur autoturism. 
De asemenea, și dotarea cu echipamente hardware, mobilier, software a sediului 
administrativ, precum și starea clădirii în care funcționează acesta, sunt precare. În schimb, 
patrimoniul imobiliar al UAT Comuna Suplac este unul bogat, cuprinzând peste 507 ha de 
teren agricol (mai ales pășuni) și circa 20 de case de locuit, exceptând clădirile cu funcțiune 
publică (primărie, dispensar uman, cămine culturale, școli etc.). O mare parte dintre acestea 
necesită însă lucrări de întreținere, reabilitare, modernizare, dotare care pun presiune asupra 
bugetului local.  
 
Comuna Suplac face parte din GAL ”Podișul Târnavelor”, alături de comunele Adămuș, 
Băgaciu, Bichiș, Bogata, Bahnea, Cucerdea, Cuci, Gănești, Mica, Ogra, Sânpaul, 
Coroisânmartin, precum si de orașul Iernut. La acestea se adaugă ONG-uri și firme private. În 
perioad vxxdddwa de programare 2014-2020, GAL-ul dispune de o strategie de dezvoltare 
locală și un plan de finanțare de peste 1,6 mil. Euro, din care pot fi finanțate, în cadrul unor 
competiții, proiecte publice și private din sfera modernizării exploatațiilor agricole, sprijinirii 
instalării tinerilor fermieri, stimulării antreprenoriatului în activități non-agricole, dezvoltării 
turismului și promovării meșteșugurilor / artizanatului / produselor locale, investițiilor în 
infrastructura publică (eficientizare energetică a clădirilor publice, amenajare spații publice, 
de recreere, servicii de urgență, salubrizare, iluminat public, drumuri locale etc.), investițiilor 
în infrastructura educațională, sanitară și socială, protejarea patrimoniului construit, accesul 
la TIC, sprijinirea structurilor asociative în agricultură și turism etc. Comuna Suplac a depus 
recent un proiect în valoare de 58.000 Euro pentru achiziționarea unui utilaj pentru 
întreținerea domeniului public, care va fi finanțat prin acest GAL.  
 
De asemenea, comuna face parte din mai multe asociații de dezvoltare intercomunitară, 
respectiv: 

- ADI ”ECOLECT” – înființată cu scopul de a implementa la nivel județean un sistem 
integrat de management al deșeurilor; 

- ADI ”AQUA INVEST MUREȘ” – înființată cu scopul de a promova investiții din fonduri 
europene pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județ; 

- ADI ”Coroisânmartin-Suplac” – care are scopul de a promova dezvoltarea integrată a 
celor 2 UAT-uri învecinate; 

- Asociația Microregională ”Târnava Mică Inferioară” – cu scopul de a promova 
dezvoltarea zonei de sud a județului Mureș.  
 

Conform datelor MDRAP, execuția bugetului local al Comunei Suplac pentru anul 2018 s-a 
încheiat cu următoarele valori: 

- Venituri totale: 4.116.470 lei; 
- Cheltuieli totale: 4.103.233 lei; 
- Excedent: 13.237 lei. 

Din punct de vedere al încasărilor totale la bugetul local, comuna Suplac înregistra valori 
similare cu ale altor comune din județul Mureș, precum Apold, Bahnea, Chiheru de Jos, Bereni, 
Stânceni, Nadeș sau Bălăușeri.  
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Analiza execuției bugetului local din perioada 2012-2018 reflectă faptul că veniturile proprii 
nu au depășit niciodată 40% din totalul bugetului, diferența fiind reprezentată de transferurile 
de la bugetul de stat (mai ales sub forma cotelor defalcate din TVA și a subvențiilor pentru 
investiții), respectiv din fondurile europene atrase de Primărie. Practic, fără fonduri de la 
bugetul de stat și din surse europene, Primăria nu ar dispune de suficiente venituri pentru a 
realiza investiții importante, ci doar pentru a funcționa.  
 

 
Figură 34 - Dinamica și structura veniturilor la bugetul local al comunei Suplac, în perioada 2010-2017 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
 
Exceptând perioada 2016-2018, investițiile au reprezentat principala destinație a fondurilor 
alocate de la bugetul local. După 2016, pe fondul creșterii salariilor în sectorul bugetar, o parte 
tot mai mare din buget a fost alocată pentru costurile cu personalul, iar în 2018, pe fondul 
unor modificări fiscale (practic scoaterea salariilor pentru personalul didactic din bugetele 
locale), cheltuielile cu bunuri și servicii au ajuns să dețină ponderea cea mai ridicată.  
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Figură 35 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei Suplac, pe tipuri de cheltuieli, 

în perioada 2010-2017 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
 
Per ansamblu, în perioada 2012-2018, Primăria a realizat investiții de 13,7 mil. lei, dintre care 
7,5 mil. lei din programe finanțate de la bugetul de stat, 1,7 mil. lei din fonduri europene, iar 
diferența din surse proprii. Așadar, performanța în atragerea de fonduri europene a fost 
relativ modestă în comparație cu alte UAT (de ex. cele care au implementat proiecte integrate 
de 2-3 mil. Euro prin PNDR 2007-2013), însă s-au înregistrat performanțe în atragerea de 
fonduri guvernamentale pentru lucrări la drumuri comunale, alimentare cu apă și canalizare.  
 
Domeniile către care au mers cele mai multe fonduri de la bugetul local în perioada 2012-2018 
au fost învățământul (cu mențiunea că acestea erau în mare parte sumele de la bugetul de 
stat pentru salariile profesorilor, care doar tranzitau bugetul local), serviciile publice de 
alimentare cu apă și canalizare (domenii în care au fost realizate investiții importante cu 
fonduri de la bugetul de stat), transporturile (mai ales ca urmare a investiților pentru 
modernizarea drumurilor comunale, tot cu fonduri de la bugetul de stat), serviciile publice 
generale (mai ales salariile funcționarilor din administrația locală, care s-au mărit semnificativ 
după 2016) și cultura (cu investiții importante în căminele culturale din fonduri europene).  
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Figură 36 - Dinamica și structura cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Primăriei Suplac pe domenii, în 

perioada 2010-2017 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
 

 
Bugetul aprobat de către Consiliul Local pentru anul 2019 prevede venituri totale de aproape 
4 mil. Lei, ușor mai scăzute decât cele din 2018, și cheltuieli de circa 4,7 mil. Lei, cu un deficit 
de aproximativ 700.000 lei. Peste 1/3 din bugetul total va fi dedicat cheluielilor cu salarii și 
bunuri și servicii pentru activitatea curentă, în timp ce pentru activitatea de investiții se vor 
aloca sume importante mai ales în educație (Grădinița Idrifaia), sănătate (Dispensarul Uman), 
cultură (Căminele Culturale din Laslău Mare și Laslău Mic) și transporturi (drumuri comunale 
și trotuare).  
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Analiza SWOT 

 
Punct tare Justificare 

Resursele agricole extinse și calitative Terenurile agricole acoperă 85% din 
teritoriul administrativ (peste 4.000 ha) și au 
un grad de fertilitate ridicat în context 
județean.  

Diversitatea etnică și religioasă  Comuna Suplac este un model de 
conviețuire între comunități de maghiari 
(50%), români (35%), romi și sași (15%), 
respectiv reformați (47%), ortodocși (40%), 
neoprotestanți.  

Migrația internă pozitivă O mare parte dintre locuințele abandonate 
de sași la începutul anilor 90 au fost ocupate 
de romi, iar unii locuitori plecați în perioada 
comunistă la oraș s-au întors în localitatea de 
baștină. Între 2008 și 2017, soldul migrației 
interne a fost pozitiv (+125 de persoane). 

Disponibilitatea resurselor de gaze naturale Pe teritoriul satului Laslău Mare 
funcționează de aproape 100 de ani sonde 
de extracție a gazelor naturale, deținute în 
prezent de compania de stat ROMGAZ.  

Existența unor exploatații agricole de mari 
dimensiuni  

Fermele din comună au o mărime medie de 
circa 6 ha, aproape dublă față de media 
națională. Peste 50% dintre terenurile 
arabile sunt lucrate în arendă și există și 
exploatații mari de pășuni.   

Dezvoltarea sectorului pomicol În comună funcționează una dintre cele mai 
mari livezi din județ și unități de colectare și 
prelucrare a fructelor 

Existența unei surse proprii de alimentare 
cu apă potabilă 

Alimentarea cu apă a comunei se face din 3 
puțuri forate care asigură debitul necesar 
inclusiv pentru extinderea rețelei. 

Accesul la rețeaua CF Comuna dispune de o haltă CF pe linia 
secundară 307.   

Existența unor elemente valoroase de 
patrimoniu natural 

Pe teritoriul comunei există două sit-uri 
NATURA 2000 (Râul Târnava Mică și 
Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului) 

Poluarea redusă a aerului și nivelul scăzut 
de zgomot 

La nivel local nu există surse majore de 
poluare fonică și a aerului.  

Patrimoniul imobiliar bogat al UAT Comuna dispune de peste 400 ha de pajiști și 
un număr mare de imobile, inclusiv locuințe.  
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Volumul mare de investiții publice realizate 
în ultimii ani 

Primăria a investit circa 3 mil. Euro doar în 
perioada 2012-2018, preponderent cu 
fonduri de la bugetul de stat și din finanțări 
europene, o valoare mare raportată la 
veniturile proprii de circa 400.000 Euro/an.  

 
 
 

Punct slab Justificare 

Distanța mare față de centrele urbane 
polarizatoare 

Cel mai apropiat oraș important din județ se 
află la peste 20 km (40-45 minute cu trenul), 
ceea ce impune deplasarea cetățenilor pe o 
distanță relativ mare pentru a accesa 
anumite servicii sau pentru a găsi un loc de 
muncă.  

Tendința de scădere a populației  Numărul locuitorilor a scăzut la jumătate 
față de anii 40, mai ales pe fondul migrației 
masive către orașe și exodului populației de 
sași, care a dispărut aproape complet. Satul 
Vaidacuta este în pragul depopulării 
complete.  

Îmbătrânirea populației Numărul vârstnicilor este cu circa 70% mai 
mare decât al copiilor, iar mortalitatea 
înregistrează valori mult peste media 
județeană și națională, generând un spor 
natural negativ.   

Nivelul ridicat al mortalității infantile În perioada 2007-2017, valoarea medie a 
mortalității infantile a fost de 26/1000 
născuți vii, de peste 3 ori mai mare ca media 
județeană și națională.  

Numărul mare de persoane ocupate 
informal în agricultură 

La recensământul din 2011, 55% din 
populația ocupată a comunei a declarat că 
lucrează în agricultură, dintre care peste 
80% pe cont propriu sau cu muncitori 
neremunerați în propria gospodărie.  

Scăderea efectivelor de animale din 
comună 

Numărul bovinelor și al porcinelor din 
gospodăriile populației a scăzut foarte mult 
în ultimii 10 ani, scăderea nefiind 
compensată de apariția unor ferme de tip 
industrial.  

Valorificarea insuficientă a resurselor 
agricole 

Agricultura ecologică este mult 
subdezvoltată în raport cu resursele de teren 
din zonă, iar viticultura a dispărut aproape 
complet, deși zona are o tradiție de secole în 
domeniu. În comună nu există spații pentru 
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desfacerea produselor agroalimentare, de 
tip piață / obor.  

Numărul mic de agenți economici și de 
locuri de muncă din comună 

Cei circa 30 de agenți economici activi din 
comună nu generează mai mult de 70 de 
locuri de muncă, foarte puține raportate la o 
populație aptă de muncă de minim 800 de 
persoane.  

Suprafața redusă a pădurilor Pădurile ocupă doar 10% din teritoriu, de 3 
ori mai puțin decât media națională și 
județeană.  

Ponderea redusă a populației ocupate La recensământul din 2011, doar 28% dintre 
locuitori desfășurau în mod constant o 
activitate economică. Dintre aceștia, mai 
puțin de jumătate erau salariați, iar restul 
persoanelor erau ocupate informal.  

Ponderea ridicată a persoanelor fără o 
calificare profesională  

La recensământul din 2011, 63% dintre 
locuitori absolviseră maxim 8 clase, 51% 
erau agricultori fără studii în domeniu, iar 
12% muncitori necalificați.  

Existența unui fenomen de șomaj pe 
termen lung, mai ales în rândul persoanelor 
de etnie romă 

Circa 10% din forța de muncă locală se află 
într-o situație de șomaj pe termen lung și 
este dependentă de ajutoarele sociale 
acordate de Primărie.  

Accesibilitatea deficitară a comunei în 
raport cu coridoarele majore de transport 

Comuna nu are acces direct la autostrăzi, 
drumuri europene, naționale sau magistrale 
de cale ferată. Traseul din Autostrada 
Transilvania care urma să tranziteze comuna 
a fost abandonat.   

Gradul redus de modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local, inclusiv trotuare 

În prezent, doar DC 70 este modernizat, în 
timp ce restul drumurilor de interes local 
sunt pietruite. Aleile pietonale există doar 
de-a lungul străzilor importante, de obicei pe 
o singură parte a drumului. De asemenea, pe 
multe străzi nu există rigole de scurgere a 
apelor pluviale.  

Ponderea ridicată a locuințelor care nu au 
acces la apă potabilă și canalizare 

Rețeaua publică de alimentare cu apă 
potabilă acoperă doar satele Idrifaia și 
Suplac, iar cea de canalizare doar satul 
Idrifaia. Prin urmare, peste 50% dintre 
locuințe se alimentează din puțuri proprii, cu 
o potabilitate și un debit incerte, respectiv 
deversează apele uzate direct în sol.  

Calitatea precară a fondului construit Fondul locativ din comună este învechit 
(doar 6% dintre case au fost ridicate după 
1990) și deficitar din perspectiva dotărilor, în 
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contextul în care doar 1/3 dintre locuințe 
dispun de baie. Eficiența energetică a 
clădirilor lasă de locuit, doar 6% dintre 
acestea fiind reabilitate termic la ultimul 
recensământ.  

Gestiunea ineficientă a fondului de locuințe În timp ce 19% dintre locuințe sunt 
neocupate, alte 5% găzduiesc între 2 și 4 
familii, cazurile de suprapopulare fiind tipice 
pentru comunitățile de romi.  

Scăderea populației școlare Numărul de copii și elevi a scăzut cu 31%, 
doar în perioada 2007-2017, pe fondul 
reducerii natalității. În acest context, s-a 
impus adoptarea predării simultane în 
școlile din comună.  

Lipsa infrastructurii adecvate pentru 
învățământul preșcolar 

Școlile și grădinițele din comună 
funcționează în aceleași clădiri, ceea ce 
afectează calitatea procesului educațional.  

Asistența medicală precară În centrul de comună există un singur 
cabinet de medicină de familie, care 
deservește peste 2.000 de pacienți. În plus, 
o parte dintre locuitori, mai ales cei fără 
venituri constante, nu sunt asigurați 
medical. 

Existența unei comunități rurale 
marginalizate 

Satul Laslău Mic intră în categoria 
comunităților rurale marginalizate, cu o 
pondere ridicată a populației de etnie romă, 
care se confruntă cu probleme complexe de 
excluziune de la educație, ocupare, locuire.  

Numărul mare de beneficiari de prestații 
sociale și volumul ridicat al cheltuielilor 
publice cu asistența socială 

În prezent, circa 10% dintre locuitori primesc 
o formă de sprijin de la Primărie (ajutor 
social, ajutor pentru sprijinirea familiei, 
ajutor pentru încălzire, ajutor de urgență, 
indemnizație pentru persoane cu dizabilități 
etc.).  

Slaba dezvoltare a sectorului public și privat 
de servicii sociale 

În afara de realizarea de anchete sociale și 
plata prestațiilor sociale, Primăria nu 
furnizează alte servicii sociale la nivel local. 
De asemenea, lipsesc centrele sau serviciile 
sociale furnizate de sectorul ONG, deși 
numărul de potențiali beneficiari este mare.  

Poluarea apelor și a solului Solurile, apele de suprafață și cele subterane 
de pe teritoriul comunei sunt expuse unor 
presiuni antropice: depozitarea 
necontrolată de deșeuri; utilizarea 
produselor chimice în agricultură; gestiunea 
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necorespunzătoare a deșeurilor de grajd; 
deversarea de ape uzate direct în sol sau în 
cursurile de apă fără epurare etc.  

Protecția insuficientă a clădirilor cu valoare 
arhitecturală și ambientală ridicată 

Pe teritoriul comunei există un singur 
monument istoric clasificat, deși PUG 
recomandă clasificarea mai multor lăcașuri 
de cult și a unui conac. Casele tradiționale 
din satele componente riscă să dispară 
(cazul celor neocupate) sau să sufere 
intervenții care să le afecteze arhitectura 
originală.  

Lipsa unei biblioteci comunale cu o dotare 
corespunzătoare 

Fondul de carte al Bibliotecii Comunale este 
depozitat la Școala din Suplac și nu mai este 
disponibil pentru publicul larg, în lipsa unui 
spațiu corespunzător și a personalului de 
specialitate.  

Oferta culturală săracă și degradarea unor 
cămine culturale 

Singurul eveniment cu vizibilitate ridicată și 
organizat cu regularitate sunt Zilele 
Comunei. Căminele culturale din satele 
Laslău Mare și Laslău Mic se află într-o stare 
avansată de degradare.  

Existența unei singure capele mortuare La nivel local, există doar o capelă mortuară, 
context în care nu pot fi respectate 
reglementările europene din domeniu.  

Infrastructura sportivă deficitară În comună există un singur teren de sport 
sintetic în satul reședință, iar orele de 
educație fizică de la școli se derulează în 
sălile de clasă.  

Lipsa unor facilități de agrement pentru 
locuitori și turiști  

Locuitorii și turiști nu au posibilitatea de a-și 
petrece timpul liber în spații publice sau 
private, de tipul parcuri, locuri de joacă 
pentru copii, locuri de picnic, trasee de 
biciclete, călărie, zone de pescuit etc.  

Personalul insuficient din administrația 
locală 

Aproape jumătate din posturile din 
organigrama Primăriei sunt neocupate, 
lipsind personal dedicat pentru activități cu 
grad mare de specificitate și importanță 
pentru comunitate, precum urbanismul, 
achizițiile publice, atragerea de fonduri 
europene, implementarea de proiecte de 
investiții, servicii sociale etc.  

Baza redusă de impozitare Ponderea veniturilor proprii în bugetul local 
este de circa 40%, deși gradul de colectare al 
taxelor și impozitelor locale este de peste 
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90%. Cauza principală este lipsa unor agenți 
economici importanți.  

Baza logistică precară a administrației 
locale 

Sediul în care funcționează Primăria este 
unul degradat, insuficient și fără dotări 
hardware, software, de mobilier etc. 
corespunzătoare pentru angajați și 
beneficiari. De asemenea, dotarea SVSU este 
una minimală, iar Primăria nu deține decât 
un autoturism. Prin urmare, nu poate 
executa anumite lucrări gospodărești în 
regie proprie.  
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Oportunități Justificare 

Apartenența la ADI ECOLECT și desemnarea 
unui operator regional de salubritate 

În anul 2019 a fost semnat un contract pe 5 
ani cu o companie privată care va asigura 
colectarea, inclusiv selectivă, și transportul 
deșeurilor din comună la depozitul ecologic 
din județ.  

Apartenența la ADI AQUA INVEST și 
construcția unei conducte de aducțiune apă 
potabilă de la sursa Fântânele 

Proiectul conductei de aducțiune de la sursa 
Fântânele este prevăzut să fie finanțat din 
fonduri europene și va asigura alimentarea 
cu apă potabilă de calitate a întregii zone, 
inclusiv a rețelei din comuna Suplac.  

Derularea la nivel local a Programului 
Național de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 

ANCPI va demarat lucrările de înregistrare a 
imobilelor în sistemul de cadastru și 
publicitate imobiliară a imobilelor din 
comună.  

Apartenența la GAL Podișul Târnavelor și 
accesul la finanțărilor disponibile prin 
acesta 

Primăria și agenții economici din comună au 
posibilitatea a accesa fonduri europene prin 
GAL pentru proiecte de dezvoltare. Primăria 
va achiziționa un utilaj pentru lucrări 
edilitare prin acest instrument de finanțare.  

Disponibilitatea fondurilor europene 
pentru investiții în mediul rural  

În perioadele de programare 2014-2020 și 
2021-2027 vor exista apeluri de proiecte cu 
finanțare nerambursabilă pentru diferite 
investiții publice și private în mediul rural (de 
ex. unități de învățământ prin POR, rețele de 
alimentare cu apă prin POIM, investiții în 
ferme și în infrastructura rurală prin PNDR 
etc.)   

Disponibilitatea fondurilor guvernamentale 
pentru investiții în mediul rural 

PNDL asigură finanțarea diferitelor obiective 
de investiții din mediul rural (de ex. drumuri, 
unități sanitare, unități de învățământ, 
rețele de apă-canal etc.). CNI derulează 
investiții în domeniul infrastructurii cultural-
sportive.  Programe de tip START-UP 
NATION promovează antreprenoriatul local 
etc.  

Reînvierea tradiției viticole din zonă Comuna face parte din Podgoria Târnave, 
cunoscută mai ales pentru soiurile de vin alb 
(Traminer, Pinot, Muscat Ottonel, Fetească 
Albă, Fetească Regală, Chardonnay etc.). În 
urmă cu peste două decenii, Dealurile 
Suplacului produceau vinuri premiate 
pentru calitățile lor. Așadar, atragerea unor 
investitori privați poate relansa producția în 
domeniu.  
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Dezvoltarea turismului rural, inclusiv prin 
valorificarea legăturilor cu diaspora locală 

În comună există Castelul Barabassy, în curs 
de renovare de către proprietar, care este 
gândit să devină centru cultural și casă de 
oaspeți. De asemenea, în comună există 
multe case tradiționale, inclusiv săsești, ce 
pot fi transformate în spații de cazare sau 
locuințe de vacanță. În plus, în comună 
există deja o pensiune turistică modernă. 

Dezvoltarea agriculturii ecologice În comună există deja un operator care 
colectează fructe și realizează sucuri în regim 
de agricultură biologică, însă potențialul 
local este mult mai mare, și poate cuprinde 
inclusiv producția de cereale, legume, 
lactate, carne, ciuperci, conserve din legume 
și fructe etc.  

Valorificarea energiei regenerabile În zona comunei există terenuri agricole 
extinse, care generează o cantitate mare de 
biomasă agricolă, ce poate fi valorificată 
energetic. De asemenea, potențialul 
fotovoltaic din zonă este unul ridicat.  

Atragerea de parteneri privați și ONG-uri 
pentru dezvoltarea comunei 

Primăria dispune de un patrimoniu relativ 
bogat în raport cu alte administrații. În plus, 
terenurile din zonă sunt relativ ieftine, așa că 
există potențial pentru parteneriat de tip 
public-privat. Spre exemplu, în domeniul 
serviciilor sociale, agriculturii sau turismului 
posibilitățile de colaborare sunt numeroase.  
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Amenințări Justificare 

Existența unor zone expuse riscului de 
inundații și alunecări de teren 

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor 
indică faptul că aproximativ 32 ha de teren 
agricol, mai multe secțiuni de drum și cale 
ferată sunt expuse riscului de inundații. În 
plus, circa 7ha de teren agricol ar putea fi 
afectate de alunecări de teren.  

Migrația forței de muncă în străinătate Deși fenomenul nu are încă efecte foarte 
grave la nivel local, migrația forței de muncă 
în străinătate a atins valori maxime în ultimii 
ani, având efecte negative pe piața muncii, 
dar și în plan demografic, social etc.  

Creșterea ponderii persoanelor expuse 
riscului de sărăcie și excluziune socială 

Ponderea populației de etnie romă din 
comună se află în creștere pe fondul ratei 
ridicate a natalității. În lipsa unor măsuri 
integrate de incluziune socială a acestei 
comunități, numărul persoanelor 
dependente de prestații și servicii sociale 
diverse va crește în consecință.  
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Capitolul II. Strategia de dezvoltare a comunei Suplac pentru perioada 
2019-2027 
 

II.1. Contextul strategic 
 

Documente strategice relevante de la nivel european: 
 
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea UE într-o economie 
inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei 
de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele 
trei priorităţi stabilite în cadrul acestei strategii sunt:  

• Creştere inteligentă 

• Creştere durabilă 

• Creştere favorabilă incluziunii sociale. 
 
Țintele asumate prin Strategia Europa 2020 cuprind: 

• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75% 

• nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene 

• obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:  

• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 

• 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

• creşterea cu 20% a eficienţei energetice  

• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10% 

• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 
terţiar, de cel puţin 40% 

• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane. 
 
Strategia include 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate în perioada 2014-2020: 

• Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării 

• Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor 

• Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

• Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele 

• Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

• Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

• Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie 

• Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

• Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă 

• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică 

Documente strategice relevante de la nivel național: 

 
Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 
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• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70% 

• nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României 

• obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:  

• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 

• 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

• creşterea cu 19% a eficienţei energetice  

• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3% 

• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 
terţiar, de cel puţin 26,7% 

• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
 
Acordul de parteneriat 2014-2020 are ca și obiectiv reducerea disparitățile de dezvoltare 
economică și socială între România și statele membre ale UE. Pentru a atinge aspirațiile de 
creștere economică și pentru a avea o economie modernă și competitivă, România trebuie să 
răspundă următoarelor provocări: competitivitatea și dezvoltarea locală, oamenii și 
societatea, infrastructura, resursele și administrația și guvernarea. Pentru fiecare provocare 
au fost identificate obiective (corelate cu obiectivele tematice de la nivelul UE) și priorități de 
dezvoltare pentru perioada 2014-2020: 

• Provocarea 1 – Competitivitatea și dezvoltarea locală 

• Provocarea 2 – Oamenii și societatea 

• Provocarea 3 – Infrastructura 

• Provocarea 4 – Resursele 

• Provocarea 5 – Administrația și guvernarea 
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală (finanțat din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a 
următoarelor obiective: 

• OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 
• OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 
• OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6) 
 
Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014‐2020: 

• Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 
deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

• Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 
fermieri; 

• Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor 
în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului 
rural; 

• Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-
urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

• Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 
subprogram dedicate; 
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• Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul 
abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 
competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și 
combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

 
Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 
categorii de intervenție: 

• Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de 
acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse 
regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul 
lanţurilor scurte, etc.); 

• Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, 
depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 

• Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor 
de fermieri; 

• Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar; 
• Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 
 

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 
categorii de intervenție: 

• Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea 
perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

• Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-
mediu; 

• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să 
mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice; 

• Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue 
activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice. 

 
Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 
categorii de intervenție: 

• Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
non-agricole în zonele rurale; 

• Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri 
locale), infrastructură educațională, medicală și socială; 

• Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 
• Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru 

dezvoltarea locală. 
 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este instituţia care asigură 
implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2014 - 2020 
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Documente strategice relevante de la nivel regional: 
 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv global 
,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe 
cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale 
precum și întărirea coeziunii sociale”. 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare 
dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale  
2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării  
3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării 

surselor alternative de energie  
4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii  
5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative  
6. Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale  

Pentru zonele rurale din regiune, Strategia prevede următoarele priorități: 

• Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor 
agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de 
prelucrare a produselor agricole  

• Prioritatea 4.2. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic 
regional  

• Prioritatea 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților 
economice în localitățile rurale din Regiunea Centru  

• Prioritatea 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din 
Regiunea Centru  

• Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea 
dezvoltării comunitare  

 

Documente strategice relevante de la nivel județean: 
 
Planul de Dezvoltare al Județului Mureș pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv general 
Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Mureș, reducerea 
disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru 
locuitori, întreprinzători și turiști.  

Obiective specifice de dezvoltare: 

1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban și 
rural, ca suport pentru dezvoltarea economică a județului;  

2. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic și 
a cercetării aplicate în sectoare cu potențial de creștere pentru îmbunătățirea 
competitivității economiei și creare de noi locuri de muncă;  
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3. Întărirea caracterului de centru medical și de cercetare a județului Mureș;  
4. Susținerea polilor de dezvoltare urbani și rurali (așa cum au fost ele definite în PATJ a 

județului Mureș) în scopul asigurării unei dezvoltări policentrice a județului; 
Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice și sociale majore 
față de mediul urban;  

5. Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea sectorului turistic, cu prioritate 
turismul cultural, balnear, rural și montan, în spiritul tradiției multiculturale;  

6. Valorificarea rațională a patrimoniului natural, a potențialului pentru producerea 
resurselor de energie regenerabile, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile; 

7. Dezvoltarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creșterea competitivității  
economice;  

8. Dezvoltarea serviciilor sociale și sporirea accesului la servicii sociale durabile și de 
înaltă calitate a grupurilor defavorizate;  

9. Dezvoltarea capacității administrative a autorităților publice locale 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Mureș este principalul document de planificare 
teritorială de la nivelul județului și are ca obiectiv general îmbunătățirea poziției naționale în 
ierarhia dezvoltării, prin intrarea în topul primelor 10 județe cu economie competitivă din 
România.  

Obiective strategice de dezvoltare: 

1. Identificarea și sprijinirea unor sectoare economice de excelență și creșterea 
competitivității județului; 

2. Dezvoltarea resurselor umane; 
3. Susținerea polilor de dezvoltare urbani și rurali ai județului, cu scopul creării unor 

sisteme integrate de așezări; 
4. Ridicarea nivelului de accesibilitate și de conectivitate a județului prin modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații; 
5. Valorificarea rațională a patrimoniului natural și cultural, în conformitate cu principiile 

dezvoltării durabile.  

Documente strategice relevante de la nivel microregional: 
 
Strategia de Dezvoltare a GAL ”Podișul Târnavelor” are ca obiective de dezvoltare rurală: 

I. Favorizarea competitivității agriculturii, cu următoarele priorități și domenii de 
intervenție: 

P.2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură: 

D.I.2A. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 
facilitarea restructurării și modernizării acestora; 
D.I.2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător 
și în special a reînnoirii generațiilor; 

P.3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură: 
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D.I. 3A. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul alimentar; 

II. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, cu prioritățile: 

P.6. Promovarea incluziunii, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale: 

D.I. 6A. Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și 
a creării de locuri de muncă; 
D.I. 6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 
D.I. 6C. Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC în zonele rurale.  

 

Documente strategice relevante de la nivel local: 
 
Planul Urbanistic General al Comunei Suplac prevede următoarele propuneri de dezvoltare 
la nivel local: 
 

a) Propuneri de organizare a circulaţiei  
 

• 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. 
 

b) Propuneri de dezvoltare a echipării edilitare  
 

• Alimentare cu apă potabilă în satele Laslău Mare şi Laslău Mic; 

• Canalizare menajeră în sat Suplac și în satele Laslău Mare și Laslău Mic; 

• Instalarea de centrale termice pentru obiective individuale.  

• Extindere rețea de distribuţie gaz, la noi solicitări şi în satul Laslău Mic. 

• Creșterea puterii posturilor de transformare, în funcţie de solicitări. 

• Înlocuirea stâlpilor din lemn cu stâlpi din beton. 

• Extinderea rețelei de energie electrică la gospodăriile neelectrificate din toate 
localităţile şi reabilitarea iluminatul public stradal. 

• Extinderea numărului de posturi telefonice în funcţie de solicitări. 
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c) Propuneri de gospodărie comunală 

• Integrarea comunei în sistemul de management al deșeurilor de la nivel județean 

• Executarea de lucrări hidrotehnice de consolidare, regularizare şi îndiguire pe cursurile 
de apă / torenţi; 

• Realizarea de campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă / an; 

• Executarea lucrărilor de decolmatare a albiilor la fiecare 5 ani; 

• Plantarea terenurilor, de pe malurile cursurilor de apă, cu specii arboricole absorbante 
(plop şi arin).   

 
d) 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; 

• Promovarea a minim 2 campanii de salubrizare a malurilor cursurilor de apă/an; 

• Executarea lucrărilor de decolmatare a albiilor la fiecare 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);  

 
e) 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; 

• 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; 
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• 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);  

• infrastructura de transport;  

• divizarea în mai mult de 3 parcele; 

• 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; 

• 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  

• 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. 
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II.2. Viziunea și obiectivul general 
 
În anul 2027, comuna Suplac va fi o comunitate rurală care va oferi locuitorilor săi un nivel al 
calității vieții comparabil cu al zonelor rurale din alte State Membre ale Uniunii Europene. 
Astfel, cetățenii vor avea acces la infrastructură și servicii publice de calitate, începând de la 
cele minimale pentru confortul locuirii (străzi asfaltate, alimentare cu apă potabilă, canalizare, 
gaze naturale, energie electrică, iluminat public, salubritate etc.), până la cele cu caracter 
social sau recreațional (de ex. facilități sportive și culturale moderne). Prin urmare, 
discrepanța de dezvoltare dintre comună și așezările urbane din județ se va diminua, la fel ca 
și motivația pentru migrația către acestea.  
 
La orizontul anului 2027, comuna Suplac va oferi oportunități sporite pentru a dezvolta o 
afacere și a găsi un loc de muncă decent aproape de casă. Astfel, investitorii din alte zone sau 
localnicii cu spirit întreprinzător vor beneficia de condiții mult mai favorabile pentru a 
deschide o afacere în zonă, indiferent de domeniul de care vor fi interesați (agricultură, turism, 
industrie, servicii, construcții etc.). Acestea se referă la accesul la infrastructură de transport 
și tehnico-edilitară modernă, reglementări urbanistice clare privind regimul utilizării 
terenurilor și realizarea construcțiilor, o administrație locală pro-activă, transparentă și 
deschisă dialogului cu mediul de afaceri, o forță de muncă mai bine pregătită. Sectorul agricol 
al comunei va continua să evolueze către un model bazat pe ferme moderne, de mari 
dimensiuni, și activități cu valoare adăugată mai ridicată, precum agricultura ecologică, 
inclusiv prin relansarea tradiției locale din domeniul pomiculturii și viticulturii. Locuitorii 
comunei vor găsi mai ușor un loc de muncă stabil și corespunzător remunerat, nemaifiind 
nevoiți să depindă de practicarea agriculturii de subzistență în propria gospodărie sau de 
ajutoarele sociale.  
 
În anul 2027, comuna Suplac va fi o destinație turistică atractivă pentru amatorii de natură 
și tradiție, fie ei români sau străini. Aceștia vor găsi în satele comunei unități de cazare care 
să îmbine confortul cu specificul local, mai ales în materie de arhitectură sau gastronomie, 
peisaje nealterate, locuri interesante de vizitat și oportunități atractive de petrecere a 
timpului liber, cu precădere în natură, obiceiuri și tradiții bine păstrate.  
 
Comuna Suplac va fi, în anul 2027, o comunitate incluzivă, care păstrează tradiția unei bune 
conviețuiri între diferite etnii și confesiuni religioase. Acest lucru va însemna acces 
nediscriminatoriu la infrastructură și servicii publice, dar și o mai mare atenție a autorităților 
și a sectorului ONG pentru grupurile expuse riscului de excluziune de la educație, ocupare, 
sănătate sau locuire. Sectorul de servicii sociale publice și private va fi extins și diversificat 
astfel încât să răspundă nevoilor diferitelor grupuri vulnerabile (persoane de etnie romă, 
vârstnici, persoane cu dizabilități, copii etc.).  
 
Nu în ultimul rând, Suplacul va fi, la orizontul anului 2027, o comună prietenoasă cu mediul 
înconjurător și capabilă să se adapteze la schimbările climatice, prin investițiile ce vor fi 
realizate în infrastructura de canalizare, în creșterea eficienței energetice a clădirilor, 
valorificarea potențialului de producere a energiei regenerabile, colectarea selectivă a 
deșeurilor sau în prevenția și gestiunea riscurilor naturale.  
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În acest context, obiectivul general al strategiei pentru perioada 2019-2027 este creșterea 
atractivității comunei Suplac pentru locuitori, întreprinzători și turiști, într-o abordare 
integrată, durabilă și incluzivă, care să se axeze pe investiții în infrastructură și servicii 
publice de calitate, acces facil la oportunități de afaceri și ocupare, reducerea riscului de 
sărăcie și atenție față de grupuri defavorizate, precum și pe grija față de mediul înconjurător.  
 

II.3. Obiective specifice, direcții de acțiune și priorități de intervenție 
 

Obiectiv 
specific 

Direcții de 
acțiune 

strategică 

Priorități de 
intervenție 

Corelarea cu 
obiectivele 

tematice ale 
Strategiei 

Europa 2020 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel 

național 

P1. 
Revitalizarea 
infrastructurii 
din comuna 

Suplac în 
vederea 
creșterii 

calității vieții și 
a promovării 

incluziunii 
sociale 

DAS 1.1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii și a 
serviciilor publice 

de bază pentru 
confortul 

cetățenilor și 
atragerea de 

investiții   

PI 1.1.1. Asigurarea 
infrastructurii, 

dotărilor și serviciilor 
pentru mobilitatea 

mărfurilor și 
persoanelor 

Protecția 
mediului și 

promovarea 
utilizării 

eficiente a 
resurselor 

 

PNDR 
PNDL 

Bugetul local 

PI 1.1.2. Asigurarea 
infrastructurii, 
dotărilor  și a 

serviciilor tehnico-
edilitare 

POIM 
PNDR 
PNDL 

Bugetul local 
Fondurile 
proprii ale 

operatorilor 

DAS 1.2. 
Dezvoltarea 

infrastructurii și a 
serviciilor publice  
necesare pentru 

asigurarea 
incluziunii sociale 

PI 1.2.1. Asigurarea 
infrastructurii și a 

serviciilor adecvate 
pentru procesul 

educațional 

Promovarea 
incluziunii 
sociale și 

combaterea 
sărăciei 

 
Investițiile în 

educație, 
competențe 
și învățarea 

pe tot 
parcursul 

vieții 
 

PNDR 
PNDL 
POCU 
MEN 

Bugetul local 

PI 1.2.2. Asigurarea 
infrastructurii 

adecvate pentru 
serviciile medicale și 
de sănătate publică  

PNDR 
PNDL 

Bugetul de 
stat 

Bugetul local 

PI 1.2.3. Asigurarea 
unei game 

diversificate și 
adecvate de servicii 

sociale pentru 
grupurile 

defavorizate și 

PNDR 
POCU 

Bugetul de 
stat 

Bugetul local 
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comunitățile 
marginalizate 

Fonduri 
proprii ale 
ONG-urilor 

PI 1.2.4. Asigurarea 
infrastructurii 

adecvate pentru 
activități culturale și 
sprijinirea organizării 

acestora 

PNDR 
PNDL 

Bugetul local 
Sponsorizări 

PI 1.2.5 Asigurarea 
infrastructurii 

adecvate pentru 
activitățile sportive și 
sprijinirea organizării 

acestora 

CNI 
PNDL 

Bugetul local 

PI 1.2.6. Regenerarea 
spațiilor publice 

PNDR 
Bugetul local 

P2. 
Regenerarea 
economică a 

comunei 
Suplac în 
vederea 

atragerii de 
investiții 

private, de 
turiști și creării 

de locuri de 
muncă 

DAS 2.1. 
Atragerea de 

investiții private 
și crearea de noi 
locuri de muncă 

PI 2.1.1. Atragerea de 
noi investitori străini 
și români în comună   

Îmbunătățire
a 

competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 

pescuitului și 
acvaculturii 

Bugetul local 

PI 2.1.2. Sprijinirea 
dezvoltării 

companiilor existente 
la nivel local 

PNDR 
Start Up 
Nation 

POR 
Bugetul local 

DAS 2.2. Tranziția 
la o agricultură 

modernă, 
competitivă și cu 
valoare adăugată 

ridicată 

PI 2.2.1. Susținerea 
înființării și 

modernizării 
fermelor agricole de 
mari dimensiuni, cu 

precădere în 
domeniul agriculturii 
ecologice, zootehniei, 

viticulturii și 
pomiculturii 

 

Îmbunătățire
a 

competitivit
ății IMM, a 
sectorului 
agricol și a 

pescuitului și 
acvaculturii 

PNDR 
Fonduri 
private 

PI 2.2.2. Susținerea 
cooperativelor, 

composesoratelor și 
a altor forme 
asociative ale 

fermierilor locali 

PNDR 
Fonduri 
private 

PI 2.2.3. Susținerea 
tinerilor 

PNDR 
Fonduri 
private 
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întreprinzători din 
domeniul agriculturii  

PI 2.2.4. Susținerea 
investițiilor private 

din domeniul 
colectării, depozitării, 

procesării și 
distribuției de 

produse 
agroalimentare  

PNDR 
Fonduri 
private 

DAS 2.3. 
Valorificarea 

durabilă a 
potențialului 

turistic al 
comunei Suplac 

PI 2.3.1. Restaurarea 
și conservarea 
patrimoniului 

construit 

 PNDR 
POR 

Bugetul local 

PI 2.3.2. 
Diversificarea ofertei 
de spații de agrement 

din comună  

Fonduri 
private 

Bugetul local 

PI 2.3.3. Promovarea 
comunei ca 

destinație turistică pe 
plan intern și extern 

Bugetul local 
Bugetul CJ  

P3. Gestiunea 
durabilă a 
resurselor 

naturale ale 
comunei 
Suplac și 

combaterea 
schimbărilor 

climatice 

DAS 3.1. 
Reducerea 
poluării și 
utilizarea 

eficientă a 
resurselor 
naturale 

PI 3.1.1. Asigurarea 
unor servicii adecvate 

de salubritate, 
deszăpezire, 
dezinsecție, 

dezinfecție și 
deratizare la nivelul 

comunei 

Protecția 
mediului și 

promovarea 
utilizării 

eficiente a 
resurselor 

 

POIM 
Bugetul local 

Fonduri 
private ale 

operatorului 

PI 3.1.2. Creșterea 
suprafeței spațiilor 

verzi și împădurite de 
la nivelul comunei și 

întreținerea adecvată 
a acestora 

PNDR 
Bugetul de 
stat (AFM) 

Bugetul local 

PI 3.1.3. Conservarea 
adecvată a ariilor 

naturale protejate și 
a peisajelor locale 

POIM 
Fonduri 

proprii ale 
custozilor 

DAS 3.2.  
Prevenirea și 

atenuarea 
efectelor asociate 

PI 3.2.1. Reducerea 
expunerii comunei la 

riscuri naturale și 
antropice  

Promovarea 
adaptării la 
schimbările 
climatice, 

PNDR 
Bugetul de 

stat 
Bugetul local 
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riscurilor naturale 
și antropice  

PI 3.2.2. Creșterea 
capacității locale de 
intervenție în situații 

de urgență 

prevenirea și 
gestionarea 

riscurilor 

PNDR 
Bugetul de 

stat 
Bugetul local 

DAS 3.3. 
Reducerea 

consumului de 
energie 

convențională și 
valorificarea 

potențialului de 
producere a 

energiei 
regenerabile de la 
nivelul comunei 

Suplac 

PI 3.3.1. Creșterea 
eficienței energetice 
a clădirilor, parcului 
auto și a sistemului 
de iluminat public 

 PNDR 
POR 

Bugetul local 
Fonduri 

private ale 
proprietarilo

r 

PI 3.3.2. Promovarea 
utilizării surselor de 

energie regenerabilă 
de la nivel local 

Bugetul de 
stat (AFM) 

Fonduri 
private 

P4. 
Îmbunătățirea 
performanțelo

r 
administrației 
public local din 
comuna Suplac 

pentru a 
asigura o 

dezvoltare 
solidă și 

echilibrată 

DAS 4.1. 
Asigurarea 
resurselor 

umane, 
financiare, 

tehnice, logistice 
și informaționale 

adecvate  la 
nivelul Primăriei 
Comunei Suplac 
pentru a asigura 

servicii publice de 
calitate 

PI 4.1.1. Asigurarea 
documentațiilor de 

planificare a 
dezvoltării comunei 

Îmbunătățire
a eficienței 
administrați

ei publice 
 

Îmbunătățire
a accesului 

la 
tehnologiile 
informației 

și 
comunicațiil
or, precum și 
îmbunătățire
a utilizării și 

calității 
acestora 

 

PNDR 
PNDL 

Bugetul de 
stat 

Bugetul local PI 4.1.2. Valorificarea 
apartenenței la 

structuri asociative și 
promovarea 

parteneriatului 
public-privat 

PI 4.1.3. Asigurarea 
bazei materiale și 
logistice adecvate 

pentru furnizarea de 
servicii publice 

P 4.1.4. Asigurarea 
resurselor financiare 

adecvate pentru 
realizarea de 

investiții publice 

PI 4.1.5. Asigurarea 
resurselor umane 
adecvate pentru 

furnizarea de servicii 
publice 
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Detalierea priorităților de investiții cuprinse în Strategie: 
 

Prioritatea de investiții Tipuri de programe / proiecte / acțiuni 
posibile 

PI 1.1.1. Asigurarea infrastructurii, dotărilor 
și serviciilor pentru mobilitatea mărfurilor 

și persoanelor 

Modernizare drumuri de interes local 
(comunale, de exploatare agricolă, 

forestieră, străzi), trotuare și alei pietonale, 
intersecții, poduri, podețe, marcaje, 
indicatoare, parcări publice, stații de 

transport public.  

PI 1.1.2. Asigurarea infrastructurii, dotărilor  
și a serviciilor tehnico-edilitare 

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă 
potabilă și canalizare, inclusiv conducte de 
aducțiune, stații de pompare, rezervoare, 

branșamente, racorduri, apometre etc.  
Modernizarea rețelei de distribuție a 

gazelor naturale, inclusiv extinderi în satele 
sau zonele nu există rețea.  

Modernizarea rețelei de distribuție a 
energiei electrică (linii, stâlpi, posturi de 

transformare, branșamente etc.), inclusiv 
extinderi în zonele neacoperite de rețea 
Extinderea rețelei de telecomunicații, în 

vederea asigurării accesului la broadband 
pe întreg teritoriul comunei, inclusiv 

îngroparea acestora, unde va fi posibil.  
Extinderea rețelei de iluminat public în 

zonele neacoperite de rețea.  

PI 1.2.1. Asigurarea infrastructurii și a 
serviciilor adecvate pentru procesul 

educațional 

Extinderea infrastructurii educaționale 
pentru a asigura condiții adecvate pentru 

învățământul preșcolar 
Modernizarea și dotarea unităților de 

învățământ existente, inclusiv prin investiții 
în facilitățile sportive. 

Asigurarea transportului școlar pentru elevi 
și sprijinirea navetei pentru cadrele 

didactice 
Implicarea activă în managementul 

instituțiilor de învățământ din comună 
Sprijinirea unor programe sociale cu scopul 

de prevenire a abandonului școlar.  

PI 1.2.2. Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru serviciile medicale și de sănătate 

publică  

Modernizarea și dotarea infrastructurii 
sanitare din comună 

Asigurarea serviciilor de asistență medicală 
comunitară și de mediere sanitară pentru 

grupurile defavorizate.  
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PI 1.2.3. Asigurarea unei game diversificate 
și adecvate de servicii sociale pentru 

grupurile defavorizate și comunitățile 
marginalizate 

Furnizarea, în continuare, a serviciilor 
sociale de bază (anchete sociale, plată 

prestații) 
Dezvoltarea, în PPP, de noi servicii sociale, 

preponderent cu componentă non-
rezidențială, pentru grupuri vulnerabile 

(romi, copii, vârstnici, persoane cu 
dizabilități etc.) 

Promovarea unor măsuri integrate de 
incluziune socială a comunității 

marginalizate din satul Laslău Mic 

PI 1.2.4. Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activități culturale și sprijinirea 

organizării acestora 

Modernizarea și dotarea infrastructurii 
culturale de la nivel local.  

Redeschiderea pentru publicul larg a 
Bibliotecii Comunale. 

Sprijinirea organizării de evenimente 
culturale la nivel local.  

PI 1.2.5 Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activitățile sportive și sprijinirea 

organizării acestora 

Extinderea și modernizarea infrastructurii 
pentru sportul de masă, cel școlar și cel de 

performanță.  
Sprijinirea financiară a cluburilor sportive 

de la nivel local și a unor competiții de 
profil. 

PI 1.2.6. Regenerarea spațiilor publice Amenajarea de spații publice de tipul 
locurilor de joacă pentru copii, a zonelor de 

relaxare, socializare, informare pentru 
locuitorii comunei.  

PI 2.1.1. Atragerea de noi investitori străini 
și români în comună   

Identificarea și reglementarea urbanistică 
corespunzătoare a terenurilor pretabile 

pentru activități economice.  
Asigurarea infrastructurii publice de 
transport și tehnico-edilitare pentru 

terenurile vizate de investitori 
Măsuri active pentru atragerea de 

investitori în zonă (cooperarea cu camere 
de comerț, ambasade, consulate, localități 
înfrățite; adoptarea unor scutiri temporare 
pentru taxe și impozite locale; reducerea la 
minim a birocrației legate de emiterea unor 

avize, autorizații, acorduri; medierea 
contactului cu forța de muncă locală etc.) 

PI 2.1.2. Sprijinirea dezvoltării companiilor 
existente la nivel local 

Informarea agenților economici cu privire 
la oportunitățile de atragere de fonduri 

europene sau de la bugetul de stat pentru 
proiecte de dezvoltare.  
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Sprijinirea activă a proiectelor de 
dezvoltare ale acestora (reglementări PUG;  

concesionare / vânzare / închiriere de 
terenuri; extindere /modernizare căi de 

acces, rețele edilitare; reducere birocrație 
legată de autorizări, avize, acorduri; 

medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
facilități fiscale temporare pentru plata 

taxelor și impozitelor locale etc.).  

PI 2.2.1. Susținerea înființării și 
modernizării fermelor agricole de mari 
dimensiuni, cu precădere în domeniul 

agriculturii ecologice, zootehniei, viticulturii 
și pomiculturii 

 

Informarea agenților economici cu privire 
la oportunitățile de atragere de fonduri 

europene sau de la bugetul de stat pentru 
proiecte de dezvoltare.  

Sprijinirea activă a proiectelor de 
dezvoltare ale acestora (reglementări PUG;  

concesionare / vânzare / închiriere de 
terenuri; extindere /modernizare căi de 

acces, rețele edilitare; reducere birocrație 
legată de autorizări, avize, acorduri; 

medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
facilități fiscale temporare pentru plata 

taxelor și impozitelor locale etc.).  

PI 2.2.2. Susținerea cooperativelor, 
composesoratelor și a altor forme 

asociative ale fermierilor locali 

Informarea agenților economici cu privire 
la oportunitățile de atragere de fonduri 

europene sau de la bugetul de stat pentru 
proiecte de dezvoltare.  

Sprijinirea activă a proiectelor de 
dezvoltare ale acestora (reglementări PUG;  

concesionare / vânzare / închiriere de 
terenuri; extindere /modernizare căi de 

acces, rețele edilitare; reducere birocrație 
legată de autorizări, avize, acorduri; 

medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
facilități fiscale temporare pentru plata 

taxelor și impozitelor locale etc.).  

PI 2.2.3. Susținerea tinerilor întreprinzători 
din domeniul agriculturii  

Informarea agenților economici cu privire 
la oportunitățile de atragere de fonduri 

europene sau de la bugetul de stat pentru 
proiecte de dezvoltare.  
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Sprijinirea activă a proiectelor de 
dezvoltare ale acestora (reglementări PUG;  

concesionare / vânzare / închiriere de 
terenuri; extindere /modernizare căi de 

acces, rețele edilitare; reducere birocrație 
legată de autorizări, avize, acorduri; 

medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
facilități fiscale temporare pentru plata 

taxelor și impozitelor locale etc.).  

PI 2.2.4. Susținerea investițiilor private din 
domeniul colectării, depozitării, procesării 
și distribuției de produse agroalimentare  

Informarea agenților economici cu privire 
la oportunitățile de atragere de fonduri 

europene sau de la bugetul de stat pentru 
proiecte de dezvoltare.  

Sprijinirea activă a proiectelor de 
dezvoltare ale acestora (reglementări PUG;  

concesionare / vânzare / închiriere de 
terenuri; extindere /modernizare căi de 

acces, rețele edilitare; reducere birocrație 
legată de autorizări, avize, acorduri; 

medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
facilități fiscale temporare pentru plata 

taxelor și impozitelor locale etc.).  

PI 2.3.1. Restaurarea și conservarea 
patrimoniului construit 

Protejarea corespunzătoare a 
patrimoniului construit prin reglementări 

urbanistice.  
Sprijinirea proiectelor private de 

consolidare / restaurare a unor clădiri de 
patrimoniu sau cu valoare adăugată 

ridicată (de ex. acordarea unor facilități 
fiscale pentru proprietarii care își 

reabilitează proprietățile).  
Achiziționarea unor clădiri abandonate în 

vederea reabilitării lor.   

PI 2.3.2. Diversificarea ofertei de spații de 
agrement din comună  

Reglementarea urbanistică a unor funcțiuni 
de agrement la nivelul comunei.  

Sprijinirea activă a inițiativelor private din 
domeniu (reglementări PUG;  concesionare 
/ vânzare / închiriere de terenuri; extindere 
/modernizare căi de acces, rețele edilitare; 

reducere birocrație legată de autorizări, 
avize, acorduri; medierea contactului cu 
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alte autorități, cu furnizori de utilități, cu 
persoanele apte de muncă din localitate; 

acordarea unor facilități fiscale temporare 
pentru plata taxelor și impozitelor locale 

etc.). 
Realizarea unor facilități publice de 

agrement (de ex. locuri de pescuit, locuri 
de picnic etc.) 

PI 2.3.3. Promovarea comunei ca destinație 
turistică pe plan intern și extern 

Derularea, în parteneriat cu alte instituții 
și/sau companii private, a unor acțiuni de 

promovare turistică a zonei (de ex. 
instalarea de panouri de informare, 

orientare de-a lungul drumurilor; 
elaborarea de materiale de promovare; 
actualizarea site-ului web al Primăriei cu 

informații turistice; co-finanțarea 
participării la târguri turistice; sprijinirea 
unor artizani locali și promovarea lor în 
cadrul unor evenimente, precum Zilele 

Comunei; colaborarea cu comune înfrățite 
în domeniul turismului etc.) 

PI 3.1.1. Asigurarea unor servicii adecvate 
de salubritate, deszăpezire, dezinsecție, 

dezinfecție și deratizare la nivelul comunei 

Instalarea de coșuri de gunoi, inclusiv 
pentru colectare selectivă, în spațiile 

publice din comună.  
Amenajarea unor platforme pentru 

depozitarea gunoiului de grajd. 
Derularea de acțiuni periodice de eliminare 
a deșeurilor depozitate necontrolat și ilegal 

pe spații publice 
Deszăpezirea și îndepărtarea poleiului de 
pe drumurile publice pe durata sezonului 

rece.  
Derularea de acțiuni de dezinsecție, 

dezinfecție, deratizare în spații și clădiri 
publice.  

PI 3.1.2. Creșterea suprafeței spațiilor verzi 
și împădurite de la nivelul comunei și 

întreținerea adecvată a acestora 

Amenajarea de noi zone verzi în 
intravilanul comunelor.  

Întreținerea spațiilor verzi și a arborilor din 
comună. 

Amenajarea de perdele de protecție de-a 
lungul căilor de comunicații 

Realizarea de împăduriri pe terenurile 
degradate sau nefolosite.  

Implementarea Amenajamentului Pastoral 
aprobat de Consiliul Local.  
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PI 3.1.3. Conservarea adecvată a ariilor 
naturale protejate și a peisajelor locale 

Sprijinirea administrării siturilor Natura 
2000 de pe teritoriul comunei și a 

implementării planurilor de management 
ale acestora de către custozii desemnați.  

PI 3.2.1. Reducerea expunerii comunei la 
riscuri naturale și antropice  

Realizarea de lucrări de întreținere 
permanentă a cursurilor de apă 

(decolmatări, toaletări de vegetație, 
îndepărtare deșeuri etc.) 

Amenajarea de rigole de scurgere a apelor 
pluviale 

Realizarea de împăduriri pentru fixarea 
zonelor afectate de alunecări de teren.  

PI 3.2.2. Creșterea capacității locale de 
intervenție în situații de urgență 

Dotarea corespunzătoare a SVSU cu 
echipamente de intervenție pentru situații 

de urgență 
Amenajarea de hidranți pentru stingerea 

incendiilor 
Măsuri pentru prevenirea incendiilor la 

clădirile publice  

PI 3.3.1. Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor, parcului auto și a sistemului de 

iluminat public 

Reabilitarea termică a clădirilor publice 
(înlocuire tâmplărie, sisteme de încălzire, 

acoperișuri, termoizolare fațade etc.).  
Sprijinirea reabilitării termice a locuințelor 

private (de ex. prin acordarea unor facilități 
fiscale pentru proprietari)  

Înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu 
unele eficiente energetic (de tip LED) 

Achiziționarea de vehicule electrice pentru 
Primărie.  

PI 3.3.2. Promovarea utilizării surselor de 
energie regenerabilă de la nivel local 

Instalarea de panouri fotovoltaice pentru 
clădirile publice 

Promovarea în rândul locuitorilor a 
programelor guvernamentale de tip Casa 

Verde pentru instalarea de panouri 
fotovoltaice.  

Sprijinirea proiectelor private de 
valorificare a resurselor de energie 

regenerabilă din zonă (reglementări PUG;  
concesionare / vânzare / închiriere de 

terenuri; extindere /modernizare căi de 
acces, rețele edilitare; reducere birocrație 

legată de autorizări, avize, acorduri; 
medierea contactului cu alte autorități, cu 
furnizori de utilități, cu persoanele apte de 

muncă din localitate; acordarea unor 
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facilități fiscale temporare pentru plata 
taxelor și impozitelor locale etc.). 

PI 4.1.1. Asigurarea documentațiilor de 
planificare a dezvoltării comunei 

Elaborarea și actualizarea Strategiei de 
dezvoltare locală a comunei 

Elaborarea și actualizarea documentațiilor 
de urbanism (PUG, PUZ) de la nivelul 

comunei 
Înscrierea tuturor imobilelor în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară 
Elaborarea și actualizarea unor strategii sau 
planuri sectoriale (de ex. Planul de analiză 
și acoperire a riscurilor, hărți de risc etc.) 

PI 4.1.2. Valorificarea apartenenței la 
structuri asociative și promovarea 

parteneriatului public-privat 

Implicarea activă în activitățile ADI și GAL 
din care comuna face parte, în vederea 
atragerii de finanțări nerambursabile 

pentru investiții de interes local.  
Promovarea intereselor comunei în cadrul 

Asociației Comunelor din România 
Încheierea de acorduri de înfrățire cu 

localități din alte țări 
Încheierea de acorduri de PPP cu parteneri 
privați (companii, ONG) pentru proiecte ce 
aduc beneficii comunei (de ex. dezvoltarea 
de noi servicii sociale, crearea de noi locuri 

de muncă etc.) 

PI 4.1.3. Asigurarea bazei materiale și 
logistice adecvate pentru furnizarea de 

servicii publice 

Extinderea, reabilitarea și dotarea sediului 
administrativ al comunei, precum și a altor 
clădiri în care funcționează servicii publice.  
Dotarea Primăriei cu utilaje și echipamente 

pentru lucrări edilitar-gospodărești.  
Dotarea Primăriei cu echipamente 

hardware și software pentru activitățile 
curente.  

P 4.1.4. Asigurarea resurselor financiare 
adecvate pentru realizarea de investiții 

publice 

Achiziționarea de servicii de consultanță și 
consolidarea capacității proprii pentru 

atragerea de finanțări nerambursabile din 
fonduri europene și programe 

guvernamentale.  
Creșterea bazei de impozitare de la nivel 
local, prin atragerea de investitori privați.  

Valorificarea unor active publice 
excedentare, prin vânzare / închiriere / 

concesionare 
Asigurarea unui grad ridicat al colectării 

taxelor și impozitelor locale 
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Contractarea de împrumuturi pentru 
proiecte de investiții publice, în limitele 

prevederilor legale și a previziunilor 
bugetare.  

PI 4.1.5. Asigurarea resurselor umane 
adecvate pentru furnizarea de servicii 

publice 

Ocuparea posturilor vacante din 
organigrama instituției cu personal 

corespunzător calificat 
Derularea de programe profesională 

continuă pentru personalul din 
administrația locală, cu precădere în 

domeniile-cheie (achiziții publice, fonduri 
europene, GIS și urbanism etc.) 

Dezvoltarea unui set de proceduri și 
mecanisme de management pentru 

eficientizarea utilizării personalului existent 
și remunerarea corespunzătoare a 

performanței.  
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Capitolul III. Planul de acțiune (operațional) și managementul 
implementării strategiei de dezvoltare locală a comunei Suplac 
 

III.1. Portofoliul (fișele) de proiecte prioritare ale Comunei Suplac pentru perioada 2019-
2027: 
 
În vederea implementării măsurilor și a atingerii obiectivelor și țintelor subsumate viziunii de 
dezvoltare a Comunei Suplac pe termen lung, au fost identificate următoarele proiecte 
prioritare ce ar trebui duse la îndeplinire până în anul 2027:  
 
 
Proiectul Prioritar nr. 1 
 

Titlul proiectului Modernizare drum de interes local Suplac – 
Vaidacuta 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.1.1. Asigurarea infrastructurii, dotărilor 
și serviciilor pentru mobilitatea mărfurilor și 
persoanelor 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Gradul redus de modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local, inclusiv trotuare 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede asfaltarea a circa 5 km de 
drum de interes local, care face legătura 
între satele Suplac și Vaidacuta, inclusiv 
podețe, poduri, acostamente, accese, 
marcaje etc.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1,500,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 
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Proiectul Prioritar nr. 2 
 

Titlul proiectului Reabilitare și modernizare străzi în comuna 
Suplac 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.1.1. Asigurarea infrastructurii, dotărilor 
și serviciilor pentru mobilitatea mărfurilor și 
persoanelor 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Gradul redus de modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local, inclusiv trotuare 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede modernizarea a 7,7 km de 
străzi, inclusiv acostamente, rigole pentru 
ape pluviale, accese la proprietăți, podețe 
tubulare și poduri. 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

Licitație 

Bugetul estimativ 2,300,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 

 
Proiectul Prioritar nr. 3 
 

Titlul proiectului Reabilitare și modernizare străzi în comuna 
Suplac (Etapa II) 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.1.1. Asigurarea infrastructurii, dotărilor 
și serviciilor pentru mobilitatea mărfurilor și 
persoanelor 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Gradul redus de modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local, inclusiv trotuare 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede asfaltarea a circa 5 km de 
străzi în comuna Suplac, inclusiv 
acostamente, rigole de scurgere ape 
pluviale, accese proprietăți, podețe, poduri.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1,500,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 
PNDR 
Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 4 
 

Titlul proiectului Modernizare trotuare în comuna Suplac 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.1.1. Asigurarea infrastructurii, dotărilor 
și serviciilor pentru mobilitatea mărfurilor și 
persoanelor 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Gradul redus de modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local, inclusiv trotuare 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede modernizarea a circa 15 
km de trotuare și alei pietonale din comuna 
Suplac 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1,000,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 

 
Proiectul Prioritar nr. 5 
 

Titlul proiectului Rețea de alimentare cu  apă în localitățile 
Laslău Mare și Laslău Mic și rețea de 
canalizare menajeră în localitățile Suplac, 
Laslău Mare, Laslău Mic 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.1.2. Asigurarea infrastructurii, dotărilor  
și a serviciilor tehnico-edilitare 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Ponderea ridicată a locuințelor care nu au 
acces la apă potabilă și canalizare 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede extinderea stației de 
epurare Idrifaia, extindere rețea de 
canalizare pe 15,3 km, racorduri canalizare 
pentru 720 de gospodării, stații de pompare 
apă uzată, traversări, gospodărie de apă, 
conductă de aducțiune, rezervor de 
înmagazinare apă, extindere rețea de 
distribuție apă pe 5,8 km, branșamente 
pentru 420 de gospodării.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

În curs de implementare 

Bugetul estimativ 2,800,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 
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Proiectul Prioritar nr. 6 
 

Titlul proiectului Construire grădiniță în localitatea Idrifaia 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.1. Asigurarea infrastructurii și a 
serviciilor adecvate pentru procesul 
educațional 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac  

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Lipsa infrastructurii adecvate pentru 
învățământul preșcolar 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede construcția unei grădinițe 
pentru copii din satul Idrifaia.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2019) 

În curs de implementare 

Bugetul estimativ 150,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDR 2014-2020 

 
 
 
Proiectul Prioritar nr. 7 
 

Titlul proiectului Modernizare Cămin Cultural Laslău Mare și 
Cămin Cultural Laslău Mic  

 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.4. Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activități culturale și sprijinirea 
organizării acestora 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Oferta culturală săracă 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede execuția de lucrări de 
renovare, înlocuire tâmplărie, refacere 
acoperiș, instalații, finisaje interioare și 
exterioare, dotare cu echipamente tehnice și 
mobilier etc. 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

În implementare 

Bugetul estimativ 500,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDR 2014-2020 
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Proiectul Prioritar nr. 8 
 

Titlul proiectului Construire capelă mortuară în satul Suplac 
 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.4. Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activități culturale și sprijinirea 
organizării acestora 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Existenta doar a unei capele mortuare în 
comună, în satul Idrifaia 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede construcția unei clădiri cu 
destinația de capelă mortuară în satul 
Suplac.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 100,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare Bugetul local 

 
 
Proiectul Prioritar nr. 9 
 

Titlul proiectului Construire teren multifuncționale de sport 
cu gazon sintetic în satul Idrifaia 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.5 Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activitățile sportive și sprijinirea 
organizării acestora 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Infrastructura sportivă deficitară 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede amenajarea unui teren 
multifuncțional de sport, dotat cu suprafață 
sintetică, împrejmuire, instalație de 
iluminat, gradene pentru spectatori, bănci 
de rezerve.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 50,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDR 
CNI 
Bugetul local  
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Proiectul Prioritar nr. 10 
 

Titlul proiectului Construire teren multifuncționale de sport 
cu gazon sintetic în satul Laslău Mare 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.5 Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activitățile sportive și sprijinirea 
organizării acestora 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Infrastructura sportivă deficitară 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede amenajarea unui teren 
multifuncțional de sport, dotat cu suprafață 
sintetică, împrejmuire, instalație de 
iluminat, gradene pentru spectatori, bănci 
de rezerve.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 50,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDR, CNI 
Bugetul local  

 
Proiectul Prioritar nr. 11 
 

Titlul proiectului Construire teren multifuncționale de sport 
cu gazon sintetic în satul Laslău Mic 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 1.2.5 Asigurarea infrastructurii adecvate 
pentru activitățile sportive și sprijinirea 
organizării acestora 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Infrastructura sportivă deficitară 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Proiectul prevede amenajarea unui teren 
multifuncțional de sport, dotat cu suprafață 
sintetică, împrejmuire, instalație de 
iluminat, gradene pentru spectatori, bănci 
de rezerve.  

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 50,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDR, CNI 
Bugetul local  
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Proiectul Prioritar nr. 12 
 

Titlul proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea 
sediului administrativ al Comunei Suplac 

Prioritatea de investiții din Strategie în 
care se încadrează 

PI 4.1.3. Asigurarea bazei materiale și 
logistice adecvate pentru furnizarea de 
servicii publice 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Suplac 

Punctul Slab din Analiza SWOT la care 
răspunde proiectul 

Baza logistică precară a administrației locale 

Scurta descriere a activităților propuse prin 
proiect 

Primăria Suplac funcționează într-o clădire 
veche, cu suprafață redusă. 

Stadiul pregătirii proiectului (la momentul 
2018) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 400,000 Euro 

Sursele potențiale de finanțare PNDL 
Bugetul local 
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III.2. Pașii necesari pentru implementarea proiectelor prioritare  
 
Pentru asigurarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, propunem următorul plan 
de acţiune, structurat pe trei intervale de timp: 
 

Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2019) 

Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală în cadrul 
Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în acest 
sens 

Primăria Suplac 
Consiliul Local 
Consultant 

Finalizarea proiectelor aflate într-un stadiu avansat de 
maturitate (de ex. modernizarea căminelor culturale 
din Laslău Mare și Laslău Mic, extinderea rețelei de apă 
și apă uzată).  

Primăria Suplac 
Constructor selectat 

Elaborare și aprobarea documentaţiilor tehnico-
economice aferente proiectelor prioritare din Strategie 
(identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care 
să ateste regimul juridic al terenurilor, studii de 
prefezabilitate-fezabilitate, studii de impact, planuri de 
afaceri, documentaţii urbanistice, etc.) 

Primăria Suplac 
Alte categorii de beneficiari din 
localitate 
Consultanți  

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de 
finanţare pentru proiectele prioritare din Strategie. 
Pregătirea cererilor de finanțare și a altor documente 
necesare pentru accesarea respectivelor surse de 
finanțare. 

Primăria Suplac 
Consultanți 

Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari  
privați asupra surselor de finanţare disponibile pentru 
aceștia 

Primăria Suplac 
Autorităţi de Management / 
Organisme Intermediare 
Instituţia Prefectului Mureș 

Planificarea multianuală a bugetului având în vedere 
resursele necesare pentru implementarea proiectelor 
prioritare şi stabilirea graficului de 
derulare/implementare a Strategiei de Dezvoltare 
Locală  

Primăria Suplac 
Consiliul Local 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane 
pentru implementarea cu succes a proiectelor 
prioritare, prin recrutarea de personal suplimentar, 
formare profesională, achiziție servicii de consultanță. 

Primăria Suplac 
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Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2020-2023) 

Acţiuni Responsabili 

Implementarea proiectelor prioritare (realizare 
achiziţii publice, executare lucrări, etc.), cu precădere a 
celor realizate cu fonduri europene din exercițiul 
financiar 2014-2020 și de la bugetul de stat 

Primăria Suplac 
Consultanți 

Atragerea de investiții private în domeniile prioritare 
din Strategie  (de ex. acordarea de facilități fiscale 
întreprinzătorilor privați care creează locuri de muncă 
în oraș, concesionarea / închirierea de terenuri etc.) 

Primăria Suplac 
Consiliul Local 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte prioritare  

Primăria Suplac 
Consultanți 

 

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2024-2027)  

Acţiuni Responsabili 

Depunerea spre finanțare și implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană aferentă 
exercițiului financiar 2021-2027 

Primăria Suplac 
Consultanți 

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 
Locală pentru perioada 2019-2027 și actualizarea 
acesteia pentru perioada post 2027 

Primăria Suplac 
Consiliul Local 
Consultanți 
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III.3.  Managementul implementării strategiei. Comunicarea aferentă acesteia 
 
La momentul elaborării strategiei, au fost identificate o serie de riscuri care ar putea afecta 
implementarea acesteia, pentru care au fost propuse măsuri de atenuare, după cum urmează: 
 

Risc identificat Probabilitate 
de apariție 

Impact 
asupra 

obiectivelor 
Strategiei 

Măsuri de atenuare 
propuse 

Durata mare a 
procedurilor de achiziție 

publică a lucrărilor de 
construcții 

Ridicată Ridicat Achiziționarea de servicii 
externe de consultanță 

pentru pregătirea temelor 
de proiectare, a 

documentațiilor de atribuire 
și pentru asistența juridică 

Calitatea precară a 
lucrărilor de construcții 

executate de firmele 
contractate 

Ridicată Ridicat Pregătirea unor contracte 
de lucrări care să cuprindă 

cerințe și indicatori de 
performanță clari, corelați 

cu graficele de plată, clauze 
de reziliere favorabile 
Primăriei, precum și 

penalități pentru întârzieri 
impuse contractorilor.  

Suprasolicitarea 
personalului existent la 
nivelul Primăriei și lipsa 
unor competențe-cheie 

(achiziții publice, 
urbanism, asistență 
socială, atragerea de 

fonduri europene, audit, 
inginerie în construcții 

etc.) 

Ridicată Mediu Achiziționarea de servicii de 
consultanță pentru 

pregătirea proiectelor 
(consultanță în atragerea de 

fonduri, proiectare) și 
managementul proiectelor 
(raportări, supravegherea 

lucrărilor).  
Formarea continuă a 
personalului existent. 

Realocarea posturilor în 
cadrul organigramei funcție 

de volumul de muncă 
aferent proiectelor de 

investiții.   

Competiție ridicată pentru 
accesarea fondurilor 

europene în perioada de 
programare 2014-2020 

Ridicată Mediu Achiziționarea de servicii 
externe de consultanță 

pentru atragerea de fonduri 
europene și pentru 

managementul proiectelor 
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Depunerea în termen a 
proiectelor elaborate 

Monitorizarea permanentă 
a graficelor de 
implementare 

Veniturile proprii 
insuficiente la bugetul 

local pentru a asigura un 
flux de numerar constant 
pentru investițiile publice 

Ridicată Mediu Planificarea multi-anuală a 
bugetului de dezvoltare al 

Primăriei. 
Solicitarea de prefinanțări 

de la instituțiile 
finanțatoare. 

Contractarea de 
împrumuturi pe termen 

scurt care să asigure 
necesarul de numerar.  

Interesul scăzut al 
sectorului ONG și privat de 

a colabora cu 
administrația locală pentru 

proiecte de interes 
comunitar 

Ridicată Mediu Promovarea în rândul 
mediului de afaceri din 
județ a inițiativelor de 

concesionare, vânzare sau 
închiriere de terenuri aflate 
în patrimoniul comunei, de 

ex. prin colaborarea cu 
Camera de Comerț și 

Industrie 
Inițierea de contacte directe 
și întâlniri cu ONG-uri care 

sunt active în domeniul 
social, cultural, educațional 

etc. în alte UAT-uri din 
județ.  

 
După cum se poate observa, cele mai multe dintre riscurile identificate au ca origine resursele 
limitate de care dispune administrația locală în raport cu volumul și complexitatea investițiilor 
publice planificate pentru perioada 2019-2020. Punctul de plecare îl reprezintă faptul că în 
cadrul Primăriei lucrează, în prezent, puțin peste 10 persoane, care sunt nevoite să acopere o 
serie de sarcini care depășesc adesea competențele de bază ale acestora (spre exemplu, 
asistenții medicali comunitari se ocupă de anchetele sociale și gestionarea dosarelor de ajutor 
social, deși pregătirea lor de bază e una medicală). Pe de altă parte, veniturile proprii se ridică 
la maxim 40% din încasările totale la bugetul local și nu trec de 2 mil. lei/an, fiind adesea 
insuficiente chiar și pentru acoperirea cheltuielilor de bază, în timp ce majoritatea investițiilor 
publice se realizează cu fonduri de la bugetul de stat sau din programe europene. În acest 
context, principala provocare cu privire la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală se 
referă la creșterea capacității administrative a Primăriei și la conceperea unor mecanisme 
instituționale adecvate în acest sens.  
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Această dezvoltare a capacității administrației locale trebuie totuși privită într-o abordare 
pragmatică. Astfel, pe termen scurt, posibilitățile legale și financiare ale Primăriei de a angaja 
personal suplimentar sau de a-și spori semnificativ veniturile proprii sunt extrem de limitate. 
Cu toate acestea, instituția are deja în derulare proiecte de investiții care depășesc de 3-4 ori 
bugetul anual al instituției. Așadar, pe termen scurt, soluția recomandabilă pentru a gestiona 
aceste proiecte este ca Primăria să continue să apeleze la resurse umane externe, sub forma 
externalizării serviciilor de proiectare de lucrări, scrieri de cereri de finanțare, management 
de proiect, audit financiar, asistență juridică etc. De asemenea, instituția poate întreprinde 
unele măsuri pentru o mai bună gestiune a personalului existent, de ex. prin regândirea 
organigramei, formarea continuă a personalului propriu, măsuri de recompensare a 
performanței acestuia, realizarea de schimburi de bune practici cu alte administrații comunale 
din țară etc.  
 
Pe termen lung însă, aceste măsuri nu vor asigura așa-numita ”amprentă instituțională” 
necesară pentru a menține un ritm susținut al investițiilor publice și o calitate ridicată a 
serviciilor pentru cetățeni și mediul de afaceri. Astfel, ținta pentru anul 2027 ar trebui să fie 
consolidarea echipei proprii de experți (fie ei funcționari publici sau personal contractual) de 
la nivelul Primăriei, mai ales în domeniile unde competențele sunt deficitare în prezent: 
fonduri europene, investiții, urbanism, asistență socială, achiziții publice, asistență juridică.  
 
Organigrama Primăriei cuprinde un post vacant de Administrator Public, care ar putea fi 
ocupat de un expert care ar trebui să monitorizeze permanent sursele de finanțare disponibile 
pentru proiectele de investiții prioritate din Strategie, să pregătească note de fundamentare 
pentru Consiliul Local și conducerea Primăriei, să pregătească caietele de sarcini / temele de 
proiectare, să pregătească procedurile de achiziție publică și să coordoneze activitatea 
consultanților,  proiectanților, executanților / furnizorilor selectați, să monitorizeze 
implementarea acestora și să pregătească rapoartele de progres, să mențină legătura cu toți 
actorii relevanți (de ex. autorități de management, organisme intermediare, bănci etc.), să 
promoveze rezultatele proiectelor derulate, să se ocupe de atragerea de investiții private, de 
informarea antreprenorilor locali cu privire la sursele de finanțare disponibile etc.  
 
De asemenea, adoptarea noului PUG impune și o consolidare a capacității de punere în 
aplicare a acestuia. Chiar dacă recrutarea de către Primărie a unui absolvent de studii de 
arhitectură și urbanism este improbabilă, instituția ar putea coopta un specialist cu studii 
tehnice care să urmeze și cursuri postuniversitare în domeniul urbanismului sau cursuri de 
pregătire în domeniul Sistemelor Informatice Geografice (GIS). Acesta ar putea coordona, în 
paralel, și activitatea de investiții a Primăriei.  
 
Consolidarea capacității administrative de la nivel local nu vizează doar instituția Primăriei, ci 
întreaga comunitate. Astfel, ducerea la îndeplinire a Strategiei implică un dialog continuu între 
toți actorii locali relevanți (Primărie, Consiliul Local, cetățeni, agenți economici, poliție, 
biserici, școli, eventuale ONG-uri interesate de comunitare), chiar și parteneriate între aceștia. 
În cadrul procesului de elaborare  al Strategiei de Dezvoltare Locală au fost organizate 
interviuri cu Primarul și personalul de execuție din cadrul Primăriei Suplac, dar și cu alți factori 
interesați. Varianta de lucru a strategiei a fost transmisă consilierilor locali și a fost disponibilă 
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în format fizic și electronic la sediul Primăriei pentru toți actorii interesați în vederea 
consultării și formulării de observații/completări, care au fost integrate de consultanții care s-
au ocupat de pregătirea documentului. 
 
Ulterior aprobării sale în Consiliul Local, Strategia de Dezvoltare Locală va fi publicată pe site-
ul WEB al Primăriei Suplac și va transmisă spre informare GAL ”Podișul Târnavelor”, CJ și 
Instituția Prefectului Mureș.  
 

III.4. Monitorizarea implementării strategiei și evaluarea acesteia 
 
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei acoperă o perioadă destul de lungă de timp (circa 8 
ani) și se suprapune peste trei mandate de primar sau de consilier local, context în care 
punerea ei în aplicare va trebui să fie urmărită constant pentru a identifica și elimina anumite 
blocaje în implementarea unor proiecte sau acțiuni, dar și pentru a asigura o coerență a 
intervențiilor de-a lungul timpului, dincolo de ciclurile electorale.  
 
Procedura de monitorizare propusă este una relativ simplă, adaptată la capacitatea 
administrativă limitată a Primăriei, respectiv: 

- La începutul fiecărui an calendaristic, o persoană din aparatul executiv al Primăriei 
(desemnată printr-o dispoziție a Primarului, de preferință Administratorul Public, după 
ocuparea poziției vacante), va pregăti un scurt raport de progres al implementării 
Strategiei, la care se va anexa valoarea indicatorilor de realizare imediată aferenți 
anului precedent. Acesta va fi prezentat conducerii Primăriei, precum și Consiliului 
Local, în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a diferitelor obstacole 
întâmpinate în calea ducerii la îndeplinire a proiectelor prioritare. Primul astfel de 
raport va fi prezentat la începutul anului 2020, cu indicatorii aferenți anului 2019; 

- Raportul de monitorizare prezentat la începutul fiecărui an va avea următoarea 
structură minimală: 

• Introducere: informații succinte privitoare la perioada acoperită de raportul de 
monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în 
implementarea Strategiei (de ex. date furnizate de Aparatul de Specialitate, de 
personalul GAL, de CJ etc.), dificultăţi întâmpinate. 

• Descrierea activităţilor desfăşurate în procesul de monitorizare (de ex. colectarea 
și centralizarea datelor de la actorii sus-menționați, informări primite de la 
consultanți, proiectanți, executanți, finanțatori etc.;  

• Analiza riscurilor aferente implementării Strategiei (plecând de la riscurile deja 
prezentate în document, la care se pot adăuga altele identificate pe parcursul 
implementării); 

• Prezentarea proiectelor prioritare care au făcut obiectul procesului de 
monitorizare, plecând de la fișele prezentate în Strategie; 

• Recomandări de eficientizare a implementării fiecărui proiect prioritar în parte; 

• Concluzii finale - o apreciere generală privind progresul înregistrat în 
implementarea Strategiei. 
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La finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, adică sfârșitul anului 
2026 sau începutul anului 2027, se va genera un Raport final de monitorizare a implementării 
Strategiei, care se va prezenta de asemenea conducerii Primăriei și Consiliului Local, care va 
include o analiză a: 

• gradului de realizare a indicatorilor de rezultat cuprinşi în strategie; 

• impactului efectiv în termeni de eliminare a punctelor slabe identificate în Analiza 
SWOT; 

• sustenabilităţii rezultatelor obţinute (de ex. asigurarea cheltuielilor de operare și 
mentenanță aferente obiectivelor realizate, asigurarea necesarului de resurse umane 
pentru funcționarea acestora etc.); 

• motivelor care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea proiectelor 
prioritare; 

• eventualelor riscuri manifestate și neplanificate;  

• lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru planificarea investițiilor 
în perioada următoare (post 2027).  

 
De asemenea, dat fiind faptul că fondurile europene pot reprezenta o sursă importantă de 
finanțare a proiectelor prioritare și că această Strategie acoperă două exerciții financiare 
europene (2014-2020 și 2021-2027), este probabil ca lista de proiecte prioritare să necesite 
modificări în timp. În acest sens, recomandăm actualizarea acesteia prin adoptarea unei HCL 
de câte ori este nevoie, cu condiția ca noile proiecte să se subscrie viziunii de dezvoltare, 
obiectivului general, obiectivelor specifice și direcțiilor de acțiune strategică cuprinse în 
documentul strategic.  

 
Pentru monitorizarea implementării strategiei, se propune următorul set de indicatori de 
rezultat și de realizare imediată, la nivel de direcție de acțiune, respectiv de prioritate de 
intervenție, care vor fi documentați periodic, conform cu metodologia de monitorizare 
propusă mai sus: 
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a) Indicatorii de rezultat: 

 

Direcție de 
acțiune 

strategică 

Indicatorul de 
rezultat 

U.M. Valoarea de 
bază 

Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 
documentar

e 

DAS 1.1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii și 
a serviciilor 

publice de bază 
pentru 

confortul 
cetățenilor și 
atragerea de 

investiții   
 

Ponderea 
drumurilor de 
interes local 
modernizate 

% 60 100 Primărie 

Ponderea 
străzilor 

modernizate 

% 0 80 Primărie 

Ponderea 
locuințelor 
branșate la 

rețeaua de apă 
potabilă 

% 30 90 Primărie 

Ponderea 
locuințelor 

racordate la 
rețeaua de 
canalizare 

% 20 90 Primărie 

Ponderea 
locuințelor 
branșate la 

rețeaua de gaze 
naturale 

% 80 90 DELGAZ 
GRID 

DAS 1.2. 
Dezvoltarea 

infrastructurii și 
a serviciilor 

publice 
necesare 
pentru 

asigurarea 
incluziunii 

sociale 

Speranța de viață 
a populației 

Ani 74 77 INS 

Ponderea 
populației cu 

studii liceale și 
superioare în 

totalul populației 

% 17 25 INS 

Ponderea 
populației care 

locuiește în 
comunități rurale 

marginalizate 

% 10 0 Banca 
Mondială 

Valoarea indicelui 
de dezvoltare 
umană locală 

Punct
e 

62 70 Banca 
Mondială 

ȘDAS 2.1. 
Atragerea de 

Agenți economici 
activi în comună 

Nr. 35 50 Primărie 
ORC 
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investiții 
private și 

crearea de noi 
locuri de muncă 

Locuri de muncă 
existente în 

sectorul privat 
din comună 

Nr. 70 200 Primărie 
ITM 

Agenți economicii 
cu capital străini 
activi în comună 

Nr. 0 2 Primărie 
ORC 

DAS 2.2. 
Tranziția la o 
agricultură 
modernă, 

competitivă și 
cu valoare 
adăugată 
ridicată 

Mărimea medie a 
exploatațiilor 

agricole 

Ha 5,7 10 RGA 2020 

Ferme zootehnice 
cu peste 1.000 de 

capete de 
animale 

Ha 0 2 RGA 2020 

Operatori din 
agricultura 
ecologică 

Nr. 1 5 RGA 2020 

DAS 2.3. 
Valorificarea 

durabilă a 
potențialului 

turistic al 
comunei Suplac 

Sosiri ale turiștilor 
în unitățile de 

cazare 

Nr. 200 1.000 Primărie 

DAS 3.1. 
Reducerea 
poluării și 
utilizarea 

eficientă a 
resurselor 
naturale 

Ponderea 
suprafețelor verzi 

(intravilan și 
extravilan) în 

totalul suprafeței 
administrative a 

comunei 

% 11 13 Primărie 

OS3.2. 
Prevenirea și 

atenuarea 
efectelor 
asociate 
riscurilor 

naturale și 
antropice 

Situații de 
urgență 

gestionate cu 
implicarea SVSU 

Nr./an 4 5 SVSU 

DAS 3.3. 
Reducerea 

consumului de 
energie 

convențională 
și valorificarea 

potențialului de 

Ponderea 
clădirilor 

reabilitate termic 
în total fond 

construit 

% 7 50 Primărie 

Capacitatea 
instalată a 

MW 0 2 Primărie 
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producere a 
energiei 

regenerabile de 
la nivelul 

comunei Suplac 

unităților de 
producere a 

energiei 
regenerabile 

DAS 4.1. 
Asigurarea 
resurselor 

umane, 
financiare, 

tehnice, 
logistice și 

informaționale 
adecvate  la 

nivelul 
Primăriei 

Comunei Suplac 
pentru a 

asigura servicii 
publice de 

calitate 

Volumul 
investițiilor 

publice realizate 
în perioada 2019-

2027 

Mil. 
Euro 

0 5,000,000 Primărie 

Ponderea 
imobilelor 
înscrise în 

sistemul de 
cadastru și 
publicitate 
imobiliară 

% 5 100 Primărie 
OCPI 
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b) Indicatorii de realizare imediată (valoare de referință este zero): 

 

Prioritatea de intervenție Indicatorul de 
realizare 

U.M. Valoarea 
țintă pentru 

anul 2027 

Sursa de 
documentar

e 

PI 1.1.1. Asigurarea 
infrastructurii, dotărilor și 

serviciilor pentru mobilitatea 
mărfurilor și persoanelor 

 

Lungime drumuri 
de interes local 
modernizate / 

reabilitate  

Km. 5 Primărie 

Lungime trotuare 
amenajate / 
modernizate 

Km. 15 Primărie 

Lungime străzi 
modernizate / 

reabilitate 

Km.  13 Primărie 

PI 1.1.2. Asigurarea 
infrastructurii, dotărilor  și a 
serviciilor tehnico-edilitare 

 

Lungime rețea de 
canalizare 
construită 

Km. 6 Primărie 

Lungime rețea de 
alimentare cu apă 

construită 

Km. 15 Primărie 

Lungime rețea 
gaze naturale 

extinsă / 
modernizată 

Km. 5 DELGAZ 
GRID 

Corpuri de 
iluminat montate 

Nr. 100 Primărie 

PI 1.2.1. Asigurarea 
infrastructurii și a serviciilor 

adecvate pentru procesul 
educațional 

Unități de 
învățământ nou-

construite 

Nr. 1 Primărie 

Microbuze 
școlare 

achiziționate 

Nr. 1 Primărie 

Unități de 
învățământ 
reabilitate / 
modernizate 

Nr. 4 Primărie 

PI 1.2.2. Asigurarea 
infrastructurii adecvate 

pentru serviciile medicale și 
de sănătate publică  

Unități sanitare 
reabilitate / 

modernizate / 
dotate 

Nr. 1 Primărie 

PI 1.2.3. Asigurarea unei game 
diversificate și adecvate de 

servicii sociale pentru 

Persoane care au 
beneficiat de 

prestații sociale 

Nr. 150 Primărie 
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grupurile defavorizate și 
comunitățile marginalizate 

 

sociale în anul 
curent 

Centre / servicii 
nou-înființate 

(inclusiv în PPP) 

Nr. 1 Primărie 

Comunități rurale 
marginalizate 

care au beneficiat 
de măsuri 

integrate de 
incluziune 

Nr. 1 Primărie 

PI 1.2.4. Asigurarea 
infrastructurii adecvate 

pentru activități culturale și 
sprijinirea organizării acestora 

 

Cămine culturale 
reabilitate / 

modernizate / 
dotate 

Nr. 4 Primărie 

Evenimente 
culturale 

organizate în anul 
curent 

Nr. 5 Primărie 

PI 1.2.5 Asigurarea 
infrastructurii adecvate 

pentru activitățile sportive și 
sprijinirea organizării acestora 

Terenuri de sport 
amenajate  

Nr. 3 Primărie 

Cluburi sportive 
sprijinite financiar 

Nr. 1 Primărie 

PI 1.2.6. Regenerarea spațiilor 
publice 

Locuri de joacă 
pentru copii 
amenajate 

Nr. 4 Primărie 

PI 2.1.1. Atragerea de noi 
investitori străini și români în 

comună   
 

Firme cu capital 
străin care au 
beneficiat de 

sprijin din partea 
autorităților 

locale 

Nr. 2 Primărie 

PI 2.1.2. Sprijinirea dezvoltării 
companiilor existente la nivel 

local 

Firme cu capital 
autohton care au 

beneficiat de 
sprijin din partea 

autorităților 
locale 

Nr. 5 Primărie 

PI 2.2.1. Susținerea înființării 
și modernizării fermelor 

agricole de mari dimensiuni, 
cu precădere în domeniul 

agriculturii ecologice, 
zootehniei, viticulturii și 

pomiculturii 

Exploatații 
agricole care au 

beneficiat de 
sprijin financiar 

pentru 
modernizare 

Nr. 5 AFIR 
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PI 2.2.2. Susținerea 
cooperativelor, 

composesoratelor și a altor 
forme asociative ale 

fermierilor locali 

Structuri 
asociative 

funcționale la 
nivel local care au 

beneficiat de 
sprijin financiar 

Nr. 3 AFIR 

PI 2.2.3. Susținerea tinerilor 
întreprinzători din domeniul 

agriculturii  

Tineri fermieri 
care au beneficiat 

de sprijin 
financiar pentru 

instalare 

Nr. 5 AFIR 

PI 2.2.4. Susținerea 
investițiilor private din 

domeniul colectării, 
depozitării, procesării și 
distribuției de produse 

agroalimentare  

Unități de 
depozitare și de 

procesare a 
produselor 

agricole care au 
beneficiat de 

sprijin financiar 

Nr. 1 AFIR 

PI 2.3.1. Restaurarea și 
conservarea patrimoniului 

construit 

Număr de 
monumente 
istorice nou-

clasificate și cu 
arii de protecție 

reglementate 
urbanistic 

Nr. 3 Primărie 

Număr de clădiri 
monument istoric 

restaurate 

Nr. 1 Primărie 

PI 2.3.2. Diversificarea ofertei 
de spații de agrement din 

comună  
 

Spații de 
agrement nou-
amenajate la 

nivel local 

Nr.  3 Primărie 

PI 2.3.3. Promovarea comunei 
ca destinație turistică pe plan 

intern și extern 

Acțiuni de 
promovare 
turistică a 

comunei derulate 
în anul curent 

Nr. 3 Primărie 

PI 3.1.1. Asigurarea unor 
servicii adecvate de 

salubritate, deszăpezire, 
dezinsecție, dezinfecție și 

deratizare la nivelul comunei 

Coșuri de gunoi 
instalate  

Nr. 50 Primărie 

PI 3.1.2. Creșterea suprafeței 
spațiilor verzi și împădurite de 

la nivelul comunei și 

Suprafața de 
spații verzi nou-

amenajate 

Mp 10.000 Primărie 
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întreținerea adecvată a 
acestora 

Suprafața de 
terenuri 

împădurite / 
perdele de 
protecție 

Ha 10 Primărie 

PI 3.1.3. Conservarea 
adecvată a ariilor naturale 

protejate și a peisajelor locale 

Situri NATURA 
2000 cu plan de 

management 
implementat 

Nr. 2 Primărie 

PI 3.2.1. Reducerea expunerii 
comunei la riscuri naturale și 

antropice  
 

Lungimea 
cursurilor de apă 

pe care s-au 
realizat lucrări de 

decolmatare 

Km. 10 Primărie 

PI 3.2.2. Creșterea capacității 
locale de intervenție în situații 

de urgență 

Echipamente de 
intervenție 

achiziționate 
pentru SVSU 

Nr. 10 Primărie 

PI 3.3.1. Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor, 

parcului auto și a sistemului 
de iluminat public 

Clădiri publice 
reabilitate termic 

Nr. 2 Primărie 

PI 3.3.2. Promovarea utilizării 
surselor de energie 

regenerabilă de la nivel local 

Clădiri publice 
dotate cu panouri 

fotovoltaice 

Nr. 2 Primărie 

PI 4.1.1. Asigurarea 
documentațiilor de planificare 

a dezvoltării comunei 

Strategii de 
dezvoltare locală 

adoptate 

Nr. 1 Primărie 

Planuri 
urbanistice 

generale 
adoptate 

Nr. 1 Primărie 

Suprafața de 
teren înscrisă în 

sistemul de carte 
funciară 

Ha 4.000 Primărie 

PI 4.1.2. Valorificarea 
apartenenței la structuri 
asociative și promovarea 

parteneriatului public-privat 

Proiecte finanțate 
la nivel local prin 

GAL/ADI 

Nr. 5 Primărie 

PI 4.1.3. Asigurarea bazei 
materiale și logistice adecvate 
pentru furnizarea de servicii 

publice 
 

Sedii 
administrative 

extinse / 
reabilitate / 
modernizate 

Nr. 1 Primărie 
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Utilaje 
achiziționate 
pentru lucrări 

publice 

Nr. 2 Primărie 

P 4.1.4. Asigurarea resurselor 
financiare adecvate pentru 

realizarea de investiții publice 

Sume atrase din 
fonduri europene 
în perioada 2019-

2027 

Euro 3.000.000 Primărie 

Sume atrase din 
programe 

guvernamentale 
în perioada 2019-

2027 

Euro 2.000.000 Primărie 

PI 4.1.5. Asigurarea resurselor 
umane adecvate pentru 

furnizarea de servicii publice 

Personal recrutat 
în administrația 
publică locală  

Nr. 5 Primărie 

Personal din 
administrația 

locală participant 
la activități de 

formare în anul 
curent 

Nr. 3 Primărie 
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