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1. CADRUL STRATEGIC 
 

Context european, național, regional și județean 

 

În elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Solovăstru trebuie ținut cont și de politicile, strategiile 

și programele existente la nivel european, național și regional. 

 

Nivel european  

 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene. Scopul abordării este 

îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare 

integrată între dezvoltarea economică, protecția mediului și justitie socială.  

 

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă a devenit obiectiv asumat începând cu 1997, prin 

Tratatul de la Maastricht, în anul 2001 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă la Gotherborg, 

iar in 2006 a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită. Atingerea 

obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și fără 

comunități capabile să utilizeze resursele în mod rațional și eficient și să descopere potențialul economic 

al economiei, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială.  

 

Politica de dezvoltare regională a fost concepută ca să completeze celelalte politici de dezvoltare și să 

susțină acțiunile întreprinse de Comunitatea Europeană, dar și de fiecare stat membru în parte, în 

vederea realizării unei coeziuni teritoriale, în contextul unei piețe unice europene. În acest fel, permite 

tuturor cetățenilor UE, indiferent de locul în care trăiesc, să beneficieze de efectele unui proiect comun, 

care vizează solidaritatea economică și socială. Prin natura ei, politica regională finanțează programele 

de dezvoltare teritorială propuse de statele membre, care sunt implementate, pe baza unor parteneriate, 

la nivel regional, de către autoritățile regionale sau locale, sub controlul direct al Comisiei Europene.  

 

Fiind o politică cu un caracter orizontal, politica regională susține și alte inițiative ale UE care se 

adresează direct unor domenii considerate strategice: educația, ocuparea forței de muncă, energia, 

mediul, piața unică, cercetarea și inovarea etc. 

 

În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia Europa 2020, ca o măsură 

menită să ajute la combaterea efectelor crizei și la o regenerare a vieții economice europene printr-un 

program coordonat de reforme, în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general al acestei strategii 

este transformarea Uniunii Europene (UE) într-o economie inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, 

pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, al productivității și pentru a asigura coeziunea 

economică, socială și teritorială.  

 

La începutul anului 2018, au început discuțiile cu privire la o viitoare politică regională 2021 -2027, 

pornind de la premisa că UE trebuie să joace un rol important la nivel global și că ar fi necesar să se 
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implice în asigurarea unei stabilități într-o societate în continuă mișcare și transformare. Premisele fac 

referire atât la aspectele tradiționale, cât și la elementele de noutate care, împreună, pot conduce la o 

mai bună înțelegere a modului în care se alocă și se utilizează fondurile comunitare. Aceste premise sunt 

următoarele: 

1. Identificarea unor priorități strategice de investiții, susținute de procese inovative, tehnologii 

digitale și modernizarea industriei, de o tranziție rapidă spre o economie cu emisii reduse de carbon și 

de lupta împotriva schimbărilor climatice etc.; 

2. O mai bună adaptare la nevoile regionale: regiunile din sudul și estul Europei vor fi beneficiarii 

cei mai importanți ai politicii de coeziune, alături de alte categorii de regiuni grupate pe aceleași tipare ca 

și în perioada actuală de programare (regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni de tranziție și regiuni 

dezvoltate). Prin noua politică de coeziune se solicită o mai bună conlucrare între autoritățile locale, 

regionale și centrale, acesta fiind considerat unul dintre punctele-cheie ale succesului și al creșterii 

impactului teritorial. Acest aspect vine la pachet cu majorarea ratelor de cofinanțare, care se presupune 

că va conduce la o creștere a răspunderii celor care doresc să acceseze fonduri pentru proiectele urbane, 

regionale etc.; 

3. Stabilirea unor norme mai clare, mai puține, mai concise și a unui cadru mai flexibil de 

accesare a fondurilor comunitare. Se va continua procesul de reducere a complexității normelor și a 

birocrației inițiat în actuala perioadă de programe, de asemenea, crearea unui cadru unic de 

reglementare pentru toate fondurile comunitare. Statele membre pot alege să transfere o parte din 

resursele politicii de coeziune către programul InvestEU. 

 

Noul Cadru Financiar Multianual (CFM) va acoperi perioada de șapte ani dintre 2021 și 2027. Bugetul va 

permite Uniunii Europene să răspundă provocărilor actuale și viitoare și să își îndeplinească prioritățile 

politice, în concordanță cu Foaia de parcurs de la Bratislava, cu declarația de la Roma și cea de la Sibiu, 

precum și cu Agenda strategică pentru perioada 2019-2024. CFM, consolidat prin „Next Generation EU” 

(NGEU), va fi, de asemenea, principalul instrument pentru punerea în aplicare a pachetului de redresare 

ca răspuns la consecințele socio – economice ale pandemiei de COVID-19. 

 

CFM pentru perioada 2021-2027 va avea următoarea structură:  

➢ Rubrica 1 „Piața unică, inovare și sectorul digital”;  

➢ Rubrica 2 „Coeziune, reziliență și valori”, care va include urmatoarele subrubrici:  

- coeziunea economică, socială și teritorială 

- reziliență și valori; 

➢ Rubrica 3 „Resurse naturale și mediu”, care va include un subplafon pentru cheltuieli legate de 

piață și plăți directe;  

➢ Rubrica 4 „Migrație și gestionarea frontierelor”;  

➢ Rubrica 5 „Securitate și apărare”;  

➢ Rubrica 6 „Vecinătate și întreaga lume”;  

➢ Rubrica 7 „Administrație publică europeană”, care va include un subplafon pentru cheltuielile 

administrative ale instituțiilor.  

Gruparea cheltuielilor pe rubrici și clustere de politici este menită să reflecte prioritățile politice ale Uniunii 

și să ofere flexibilitatea necesară în interesul alocării eficiente a resurselor. În plus, reducerea numărului 
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de programe vizează asigurarea coerenței și promovarea sinergiilor. Cadrul general va reflecta o 

simplificare și va conduce la o reducere a birocrației pentru beneficiari și pentru autoritățile de 

management; acesta va promova egalitatea de șanse garantând faptul că activitățile și acțiunile din 

cadrul programelor și al instrumentelor relevante țin seama de perspectiva de gen și contribuie la 

egalitatea între femei și bărbați. 

 

Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 

decembrie 2020 Regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și Pachetul de 

Relansare Economică Next Generation EU (NGEU). 

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1.074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state 

membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de 

dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o 

finanțare fără precedent în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și 

prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone. 

 

Cele 1.074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 capitole de buget: 

 

Tabel 1  Împărțirea CFM pe capitole       (mld. euro) 

Capitole de buget CFM 
Next 

GenerationEU 
TOTAL 

1.Piața unică, inovare și sectorul digital 132,8 10,6 143,4 

2. Coeziune, reziliență și valori 377,8 721,9 1.099,7 

3. Resurse naturale și mediu 356,4 17,5 373,9 

4. Migrație și gestionarea frontierelor  22,7 - 22,7 

5. Securitate și apărare 13,2 - 13,2 

6. Vecinătate și întreaga lume 98,4 - 98,4 

7. Administrația publică europeană 73,1 - 73,1 

TOTAL CFM  1.074,3  750 1.824,3  

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

 

Politica de coeziune și dezvoltare regională reprezintă unul dintre pilonii de bază ai Uniunii Europene, 

prin care aceasta își pune în aplicare principiile și țintele convenite cu toate regiunile și statele membre. 

 

În ceea ce privește viitoarea politică de coeziune și dezvoltare regională, aceasta propune un grad ridicat 

de adaptabilitate la modificările rapide ce apar pe parcursul implementării, dar în același timp va încerca 

să țină seama de nevoile regiunilor mai puțin dezvoltate și de șansele pe care acestea le au (sau nu) pe 

o piață unică și puternic concurențială, așa cum este în prezent cea existentă în cadrul Comunității 

Europene. Pentru aceste regiuni încadrate în categoria mai puțin dezvoltate, politica regională ar putea 

fi o șansă de rezolvare a unor probleme legate în special de infrastructură, de educație, într-un cuvânt, 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
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de nevoile de bază, ulterior ele sperând că vor atinge și o societate a inovării, așa cum este prevăzut 

pentru viitor.  

Noua politică de coeziune propune o conlucrare mai bună între autoritățile locale, regionale și centrale, 

aceasta fiind considerată unul dintre punctele – cheie ale succesului și creșterii impactului teritorial al 

investițiilor realizate prin programele operaționale regionale finanțate din fondurile comunitare. Pentru a 

face față evenimentelor cu caracter neprevăzut, noul cadru de programare combină stabilitatea necesară 

investițiilor cu flexibilitatea unor reglementări și propune reevaluări ale politicilor regionale în vederea 

adaptării lor la modificările apărute pe parcurs, motiv pentru care noul buget, CFM pentru coeziune, 

reziliență și valori, propus pentru reducerea diferențelor între regiunile bogate și sărace este de 377,8 

mld. Euro, în creștere față de perioadele anterioare, așa cum reiese din figura nr. 1. 

 

Figură 1 - Bugetul  alocat politicii de coeziune, în perioada 2021-2027 (mld. euro) 

Sursa:https://www.researchgate.net/publication/336738391_Politica_de_coeziune_si_dezvoltare_regionala_in_noua_perioa

da_de_programare_2021-2027 

 

Viitoarea politică de coeziune și dezvoltare regională, pentru perioada 2021 – 2027, va avea un număr 

de cinci obiective tematice, astfel: 

• Europa mai inteligentă: prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii  

• Europa mai verde: fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

• Europa conectată: cu rețele strategice de transport și digitale 

• Europa mai socială: pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 
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• Europa mai apropiată de cetățenii săi: prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

În ceea ce privește susținerea regională, finanțarea provenită din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR) și din Fondul de Coeziune (FC) vor fi direcționate către primele două priorități. Ținând 

cont de venitul național brut pe locuitor, statele membre ar trebui să investească între 65% și 85% din 

alocările primite de la cele două fonduri în primele două priorități (inovare și mediu). 

Totodată pentru perioada 2021-2027 s-a decis: 

➢  O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în 

tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe 

cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări 

climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să 

sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către 

autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

➢ Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 

Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină 

birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie 

de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE 

implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de 

asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele 

naționale și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor. 

➢ Un cadru mai flexibil 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de flexibilitate 

bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va determina dacă 

este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților 

emergente, a executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări. 

În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi necesară o aprobare 

oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în 

caz de dezastru natural.  

➢ O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța economică a Uniunii 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, în care 

întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și coordonare cu Programul de 

sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, Recomandările Specifice fiecărei Țări (RST) formulate în contextul semestrului 

european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru conceperea programelor din cadrul 

politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor 

din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 
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➢ Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și migrație 

vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate 

în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranților în 

momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara 

cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă 

comună, Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +.  

➢ Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor interregionale 

pentru inovare 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să utilizeze 

părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele 

membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un 

nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, 

denumit Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor interregionale 

pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult 

pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big data), 

economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică.  

➢ Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante 

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul de locuri de 

muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al 

performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța 

programelor va fi evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de transparență și pentru ca 

cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de 

implementare o dată la două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată 

automat. 

➢ Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de investiții. Ele pot fi completate eficient de 

instrumente financiare, care au un efect de pârghie și sunt mai aproape de piață. În mod voluntar, statele 

membre vor putea transfera o parte din resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat 

central, pentru a accesa garanția oferită de bugetul UE. Combinarea subvențiilor și instrumentelor 

financiare este mai ușoară, iar noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult capital 

privat. 

➢ Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii de coeziune 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe necesitatea de a comunica 

mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre și regiunile au consolidat cerințele 

de comunicare, de exemplu în ceea ce privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea 

proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri de informare prin rețelele sociale. În 

același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică, introducându-se un singur 

branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar toate finanțările disponibile pentru 

întreprinderi și o bază de date unică pentru proiecte gestionată de Comisie. 
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Bugetul alocat agriculturii pentru perioada 2021-2027 se va ridica la 365 miliarde de euro, cu aproximativ 

20 de miliarde de euro mai mult decât cel alocat de executivul UE în propunerea sa din iulie 2018. Cu 

toate acestea bugetul este semnificativ mai mic față de bugetul PAC 2014-2020, care a totalizat 383 

miliarde de euro. 

 

În urma alocării fondurilor Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2021-2027 din bugetul pe 

termen lung al UE, s-a convenit asupra unui regulament de tranziție pentru anii 2021 și 2022. 

Regulamentul de tranziție va extinde majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în perioada 2014-

2020, dar va adăuga în același timp noi elemente pentru a include obiective de mediu mai ambițioase și 

pentru a asigura o tranziție lină către viitorul cadru PAC, așa cum este prevăzut în propunerile Comisiei.  

 

Alocarea totală pentru Politica Agricolă Comună (PAC) a fost imparțită între două fonduri (adesea 

denumite „cei doi piloni” ai PAC): 

❖ FEGA („primul pilon” al PAC) va furniza pana la 270 milioane EUR pentru schemele de sprijinire 

a veniturilor, restul sumelor fiind dedicate sprijinirii piețelor agricole. 

❖ Pentru FEADR („al doilea pilon” al PAC), alocarea totală se ridică la 78,8 miliarde EUR. Aceasta 

include 8,1 miliarde de euro de la Next Generation a instrumentului de redresare al UE pentru a 

ajuta la abordarea provocărilor pandemiei COVID-19. Aproximativ 30% din fondurile de 

recuperare vor deveni disponibile în 2021, restul de 70% urmând să fie eliberat în 2022 

 

Propunerile Comisiei vizează promovarea unui sector agricol durabil și competitiv, care să poată contribui 

în mod semnificativ la Pactul verde european, în special în ceea ce privește Strategia „De la fermă la 

consumator” și Strategia privind biodiversitatea. Propunerile se concentrează în special pe: 

❖ asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori; 

❖ stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și de climă; 

❖ păstrarea agriculturii în inima societății europene. 

 

Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene sau „PAC”, așa cum este aceasta cunoscută, are drept 

scop sprijinirea veniturilor fermierilor, oferind un trai rezonabil pentru aceștia și îmbunătățirea 

productivității agricole, asigurând o aprovizionare stabilă cu alimente accesibile și protejând, în egală 

măsură mediul înconjurător. 

Ca și direcții de acțiune propuse, PAC 2021-2027 își propune: 

❖ sprijinirea veniturilor agricole viabile și reziliența în întreaga Uniune pentru a spori siguranța 

alimentară; 

❖ orientarea spre piață și creşterea competitivităţii, inclusiv un focus mai mare pe cercetare, 

tehnologie și digitalizare; 

❖ îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; 

❖ atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural; 

❖ promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea 

locală în mediul rural, inclusiv bio-economia și silvicultura durabilă 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#overview
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/transitional-regulation_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_ro
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La nivel național 

Parlamentul European a aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1.074 

miliarde de euro, iar din valoarea totală bugetată, România a obținut aproximativ 7,4%, respectiv 79,9 

miliarde euro, sumă ce va fi folosită sub forma unui pachet de redresare economică, ce vizează pe de-o 

parte îmbunătățirea infrastructurii din țara noastră, construirea de noi spitale și școli, modernizarea 

sistemelor publice, cât și sume ce vor fi alocate pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România, în 

domenii cheie. 

 

România va beneficia de 80 miliarde euro, dintre care 30.5 miliarde euro îi revin Politicii de Coeziune, 

30.46 miliarde euro – Facilității de Reziliență și Relansare și 19.34 miliarde euro – Politicii Agricole.  

Astfel țara noastră primește în exercițiul financiar 2021-2027 o alocare de peste două ori mai mare față 

de valoarea obținută în intervalul 2014-2020, ceea ce înseamnă o disponibilitate financiară mai mare 

pentru companiile cu activitate în România, atât pentru nevoile proprii (dezvoltare, digitalizare), cât și 

indirect pentru a executa lucrări de infrastructură: eficiență energetică, școli, grădinițe, reabilitare de 

drumuri, construire de autostrăzi, poduri, construirea de noi spitale, investiții care vor genera dezvoltare 

pe orizontală în rândul companiilor românești.  

 

Acordul de Parteneriat reprezintă documentul strategic național, negociat de România cu Comisia 

Europeană, care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene 

în perioada de programare 2021 – 2027. Acesta este cel de-al treilea Acord de Parteneriat pe care 

România   l-a semnat cu Comisia Europeană de la aderarea la Uniunea Europeană. 

 

Cu cinci Obiective de Politică (OP), un Obiectiv Specific aferent Fondului pentru Tranziție Justă și alte 

mecanisme de asigurare a complementarităților și sinergiilor între programe și fonduri cu alte instrumente 

ale UE, Acordul de parteneriat stabilește principalele direcții de dezvoltare. 

Obiectivele de Politică sunt: 

▪ OP 1 – O Europă mai inteligentă – 4,92 miliarde euro (FEDR) 

▪ OP 2 – O Europă mai ecologică – 7,135 miliarde euro (FEDR) + 1,087 miliarde euro (FC) 

▪ OP 3 – O Europă mai conectată – 2,978 miliarde euro (FEDR) + 2,24 miliarde euro (FC) 

▪ OP 4 – O Europă mai socială – 2,674 miliarde euro (FEDR) + 6,649 (FSE+) 

▪ OP 5 – O Europă mai apropiată de cetățenii săi – 0,63 miliarde euro (FEDR) 

▪ OS FTJ – 1,766 miliarde euro (FTJ)  

 

În următorii șapte ani, Politica de Coeziune va viza îmbunătățirea competitivității și susținerea inovării, 

promovarea investițiilor verzi, adaptarea la schimbările climatice, asigurarea accesibilității persoanelor și 

conectivității orașelor, dar și dezvoltarea serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățenilor. 

Cele 30,5 miliarde euro alocate Politicii de Coeziune în viitoarea perioadă de programare vor fi împărțite 

astfel: 

▪ 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății; 
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▪ 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care vor fi sprijinite 

incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 

▪ 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru a 

dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă; 

▪ 1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini 

diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

 

        Figură 2  – Alocarea bugetelor aferente Politicii de Coeziune    (mld. euro) 

 
Sursa: https://mfe.gov.ro/  

 

La nivelul programelor operaţionale, alocările financiare sunt următoarele: 

Programul 
Alocarea financiară pentru 

perioada 2021-2027 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 4,615 miliarde de euro 

Programul Operațional Transport (POT) 8,3 miliarde de euro 

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  7,72 miliarde euro 

Programul Operațional Sănătate (POS)  4,73 miliarde euro 

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)  2.594 miliarde euro 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare (POCIDIF)  
2,14 miliarde de euro 

Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 1,76 miliarde euro 

Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 5,987 milioane euro 

 

55%26%

14% 5%

Politica de coeziune 2021 - 2027

FEDR  - 19 mld euro FSE+ - 6.07 mld euro FC - 4.49 mld euro FTJ - 1.76 mld euro

https://mfe.gov.ro/


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL 
MUREȘ 2021-2027 

 

 

P r i m ă r i a  S o l o v ă s t r u  
 

Page 16 

Pe lângă cele 80 miliarde euro fonduri nerambursabile disponibile României, propunerea Comisiei 

Europene pentru Cadrul Financiar Multianual din perioada 2021-2027 destinat Politicii Agricole Comune 

se ridică la circa 20,5 miliarde de euro. Din această sumă, 13.3 miliarde reprezintă plățile directe, în timp 

ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR). Și alocările pentru FEADR se vor face în baza unor indicatori. În plus, rata de cofinanțare a 

statelor membre propusă de Comisia Europeanã este de 65-80% FEADR. 

 

Principalele propuneri legate de direcțiile de acțiune în exercițiul financiar 2021-2027 pentru 

FEADR vizează: 

❖ Investiții în exploatații agricole, pomicole, unități de procesare, servicii de bază în mediul rural și 

investiții non-agricole: 38%; 

❖ Sprijin pentru mediu și climă: 35%; 

❖ Sprijin pentru bunăstarea animalelor și instrumente de gestionare a riscurilor: 9%; 

❖ Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8%; 

❖ Cooperare și inovare: 6%; 

❖ Schimb de cunoștințe și informare și asistență tehnică: 4%; 

 

La nivel național PAC 2021-2027 are ca și obiective specifice propuse: 

I. FERMA: 

1. Sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în 

vederea îmbunătățirii securității alimentare 

2. Îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui 

accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării 

3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric 

II. MEDIU: 

4. Contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice 

și la adaptarea la acestea 

5. Promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse 

naturale precum apa, solul și aerul 

6. Contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 

conservarea habitatelor și a peisajelor 

III. FERMIER: 

7. Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale 

8. Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și 

a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii 

sustenabile 

9. Îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la 

hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la 

deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. 
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Figură 3 – Obiective comune ale PAC 

 
Sursă: https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-strategic/PAC-2021-2027.pdf 

 

In altă ordine de idei, planul strategic PAC urmărește următoarele aspecte importante: 

❖ Simplificarea: stabilirea de către fiecare stat membru a propriilor criterii de eligibilitate pentru 

sprijinul de la nivelul UE, ținând cont de circumstanțele lor individuale; 

❖ Flexibilitate pentru transferurile între alocări: până la 15% pot fi transferate între plățile directe 

și FEADR; => un procent mai ridicat poate fi transferat dinspre plățile directe către alocările 

FEADR pentru intervențiile care vizează obiectivele de mediu și climă (15%) și pentru 

instalarea tinerilor   fermieri (2%); 

❖ Promovarea Instrumentelor Financiare și a regulilor de flexibilizare a instrumentelor financiare; 

❖ Transferarea accentului politicii de la conformitate la performanță, prin stabilirea unor obiective 

raportate la conditiile si nevoile locale; 

❖ Atragerea tinerilor fermieri; 

❖ Accesul la finanțare și la credite, accesul la cunoștințe și consiliere; 

❖ O mai  bună  direcționare  a  sprijinului  spre  fermele  mici  și  mijlocii  și  spre  zonele  care  

se  confruntă  cu constrângeri naturale pentru menținerea mai multor locuri de muncă în cadrul 

fermelor și continuarea activității agricole pe întregul teritoriu, consolidând astfel structura 

socio-economică a zonelor rurale; 

❖ Un nivel mai ridicat de ambiție privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice 

prin ad optarea unor bune practici în agricultură care să includă cunoștințe, inovare și cea mai 

recentă tehnologie; 

❖ Acțiuni pentru crearea de noi locuri de muncă şi creșterea economică în spațiul rural. 

https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/plan-national-strategic/PAC-2021-2027.pdf
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❖ Creșterea productivității agricole (inclusiv prin progresul tehnic și folosirea optimă a factorilor 

de producție) 

 

La nivel regional 

 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a Planului de 

Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare la nivel regional. 

PDR își propune să răspundă nevoii de a avea la dispoziție un document - cadru la nivel regional prin 

care se stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul 

perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea 

obiectivelor. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru a fost realizat în conformitate cu metodologia 

orientativă elaborată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ce vizează atât 

conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și 

aprobare al acestora 

 

Strategia Regională urmărește pe tot parcursul său concentrarea tematică în jurul obiectivelor majore 

stabilite la nivel european în cadrul Noii Politici de Coeziune pentru perioada 2021-2027: inovare, 

digitalizare, transformare economică, reducerea emisiilor de carbon și combaterea schimbărilor climatice, 

creșterea gradului de conectare prin dezvoltarea rețelelor de transport și de internet, incluziune socială 

prin creșterea accesului la educație, ocupare și la servicii de sănătate de calitate și, nu în ultimul rând 

apropierea de nevoile concrete ale comunităților. 

 

Viziunea care stă la baza dezvoltării regionale este ambiția ca, pe termen mediu ”Regiunea Centru 

să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe 

cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în 

atenția fiecărui cetățean”. 

Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare este ca Regiunea Centru să atingă în anul 2027 un nivel 

convergență economică de 70% față de media Uniunii Europene. 

Regiunea Centru va avea, în perioada de programare 2021-2027, propriul Program Operațional 

Regional, cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, având ca punct de pornire necesitățile 

regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție pentru mediul public și cel de afaceri, pentru 

inovare-cercetare, dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea 

patrimoniului cultural și a turismului. 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre 

acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice: 

❖ Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

❖ Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare 

❖ Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate 

❖ Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice 
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❖ Turism și patrimoniu cultural 

❖ Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultură 

În procesul de elaborare al PDR Centru s-au avut în vedere câteva principii fundamentale, și anume:  

❖ parteneriatul activ la nivel regional prin activitățile desfășurate în cadrul structurilor 

consultative create (Comitetul Regional de Planificare, grupurile tematice de lucru, grupurile 

județene de lucru) și o abordare mixtă a procesului: bottom up (nevoi, soluții, proiecte) și top 

down (integrare, corelare, prioritizare)  

❖ concentrarea și prioritizarea obiectivelor, mărindu-se în acest fel eficacitatea utilizării 

resurselor alocate  

❖ coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, ținându-se cont de complementaritatea 

cu alte strategii naționale sau regionale (inclusiv cu Strategia de Specializare Inteligentă a 

Regiunii Centru)  

❖ cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin utilizarea unor indicatori SMART de 

monitorizare ai PDR Centru  

❖ implicarea beneficiarilor încă din faza de elaborare a Strategiei prin crearea unui portofoliului 

regional de proiecte  

 

Conform reglementărilor legale în vigoare, cuprinse în cadrul Legii 315/2004 privind Dezvoltarea 

Regională în România, după avizarea sa de către Comitetul Regional de Planificare ,,Centru”, PDR 

Centru 2021-2027 va fi aprobat de către Consiliul de Dezvoltare Regională - forul decizional al Regiunii 

Centru. 

Implementarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru se va întinde de-a lungul perioadei 2021-2029 

și va avea la bază atât finanțări nerambursabile din fonduri europene disponibile după aprobarea 

Programelor Operaționale aferente perioadei 2021-2027, oportunitățile de finanțare oferite în cadrul PAC 

2021-2027 (prin Planul Național Strategic și sistemul de plăți directe), noile pachete financiare și 

programe europene adoptate ca răspuns la criza generată de pandemia COVID 19 (ex. PNRR, Next 

Generation EU, EU4Health etc) cât și alocările disponibile prin programele naționale (ex. PNDL, 

Programul de stimulare a înnoirii Parcului național auto, Casa Verde, PNCDI etc), toate aceste surse 

putând acoperi doar în parte nevoile de finanțare ale Strategiei, fiind astfel nevoie și de mobilizarea unor 

resurse financiare proprii sau atrase de către autorități locale, companii și universități. Planul de 

Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027 este însoțit de portofoliul regional de proiecte, care include 

proiectele majore, cu un impact larg, semnificativ, care vor fi susținute pentru a se asigura o mai eficientă 

implementare a PDR. 

Suma totală estimată a fi atrasă în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 este peste 1,18 miliarde 

euro. Autoritățile administrației publice locale, dar și întreprinderile, incubatoarele sau acceleratoarele de 

afaceri, precum și universitățile, clusterele, organizațiile de cercetare-dezvoltare vor putea accesa 

finanțări pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a Regiunii Centru, din următoarele domenii (cu 

suma alocată estimată): 

❖ regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 229.991.307 milioane 

euro 

❖ regiune digitală – 116.38 milioane euro 
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❖ regiune cu comunități prietenoase cu mediul – 451.54 milioane euro 

❖ regiune accesibilă – 168.03 milioane euro 

❖ regiune educată – 83.69 milioane euro 

❖ regiune atractivă – 81.12 milioane euro 

❖ asistență tehnică – 50.88 milioane euro. 

Programele Operaționale aferente perioadei 2021-2027, cuprind o serie de oportunități de finanțare 

oferite în cadrul PAC 2021-2027 (prin Planul Național Strategic și sistemul de plăți directe). Având in 

vedere segmentul agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural din România, putem considera că 

obiectivele regiunii se întrepătrund perfect cu obiectivele enunțate în Planul Național Strategic pentru 

perioada 2021-2027. Astfel în urma unei analize a acestui sector s-a identificat faptul că există multe 

provocări care trebuie abrdate în perioada urmatoare, printre care menționăm: numărul mare al fermelor 

mici, dotarea slabă din punct de vedere tehnologic si structura duală a exploatărilor agricole, aspecte de 

mediu care pot conduce la diminuarea productivității, degradarea spațiului rural și îmbătrânirea populației 

în spațiul rural, acces redus la servicii de bază și infrastructură deficitară, numărul redus de produse cu 

valoare adăugată, deficit de personal calificat în sectorul agricol, sporirea impactului schimbărilor 

climatice și scăderea biodiversității, etc. 

În acest context, se vor continua eforturile pentru atingerea potențialului de dezvoltare socio-economică 

prin abordarea următoarelor obiective: 

1. Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea 

alimentară, având ca rezultat așteptat:  

❖ asigurarea unor venituri stabile în rândul fermierilor 

❖ creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar 

❖ creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și  asigurarea 

securității alimentare 

❖ sporirea valorii adăugate a produselor agricole 

❖ diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă si reducerea 

variabilității veniturilor agricole 

❖ creșterea nivelului de digitalizare în sectorul agroalimentar și mediul rural 

❖ optimizarea fluxului de informații în cadrul sectorului agricol și facilitarea legăturilor dintre 

cercetara/inovare și practică 

2. Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor climatice și contribuția 

la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de mediu și climă 

❖ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din activități agricole 

❖ adaptarea la efectele schimbărilor climatice in sectoarele agricol și forestier 

❖ gestionarea eficientă a resurselor naturale si mentinerea unui impact redus al agriculturii 

asupra resurselor naturale (apă, aer, sol) 

❖ asigurarea produselor agroalimentare sănătoase 

❖ menținerea unui status de conservare bun al biodiversității și păstrarea zonelor cu înaltă 

valoare naturală 

❖ conservarea caracteristicilor spatiului rural și a peisajelor naturale 

3. Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale 
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❖ creșterea veniturilor populației din mediul rural 

❖ creșterea calității vieții din mediul rural 

❖ sporirea numărului de tineri implicați în sectoarele agroalimentar, non agricol și în spațiul rural, 

corelat cu creșterea rolului educației antreprenoriale agricole pentru acestia 

❖ reducerea gradului de sărăcie și al riscului de excluziune socială în spațiul rural 

❖ dezvoltarea Zonei Montane din România 

❖ reducerea abandonului zonelor rurale, în special manifestat în rândul populației tinere 

❖ creșterea gradului de utilizare de noi tehnologii în sectorul agro-alimentare de către tineri 

 

În cadrul planului strategic PAC 2021-2027 se regăsesc o serie de programe (ex. PNDR, PNS, PNA, 

ș.a.), iar interesul României este ca PAC să continue să fie o politică puternică, bazată pe cei doi piloni, 

cu o alocare bugetară la fel de consistentă ca până în prezent, care să poată răspunde provocărilor 

economice, de mediu și sociale. 

 
Figură 4 – Planul Strategic PAC 2021 – 2027 

 
Sursă: https://europedirect-adrcentru.ro/images/5-POLITICA_PAC_2021-2027.pdf 

 

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro, iar 
alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost 
efectualte în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de 
prioritățile programului de guvernare și în același timp de Regulamentul de tranziție, conform căruia 37% 
din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu și bunăstare. Astfel sumele au fost alocate după cum 
urmează: 
 

https://europedirect-adrcentru.ro/images/5-POLITICA_PAC_2021-2027.pdf
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❖ Fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro 

❖ Fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro 

 

În sectorul vitivinicol, conform proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, România va 

avea, în perioada 2021-2027, o alocare financiară anuală de 45.8 milioane euro pentru intervenții în 

sectorul vitivinicol.  

Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul Planului Naţional 

Strategic (PNS) sunt:  

❖ promovarea vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică protejată sau a 

vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;  

❖ restructurarea și reconversia plantațiilor viticole;  

❖ asigurarea recoltei;  

❖ investiții;  

❖ distilarea subproduselor 

 

Sectorul apiculturii, conform Anexei V a proiectului de Regulament privind Planurile Strategice, 

România va avea în perioada 2021-2027 o alocare financiară anuală de 6.081.630 euro pentru intervenții 

în sectorul apiculturii. 

Scopul Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, este de îmbunătăţire a producţiei şi 

comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea 

analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi pentru achiziţionarea de: medicamente pentru 

tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora 

în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de 

ceară, maturator, combinezon apicol, mănuşi de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru 

descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare-

descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi, mătci şi/sau familii de albine, precum 

şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în 

apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în 

apicultură, achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, şi echipament 

pentru ambalarea mierii. 

În viitoarea Politică Agricolă Comună 2012-2027 se va pune accent pe susținerea formelor 

asociative din sectorul agricol în principal organizațiile de producători. Prin urmare o serie de forme 

de sprijin se vor acorda prin intermediul organizațiilor de producători. 
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La nivel județean  

 

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare instituţională şi respectarea principiului european 

al parteneriatului, în baza H.G.R. nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a PND, la nivelul 

judeţului Mureş se va înfiinţa o structură partenerială formală, care are rolul de a contribui la elaborarea 

Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş. Grupul de lucru este alcătuit din instituţii publice şi private, 

implicând autorităţi precum: administraţia publică locală, instituţii publice, universităţi, organizaţii ale 

societăţii civile, parteneri economici, în domenii ce acoperă toate domeniile vieţii sociale. Acest grup de 

lucru va fi coordonat de Consiliul Judeţean Mureş, care asigură şi secretariatul acestuia.  

 

Judeţul Mureş, valorificând poziţia sa strategică, bogăţia resurselor de care dispune şi oportunităţile, îşi 

propune să devină un judeţ dinamic, orientat către progres, cu renume în domeniul medical şi al 

cercetării, cu o economie sustenabilă, (bazată pe o agricultură intensivă, pe o industrie cu valoare 

adăugată ridicată şi un sector de servicii atractiv), susţinută de o infrastructură modernă şi accesibilă 

tuturor mureşenilor, asigurând astfel locuitorilor săi premizele unui nivel de trai ridicat, un judeţ unde noul 

se construieşte pe tradiţiile multiculturale. 

 

Obiectiv general  

Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, reducerea disparităţilor existente 

între mediul urban şi rural, în scopul creării unui climat favorabil pentru locuitori, întreprinzători şi turişti. 

 

Obiective specifice de dezvoltare  

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Mureş este axată pe următoarele 7 domenii prioritare:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale  

2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării  

3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor alternative de energie  

4. Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi a silviculturii  

5. Dezvoltarea turismului  

6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale  

7. Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente  
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PROFILUL STRATEGIC 
 
Luând în calcul contextul european favorabil diminuării disparităţilor de dezvoltare socială și economică 

existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene prin finanţarea zonelor mai puţin 

dezvoltate, strategia de dezvoltare locală poate genera resurse prin elementele sale noi în domeniul 

etnic, managerial sau financiar.  

Fondurile structurale și de coeziune sunt un real sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru 

a le obţine este nevoie de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse 

ci care vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Solovăstru pentru perioada 2021-2027 este un document 

strategic prin care se fundamentează direcțiile de dezvoltare durabilă multidimensională pentru perioada 

de programare 2021-2027, fiind un proiect gestionat de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Solovăstru, în contextul dezvoltării rurale, urmărindu-se integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării 

economice, sociale și culturale la nivel local, dar și integrarea pe verticală a dezvoltării pe sectoare de 

activitate. Politica de dezvoltare abordată are drept scop sprijinirea creșterii economice și îmbunătățirea 

condițiilor de viață, prin valorificarea eficientă a potențialului local, prin adoptarea de măsuri și strategii, 

finanțarea de proiecte prin diverse programe. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor in vederea obținerii unui impact maxim şi 

a unei valorii adaugate maxime din obiectivele propuse comunităţii locale. Planificarea strategică este un 

proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la 

condiţiile prezente de potenţial şi resurse urmând să îşi traseze căi de realizare către viitorul propus.  

Strategia de dezvoltare locală reprezintă viziunea de dezvoltare a unei comunităţi pe termen scurt, mediu 

şi lung, pornind de la conştientizarea situaţiei actuale și trecând prin analiza punctelor tari, a punctelor 

slabe, a oportunităţilor, a ameninţărilor şi a riscurilor care vizează comunitatea respectivă. 

Practic această strategie prezintă direcţiile spre care se va dezvolta comunitatea, fiind un instrument 

modern aflat la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, fără de care conceptul de „dezvoltare” 

nu are sens, fie că vorbim despre accesarea de fonduri europene sau guvernamentale, sau pur și simplu 

de activitatea pe care trebuie să o desfăşoare conform prevederilor legale. 

Orice proces de planificare strategică trebuie să se raporteze la mediul existent; trasarea obiectivelor 

strategice pe baza unor reţete mecanice, birocratice, care nu ţin cont de specificitatea comunităţii locale 

la nivel social, economic, politic, etc reprezintă un demers vulnerabil pe care comunitatea noastra trebuie 

să îl evite. 

Analiza strategică efectuată orizontal, vertical şi transversal asupra documentelor strategice sectoriale 

precum şi corelarea rezultatelor acestei analize cu date statistice, sondaje de opinie şi alte analize au 

arătat care sunt caracteristicile ce structurează profilul strategic al comunei Solovăstru. Prin profil strategic 

înţelegem aici totalitatea trăsăturilor locale ce sunt susceptibile a afecta (pozitiv sau negativ) determinant 

şi pe termen lung dezvoltarea comunei Solovăstru. 

Pentru a fi eficientă și a putea fi implementată în mod real, Strategia de Dezvoltare Locală trebuie să 

ţină cont în primul rând de liniile de dezvoltare ale judeţului, integrându-se totodată în Planul de Dezvoltare 
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Regională a regiunii 7 - Centru, care a fost conceput ţinând seama de prevederile Planului Naţional de 

Dezvoltare. Pe baza profilului economico - social al zonei s-au sintetizat obiectivele Strategiei de 

Dezvoltare a Comunei Solovăstru şi s-au identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune 

pentru perioada 2021 - 2027.  

 

Strategia stabileşte un obiectiv strategic şi trasează trei direcţii majore de dezvoltare în sensul atingerii 

acestuia: infrastructură, competitivitate economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, ierarhizând priorităţile 

de dezvoltare, stabilind proiectele care trebuie realizate, beneficiarii vizaţi, rezultatele dorite şi indicatorii 

de măsurare. 

Pentru aceasta este nevoie de: 

❖ o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă; 

❖ locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă; 

❖ stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale; 

❖ încurajarea iniţiativei şi creşterea libertăţii de opţiune în toate domeniile; 

❖ condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă socială şi 

medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale, culturale, sportive, 

recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Solovăstru prezintă caracteristicile localității, o analiză amplă a 

resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii 

ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă 

unul dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de 

strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează efortul de 

dezvoltare al comunităţii locale în viitor. 

 

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii: 

❖ validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte cerinţele 

tehnice ale planificării strategice; 

❖ principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele de 

planificare de rang superior precum şi cu documente locale; 

❖ principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între administraţie şi membrii 

comunităţii locale, element deosebit de important atât în etapa de elaborare a strategiei cât si în 

cea de implementare; 

❖ implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din comunitate; 

❖ transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte interesele 

comunităţii ca întreg; 

❖ coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă finalizarea 

procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și completărilor viitoare 

(adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările care se produc la nivelul 

comunităţii). 
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În formularea obiectivului strategic pentru comuna Solovăstru s-a avut în vedere complementaritatea 

dintre obiectivele politicii agricole şi de dezvoltare rurală ale UE, României şi judeţului Mureş, dar şi a 

specificităţii comunei, urmărind în acelaşi timp identificarea posibilităţilor de accesare a fondurilor 

europene destinate dezvoltării agriculturii româneşti, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

dezvoltarea afacerilor în perioada post aderare 

 

2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A COMUNEI 

 

2.1.  Prezentarea generală a regiunii Centru și încadrarea localității Solovăstru în cadrul 

regiunii 

 

România este situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de Peninsula 

Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, 

Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește 

la sud-est. 

 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, în prezent România cuprinde 320 orașe, din care 103 

municipii,  2.856 de comune și 12.955 sate. Municipiile, orașele și comunele sunt grupate în 41 de județe 

și Municipiul București. Aproximativ 66 % din orașele României au o populație sub 20.000 locuitori și, în 

general depind de o singură activitate economică, în special industrială. Un număr de 25 de municipii au 

o populație de peste 100.000 locuitori. 

Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a fost împărțită în 8 

regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a județelor corespunzătoare. Spre deosebire de comune, 

orașe, municipii și județe, regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au 

personalitate juridică: 

✓ Regiunea de dezvoltare Nord – Est 

✓ Regiunea de dezvoltare Sud – Est 

✓ Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia 

✓ Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia 

✓ Regiunea de dezvoltare Vest 

✓ Regiunea de dezvoltare Nord – Vest 

✓ Regiunea de dezvoltare Centru 

✓ Regiunea de dezvoltare București – Ilfov 
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Figură 5 – Harta regiunilor României 

 
Sursa:  www.mfinante.ro 

 

Regiunea de dezvoltare „Centru” este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi 

a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, fiind străbătută de 

meridianul de 250° longitudine estică și paralela de 460° latitudine nordică. Prin poziția sa geografică, 

Regiunea „Centru” realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se 

distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de trecere a frontierelor. 

Regiunea „Centru” este formată din județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și are o 

suprafață totală de 34.100 km2, ceea ce reprezintă 14,3% din teritoriul țării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfinante.ro/
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Figură 6 – Hartă regiunea Centru a României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: www.adrcentru.ro  
 

Sursa: www.adrcentru.ro 

 

Județul Mureș, pitoresc cadru natural al spațiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică 

a României, în Podișul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureș și bazinele râurilor Târnava Mare 

și Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' și 25º14' longitudine estică și paralelele 46º09' și 

47º00' latitudine nordică. 

Suprafața sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafața țării, coboară în trepte de pe crestele 

Carpaților Răsăriteni spre Podișul Târnavelor și Câmpia Transilvaniei. 

 

Dispunând de condiții naturale deosebit de variate și prielnice unei ample dezvoltări economice, județul 

Mureș se învecinează la nord-est cu județul Suceava, la est cu județul Harghita, la sud-est cu județul 

Brașov, la sud cu județul Sibiu, la sud-vest cu județul Alba, la vest cu județul Cluj, iar la nord cu județul 

Bistrița-Năsăud. 

Județul Mureș cuprinde: 4 municipii, 7 orașe, 91 comune, 487 sate. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adrcentru.ro/
http://www.adrcentru.ro/
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Figură 7 – Harta Județului Mureș 

 
Sursa: www.cjmures.ro  

 
 

2.2. Caracterizarea generală administrativ-teritorială și istorică 

 

2.2.1. Structura administrativă a comunei Solovăstru 

 

Județul Mureș, și implicit comuna Solovăstru, fac parte din teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru, una 

dintre cele mai competitive regiuni din Romania. Domenii ca infrastructura, competitivitatea economică, 

dezvoltarea rurală, protecția și reabilitarea mediului și turismul fac obiectul unei serii de planuri și 

programe, pentru perioada 2014-2020, care au ca scop rezolvarea celor mai importante probleme și 

amenințări ale dezvoltării durabile în Mureș. 

Solovăstru (în maghiară: Görgényoroszfalu, în germană: Reussischdorf) este o comună în județul 

Mureș, Transilvania, România. Are în componență două sate: Solovăstru (reședință) și Jabenița. 

 

Comuna Solovăstru cu satele ei se află în estul Podișului Transilvaniei, în Depresiunea Gurghiului care 

se deschide larg spre cea a Mureșului, la Est de orașul Reghin. Depresiunea este udată de râul Gurghiu, 

afluent de stânga al Mureșului, ce curge de la Est spre Vest și e bine delimitată, la Est de masivul vulcanic 

al Gurghiului, la Sud de terasele și Măgura Teleacului (628m), iar la Nord Măgura Sânioara. Aceasta 

străjuiește dinspre Nord - Est satele Jabenița și Solovăstru, la o distanță de numai 0,5 - 1,5 km. 

Prin așezarea sa geografică, comuna Solovăstru ocupă cursul inferior al râului Gurghiu, șesul format de 

luncă majoră a Mureșului și a Gurghiului, terasa și dealurile cu pante domoale spre nord. 

Ca suprafață comuna face parte din categoria celor mai mici comune din județ. 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solov%C4%83stru,_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jabeni%C8%9Ba,_Mure%C8%99


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL 
MUREȘ 2021-2027 

 

 

P r i m ă r i a  S o l o v ă s t r u  
 

Page 30 

Figură 8 – Harta localităților Județului Mureș 

 

Sursa: http://www.casmures.ro/ 

 

2.2.2. Scurt istoric 
 

Comuna Solovăstru este formată din punct de vedere administrativ din două sate, Solovăstru - reședința 

de comună și Jabenița, așezate primul pe stânga și al doilea pe dreapta cursului inferior al râului 

Gurghiu. Satele comunei sunt situate la distanță de numai 1km unul de altul. 

 

Trecutul istoric al satelor Solovăstru și Jabenița, ca de altfel și al celorlalte sate din depresiunea 

Gurghiului, este strâns legat de trecutul cetății și domeniului Gurghiului. 

 

Prima mențiune documentară despre satul Solovăstru datează din anul 1381, când acesta apare ca 

posesiune nobiliară sub numele de OROSZFALU (Csanki V. p.723). Mai târziu, în inventarul domeniului 

Gurghiu din 1557, apare prima diplomă care atestă starea materială a cetății Gurghiului, unde apar două 

localități Solovăstru: Mare și Mic. 

În 1645 localitatea apare sub numele de Nagyorosfalau, în 1733 sub numele de Oroszvalva, iar până în 

1854 mai apare menționat sub denumiri ca: Gorgeny-Orosfalva, Szelevestru, Rensischdorf și Solovestru 

SOLOVĂSTRU 

http://www.casmures.ro/
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Gurghiului. 

La început, vatra satului Solovăstru a fost în Răstoacă, iar cu secole înainte râul, sau probabil un braț al 

lui, curgea pe unde este ulița școlii, ca apoi să-și schimbe albia, mutând u-se mereu spre dreapta, pe 

așa-zisul Părău. Râul intra spre sat din sus, din Staniște. Cu timpul, în secolele XVI-XVII, albia râului s-

a mutat tot spre dreapta, amenințând castelele și biserica care erau în Răstoacă. Astfel biserica, de pe 

locul unde a fost, s-a mutat pe deal. Tot în această perioadă (secolele XV-XVI) au început să se 

construiască case pe fruntea terasei - pe Margine - (Solovăstru Mic). Cu ocazia construirii școlii din 

șanțurile fundației s-a scos nisip curat de apă, frunză și lemn carbonizat. 

 

Jabenița și Sămărtinul au fost sate aparte până în a doua jumătate a secolului XIX (1885-1887), primul 

având vatra pe o “peninsulă” ce pătrunde în lunca râului și e legată de deal printr-o mică depresiune 

(Rîtul mic și Rîtul mare). Al doilea avea vatra spre nord-est, la poalele dealului, în imediata apropiere a 

piciorului, pe conul de depunere sau agestrul torentului “Părău! poienilor”, după numele bazinului de 

recepție a acestuia. 

 

Prima mențiune documentară despre satul Jabenița datează din anul 1453, când apare ca posesiune 

nobiliară sub numele de Szebencs. 

În inventarul domeniului Gurghiului din 1557, prima diplomă care atestă starea materială a cetății 

Gurghiului apare ca sat Jabenița și Sămărtin. în 1664 apare sub numele de Soacna (ceea ce denotă că 

Ocna a existat), în 1733 apare sub numele de Sebenycso, iar mai apoi sub denumiri ca: Soakna, 

Gorgeny- soakna, Sabeniza a Gurghiului, Sabenitza, Salzhan sau Jabenița. 

 

Băile Sărate Jabenița ("Gorgenysoakna" până în 1938), este menționată ca o stațiune de tratament cu 

vechi tradiții, înființată în jurul anului 1800 (în același timp cu stațiunea Sovata) și foarte apreciată datorită 

apelor sale și nămolului existent de foarte bună calitate. 

Locuitorii de aici se ocupau încă din cele mai vechi timpuri, cu exploatarea sării. în timpul ocupației 

romane au fost construite și exploatate câteva mine de sare, iar în urma surpării unei mine, s-a format 

un lac cu apă sărată cu o suprafață de aproximativ 1000mp și 60m adâncime. Această apă sărată a fost 

folosită de generații întregi în tratarea bolilor reumatismale. în timpul Imperiului austro-ungar, pe o 

suprafață de aproximativ 1 hectar în vecinătatea iacului, a fost amenajată o mică stațiune balneo-

climaterică cu un standard înalt, fiind destinată numai nobilimii. 

Datorită proprietăților terapeutice deosebite ale nămolului, acesta era solicitat periodic de către unele 

stațiuni din Austria și Ungaria. Din informațiile culese de la localnicii care au lucrat la amenajarea lacului 

pentru ștrand și la podirea lui în anul 1935 -1936, lacul avea 70m adâncime. 

Această adâncime pare a fi mult redusă, deoarece în timpul războiului au fost aruncate în lac mai multe 

obiecte și materiale. Stațiunea a continuat să funcționeze ca bază de tratament, până în anii 70, când, 

din cauza inundațiilor a fost distrusă. Micro stațiunea Băile Sărate Jabenița a fost reînființată în 1997. 
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Stema Comunei Solovăstru 

 

Stema comunei Solovăstru, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite. 

În câmp roșu se află un căprior de argint, având vârful tăiat de o bandă undată, 

de culoare albastră; în partea superioară, în deschiderea căpriorului, se află o 

pereche de ghinde cu două frunze de stejar, de aur. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificațiile elementelor însumate 

- Elementele ce compun stema simbolizează rodnicia pământului și 

bogăția silvică a zonei. Banda undată reprezintă râul Gurghiu. 

- Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are 

rangul de comună. 

 

 

2.2.3. Acces 

Comuna este străbătută de drumul județean DJ153C Reghin - Lăpușna și DJ154E - Reghin Solovăstru - 

Gurghiu.  

Figură 9 – Harta Comunei Solovăstru 

 

Sursa: https://maps.google.ro   

 

https://maps.google.ro/
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Distanța între comuna Solovăstru și principalele orașe ale țării, se prezintă astfel: 

Tabel 2- Distanțe în km între Solovăstru și principalele orașe ale României 

Oraș Distanța - km - 

Cluj-Napoca 111 

Târgu Mureș 34,6 

Oradea 264 

București 388 

Constanța 599 

Iași 294 

Timișoara 375 

Sursa:http://distante-rutiere.viaromania.eu/  

 

Teritoriul comunei este de 2983 ha și este limitrof cu următoarele așezări: 

- la est cu comuna Gurghiu, 

- la sud cu comuna Beica de Jos, 

- la vest cu municipiul Reghin, 

- la nord cu comuna Ideciu de Jos. 

Are în componență 2 sate: Solovăstru (reședință) și Jabenița. 

 

Figură 10 - Distribuția satelor componente în cadrul comunei Solovăstru 

 
Sursa: www.wikimapia.org 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
http://distante-rutiere.viaromania.eu/
http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2na%C8%9Be_%28F%C4%83r%C4%83g%C4%83u%29,_Mure%C8%99
http://www.wikimapia.org/
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Teritoriul actual al comunei Solovăstru cuprinde un total de 2983 ha și se compune din: 

- spațiu intravilan cu o suprafață de 340,30 ha 

- spațiu extravilan, cu o suprafață de 2678,70 ha 

2.2.4. Relieful 

Relieful comunei Solovăstru este variat, neomogen. Comuna este așezată la capătul de vest al 

Depresiunii Gurghiului și cea mai mare parte a teritoriului o formează șesul râului Gurghiu. Spre nord, 

paralel cu lunca, este Dealul încadrat în lanțul deluros subcarpatic. Este vorba de Dealul Jabeniței - cu 

măgura Sânioara care se termină cu botul de deal - Capu Dealului. 

Spre Sud, paralel cu lunca râului se află terasele care se întind de la vest spre est cu  o diferență de nivel 

de aproximativ 30 de metri una fată de alta. 

Prima terasă, pe fruntea căreia este așezată o parte a Solovăstrului, poartă numele de Marginea și are 

o diferență de nivel fată de luncă de cca. 30 m, urmează apoi terasa a doua, la o distanță de cca. 300 m 

fată de prima, numită Obrejuță, cu diferență de nivel fată de prima de cca. 15 m. A treia terasă se observă 

pe pășunea din Sudul satului, numită Obreja, are diferență mică de nivel fată de a doua (cca. 5 m), iar a 

patra și ultima, numită Curichel, are o diferență de nivel fată de a treia de cca. 25 m. Toate terasele merg 

aproape paralel de la Vest spre Est. Terasa a treia este străbătută de la Est la Vest de două pâraie numite 

Rogina Mare și Rogina Mică. Apa acestora provine din precipitații, de aceea vara când e secetă acestea 

seacă. 

 
Figură 11 - Amplasarea comunei Solovăstru și a județului Mureș în depresiunea Transilvania 

 
Sursa: www.ebacalaureat.ro     

Comuna se întinde la capătul de vest a văii pârâului Gurghiu, la est de municipiul Reghin, la o altitudine 

medie de 400 m. 

Se învecinează la vest cu municipiul Reghin, la nord cu comuna Ideciu de Jos, la est cu comuna Gurghiu 

Solovăstru 

http://www.ebacalaureat.ro/
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și la sud cu comuna Beica. 

Localitatea Solovăstru s-a format de-a lungul drumului Reghin - Gurghiu, pe malul stâng al pârâului 

Gurghiu, iar localitatea Jabenița pe malul drept al pârâului ia o distanță de 1,5km spre nord-est de 

Solovăstru. 

 

2.2.5. Clima 

 

Clima pe teritoriul comunei Solovăstru este colinară. Media temperaturilor în luna ianuarie este de -

10°C și -15°C. Media temperaturilor în luna iulie este de +25°C și +30°C. 

Frecvența medie a zilelor de iarnă, cu temperatura medie sub 0°C este de 40 - 50 zile. Primul îngheț 

apare între 1- 21 octombrie și ultimul între 11 aprilie și 1 mai. Sunt însă ani când iarna se prelungește 

până la sfârșitul lunii aprilie. 

Cantitatea de precipitații și ninsori în ultimii ani se încadrează în limitele normale. În ultimii ani nu s- au 

înregistrat revărsări ale râului Gurghiu. 

Cantitatea de precipitații sub formă de ninsori în timpul iernii nu a dus la blocarea drumurilor și căilor de 

acces în comună. Capriciile naturii se manifestă sub diferite forme. Sunt ani când în luna februarie 

zăpada se topește, vremea se încălzește peste normal și unele plante încep să vegeteze, ca apoi să se 

răcească din nou. 

 

2.2.6. Fauna 

 

Valea Gurghiului are o variată și bogată faună. Începând de la cea mai joasă altitudine (800 m), se 

întâlnesc iepuri, vulpi și mistreți, care coboară până în apropierea așezărilor omenești. La altitudini de 

peste 800 m apar lupii, cerbii, râșii și urșii. Din peisajul mirific nu lipsesc nici păsările: ciocănitoarea, 

ciocârlia moțată, codobatura, cucul, gaița, mierla, pițigoiul, privighetoarea, vrabia, rândunica, fazanul, iar 

prin luminișurile de la mare altitudine trăiește cocoșul de munte. Datorită faunei bogate, populația s-a 

ocupat cu vânatul din cele mai vechi timpuri..  

 

Apele regiunii sunt bogate în peste specific zonei. În pâraie și râuri trăiește păstrăvul, iar în apele mai 

joase, lipanul. În zona de mijloc a cursului Gurghiului există clean, mreană, scobar. 

 

2.2.7. Vegetația 

 

Teritoriul aparținând comunei Solovăstru se încadrează în zona de vegetație a pădurilor, mai precis în 

sub-zona stejarului. Pe terasele ce se întind sub formă de șes, la Sud de Solovăstru, înclinate de la Est 

Ia Vest, se întinde pădurea Mociar. În Mociar mai cresc în mod natural carpenul, plopul de pădure și în 

partea vestică, pe părăul Teilor, crește teiul. Prin Poieniță și liziera pădurii mai cresc, ici colo, mărul 

pădureț și părul pădureț. Pe dealul ce se întinde de Ia Capul Dealului, aproape paralel cu lunca râului, 

spre culmea Sânioara cresc diferite specii de stejar, puțini tei, iar în josul pantei cresc ulmul și arțarul. Pe 

coasta dealului, fiind orientată spre Sud, bine luminată de soare cresc bine mărul și părul sălbatic, cireșul 

iar dintre arbuști crește alunul, porumbarul, măceșul, păducelul, sângerul, salba, etc. 

La Jabenița, după deal, pătrunde subzona fagului. 
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Din plantele perene care cresc pe fânațe și pășuni, cu valoare nutritivă pentru creșterea animalelor, 

putem remarca: trifoiul alb, trifoiul roșu, ghizdeiul, păișul, păpădia, lucerna, coada vulpii, ovăsciorul, etc. 

Pe lângă acestea mai cresc și plante vătămătoare: buruieni, pipirig și rogoz, etc. 

Ca și în restul depresiunii Gurghiului, și pe teritoriul comunei Solovăstru, cresc din abundență numeroase 

plante medicinale, dintre care: mușețelul sau romanița, floarea de tei, fructul de măceș, florile de soc, 

florile și frunzele de urzică moartă albă, sunătoarea, coada șoricelului, menta, păducelul, etc. 

Prin pădurea Mociar și pădurile ce acoperă dealul Jabeniței cresc multe feluri de bureți comestibili și 

necomestibili. 

Dintre florile de câmp care se întâlnesc pe teritoriul comunei sunt: narcisele, margaretele, brândușele. 

Pe lângă plantele naturale, terenurile agricole sunt cultivate cu: porumb, grâu, orz, ovăz, cartofi, sfeclă 

de zahăr, trifoi, lucernă, etc. în grădini și pe panta însorită a Jabeniței cresc pomi fructiferi: pruni, meri, 

peri, nuci, vișini, viță de vie, etc. 

 

2.2.8. Solurile și resursele subsolului  

 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei se integrează în zona dealurilor subcarpatice 

interne. în partea centrală teritoriul comunei este străbătut de râul Gurghiu, pe malul căruia sunt 

amplasate cele două localități ale comunei. 

 

Geologia generală a regiunii prezintă două litologii distincte ca vârstă și natură. În categoria rocilor vechi 

consolidate se citează formațiunile argiloase - prăfoase - nisipoase, argile marnoase, marne vineții cu 

nisipuri și gresii, care apar uneori la zi, aparținând perioadelor de vârstă pannono-sarmațioană. Peste 

aceste roci sunt așezate complexe mai tinere, de vârstă cuaternară, alcătuite din depozite aluvionare - 

deluviale, caracteristice pentru această regiune. Rocile aluvionare au largă răspândire în lunca și terasa 

râului Gurghiu, reprezentate prin depuneri fine - grosiere (nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri cu nisip). 

Pe lunca râului solul este aluvional, constituit din depuneri de aluviuni, pietriș și nisip. Pe terase și deal 

sunt  soluri brune de pădure cu reacție slab acidă. 

 

2.2.9. Rețeaua hidrografică 

 

În conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic în regiune îl constituie râul Gurghiu, 

care traversează perimetrul dinspre est spre vest, formând zone de luncă și terase bine dezvoltate pe 

acest sector de curs. În acest context se găsesc în zonă acumulări importante a apelor freatice la care 

se adaugă unele mici acumulări lenticulare în baza versanților locali, în formațiunile deluviale - coluviale. 

Cursul râului Gurghiu are o lungime de aproximativ 55 km și culege toate apele bazinului hidrografic al 

Gurghiului. Pe teritoriul satului Jabenița râul curge pe o distanță de 1,5 km, iar pe teritoriul comunei 

Solovăstru curge pe o distanță de 3,5 - 4 km. Lunca formată de o parte și de alta a râului, pe teritoriul 

comunei, diferă ca lățime între 0 - 1,8 km 

Terenul pe care curge râul are o înclinație pronunțată (8°-10°/100), însă în ultimii ani râul nu a ieșit din 

albie și nu au fost inundate terenurile aflate pe malurile sale. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL 
MUREȘ 2021-2027 

 

 

P r i m ă r i a  S o l o v ă s t r u  
 

Page 37 

Din lipsa digurilor de apărare a malurilor și datorită înclinării terenului, râul formează multe meandre și 

valuri. Debitul mediu de apă al râului este de 7,71 mc/sec. Debitele mai mari se înregistrează în timpul 

primăverii, iar cele mai scăzute în lunile de toamnă și iarnă. 

Adâncimea apei freatice pe lunca râului, în vatra satului Solovăstru este de 3 - 5 m, iar pe terasă este de 

5 - 8 m. 

 

2.3. Patrimoniul cultural, natural și turismul 

 

Dealul Sânioara 

Dealul Sânioara marginește satul Jabenita la nord-est și are o inaltime de 755 m. Datorită priveliștii pe 

care o dezvaluie turiștilor ocazionali reprezintă o atracție turistică deosebită pentru toți pasionații de 

fotografie, pentru amatorii de excursii dar și pentru cei ce doresc sa petreacă o după-masă liniștită. 

 

Pădurea seculară de goruni Mociar 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate și are o suprafață de 48 hectare. 

Arealul aflat la poalele Munților Gurghiu (grupă muntoasă a Carpaților Moldo-Transilvani, aparținând 

de lanțului carpatic al Orientalilor, pe platforma râului Mureș) este inclus în situl de importanță 

comunitară - Mociar și reprezintă o arie naturală de interes științific datorită vârstei multiseculare ( 400-

500 de ani ) a stejarilor ( Quercus robur - 60% ) ce alcătuiesc „Pădurea Mociar”, împreună 

cu arboret de frasin ( Fraxinus excelsior -  20% ), carpen ( Carpinus betulus  - 10% ) și plop 

tremurător (Populus tremula 10%). 

 

Băile Sărate Jabenița 

 

Băile Sărate Jabenița (Görgénysóakna, Ocna Sărată Gurghiu până în 1938) este o stațiune de tratament 

cu vechi tradiții înființată în jurul anului 1800 (în același timp cu stațiunea Sovata), foarte apreciată 

datorită apelor sale și nămolului existent de foarte bună calitate. 

Situat într-o depresiune bogată în zăcăminte de sare, încă din cele mai vechi timpuri, locuitorii se ocupau 

cu exploatarea acestui zăcământ. În timpul ocupației romane au fost construite câteva mine de sare și 

exploatate iar după plecarea lor, în urma surpării unei mine, s-a format un lac cu apa sărată cu o suprafață 

de aproximativ 1000 mp și 60 m adâncime.  

Apa sărată a fost folosită de generații întregi în tratarea bolilor reumatismale, iar în timpul Imperiului 

austro-ungar, pe o suprafață de aproximativ 1 ha în vecinătatea lacului a fost amenajată o mică stațiune 

balneo-climaterică cu un standard înalt, fiind destinată numai nobilimii, iar lacul podit în interior, cu lemn 

în două trepte de adâncime pentru bătrâni și copii, mai puțin cealaltă jumătate, fiind destinată înotătorilor. 

Datorită proprietăților terapeutice deosebite ale nămolului, acesta era solicitat periodic de către unele 

stațiuni din Austria și Ungaria. 

Băile Sărate Jabenița sunt o microstațiune reînființată în 1997 pe un teren de aproximativ 1,79 ha de 

proprietate privată abandonată și 30 de arii de resursa de apă sărată aflată in proprietatea UAT 

Solovăstru, într-o zonă liniștită, cu un peisaj extraordinar și apreciat foarte mult de cei care o cunosc, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monitorul_Oficial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Gurghiu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Moldo-Transilvani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stejar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arbore
http://ro.wikipedia.org/wiki/Frasin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carpen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plop_tremur%C4%83tor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Plop_tremur%C4%83tor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1938
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
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aflat la intrarea în satul Jabenița. În incinta microstațiunii este o ambianță plăcută, muzică, servire la masă 

sau "la pătură", terasă descoperită, terasă acoperită, televiziune prin cablu sau direct via satelit - digital, 

mult soare și deopotrivă multă umbră. 

 

Factori naturali principali de cură sunt apele minerale și sarea Apele minerale sărate-iodurate, folosite 

sub forma de băi, au un efect complex datorită acțiunii concomitente a celor trei factori: termic, mecanic 

şi chimic. Sarea se obține în stațiune direct din apele minerale prin evaporare la încălzire sau din malurile 

abrupte existente lângă microstațiune. Folosirea ei se face sub forma de comprese, cataplasme, în 

special pe abdomen. Se diluează 25 g sare într-un litru de apa. Pentru băile parțiale, concentrația este 

de un kilogram sare la litru, iar pentru băile generale 1-2 kg sare. Sarea se găsește sub forma de stâncă 

pe malurile răului chiar lângă microstațiune. 

 

Factorii naturali secundari de cură ai stațiunii sunt reprezentați de mediul înconjurător, care prin peisajul 

pitoresc și prin împrejurimile sale, cu dealuri acoperite de păduri de stejari seculari (Pădurea Mociar), dar 

și prin zona care constituie un loc de plimbare, de relaxare şi de pescuit pentru turiștii veniți la odihna 

sau tratament. Aerul puternic ozonat, purificat de vegetația bogată a zonei submontane și pădurii din 

apropiere, coloritul bogat, umbra și răcoarea din timpul verii, fac din microstațiune principală zonă de 

atracție și agrement. 

 

In prezent Băile Jabenița sunt recunoscute ca benefice de către locuitorii din regiunea învecinată satului 

Jabenița, în orașul Reghin, pentru apa sărată și nămolul, foarte bune în tratamentul reumatismului și a 

bolilor articulare. Proprietățile terapeutice deosebite ale apei și nămolului au fost certificate în urma 

efectuării unor teste și analize de calitate în laborator. 

 

Potențialul turistic al reliefului  

Regiunea se remarcă printr-un potențial turistic al reliefului mai modest, reprezentat mai ales prin 

potențialul peisagistic rezultat din alternanța dealurilor cu depresiunile și văile, fiind direct determinat de  

structură, litologie, tectonică și de impactul cu factorii modelatori externi. Potențialul morfoturistic este 

reprezentat de varietatea și unicitatea formelor de relief întâlnite în regiunea comunei Solovăstru. 

Principala atracție turistică a zonei poate fii considerată microstațiunea Băile sărate Jabenița, o 

microstațiune reînființată în anul 1997, cu un potențial uriaș, având în vedere caracteristile și proprietățile 

apelor existente în acea zonă. Această stațiune poate fii inclusă în lista viitoarelor proiecte locale, având 

în vedere faptul că până în prezent au fost investiți bani doar pentru a se asigura menținerea acesteia în 

stare funcțională.  

 

Potențialul turistic al climei  

Clima din comuna Solovăstru se înscrie în climatul colinar specific zonei și are o importanță deosebită în 

desfășurarea activităților turistice din zonă.  

Radiația solară, temperatura, precipitațiile atmosferice, umiditatea relativă a aerului, vânturile, durata de 

strălucirea a Soarelui constituie cele mai importante elemente climatice care au rol însemnat în 

favorizarea sau împiedicarea desfășurării turismului și activităților turistice în zonă.  
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➢ Radiația solară, deși este dependentă de mai mulți factori, are rol important în derularea actului 

turistic, mai ales prin practicarea helioterapiei în sezonul estival și nu numai. Durata de strălucire 

a soarelui are valori medii de 2.050 ore pe an.  

➢ Regimul termic al aerului are influență deosebită asupra turiștilor prin asigurarea confortului 

termic, dar în același timp poate influența tipul de turism practicat și intensitatea activităților 

turistice. Analiza valorilor medii zilnice, lunare, anuale, dar și a extremelor permite o evaluare a 

condițiilor climatice care pot favoriza sau nu desfășurarea turismului în zonă. Din analiza datelor 

statistice referitoare la regimul termic se poate concluziona că temperatura nu constituie un 

obstacol major pentru desfășurarea activităților turistice, dimpotrivă, valorile extreme - în funcție 

de anotimp și de caracteristicile reliefului pot favoriza desfășurarea unor forme de turism 

specifice (înot, canotaj, parapantă, planorism, săniuș, schi etc.). Riscul pentru șocul de căldură 

(hipertermia) și pentru expunerea la frig (hipotermia) este mic și doar accidental.  

➢ Nebulozitatea - ca fenomen climatic - influențează turismul și activitățile turistice doar când 

formațiunile noroase determină regimul precipitațiilor și pot diminua durata de strălucire a 

Soarelui, limitând astfel posibilitatea efectuării curei heliotermice sau desfășurarea excursiilor pe 

perioade mai lungi de timp. Are rol însemnat mai ales vara, când fluxurile turistice sunt mai 

intense. Iarna, influența este mai mică, altitudinile reduse nepermițând desfășurarea pe arie largă 

a sporturilor de iarnă.  

➢ Precipitațiile atmosferice, alături de temperatura aerului, pot influența activitățile turistice în mod 

diferit, în funcție de „marea variabilitate în timp și spațiu în ceea ce privește cantitatea, 

intensitatea, durata și frecvența acestora. Dintre toate categoriile de precipitații, cea mai mare 

influență asupra turismului o au ploaia, ninsoarea, viscolul, stratul de zăpadă. Celelalte tipuri de 

precipitații au o influență scăzută și doar accidentală, fiind fenomene care se produc rar în zona.  

 

Potențialul turistic al patrimoniului etnografic  

Prezența mai multor etnii pe un spațiu geografic relativ restrâns reprezintă o particularitate deosebită, 

multiculturalitatea manifestându-se și din punct de vedere etnografic. Păstrarea datinilor și obiceiurilor în 

zona rurală a determinat păstrarea nealterată a tradițiilor populare, datinilor și obiceiurilor specifice.  

Activități sociale cu funcție turistică, ca parte integrantă a potențialului turistic antropic, suscită doar 

periodic interesul vizitatorilor, cel mai adesea doar în perioada desfășurării lor, o pondere însemnată 

având: târgurile populare, hramurile și pelerinajele religioase, festivalurile tradiționale și zilele localităților. 

2.4. Caracterizare socio-demografică 

 

2.4.1. Caracteristici demografice 

În contextul în care Uniunea Europeană este alarmată de îmbătrânirea populației, model demografic 

caracterizat prin scăderea ratei natalității manifestată concomitent cu sporirea speranței de viață, 

reflectată într-o structură a populației cu o vârstă mai înaintată, această analiză trebuie să urmărească 

îndeaproape care sunt implicațiile la nivelul populației cu vârstă școlară, asistenței medicale, participării 

la forța de muncă, sistemului de protecție socială, sistemului de securitate socială și asupra segmentului 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL 
MUREȘ 2021-2027 

 

 

P r i m ă r i a  S o l o v ă s t r u  
 

Page 40 

finanțelor publice, etc. Analiza modificărilor demografice înregistrate la nivelul unei comune oferă 

informații cu privire la tendințele demografice din următoarea perioadă.  

 

Populația comunei Solovăstru, potrivit ultimelor date oferite de către INSSE, aferentă anului 2020 se 

ridică la un număr de 2,983 de locuitori, în creștere față de Recensământul Populatiei și Locuințelor 

efectuat în anul 2011 când se înregistrau un total de 2,927 de locuitori.  

Populația comunei, în anul 2020, reprezenta 0,5063 % din populația județului Mureș, având următoarea 

distribuție pe sexe, și anume 1.498 de sex masculin și 1.485 de sex feminin. 

La nivel județean în perioada 2011-2020 a fost caracterizată de un deficit natural considerabil, comuna 

Solovăstru alături de alte unități administrativ-teritoriale a înregistrat o evoluție demografică pozitivă. 

Observând evoluția populației comunei se constată o creștere în perioada 2011-2020. 

 

Tabel 3- Evoluția populației la recensăminte                                                                                     (număr locuitori)  

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Jud. Mureș 595,842 594,716 593,607 591,543 589,072 

       

Comuna Solovăstru 2,899 2,909 2,954 2,981 2,983 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Figură 12 – Evoluția populației comunei Solovăstru la recensăminte  (nr. locuitori) 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Evoluția demografică din ultimul deceniu s-a realizat atât pe cale naturală, prin menținerea sporului 

natural la valori pozitive, cat şi prin migrația unor locuitori din orașe, care au renunțat la viața citadină, în 

schimbul realizării unei gospodarii în comună. 

Deși statistic reiese o creștere a numărului populației, un număr considerabil de persoane au emigrat în 

străinătate pentru obținerea unui loc de muncă mai bine remunerat.  
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Cunoașterea evoluției resurselor de muncă și a populației active este necesară pentru fundamentarea 

programelor de dezvoltare economică și socială.  

 

Cunoaşterea evoluţiei resurselor de muncă şi a populaţiei active este necesară pentru fundamentarea 

programelor de dezvoltare economică şi socială. 

 

 

Figură 13– Evoluția pe sexe populației comunei Solovăstru   (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Structura pe sexe indică o ușoară preponderență a persoanelor de sex feminin, tendința fiind însă de 

echilibrare a proporției între sexe, în ultimul an observându-se o ușoară dominanță a persoanelor de 

tip masculin. 

Proporția celor două sexe indică un echilibru normal caracteristic localităților cu perspective de dezvoltare 

economică. 

 

Structura populației pe grupe de vârsta 

 

Din datele INSSE, populația cu domiciliul în comuna Solovăstru, la 1 iulie 2020, se împarte pe grupe de 
vârstă, după cum urmează: 

▪ între   0 – 14 ani : 482 persoane; 

▪ între 15 – 39 ani:  948 persoane; 

▪ între 40 – 59 ani:  907 persoane; 

▪ între 60 – 79 ani:  520 persoane; 

▪ peste 80 de ani : 126 persoane. 
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Figură 14 – Populația grupe de varstă cu domiciliul în comuna Solovăstru la 1 iulie 2020 

                               ( nr. locuitori )  

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Tabel 4– Evoluția populației pe grupe de vârsta și sexe în perioada iulie 2016 – iulie 2020                                   

                                                                                                                                                                                (nr. locuitori) 

vârstă 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 14 ani 457  469 477 490 482 

masculin 230 237 236 246 243 

feminim 227 232 241 244 239 

15 - 39 ani 964 953 952 955 948 

masculin 503 497 499 491        489 

feminim 461 456 453 464 459 

40 - 59 ani 847 854 890 891 907 

masculin 458 457 466 469 482 

feminim 389 397 424 422 425 

60 - 79 ani 524 517 519 528 520 

masculin 226 234 237 244 247 

feminim 298 283 282 284 273 

peste 80 ani 107 116 116 117 126 

masculin 37 31 31 33         37 

feminim 70 85 85 84 89 

TOTAL 2,899 2,909 2,954 2,981 2,983 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Analizând structura populației comunei Solovăstru pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea pe sexe 

se constată următoarele:  

➢ Grupa 0-19 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen feminin, 

depășind-o în valori absolute cu 10 persoane;  

➢ Grupa 20-59 ani – populația de gen masculin are un avans față de cea de gen feminin, depășind-

o în valori absolute cu 81 persoane;  

➢ Grupa peste 60 ani – balanța se înclină în favoarea persoanelor de gen feminin, care la nivelul 

acestei grupe dețin majoritatea, respectiv 362 persoane, față de 284 persoane de gen masculin.  
  

                                      Tabel 5– Populația comunei Solovăstru, pe grupe de vârstă   

                                                                                                                                                    (nr. locuitori) 

vârstă 2016 2017 2018 2019 2020 

0 - 19 ani 626 638 643 665 672 

masculin 318 332 326 333 341 

feminim 308 306 317 332 331 

20 - 59 ani 1642 1638 1676 1671 1665 

masculin 873 859 875 873 873 

feminim 769 779 801 798 792 

peste 60 ani 631 633 635 645 646 

masculin 263 265 268 277 284 

feminim 368 368 367 368 362 

TOTAL 2,899 2,909 2,954 2,981 2,983 

Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate       http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Populația comunei Solovăstru, raportată la nivelul anului 2020, conform informațiilor INSSE, este una 

echilibrată din punct de vedere al reprezentării pe sexe. În ceea ce privește grupele de vârstă ponderea 

cea mai mare o înregistrează persoanele cu vârstă cuprinsă între 20 și 59 ani.  

 

Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe în perioada 2016-

2020 observăm că la nivelul comunei, paritatea populației de gen feminin și masculin se prezintă astfel: 

✓ echilibrată pentru populația sub 19 ani, având o ușoară creștere; 

✓ cu o ușoară superioritate a persoanelor de gen masculin pentru cei între 20 - 59 ani; 

✓ cu o ușoară superioritate a persoanelor de gen feminin pentru cei de peste 60 ani. 

 

Populația cu vârstă școlară deține o pondere mai scăzută ca urmare a scăderii ratei natalității în ultimii 

ani, scăderea ratei fertilității și a modificării comportamentului demografic al femeilor.  

Raportându-ne la proiectarea structurii ocupaționale, la nivel de comună, trebuie asigurate locuri de 

muncă cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru bărbați. 
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Figură 15– Structura populației pe grupe de vârsta 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate    http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

La nivelul comunei, ponderea populației vârstnice este aproximativ egală cu ponderea populației tinere, 

cel mai mare procent fiind ocupat de populația cu vârstă mijlocie și cu putere de muncă, respectiv 56%. 

 

Tabel 6– Structura populației comunei Solovastru pe grupe de vârstă și pe sexe, iulie 2020   

                                                                                                                                           (nr. locuitori) 

                             0-19 ani 20-59 ani Peste 60 ani Total 

masculin 341 873 284 1,498 

feminin 331 792 362 1,485 

ambele sexe 672 1.665 646 2,983 

Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate       http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Analizând datele cu privire la structura populației pe grupe de vârstă și sexe (tabelul 6) se observă că la 

nivelul comunei, paritatea populației de gen masculin prezintă o superioritate comparativ cu populația de 

gen feminin, în ceea ce privește categoriile de vârste 0 – 19 ani și 20 – 59 ani, în antiteză cu grupa de 

vârstă peste 60 de ani unde persoanele de gen feminin sunt într-un număr mai reprezentativ comparativ 

cu cel al populației pentru de gen masculin. 

 

Structura pe sexe a populației 

In ceea ce privește structura pe sexe, cei 2.888 de locuitori ai comunei Solovăstru  (recensământ 2011) 

se împart în 1.456 femei, respectiv 1.432 bărbați, diferența dintre cele doua categorii fiind de 0,83% în 

favoarea populației feminine. Cauza raportului inegal este reprezentata de diferența dintre natalitatea 

feminină şi cea masculină, dar şi de durata de viață mai lunga a populației feminine. 
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Figură 16– Populația comunei Solovăstru, pe sexe în anul 2020 (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate       http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Structura etnica a populației 

 

Populația unității administrativ-teritoriale Solovăstru, la recensământul din 2011, are următoarea structură 

pe etnii: 

▪ locuitori de naționalitate romană – 85,04%; 

▪ locuitori de naționalitate maghiară – 0,62%; 

▪ locuitori de naționalitate romă – 10,60%; 

▪ locuitori de alta naționalitate – 0,28%; 

▪ locuitori naționalitate nedeclarată - 3,39% 

 

Figură 17– Populația comunei Solovăstru, pe etnii    (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de  www.recensamantromania.ro  

Dacă la nivelul județului Mureș principalele grupuri etnice sunt romanii, maghiarii şi romi, în comuna 

Solovăstru se evidențiază procentele grupul minoritar de etnie rromă (10,60%). 
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Tabel 7- Structura populației comunei Solovăstru și a satelor componente, după etnie    

                                                                                                                                                                              (nr. locuitori) 

Comuna / Localitate 
componentă 

Total 
populație 

stabilă 
Români Maghiari Romi Germani 

Altă 
etnie 

Informație 
nedisponibilă 

COMUNA 
SOLOVĂSTRU  

2888 2456 18 306 * 8 100 

Solovăstru 1695 1357 9 262 - 4 45 

Jabenița 1193 1081 9 44 * 4 55 

Sursa: INSSE Mureș 

 

Structura populației după religie  

 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 87,29%. 

Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011: sunt reformată, romano-catolică, 

penticostală, greco-catolică, adventistă de ziua a 7-a, fiind prezente însă și alte religii precum și atei sau 

persoane care nu și-au declarat religia. 

Structură după religie a populației Solovăstru, conform datelor ultimului recensământ (2011), este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 8– Structura după religie a populației comunei Solovăstru 

TIP RELIGIE Nr. populație 

Ortodoxă 2521 

Romano-catolică 18 

Reformată 5 

Penticostală 9 

Greco catolică 10 

Adventistă de ziua a Șaptea 176 

Martorii lui Iehova 13 

Alta religie 32 

Religie nedeclarată 104 

Sursa: www.recensamantromania.ro 
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Figură 18– Populația comunei Solovăstru, din punct de vedere confesional 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro 

 

Mișcarea naturală a populației 

Elementele definitorii ale mișcării naturale sunt reprezentate de nașterile (intrările demografice naturale 

în sistem) și decesele (ieșirile din sistem). Intensitatea intrărilor și ieșirilor pe cale naturală într-un sistem 

demografic este exprimată prin natalitate (rata natalității), respectiv mortalitate (rata mortalității). 

Tabel 9– Evoluția sporului natural al comunei Solovăstru       (nr. locuitori) 

  Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

  NĂSCUȚI VII 

Jud. Mureș 6.113 5.854 5.781 6.057 5.817 5.911   5.989 6.223 5.882 5.682 5.437 

Com. Solovăstru 20 19 18 22 16 20 19 22 19 23 17 

  DECEDAȚI 

Jud. Mureș 7.148 6.908 6.775 6.774 6.831 7.262 7.141 7.045 7.108 7.298 8.297 

Com. Solovăstru 35 29 40 40 33 46 43 39 40 31 42 

  SPOR NATURAL 

Jud. Mureș 
     -
1.035 

-
1.054 

-994 -617 
-

1.014 
-1.351 -1.152 -822 

-
1.226 

-1.616 -2.860 

Com. Solovăstru -15 -10 -22 -18 -17 -26 -24 -17 -21 -8 -25 

Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate       http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al nașterilor (născuții vii) dintr-o anumită 

perioadă de timp (de regulă – un an) și numărul mediu al populației din perioada respectivă. În mod 

omonim se recurge la evaluarea mortalității. În baza componentelor menționate se determină bilanțul 

demografic natural (sporul natural). 

 

La nivel județului Mureș, sporul natural (diferența algebrică între numărul născuților vii și cel al decedaților 

din rândul unei populații determinate, într-o perioadă de timp determinată) este negativ de mai bine de 

un deceniu și jumătate.  

 

Rata sporului natural al comunei Solovăstru este una negativă în anul 2020 - numărul născuților vii este 

mai mic decât numărul decedaților. Cea mai ridicată valoare înregistrată din ultimii 10 ani a fost în anul 

2019, moment în care numărul celor născuti vii a fost cel mai mare din perioada analizata, totodată 

inregistrându-se un număr mai mic de decese rapotate din comuna Solovăstru. Cu toate acestea la 

nivelul județului Mureș sporul natural înregistrat in 2020 este cel mai scăzut din ultimii 10 ani.  

Figură 19– Evoluția sporului natural la nivelul județului Mureș 

 și  al comunei Solovăstru în perioada 2010 – 2020                                                 

                                                                                                                         (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate       http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 
Pentru viitor, aşa cum o demonstrează şi situaţia demografică din celelalte ţări europene, şansele de 

revigorare demografică prin creşterea numărului de naşteri vor fi scăzute, tendinţa fiind de reducere 

continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă.  

 

În consecință, tendința sporului natural este de a se menține la nivelul actual și cel mai probabil va scădea 

datorită, pe de o parte, a creșterii numărul deceselor fapt întărit și de ponderea relativ mare a populaţiei 
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cu vârsta de peste 60 ani (22% din total populație înregistrată la nivelul comunei Solovăstru, conform 

datelor INSSE). 

 

Migrația populației 

Evoluției speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în anumite limite, 

mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea și retracțiunea într-un anumit spațiu. Această 

particularitate este cunoscută sub numele de migrație și poate fi definită drept mișcarea teritorială a 

oamenilor atât în limitele unei țări cât și în afara lor. Migrațiile, în accepțiunea foarte largă a termenului, 

implică ideea de deplasare, de schimbare de loc și de locuință. Termenul se referă atât la plecarea 

individuală, la deplasarea grupelor umane, cât și la mișcările sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, și 

deplasamentul internațional de populație (pe o oarecare durată) este considerat drept migrație.  

Această mişcare este corelată cu procesele de dezvoltare şi schimbările economice, de structură socială 

sau de calitate a vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei, migrația populației contribuie la creşterea 

sau scăderea populaţiei, dată de soldul migratoriu.  

În ceea ce privește migrația populației (plecări / stabiliri de reședință) conform datelor furnizate INSSE, 

pentru perioada 2016 – 2020, în comuna Solovăstru se poate observa faptul că tendința de plecare cu 

resedința este mai crescută în 2018 respectiv 2019 decât cea de stabilire cu reședință, difența majoră 

între acestea fiind in anul 2020 cand tendința de stabilire cu reședința este mult mai mare decât tendința 

de plecare cu reședința. Acest lucru se datoreaza in special datorită dorinței populației de a migra de la 

oraș la sat, pentru a duce o viață mai liniștită, departe de agitația orașelor mari. 

Figură 20– Migrația populației comunei Solovăstru în funcție de plecări/stabiliri de reședință 

                                                                                                                                          (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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În același sens putem observa și evoluția stabiliri cu domiciliul și plecări cu domiciliul (inclusiv migrația 

externă), unde se păstrează același trend, numărul persoanelor cu stabilirea de domiciliu fiind mai mare 

decăt cel al persoanelor cu plecare domiciliu.  

Astfel, la nivelul comunei Solovăstru bilanțul migrațional înregistrează valori pozitiv ridicate, bazându-se 

pe mai multe intrări și mai puție plecări. 

 

Figură 21– Mișcarea populației comunei Solovăstru în funcție de plecări/stabiliri de domiciliu 

     (nr. locuitori) 

 
Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 

Starea civilă a populației comunei Solovăstru 

Majoritatea locuitorilor sunt căsătoriți (49,10%), aproximativ în egală măsură bărbați și femei, categoria 

celor necăsătoriți (38,05%) unde se remarcă însă un procent al bărbaților cu 13,56% mai mare decât cel 

al femeilor.  

 

Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, se observă o creștere cu 2% a 

numărului total de persoane necăsătorite, creștere mai mare înregistrată în rândul femeilor.  

 

Pe de altă parte, în anul 2011 se observă o rată mai mare a divorțului în rândul femeilor (54,55% 

comparativ cu 45,45% în rândul bărbaților) și un număr mult mai mare al văduvelor comparativ cu cel al 

văduvilor (ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de ani și mortalitatea mai ridicată 

în rândul bărbaților).  

 

Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, ponderea persoanelor văduve în 

totalul populației a scăzut deoarece a scăzut ponderea văduvelor. Și în ceea ce privește ponderea 
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divorțurilor se înregistrează o creștere, în acest caz însă, creșterea este înregistrata datorita creșterii atât 

a persoanelor de genul feminine cat şi a celor de genul masculin. 
 

Tabel 10– Populația comunei Solovăstru, după starea civilă 

                      (nr. locuitori) 

  total masculin feminin 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

S
T

A
R

E
 C

IV
IL

A
 

L
E

G
A

L
A

 necăsătorit 1073 1099 629 624 444 475 

căsătorit 1416 1418 703 710 713 708 

văduv 275 272 43 53 232 219 

divorțat 83 99 42 45 42 54 

S
T

A
R

E
 

C
IV

IL
A

 

D
E

  F
A

P
T

 

persoane care trăiesc 
în uniune 

consensuala 

118 78 59 39 59 39 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la 
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011 

 

Figură 22 –Structura populației comunei Solovăstru, după starea civilă 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro 
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Calitatea locuirii 

Comuna Solovăstru numără 980 de locuințe convenționale conform datelor din recensământul anului 

2011. 

 

Figura 19 –Structura locuințelor în comuna Solovăstru în anul 2011 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate www.recensamantromania.ro 

 

Repartiția locuințelor este strâns legata de dispunerea arterelor principale ale așezării, un număr mare 

de locuințe fiind grupate pe traseul drumurilor ce traversează comuna. Zona rezidențială cuprinde 

locuințe individuale, marea majoritate de tip P, existând totuși şi unele construcții de tip P+ 1 şi P+2. 

Starea generala şi confortul locuințelor diferă de la un caz la altul, în funcție de perioada de execuție sau 

renovare sau de materialele utilizate. 

Așezările comunei sunt tipice satului din zona de câmpie, ele fiind dezvoltate în lungul drumurilor, având 

de cele mai multe ori forme alungite, tentaculare. Vatra satelor din aceasta zonă s-a format din 

dezvoltarea unor ansambluri gospodărești dintre cele mai originale. În prezent localitățile au un fond 

construit omogen care păstrează formele și materialele tradiționale din zonă.  

 

Locuințele sunt racordate în proporție de 97,8% la rețeaua de energie electrica. Rețeaua de alimentare 

cu apa potabila respectiv instalația de canalizare deservește circa 66,70% din locuințele totale.  

 

2.5. Social 
 

2.5.1. Infrastructura socio-educațională 

 

Învățământul reprezintă unul din procesele de bază ale unei comunități, cu rolul de a orienta şi consolida 

viziunea pentru dezvoltarea personală şi profesională, atât a beneficiarilor direcți ai actului de predare, 

cat şi a comunității locale în sine. 
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Structura locuintelor in comuna Solovastru

http://www.recensamantromania.ro/
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Structura educaționala în comuna Solovăstru este împărțita pe 4 instituții de învățământ (școli, case ale 

elevilor etc.): 

• Școala Gimnazială Solovăstru (română) 

• Școala Gimnazială Jabenița (română) arondata Scolii Gimnaziale Solovăstru 

• Grădinița cu program normal Solovăstru (română) arondata Scolii Gimnaziale Solovăstru 

• Grădinița cu program normal Jabenița (română) arondata Scolii Gimnaziale Solovăstru 

În acestă unitate școlară învață un numar de 163 elevi, începând de la clasa pregătitoare până la clasa 

a VIII-a și 72 copii distribuiți în grupa mică, mijlocie sau mare. De educația acestor copii și școlari se 

preocupă un număr de 40 de cadre didactice. 

 

Tabel 11– Evidența  numărului de copii și școlari din comuna Solovăstru 

(nr. elevi) 

  PREȘCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL 

  
gr. Mică 

gr. 

Mijlocie 
gr. Mare 

cls. 

Pregătitoare 
cls I - IV cls. V - VII 

Școala Gimnazială Solovăstru       12 49 33 

Școala Gimnazială Jabenița 
   

16 23 30 

Grădinița cu Program Normal 

Solovăstru 

22 11 10       

Grădinița cu Program Normal 

Jabenița 

8 10 11       

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11336722  
 

Figură 23– Structura școlarilor în comuna Solovăstru în anul 2020  

          (nr. elevi) 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11336722 
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În vederea desfașurării unui act educațional la un nivel ridicat, toate unitațile școlare (grădinițe și școli) 

beneficiind de spații adecvate, utilate corespunzător și cu materialele didactice necesare pentru a se 

putea desfășura un învățamânt de calitate. 

Deși clădirile în care se desfășoară orele de clasă pentru învățământul primar au fost construite în urmă 

cu mai bine de 40 de ani, respectiv Școala Gimnazială Solovăstru în anul 1960, Școala Gimnazială 

Jabenița în anul 1959,  acestea au fost renovate și reabilitate în vederea creșterii confortului școlarilor și 

al cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în aceste unități. Clădirile pentru învățământul 

preșcolar au fost construite mult mai recent și anume, Grădinița cu Program Normal Solovăstru a fost 

construită în 2015 iar Grădinița cu Program Normal Jabenița a fost construita în 2008, lucru care denotă 

interesul acordat de către comunitate pentru dezvoltarea și modernizarea spațiilor de desfășurare a 

activității.  

Totodată aceste clădiri, conform datelor www.siiir.edu.ro, dispun de următoarele dotări evidențiate în 

tabelul de mai jos: 

Tabel 12– Dotări ale clădirilor unități școlare 
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Școala Gimnazială Solovăstru 5000 mp 10 138    fără informații    

Școala Gimnazială Jabenița 4900 mp 9 112    fără informații    

Grădinița cu Program 

 Normal Solovăstru 
300 mp 3 35                                fără informații 

Grădinița cu Program  

Normal Jabenița 
300 mp 3 27                                fără informații 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate  https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11336722 

 

În ceea ce privește pregătirea educațională, populația din comuna Solovăstru a urmat în pondere 

majoritară învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în unitățile 

de pe raza comunei. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea remunerați la un nivel scăzut, 

asigurându-le strict venituri de subzistență.  

Cauze locale identificate:  

➢ Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor  

➢ Implicarea copiilor în activitățile agricole  

➢ Modelul educațional oferit de părinți/familie  

➢ Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale  

➢ Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice  

➢ Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor  

Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu importanță 

semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar medical, poliție, direcții 

agricole, etc. 

http://www.siiir.edu.ro/
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11336722
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2.5.2. Infrastructura de sănătate publică 

Numărul de locuitori care corespunde unui medic la nivelul comunei Solovăstru este de 2.983 în comuna 

existând un cabinet medical cu personal medical reprezentat de un medic şi un asistent medical şi o 

farmacie. În comună este şi un Cabinet Medical de Medicină Dentară. 

In comună nu există spitale, fiind la o distanță mică de orașul Reghin şi pentru cazurile extreme de boală 

se apelează la serviciile Spitalului Județean Mureș din Târgu Mureș. Nu s-au înregistrat, anumite boli, în 

afara celor comune în majoritatea zonelor.  

Din cauza infrastructurii insuficient dezvoltate, majoritatea locuitorilor comunei Solovăstru este nevoită 

să parcurgă distanțele până în orașele din apropiere pentru a beneficia de servicii medicale și asistență 

medicală de urgență. 

 

2.5.3. Infrastructura culturală 

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei, la nivelul comunei există 

în folosință: 2 cămine culturale – în Solovăstru şi în Jabenița, toate aparținând de Primăria Solovăstru. 

La nivelul comunei sunt înființate Ansamblul folcloric  - „Dor Solovestrean” şi Ansamblul "Coronița" 

 

Ansamblul folcloric  - „Dor Solovestrean” 

Ansamblul folcloric Dor Solovestrean a luat ființă la inițiativa instructorului Maria Bogdan, care conduce 

cu măiestrie şi talent aceasta frumoasa familie, şi a unui grup de oameni dornici sa promoveze obiceiurile 

şi folclorul din frumoasa zonă de la poalele munților Gurghiu.  

Debutul ansamblului a avut loc pe scena Căminului cultural din Solovăstru odată cu readucerea în viața 

satului a obiceiului „Plugarul”, care are loc în a doua zi de Paște. Totodată, la inițiativa membrilor 

ansamblului, au revenit în actualitate şi Jocul Însuraților, care are loc a doua zi de Bobotează și mai nou 

un alt obiceiuri străvechi „La secerat”. Aceste obiceiuri au luat amploare de la an la an. Toate acestea au 

putut fi realizate cu ajutorul unor oameni care au pus suflet şi au participat la toate evenimentele 

organizate, în special  solistul şi violonistul Nicu Pop din Zalău care orchestrează cântecele din repertoriu. 

Formația este interesată de promovarea folclorului din zona Văii Gurghiului. 

Ansamblul folcloric Dor Solovestrean are în repertoriu: obiceiuri, cântece populare, colinde şi pricesne. 

Cu acest repertoriu, a participat la mai multe festivaluri şi spectacole de mare anvergură şi a colaborat 

cu mai multe posturi de radio şi televiziune, precum ar fi: Radio Tg. Mureș, Radio Galaxia, TVR, Antena 

1, Favorit TV, Etno TV, Hora TV şi posturile locale de televiziune din județul Mureș. 

 

Ansamblul "Coronița" 

In anul 1972 s-a înființat un grup vocal feminin în cadrul Căminului Cultural Solovăstru. A avut un 

repertoriu bogat şi variat: cântece de joc, cântece de cătănie, doine, balade şi colinde, toate culese din 

satul Solovăstru. De-a lungul anilor grupul a participat în cadrul vechiului concurs "Cântarea României" 

unde a luat trei ani consecutiv locul I pe țară. În anul 1986 Grupul Vocal si-a luat denumirea de "Coronița”. 

Grupul a avut nenumărate apariții la radio şi televiziune. 

Începând cu anul 2001 doamna profesor Silvia Georgica - conducătoarea Grupului Vocal "Coronița" a 

propus înființarea unui Ansamblu de dansuri populare pe lângă Grupul vocal deja existent. Astfel obiceiuri 
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vechi cum ar fi: "Întoarcerea Plutașilor", "Șezătoarea", "Coborâtul jocului", "Cununa", "Colindul vătafilor" 

alcătuiesc repertoriul atât de valoros al ansamblului. 

In anul 2003 Ansamblul Coronița a participat la Festivalul Folcloric National de la Fălticeni organizat de 

Fundația Culturala "Șezătoarea". Aici a fost prezentat obiceiul "Șezătoarea" şi a luat Trofeul Festivalului 

"Lada de zestre". 

In anul 2004 Ansamblul "Coronița" din Solovăstru a reprezentat Romania la Gala Internațională de Folclor 

"Canterini Peloritani" din Italia. Ansamblul "Coronița" a impresionat spectatorii italieni cu frumusețea 

jocului autentic pus în scenă, dar şi cu bogăția şi autenticitatea costumelor. 

Între 17-21 august 2006 Ansamblul "Coronița" a participat la Bistrița la un Festival International de Folclor 

"Nunta Zamfirei" ediția a XI-a cu obiceiul "Cununa". 

Tot în anul 2006 s-a deplasat la Solovăstru echipa de filmări de la TVR 2 şi au filmat pentru emisiunea 

"Zestrea Românilor" următoarele obiceiuri: "Șezătoarea", "Coborâtul Jocului" şi "Colindul vătafilor". 

În 15-16 septembrie 2006 Ansamblul a participat la Festivalul Văii Gurghiului cu grupul vocal feminin care 

a interpretat cântece de joc şi cântece de cătănie. Ansamblul "Coronița" a prezentat obiceiul "Cununa" 

unde s-au bucurat de un real succes. 

S-a depus un efort deosebit pentru punerea în valoare a costumului popular solovăstrean. S-au țesut un 

număr 16 catrințe, s-au cusut pieptărașe cu o frumoasa coronița de flori(de unde şi numele ansamblului) 

iar femeile care nu au moștenit "șurțuri cu pană" de la bunici și-au cusut șurțuri noi. Efortul a fost răsplătit 

cu aprecieri şi laude în deplasările efectuate, pentru frumusețea şi eleganța costumului popular 

solovastrean. Acest șurț are şi o strigătură anume pe care Ansamblul "Coronița" o păstrează cu sfințenie 

şi o transmite generațiilor următoare: 

Bărbații: "Frunză verde ca ovăzul fetele din Solovăstru 

Le cunoști după năframa şi după șurțul cu peană". 

Femeile: "Năframa ni rat cu flori ca sa fim dragi la feciori 

Si cu șurțu dinainte mulți feciori am scos din minte" 

Comuna Solovăstru deși este aproape de oraș si-a păstrat vechile tradiții şi obiceiuri. Au fost enumerate 

doar câteva din obiceiurile care au dus faima satului nostru. Recent a fost pus în scena obiceiul 

"Paparuda" urmând a fi pus în scena în perioada imediat următoare obiceiul "Împodobitul steagului", 

toate pentru a fi oferite cu drag publicului de azi şi de mâine. 

 

2.6. Mediu 

Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al existentei umane, constituind rezultatul 

interferențelor cadrului natural (sol, aer, apă, climă, biosferă) cu activitatea antropică. Toate acestea 

interacționează și influențează direct dezvoltarea și progresul societății. Mai mult, conceptul de mediu 

înconjurător are un caracter dinamic și complex. De câteva decenii protecția și durabilitatea mediului se 

află printre prioritățile și politicile de dezvoltare la nivel internațional și nu numai, acestea reprezentând și 

în continuare un element cheie în ce privește viziunea de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. Este 

important să amintim faptul că Uniunea Europeană aplică unele dintre cele mai avansate standarde de 

protecție a mediului din lume. Politica de mediu a acesteia contribuie la ecologizarea economiei și la 

protejarea naturii și a sănătății și calității vieții persoanelor care trăiesc pe teritoriul Uniunii. 
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Există o serie de aspecte care fie sunt componente importante ale mediului înconjurător, fie doar au 

tangență directă sau indirectă cu acesta. Amintim doar câteva dintre acestea: utilizarea rațională a 

resurselor naturale precum și protejarea acestora (în special a aerului, solului, apei, biodiversității), 

managementul deșeurilor cu accent pe colectarea selectivă, reciclare și valorificarea acestora, protecția 

sănătății umane, contracararea efectelor schimbărilor climatice, eficiența energetică și utilizarea 

resurselor regenerabile de energie, reducerea poluării, durabilitatea mediului înconjurător în contextul 

progresului și evoluției tehnologice și sociale, etc. În esență toate vizează aspecte esențiale privind 

politicile și proiectele în domeniul dezvoltării durabile la diferite niveluri (internaționale, naționale, 

regionale sau locale). Amintim faptul că una dintre cele mai cunoscute definiții ale dezvoltării durabile 

este cea formulată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru 

comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 

urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface propriile nevoi”.  

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-

economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, 

ecologice și elementele capitalului natural. Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o 

serie de aspecte pozitive și un impact negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației 

datorită poluării aerului, apei și solului.  

Deşi industria are o pondere mai ridicată la nivelul Regiunii Centru decât la nivel naţional, ramurile 

energointensive deţin ponderi mai puţin importante. Procesele de restructurare economică din ultimii 15 

ani, au determinat restrângerea semnificativă a activităţilor industriale energofage, cel mai puternic 

afectată fiind industria chimică. Totodată, utilizarea unor metode moderne de producţie și a unor 

tehnologii industriale avansate au permis o creştere economică fără a mări proporţional consumul de 

energie.  

Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor regenerabile de energie, cel 

mai mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia hidro-microhidro și energia solară. 

Factori și probleme de mediu 

O analiză completă a comunei Solovăstru presupune analizarea principalilor factori de mediu care pot 

constitui piedici sau oportunități în analiza potențialului de dezvoltare a zonei. 

2.6.1. Factorul de mediu aer  

 

Calitatea aerului este una dintre cele mai importante aspecte cu privire la calitatea factorilor de mediu, 

aceasta fiind în ultimii ani afectată de poluare. Pe termen scurt si mediu, efectele poluării aerului 

dăunează sănătății umane și aduc prejudicii ecosistemelor în special. Pe termen lung, poluarea aerului 

afectează mediul înconjurător prin: efectul gazelor de seră, distrugerea stratului de ozon, ploi acide, 

prezența micropoluanților și a particulelor în suspensie.  
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S-au identificat câteva sectoare economice care au determinat în mod direct creșterea cantității de emisii 

de CO2 emanate în atmosferă la nivelul Regiunii Centru: industria energetică, industria metalurgică, 

industria chimică, transporturile, în principal.  

 

Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină schimbări în echilibrul 

climatic atât la scară locală cât și globală.  

În vederea estimării gradului de poluare a atmosferei, la nivel județean se calculează emisiile de poluanți, 

determinându-se astfel calitatea aerului.  

Principalele surse de emisii de substanțe poluante la nivelul Regiunii Centru: 

➢ Emisii de gaze cu efect acidifiant: Oxizii de sulf și oxizii de azot fac parte din categoria de gaze 

cu efect acidifiant, fiind responsabili de formarea precipitațiilor acide care au un impact negativ 

asupra ecosistemelor terestre și acvatice. O altă sursă de poluare a aerului sunt emisiile de 

amoniac provenite în special din agricultura (ramura zootehnică).  

➢ Emisii de compuși organici volatili nemetanici: Aceste emisii provin din arderi în industria 

energetică și industrii de transformare, din arderi neindustriale, din arderi în industria de 

prelucrare, din procese de producție, din extracția și distribuția combustibililor fosili, din utilizarea 

solvenților și altor produse, etc.  

➢ Emisii de metale grele: Aceste emisii cuprind compuși metalici de plumb, zinc, mercur, cadmiu, 

cupru etc., poluarea atmosferei cu astfel de particule fiind deosebit de dăunătoare, datorită în 

primul rând acțiunii iritante și acumulării în organism, iar în al doilea rând datorită depunerii lor 

pe vegetație, sol și în apă.  

➢ Emisii de poluanți organici persistenți: Acești poluanți reprezintă substanțe organice cu grad 

ridicat de toxicitate, sunt persistente, au capacitate mare de bioacumulare și au efecte toxice 

acute și cronice asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător 

Pentru a contura o imagine cu privire la calitatea aerului la nivelul Regiunii Centru și a județelor 

componente s-a optat pentru o analiză succintă a celor mai relevanți indicatori:  

• Emisii anuale de dioxizi de sulf (SO2) Acestea provin din arderi în industria energetică și 

industrii de transformare, din arderi neindustriale, din arderi în industria de prelucrare, din 

alte surse mobile și utilaje. 

• Emisii anuale de dioxid de azot (NO2) s-au situat, în general, sub limita maximă admisă   

• Emisii anuale de amoniac (NH3) Sursa principală de amoniac în atmosferă este 

agricultura, în special zootehnia, dar cantități relativ mici sunt generate și de instalațiile 

de ardere neindustrială, arderi în industria prelucrătoare, trafic rutier, etc.  

• Emisii de metale grele (plumb, mercur, cadmiu, arsen, nichel, etc.) Principalele surse de 

poluare cu metale grele sunt procesele industriale, metalurgice în special și arderile 

incomplete ale combustibililor. În general toate cantitățile de emisii de metale grele s-au 

menținut sub valoarea limitei admise  

• Monoxidul de Carbon (CO) La nivelul Regiunii Centru s-a constatat că principala sursă 

responsabilă pentru prezența CO în aerul ambiental este traficul rutier, cele mai ridicate 

valori fiind în județele cu trafic rutier intens. 
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• Emisiile de pulberi în suspensie  

 

Calitatea aerului în judeţul Mureş se menţine într-o tendinţă uşoară de îmbunătăţire. Începând cu anul 

2006 s-au redus substanţial emisiile provenite din procesele industriale iar numărul de incidente de 

poluare este în scădere. Cu toate acestea, traficul rutier în creştere cauzează încă probleme locale de 

calitate a aerului. În judeţul Mureş nu sunt probleme de poluare a aerului care să impună instituirea de 

măsuri speciale de gestionare a calităţii aerului pentru încadrarea în standardele de calitate conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Figură 24- Evoluția emisiilor de monoxid de carbon la statia MS1 – Județul Mureș 

 

          Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2018 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

 

În vederea identificării potențialului surselor regenerabile de energie, la nivelul Regiunii Centru s-au 

realizat începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza particularităților geografice și 

economice, prelucrarea datelor statistice, elaborarea pe baza tehnologiei GIS a unor hărți de analiză și 

modelare spațială. Analizând harta potențialului eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că 

Solovăstru, nu face parte din arealul zonelor cu potențial. 
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Figură 25-  Harta potențialului eolian al Regiunii Centru 

 

Sursa: Analiza potentialului energetic eolian la nivelul Regiunii Centru in perspectiva dezvoltarii economice durabile, ADR 

Centru, martie 2010 

 

2.6.2. Factorul de mediu apă  

La nivelul județului Mureș sunt incluse în Sistemul National de Supraveghere a Calității Apelor Subterane 

59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico – chimic, au fost monitorizate, în anul 

2012, 12 foraje.  

Calitatea corpurilor de ape naturale 

➢ din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel:  

o 222,73 km curs de râu (80,25 %) reprezentând 8 corpuri de apă au calitate bună;  

o 54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate moderată;  

➢ din punctul de vedere al stării chimice:  

o 277,53 km curs de râu (100%) au calitate bună;  

Calitatea corpurilor de apă puternic modificate  

➢ din punctul de vedere al potențialului ecologic se prezintă astfel:  

o 403,69 km curs de râu (62,99 %) au potențial ecologic bun;  

o 237,21 km curs de râu (37,01 %) au potențial ecologic moderat;  

➢ din punctul de vedere al stării chimice:  

o 640,90 km curs de râu (100 %) au calitate bună.  

Teritoriul Judeţului Mureş are o reţea foarte bogată de ape curgătoare, lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare 

artificiale, dar un volum comparativ scăzut de ape freatice, subterane şi de adâncime. Bazinele mici 

sărate artificiale se adaugă acestora, şi ele sunt situate în staţiunile de interes local.  
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Reţeaua hidrografică a judeţului aparţine în totalitate Râului Mureş, principalul colector din Bazinul 

Transilvaniei, acesta traversând judeţul pe o lungime de 187 km si având ca afluenţi mai importanţi 

următoarele râuri: Târnava Mare, Târnava Mică, Niraj, Gurghiu, Răstoliţa, Bistra, Luţ, Şar, Comlod. 

Tabel 13– Lungimea principalelor cursuri de apă din judeţul Mureş                    ( km ) 

Denumirea cursului  
de apă 

Lungimea cursului de apă 

Pe teritoriul 
judeţului Mureș 

Pe teritoriul 
României 

Totală 

Mureş 187 761 803 

Târnava Mare  43 246 246 

Târnava Mică  115 196 196 

Niraj 78 78 78 

Gurghiu 55 55 55 
Sursa: INS-DJS- Anuarul Statistic al judeţului Mureş 2017 

 

Lacurile, iazurile şi lacurile de acumulare completează reţeaua hidrografică a judeţului. Iazurile şi lacurile 

de origine natural - uman sunt specifice Câmpiei Transilvaniei. Lacul de acumulare Bezid, cu un volum 

permanent de 15 milioane m³, a fost construit pentru prevenirea inundaţiilor, este utilizat pentru a 

suplimenta debitul râului Târnava Mică în perioadele de secetă, ca apă potabilă şi industrială. Totodată 

se află în construcţie acumularea Răstoliţa, cu un volum de 40 milioane m³, care va asigura suplimentarea 

debitelor pe râul Mureş, în perioadele deficitare. 

Tabel 14– Principalele lacuri din judeţul Mureş 

Felul lacului Tipul genetic Localitatea 
Suprafaţa lacului 

- ha - 

Iaz piscicol artificial Zau de Câmpie 133 

Iaz piscicol artificial Văleni 53 

Iaz piscicol artificial Şăulia 48 

Eleşteu piscicol artificial Iernut 122 

Eleşteu piscicol artificial Tăureni 53 

Lac cu apă dulce natural Fărăgău 38 

Lac cu apă sărată - URSU natural Sovata - Băi 5 
Sursa: INS-DJS- Anuarul Statistic al judeţului Mureş 2017 

 

În ceea ce priveşte calitatea apelor de suprafaţă în bazinul hidrografic Mureş, 46 % din total lungime râu 

supravegheat aparţine categoriei de calitate I; 44,9 % categoriei de calitate II şi 9,1 % reprezintă apa 

care depăşeşte limitele categoriei de calitate III. 

Prognoza cerințelor de apă pentru folosinţe (populație, industrie, irigații, zootehnie, acvacultură 

/piscicultură) pentru orizontul de timp 2020 – 2030 s-a determinat prin metode specifice de prognoză 

pentru fiecare categorie de folosinţă de apă:  

• Populație;  

• Industrie;  
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• Irigații;  

• Zootehnie;  

• Acvacultură/piscicultură  

Tabel 15– Prognoza  cerinței de apă pentru orizontul de timp 2020-2030, în cazul scenariului mediu 

Folosința de apă 
Cerința de apă (mil. m³) 

2020 2030 

Populație 2.088 2.097 

Industrie 6.664 7.383 

Irigații 562 1.689 

Zootehnie 172 164 

Acvacultură/piscicultură 818 949 

Total România 10.304 12.282 
Sursa: ANAR 

 

2.6.3. Factorul de mediu sol  

Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât și din cauze naturale. Datorită faptului că 

majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul de erodare este pronunțat, 

coroborat cu alte fenomene de versanți.  

Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de eroziune și zonele de 

depozitare a deșeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative asupra mediului și 

construcțiilor civile, cât și de stopare a avansării lor pe mari suprafețe, prin lucrări specifice (consolidări 

de versanți, împăduriri, etc.).  

Omul, prin activitatea desfășurată poate influența decisiv calitatea solului prin utilizarea produselor pentru 

protecția plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanțe chimice de mare toxicitate, folosite în agricultură 

pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor de a acționa selectiv, pesticidele încorporate în sol 

modifică prezența și dezvoltarea diferitelor specii de buruieni, insecte și microorganisme, iar prin aceste 

influențe se modifică o serie de procese și reacții în masa solului.  

S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea identificării suprafețelor 

geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă.  

În categoria produselor fitosanitare utilizate la nivelul comunei Solovăstru sunt incluse:  

➢ erbicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea buruienilor;  

➢ insecticidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea insectelor și dăunătorilor;  

➢ fungicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea diferitelor boli.  

 

O altă formă de influențare a calității solului constă în:  

➢ ocuparea de suprafețe prin depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și industriale;  

➢ depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și dejecțiilor animaliere provenite de la complexele 

de creștere a animalelor;  

➢ depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrășăminte și pesticide;  

➢ infiltrarea în sol și subsol a levigatului, poluarea apelor meteorice;  
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➢ fosele septice, platformele de gunoi de grajd și gunoi menajer, closetele constituie o sursă 

permanentă de nitrați.  

 

În conformitate cu normele internaționale, din cauza potențialului nociv pe care îl reprezintă, nitrații au 

fost incluși în clasa substanțelor toxice din apă. Pe lângă nitrați, în sol se mai găsesc și importante 

cantități de nitriți, care provin din gazele de ardere emise în atmosferă de automobile și ajung în sol 

asemeni metalelor grele cu prin apele pluviale. Nitrați și nitriți au efecte grave și uneori ireversibile asupra 

omului. Conform unei directive europene, statele membre au obligația să elaboreze programe de acțiune 

pentru zonele identificate ca fiind poluate cu nitriți din surse agricole. 

 

S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea identificării suprafețelor 

geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă. 

Tabel 16– Suprafețele din Regiunea Centru pe care s-au aplicat tratamente chimice 

                ( hectare )  
An 2014 An 2015 An 2016 An 2017 An 2018 

Insecticide 75,173 72,367 77,402 87,845 101,303 

Fungicide 106,217 107,296 115,418 117,167 146,187 

Fungicide 211,158 177,414 226,124 204,500 175,887 

Sursa: http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2019/12/Analiza-socioeconomica-a-Regiunii-Centru.pdf 

 

Figură 26– Suprafețele din Regiunea Centru pe care s-au aplicat tratamente chimice 

                                        ( hectare) 

 

Sursa: http://www.adrcentru.ro/wp-content/uploads/2019/12/Analiza-socioeconomica-a-Regiunii-Centru.pdf 
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2.6.4. Sistemul actual de gestionare a deșeurilor  

În linii mari, activitatea de gestionare a deșeurilor include următoarele: colectarea, transportul, 

valorificarea și eliminarea deșeurilor, monitorizarea post închidere a depozitelor de deșeuri. În ierarhia 

opțiunilor de gestionare a deșeurilor, inclusă atât în reglementările Uniunii Europene cât și în cele 

naționale, reutilizarea și reciclarea reprezintă priorități înaintea altor forme de valorificare și eliminare a 

deșeurilor. La nivelul Regiunii Centru principalele categorii de deșeuri sunt: deșeuri municipale, deșeuri 

industriale, deșeuri generate din activități medicale, fluxuri de deșeuri (deșeuri de ambalaje, deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, uleiuri uzate, nămoluri de la 

epurarea apelor uzate orașenști, etc. 

La nivelul județului Mureș există în implementare, un proiect de investiții finanțat prin Programul 

Operațional Sectorial Mediu, al cărui obiectiv este crearea unui „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Mureş” beneficiar fiind Consiliul Judeţean Mureş.  Proiectul are o valoare totală de 

45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga populaţie a judeţului, respectiv 571.496 locuitori.  

Tabel 17– Structura deșeurilor colectate în perioada 2015 – 2019 în jud. Mureș 

Tipuri de deșeuri  
Cantitatea de deșeuri generată (to)  

2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeuri menajere 115,766 108,261 96,210 105,495 128,955 

Deșeuri similare 31,358 31,517 31,690 31,904 32,239 

Deșeuri din grădini și parcuri  3,379 3,412 3,442 3,544 3,590 

Deșeuri din piețe  2,491 2,515 2,537 2,613 2,646 

Deșeuri stradale 11,686 11,798 11,902 12,255 12,413 

Deșeuri generate și necolectate  9,664 17,800 30,535 22,102 0 
Sursa: https://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/PJGD_Mures_2020-2025_FINAL.pdf 

Ca obiective ecologice, proiectul urmărește: atingerea unei rate de colectare de 100% a deşeurilor mixte 

în rândul populaţiei urbane şi rurale, faţă de ratele de 88%, respectiv 21% din 2007, o reducere cu 50% 

a cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate până în 2016, în comparaţie cu anul 1995, prin 

colectarea separată la nivelul întregii populaţii a judeţului, promovarea compostării la domiciliu şi 

construirea unor instalaţii de tratare a deşeurilor biodegradabile (staţie de compostare şi staţie de tratare 

mecano-biologică), colectarea separată a deşeurilor din ambalaje în proporţie de 100% în rândul 

populaţiei urbane şi rurale, asigurând astfel o rată totală de recuperare de 60% până în 2013, rata totală 

de reciclare fiind de 55%. 
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Figură 27– Cantitatea totală de deșeuri colectata/necolectată în perioada 2015 – 2019 în jud. Mureș 

 

Sursa: https://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/PJGD_Mures_2020-2025_FINAL.pdf 

Prin acest proiect se va asigura o rată de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi rurale, se 

va implementa un sistem de colectare separată a deşeurilor reciclabile la nivel judeţean şi a unor metode 

de tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare în gospodărie, compostare, tratament 

mecano-biologic). De asemenea, printre obiectivele proiectului se numără închiderea depozitelor de 

deşeuri urbane neconforme (5 depozite) şi construirea unui depozit ecologic de deşeuri, întărirea 

capacităţii tehnice şi manageriale a autorităţilor din judeţul Mureş dar şi creşterea gradului de informare 

a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea 

acestora.  

Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mureş, va respecta principiile Strategiei 

Europene de reciclare a deşeurilor, precum şi prevederile noii legii privind deşeurile. Odată cu 

implementarea acestor măsuri se va reduce semnificativ şi impactul negativ al deşeurilor asupra sănătăţii 

populaţiei şi a mediului.  

Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deşeurilor in județul Mureș au fost 

următoarele:  

• lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea defectuoasă a 

deşeurilor municipale;  

• extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul localităților, prin 

depozitări necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi demolări;  

• lipsa unui depozit de deşeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate pentru agenţii 

economici privind gestionarea ecologică a deşeurilor de producţie;  

• nu se aplică taxa de depozitare diferențiată pe tipuri de deşeuri;  

• gradul ridicat de sărăcie a populaţie duce la imposibilitatea de colectare a tarifelor;  
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• tarifarea nu este unitară la nivelul judeţului, mai mult, sunt diferenţe chiar în aceeaşi localitate, în 

funcţie de operator.  

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor (PJGD) în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025, are un 

rol cheie în dezvoltarea unei gestionări durabile a deșeurilor. PJGD Mureș cuprinde o analiză a situației 

actuale a gestionării deșeurilor pe teritoriul geografic al județului Mureș, precum și măsurile care trebuie 

luate pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu în cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul reciclării, 

valorificării și eliminării deșeurilor, precum și o evaluare a modului în care planul va ajuta la punerea în 

aplicare a obiectivelor și dispozițiilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și 

completările ulterioare. 

Principalul lui scop este acela de a stabili cadrul pentru implementarea unui sistem durabil de gestionare 

a deșeurilor la nivel local, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor. 

Planul județean de gestionare a deșeurilor reprezintă un document programatic pentru autoritățile 

județene și cele locale, necesar organizării pentru atingerea obiectivelor Strategiei Naționale de 

Gestionare a Deșeurilor. În același timp, PJGD Mureș reprezentând cadrul de planificare pentru: 

 - Conformarea cu politica de deșeuri și atingerea țintelor propuse: planul județean de gestionare a 

deșeurilor contribuie la implementarea politicilor și la atingerea țintelor stabilite în domeniul gestionării 

deșeurilor pe plan național și regional; 

 - Stabilirea necesarului de infrastructură și echipamente caracteristice pentru gestionarea deșeurilor: 

planul județean de gestionare a deșeurilor prezintă fluxurile și cantitățile de deșeuri care trebuie colectate, 

reciclate, tratate și/sau eliminate în vederea estimării necesarului de investiție;  

- Controlul tipurilor de tehnologii aplicabile: prezentarea fluxurilor de deșeuri asigură identificarea 

domeniilor în care sunt necesare măsuri tehnologice speciale pentru eliminarea sau minimizarea 

cantităților anumitor tipuri de deșeuri; 

 - Prezentarea cerințelor economice și de investiție: planul județean de gestionare a deșeurilor constituie 

un punct de plecare pentru stabilirea cerințelor financiare pentru înființarea și operarea schemelor de 

colectare, reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor. Pe aceasta bază, pot fi determinate necesitățile 

pentru investițiile în instalații de reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor. 

Din anul 2012 toate comunele judeţului au contracte de colectare şi transport a deşeurilor menajere cu 

agenţi economici autorizaţi. Colectarea deşeurilor menajere în amestec de către operatorii de salubrizare 

se realizează în diferite tipuri de recipiente. 
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2.7. Amenajarea şi echiparea teritoriului 

 
2.7.1. Infrastructura rutieră 

Circulația în comuna Solovăstru se realizează numai pe cale rutieră. Linia CF îngustă Reghin- Lăpușna 

a fost desființată. 

Rețeaua stradală din comuna Solovăstru însumează aprox. 21.700 m și au o suprafață totală de aprox 

25,80 ha, adică aprox. 9,5% din suprafața intravilanului existent. 

Localitatea Solovăstru este străbătută de drumul județean DJ153C Reghin-Lăpușna și DJ154E - Reghin 

- Solovăstru - Gurghiu. în afară de drumurile județene, localitatea este străbătută și de drumul comunal 

DC6 care realizează legătura intre DJ153C şi DJ154E. 

 

Drumul județean DJ154E este strada principală a localității Solovăstru, străbate localitatea în lungime, 

după care trece râul Gurghiu și realizează legătura cu satul Jabenița, devenind strada principală a 

localității. Din drumul comunal se desprind toate străzile secundare. Acestea sunt în general înguste, 

nedotate cu trotuare și șanțuri amenajate, majoritatea fiind pietruite și un număr mai mic fiind din pământ. 

 

In localitatea Jabenița traseul principal îl reprezintă drumul județean DJ154E, din care se ramifică restul 

străzilor locale. Drumul are două benzi cu suprafața carosabilă asfaltată, fiind prevăzut cu șanțuri și 

trotuare pe ambele părți. Majoritatea străzilor sunt din pământ, urmează cele împietruite și un număr mic 

sunt cu îmbrăcăminți de asfalt. Străzile au profile transversale foarte înguste, fără trotuare și șanțuri. 

 

Lungimea asfaltată a drumurilor în localitatea Solovăstru este de 13,408 m, pe drumul comunal DC6, 

drumurile județene DJ 153C şi DJ 154E, iar în Jabenița lungimea asfaltată este de 2,769 m pe DJ 154E 

si 5,555 m stradă.  

 

2.7.2. Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică și regenerabilă, gaze naturale) 

 

Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea  

În prezent comuna Solovăstru dispune de alimentare cu apă potabilă. Sistemul de alimentare cu apă a 

fost realizat în anul 2002. Sursa de apă este raul Gurghiu, si este preluată din rețeaua localității Reghin.  

In anul 2019 (conform datelor Companiei Aquaserv S.A. Tg.Mureş), in comuna Solovăstru, erau racordati 

la sistemul de alimentare cu apă 2363 locuitori, dintr-un numar total de 2888, instituții publice (Primăria, 

Poliția, Școala generală, Grădinița, Căminul cultural, dispensarul, Poșta) și agenți economici. 

Sistemul de canalizare în momentul actual este instalat şi pus în funcțiune. în prezent sunt racordați la 

sistemul de canalizare 215 consumatori în satul Solovăstru şi 95 consumatori în satul Jabenița. 

Fiecare consumator de apă folosește în prezent sisteme locale vidanjabile de colectare a apelor uzate. 

Apa uzată colectată din loc. Solovăstru și Jabenița va fi pompată prin intermediul unei stații de pompare 

în canalizarea orașului Reghin, respectiv în căminul de canalizare existent din fața Stației de sortare și 

transfer deșeuri - Reghin. 
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În localități există sistem de canalizare pluvială prin rigole stradale. 
 

Tabel 18-  Alimentarea cu apă în comuna Solovăstru 

Comuna / 
 Localitate 

componentă 

Numărul  
locuințelor 

convenționale 

Are apă curentă 

Nu 
are 
apă 

curentă 

în locuință 

în afara locuinței 

în interiorul 
clădirii 

în afara clădirii 

din 
rețea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

din 
rețea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

din 
rețea 

publica 

din 
sistem 
propriu 

COMUNA 
SOLOVĂSTRU  

1020 613 107 13 7 8 59 213 

Solovăstru 587 308 87 6 4 - 37 143 

Jabenița 433 305 20 7 3 8 22 70 
Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

613 locuințe din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul comunei Solovăstru dispun de 

alimentare cu apă din rețeaua publică. Restul gospodăriilor individuale din comună fiind alimentate cu 

apă din sistem propriu (puțuri proprii săpate).  

 
Tabel 19-  Rețeaua de canalizare în comuna Solovăstru 

Comuna / 
Localitate 

componenta 

Numărul  
locuințelor 

convenționale 

Are instalație de 
canalizare Nu are 

sistem de 
canalizare 

la o 
rețea 

publica 

la un 
sistem 
propriu 

alta 
situație 

COMUNA 
SOLOVĂSTRU 

1020 38 464 218 300 

Solovăstru 587 36 278 81 192 

Jabenița 433 * 186 137 108 
Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze naturale  

La nivelul comunei Solovăstru, 241 locuințe din totalul locuințelor convenționale dispun de încălzire 

centrală. Procentul redus de racordare la o rețea de energie termică este specific localităților din mediul 

rural. Comuna Solovăstru este localizată într-o zonă cu un fond forestier destul de bogat, prin urmare 

lemnul reprezintă principalul “combustibil” utilizat de populație pentru încălzirea locuințelor în perioada 

rece. La nivelul comunei Solovăstru există sistem de alimentare cu gaze naturale, care deservește 

locuitorii din toate satele din componența comunei. 

 

 

 

 

 

http://www.recensamantromania.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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Tabel 20- Alimentarea cu energie termică 

Comuna / 
Localitate 

componentă 

Numărul  
locuințelor 

convenționale 

Are încălzire centrală 
Nu are încălzire centrală, 

încălzirea se face cu: 
Nu 

există 
încălzire 

deloc 

Centrala proprie cu: Soba (șemineu) cu: 

gaze 
din 

rețea 
publică 

Combus 
tibil  

lichid 

combus 
tibil 

solid 

gaze 
din 

rețea 
publică 

Combus 
tibil  

lichid 

combus- 
tibil 

solid 

COMUNA 
SOLOVĂSTRU  

1020 89 6 147 45 26 675 16 

Solovăstru 587 46 3 70 21 8 413 16 

Jabenița 433 43 3 76 24 18 262 - 
Sursa: www.recensamantromania.ro 

 
Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică se realizează din rețeaua de 20kV prin posturi transformare. Posturile 

de transformare sunt amplasate în centrele de greutate ale consumatorilor. 

Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul comunei Solovăstru, 97,80% (respectiv 958 

locuințe) din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric.  

 

Rețele de telecomunicație şi mass-media 

În general, infrastructura de telecomunicații în localitatea Solovăstru este bine dezvoltată, în prezent în 

sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori cel mai important fiind compania națională 

ROMTELECOM. Telefonia mobilă este însă bine reprezentată, de cele patru societății (ORANGE, 

VODAFONE, COSMOTE), gradul  de acoperire prin telefonia mobile crescând datorită expansiunii 

tehnicii în telefonia fără fir. 

Centrala telefonică automată funcționează la oficiul din Solovăstru deservind instituțiile publice și 
populația. Comuna este racordată la sistemul automat național. 

 

Conexiunea la Internet a fost demarată rapid și este folosită atât de mediul public, consumatori casnici 

cât și de mediul de afaceri şi este asigurată atât de operatorii de telefonie fixă cât şi de cei de telefonii 

mobile în special pentru abonații serviciilor de telefonie mobile. 

Pe teritoriul localității şi în satele aparținătoare se recepționează programele Televiziunii Naționale 

precum şi posturile de televiziune private cum sunt Antena 1, Pro TV, Prima TV,etc.  

Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar, există firme de 

servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii pe raza comunei 

Solovăstru. Deși nu există niciun centru de colectare pe raza comunei, coletele sunt depozitate la centrele 

regionale de pe aria județului Mureș. 

 

 

http://www.recensamantromania.ro/
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2.8. Activități economice şi dezvoltare locală 
 

2.8.1. Investiții existente 
Ambele localități au o putere economică redusă. Centrul de gravitație al acestora este municipiul Reghin. 

Profilul economic preponderent al zonei constă în exploatarea, transportul și industrializarea materialului 

lemnos. în industria zonei își desfășoară activitatea, în pondere mai redusă, și agenți economici având profilul 

de activitate producția de mobilier, procesarea laptelui, creșterea animalelor și creșterea pasărilor. 

 
2.8.2. Industrie și servicii 

Agenții economici din Solovăstru se pot clasifica în unități mari realizate prin reamenajarea, concesionarea 

sau cumpărarea incintelor agrozootehnice abandonate și unități mici cu activități comerciale sau persoane 

fizice autorizate cu activități la domiciliu. Unitățile mari sunt profilate în prelucrarea materialului lemnos. 

 
Tabel 21-  Firmele din comuna Solovăstru după domeniile de activitate 

 

Nr. 
crt. 

Denumire firma Domeniu de activitate Cod CAEN 

1 OLTEAN PRODLEMN SRL Fabricarea de mobila n.c.a. 3109 

2 DANBORCOM SRL Taierea si rindeluirea lemnului 1610 

3 PROFLEX BV SRL 
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente 
industriale, nave si avioane 

4614 

4 ELECTRO ONE SRL  Comert cu ridicata al altor masini si echipamente 4669 

5 PRELUCRARE LEMN MASIV SRL Fabricarea parchetului asamblat in panouri 1622 

6 VIJU PROD COM SRL 
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

4711 

7 SCI ARIMARI BTP SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

4120 

8 UTIL REGUN SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

4120 

9 FLORION LEMN PROD SRL Exploatare forestiera 0220 

10 SERBY HYDRAULICS SRL Intermedieri in comertul cu produse diverse 4619 

11 POLITERM GLASS SRL 
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al 
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in 
magazine specializate 

4752 

12 RATIU ALINA MEDICAL SRL Activitati de asistenta medicala generala 8621 

13 TOPOSMA SRL 
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 
acestea 

7112 

14 ANCA DENICONS SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

4120 

15 NATIDEN SEM SRL Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 4334 
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16 SOLEX PRODSERV SRL Intermedieri in comertul cu produse diverse 4619 

17 TURIDAN SRL Transporturi rutiere de marfuri 4941 

18 ADECLAU IMOB SRL Agentii imobiliare 6831 

19 
TRANSILVANIA BEWEGUNG 
SRL 

Transporturi rutiere de marfuri 4941 

20 TACRISPROD COM SRL Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 5630 

21 ROZANE COM SRL 
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

4711 

22 AUTOTOMSON SRL 
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru 
autovehicule 

4532 

23 MOLDOVAN AUTO SRL 
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente 
industriale, nave si avioane 

4614 

24 LTX STOCK DIVERSE SRL Comert cu ridicata nespecializat 4690 

25 PROCAD TOP SRL 
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 
acestea 

7112 

26 MUSIC ADDICTS SRL Alte activitati recreative si distractive n.c.a. 9329 

27 NEVADA HOUSE SRL Lucrari de pregatire a terenului 4312 

28 GRANDE ANA SRL 
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, 
bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, 
chioscuri si piete 

4781 

29 LOREN CRIS SERVICE SRL Intretinerea si repararea autovehiculelor 4520 

30 BIOMELLIFERA SRL Cresterea altor animale 0149 

31 INTER CRISLIN SRL 
Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, 
animale vii, materii prime textile si cu semifabricate 

4611 

32 SERELENADASAN SRL 
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si 
tuberculilor 

0113 

33 NATURE BYKE S.R.L. Alte activitati de tiparire n.c.a. 1812 

34 PROGRESION IVJ SRL 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

4210 

35 ZUGA CRIS DECO STYL SRL Lucrari de pardosire si placare a peretilor 4333 

36 HUZA LOGISTICS SRL-D Transporturi rutiere de marfuri 4941 

37 RUSTIC NIDMOB S.R.L. Fabricarea de mobila pentru bucatarii 3102 

38 BUSINESS SERB TRANS SRL Transporturi rutiere de marfuri 4941 

39 LAPUSNA S.R.L. Alte servicii de cazare 5590 

40 CRAFT WOOD DESIGN S.R.L. Fabricarea de mobila n.c.a. 3109 

41 MIRANTO PAN S.R.L. 
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, 
bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, 
chioscuri si piete 

4781 

42 ADLER RUSTIC STYLE S.R.L. Fabricarea de mobila n.c.a. 3109 

43 MDV SATGEOTOP SRL 
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de 
acestea 

7112 
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44 VLAD TERMO CTL SRL 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
constructii 

2223 

45 AGROADVENT SRL 
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si 
tuberculilor 

0113 

46 COPILASI PRIETENASI SRL 
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

4711 

47 CIF SOL SHOP SRL 
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi 
si tutun 

4711 

48 ALPHA PRESTIGE SRL 
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, 
nuciferilor si a altor pomi fructiferi 

0125 

49 
RADON DIGITAL IMAGE 
CENTER SRL-D 

Alte activitati referitoare la sanatatea umana 8690 

50 
DAVIDENT DENTAL CARE 
CENTER SRL-D 

Activitati de asistenta stomatologica 8623 

Sursa: Lista firme 2020 

 

Conform datelor existente, la decembrie 2019, în comună există locate un număr de 50 de societăti 

comerciale având împreună.  

 În comuna Solovăstru, microintreprinderile constituie o majoritate absolută în ceea ce privește mediul 

de afaceri, cu un rol decisiv din punct de vedere economic în dezvoltarea zonei, deşi se confruntă şi ele 

cu numeroase probleme, sunt într-o continuă căutare de soluţii pentru creşterea competitivităţii şi crearea 

unui mediu propice de afaceri.  

Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai 

puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro 

şi/sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.  

Totodată la nivel de comuna Solovăstru se înregistrează un nivel mediu de șomeri pentru anul 2020 de 

57 persoane, în scădere fata de anul 2016 respectiv 2017, și în urcare față de anul 2018, respective 

2019. 

Tabel 22– Evoluția populației șomeră în comuna Solovăstru 

          ( nr. locuitori ) 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

89 68 47 49 57 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Din datele oferite de INSSE se poate observa că în anul 2020 numărul șomerilor de sex masculin l-a  

evansat pe cel al șomerilor de sex masculin și prezentat în diagrama de mai jos. 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Figură 28– Evoluția populației șomeră în comuna Solovăstru                              

         ( nr. locuitori ) 

Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

2.8.3. Agricultură 

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică a județului Mureș structura de folosință a 

terenurilor se prezintă astfel:  

Comuna Solovăstru are o superfață totală de 2.983 de ha din care suprafață agricolă însumează 1.885,08 

de ha. Suprafața agricolă a comunei Solovăstru de 1.885,08 de ha este repartizată astfel:  

➢ 1241,52 ha suprafață agricolă utilizată 

o 250,59 ha suprafață arabilă  

o 946,05 ha pășuni şi fânețe 

o 39,91 ha grădini familiale 

o 4,97 ha culturi permanente 

➢ 193,79 ha suprafață agricolă neutilizată 

➢ 403,63 ha suprafață împădurită 

➢ 44,44 ha suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri, cariere 

➢ 1,70 ha heleșteie, iazuri, bălti 
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Figură 29-  Suprafața agricolă din comuna Solovăstru 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de  

Recensământul General Agricol 2010 

 

Exploatări agricole organizate  

 

Conform datelor făcute publice de Direcția Județeană de Statistică în urma Recensământului General 

Agricol 2010, la nivelul comunei Solovăstru există următoarea structură a exploatațiilor agricole în funcție 

de suprafața agricolă cultivată:  

➢ Sub 0,1 ha cultivate – sunt înregistrate 65 exploatații  

➢ Între 0,1 – 0,3 ha cultivate – sunt înregistrate 167 exploatații  

➢ Între 0,3 – 0,5 ha cultivate – sunt înregistrate 106 exploatații  

➢ Între 0,5 – 1 ha cultivate – sunt înregistrate 169 exploatații  

➢ Între 1 – 2 ha cultivate – sunt înregistrate 117 exploatații  

➢ Între 2 – 5 ha cultivate – sunt înregistrate 67 exploatații  

➢ Peste 5 ha cultivate – sunt înregistrate 19 exploatații  
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Figură 30-  Exploatații agricole din comuna Solovăstru, după suprafața cultivată 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de  

Recensământul General Agricol 2010 

 

În ceea ce privește numărul exploatațiilor agricole cu suprafața cultivată cu cereale, în comuna 

Solovăstru, Recensământului General Agricol 2010 indică:  

➢ grâu comun și grâu spelt – sunt înregistrate 98 exploatații  

➢ orz și orzoaică - sunt înregistrate 28 exploatații  

➢ ovăz - sunt înregistrate 19 exploatații  

➢ porumb - sunt înregistrate 328 exploatații  

 

Referitor la culturile de cereale la nivelul comunei Solovăstru sunt menționate următoarele suprafețe:  

➢ grâu comun și grâu spelt – 31,85 ha  

➢ orz și orzoaică – 11,79 ha  

➢ ovăz – 4,26 ha  

➢ porumb – 88,08 ha  

 

În privința suprafețelor cultivate cu alte culturi la nivelul comunei Solovăstru Recensământul General 

Agricol 2010 specifică:  

➢ plante leguminoase pentru boabe – 0,03 ha  

➢ cartofi – 8,49 ha  

➢ legume – 0,75 ha 

➢ flori şi plante ornamentale - 0,03 ha 

 

În legătura cu nivelul de mecanizare al agriculturii din Recensământul General Agricol 2010 reiese că 

acesta este destul de slab fața de alte comune din județ, la nivelul comunei Solovăstru fiind în proprietate: 

17 tractoare, 11 pluguri pentru tractoare, 2 cultivatoare mecanice, o combinatoare, 7 grape mecanice, 4 

semănători cu tracțiune mecanică, 2 mașini pentru împrăștiat îngrășăminte, 3 de mașini pentru erbicidat 
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și executat tratamente, o combină autopropulsată, 15 motocositoare, un motocultor și  alte mașini și 

echipamente agricole în număr de 11.  

Exploatări zootehnice organizate  

Conform datelor făcute publice în urma Recensământului General Agricol 2010, la nivelul comunei 

Solovăstru, exploatațiile zootehnice organizate dețin în total următoarele efective de animale:  

➢ Bovine: 229 capete din care 155 sunt vaci pentru lapte, 13 sunt bovine sub 1 an și 39 bovine 

între 1 și 2 ani.  

➢ Ovine: 1.615 de capete din care 1364 de oi fătătoare și mioare montate.  

➢ Caprine: 265 de capete din care 226 de capre și tineret femel montat.  

➢ Porcine: 396 de capete din care 37 sunt purcei până în 20 de kg și 6 scroafe și scrofițe pentru 

reproducere.  

➢ Păsări: 4459 din care: 307 de pui, găini și cocoși pentru carne, 3664 de găini pentru ouă, 49 de 

curci, 99 de rate, 66 de gâște şi restul alte păsări.  

➢ Cabaline: 57 de capete  

➢ Măgari: 3 capete 

➢ Iepuri de casă: 48 capete  

➢ 50 de familii de albine  

 

2.9. Administrația publică locală 
 

Unitatea teritorial-administrativă Solovăstru are în componență 2 sate, sediul administrativ fiind în 

localitatea Solovăstru. 

Organigrama Primăriei Solovăstru dispune de 22 salariați din care: 

• Funcții de demnitate publică alese este 2 persoane 

• 1 persoană are funcție publică de conducere 

• 19 persoane se află în funcții publice de execuție 

 

Aparatul propriu al Primăriei Solovăstru are următoarele compartimente: 

• Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe 

• Compartiment asistență socială 

• Compartiment relații cu publicul și Registrul Agricol 

• Compartiment stare civilă 

Analizând structura de funcționare a primăriei, se remarcă lipsa unui compartiment cu atribuții specifice 

pentru scrierea, implementarea și managementul proiectelor cu finanțare europeană, prin urmare este 

necesară instruirea personalului pe teme legate de finanțări europene și fonduri structurale în vederea 

coordonării proiectelor alături de consultanți externi.  

Colaborarea dintre Consiliul Local și Primar este asigurată prin intermediul unui Aparat Permanent de 

Lucru al Consiliului Local care este consultat periodic de Primar în vederea adoptării unor decizii de 

comun acord. Primarul comunei Solovăstru este asistat de un consilier personal, cu titlul de personal 

contractual și are în subordine un Viceprimar și Secretarul Primăriei, fiecare cu atribuții delimitate în 

coordonarea compartimentelor funcționale.  
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2.10. Lista de proiecte implementate sau în curs de implementare în comuna Solovastru 
 

Nr. 

crt 

Fonduri 

denumire program de 

finantare 

Titlul proiectului si numarul 

contractului de finantare 
Obiective Tip investitie 

Valoarea 

sprijinului 

Stadiul 

proiectului 

Perioada 

derularii 

zz/ll/aaaa - 

zz/ll/aaaa 

1 
POR 2007-2013  

Axa Prioritara 3 

Reabilitare Scoala Generala 

Solovastru, Comuna Solovastru, 

judetul Mures 

1246/ 2011 

Reabilitare Scoala 

Generala Solovastru 
Modernizare 

137.487,06 

euro 
finalizat 2011-2012 

2 
POR 2007-2013  

Axa Prioritara 3 

Reabilitare si extindere Scoala 

Generala Jabenita Comuna 

Solovastru, judetul Mures 

1233/ 2011 

Reabilitare Scoala 

Generala Jabenita 
Modernizare 

156.575,05 

euro 
finalizat 2011-2012 

3 OG7/2007 
Canalizare menajera in Comuna 

Solovastru, judetul Mures 
Retea canalizare 

Investitie 

noua 

954.643,34 

euro 
finalizat 2012-2014 

4 
OG28/2013 

PNDL 

Modernizare strazi interioare in 

Comuna Solovastru, judetul 

Mures 

Modernizare strazi 
Investitie 

noua 

510.623,18 

euro 
finalizat 2012-2016 

5 
PNDR 2014-2020 

SM 7.2 

Extinderea retelei de distributie 

apa si a retelei de canalizare in 

Comuna Solovastru, judetul 

Mures 

C0720AN00011672800316/ 2017 

Extindere retea apa si 

retea canalizare 

 

Modernizare 
1.378.327 

euro 

In 

derulare 
2017-2022 

6 
PNDR 2014-2020 

SM 7.2 

Imbunatatirea infrastructurii 

rutiere in Comuna Solovastru, 

judetul Mures 

C0720RN00011772800018/ 2017 

Modernizare strazi 
Investitie 

noua 

1.000.000 

euro 

In 

derulare 
2017-2021 

7 
PNDR 2014-2020 

SM 7.6 

Modernizarea si reonvarea 

caminului cultural din localitatea 

Solovastru, Comuna Solovastru 

C0760CN00021772800069/ 2018  

Modernizare si 

reabilitare camin 

cultural 

Modernizare 
473.641,00 

euro 

In 

derulare 
2018-2021 

8 

PNDR  2014-2020 - 

GAL 

M1/6B 

Dotarea compartimentului de 

gospodarire comunala din 

Comuna Solovastru, judetul 

Mures 

C1920074X207472807347/ 2020 

Achizitie bunuri 
Investitie 

noua 

44.985,00 

euro 
finalizat 2020-2021 

9 

Programul privind 

sprijinirea eficientei 

energetice si a 

gestionarii inteligente a 

energiei in 

infrastructura de 

iluminat public 

Modernizare iluminat stradal in 

Comuna Solovastru, judetul 

Mures 

31/I (GES)/03.12.2020 

Modernizare iluminat 

stradal 
Modernizare 

640.773,45 

lei 

In 

derulare 
2020-2021 
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1. PRIORITĂȚILE DEZVOLTĂRII COMUNEI SOLOVĂSTRU 2021-2027 

 

1.1. Coordonare, obiective, scop 

Strategia de dezvoltare a comunei are rolul de a canaliza forțele care acționează la nivel local în vederea 

îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia și corelat cu strategiile județene, regionale, 

naționale și europene.  

 

Coordonare 

Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială Durabilă va fi asumată și 

asigurată de Consiliul Local al comunei Solovăstru, prin intermediul structurilor existente. 

 

Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează: 

❖ Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea Strategiei; 

❖ Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea Strategiei; 

❖ Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a Strategiei; 

❖ Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de activitățile care conduc la 

implementarea Strategiei; 

❖ Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a gestionării 

financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate; 

❖ Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a obiectivelor, direcțiilor și 

acțiunilor de dezvoltare; 

❖ Monitorizarea stadiului de implementare a Strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri periodice; 

❖ Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică. 

 

Obiective 

Politica de dezvoltare are la bază un ansamblu de măsuri guvernamentale ce au drept scop sprijinirea 

creșterii economice și îmbunătățirea condițiilor de viață, prin valorificarea eficientă a potențialului regional 

și local, având ca obiective principale: 

A. Diminuarea dezechilibrelor existente, cu accent pe stimularea devzoltării echilibrate și pe 

revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată) și prevenirea creării de noi 

dezechilibre; 

B. Pregătirea cadrului instituțional pentru a răspunde criteriilor de integrare a României în Uniunea 

Europeană și de acces la fondurile europene; 

C. Integrarea politicilor sectoriale la nivel regional și local, precum și stimularea cooperării interne 

și internaționale în vederea dezvoltării economice și sociale durabile; 

 

Obiectivele sunt realizate în practică la nivel European prin adoptarea de măsuri și strategii, finanțarea 

de Proiecte și prin diverse programe, toate acestea fiind dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau 

la baza elaborării și aplicării lor, după cu urmează: 
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1. Principiul descentralizării procesului de luare a deciziei prin trecerea de la nivel 

central/guvernamental la cel regional și local; 

2. Principiul parteneriatului prin crearea și promovarea de parteneriate între toți actorii implicați; 

3. Principiul planificării în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

4. Principiul co-finanțării, adica obligativitatea contribuției financiare a diverșilor actori implicați în 

realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare.  

 

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală este de a determina direcțiile de dezvoltare, ritmul și scara 

acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în gestionarea problemelor 

existente la nivel local, în utilizarea resurselor financiare, pe a promova localitatea, de a atrage fonduri 

externe (investiții, fonduri europene, alte fonduri) pentru a implementa proiectele investiționale planificate. 

Strategia de Dezvoltare reprezintă un instrument methodologic și legal, cu ajutorul căruia Consiliul Local 

și Primăria pot structura și planifica implementarea pachetului de politici, programe și Proiecte pe termen 

mediu. 

Statutul României de stat membru al Uniunii Europene determină coordonarea politicilor naționale cu 

cele europene, fapt care exercită un impact asupra resurselor și condițiilor din țara noastră, până la nivel 

local. Sub influența acestui process complex, administrația locală își reconsider avantajele competitive 

cu scopul de a asigura o bună dezvoltare economică și o calitate a vieții corespunzătoare în comunitate. 

Pentru aceasta, trebuie luate în considerare un set de principii și câteva obiective specifice. 

 

Pre-condiții de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală  

Pentru implementarea cu success a Strategiei de Dezvoltare Locală trebuie indeplinite o serie de pre-

condiții care să conveargă împreună către același cadru optim de materializare a viziunii de dezvolatre 

locală. Pe baza experienței acumulate în ultima perioadă de programare de către toți actorii implicați se 

poate concluziona faptul că există trei pre-condiții sine-qua-non de creare a cadrului general al 

implementării strategiei de dezvoltare: 

▪ Existența Strategiei de Dezvoltare Locală asumată de către toți actorii locali; 

▪ Existența capacității operaționale și financiare de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Locală; 

▪ Existența spațiului temporal optim de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 

 

Alături de cele trei pre-condiții sine-qua-non, mai există trei pre-condiții de tip orizontal: 

1. Comunicarea demersurilor de întreprins în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală; 

2. Transparența în deciziile coroborate care constituie chiar actul de implementare a Strategiei 

de Dezvoltare Locală; 

3. Susținerea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală de către toate mediile beneficiare. 
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Viziune 

 

Strategia de dezvoltare a comunei are rolul de a canaliza forțele care acționează la nivel local în vederea 

îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia și corelat cu strategiile județene, regionale, 

naționale și europene.  

 

Comuna Solovăstru își dorește să asigure comunității locale un nivel de trai ridicat, într-un mediu adecvat 

formării, muncii și petrecerii timpului liber. Așadar, în viziunea reprezentanților autorităţii publice locale 

comuna Solovăstru va deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care:  

❖ va îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea accesului la utilităţile de 

bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi crearea de noi locuri de muncă, oferind un 

teritoriu rural atractiv pentru tineri. Se urmărește combaterea fenomenului de depopulare prin 

atragere tinerilor în mediul rural prin oferirea unor condiții cât mai adecvate și mai apropiate de 

mediul urban în ceea ce privește infrastructura de transport, accesul la utilități și telecomunicații, 

spații verzi și de recreere, servicii publice și dezvoltare economică  

❖ va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, 

prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire a resurselor 

umane din comună;  

❖ va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin îmbunătățirea condițiilor de 

derulare a procesului educațional, prin implementarea unor măsuri concrete privind prevenirea 

şi combaterea abandonului școlar şi promovarea conceptului de învăţare continuă, astfel încât 

toate categoriile socio - profesionale şi de vârstă să participe şi să se identifice cu comunitatea;  

❖ va sprijinii și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunităţi pentru intervenţia 

sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri precum și prin bune practici și 

schimburi de experiență relevante ;  

❖ va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând protecția factorilor 

de mediu şi utilizarea eficientă a resurselor naturale locale;  

❖ va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea.  
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1.2. Surse de finanțare 

  

Fondurile guvernamentale sunt ajutoare alocate de la Guvern prin intermediul Ministerelor Finanțelor 

Publice, pentru stimularea unor anumite categorii de întreprinderi. Accesarea acestora se realizează prin 

intermediul programelor sectoriale și sunt destinate în special stimulării întreprinzătorilor tineri și susținerii 

meșteșugarilor.  

 

Programul Național de Dezvoltare Locală reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura 

locală și are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set 

minim de servicii publice, în următoarele domenii: sănătate, educație, apă, canalizare, gaz, energie 

termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.  

 

Parteneriatele public-private reprezintă o modalitate de introducere a managementului privat în 

serviciile publice pe calea unei legături contractuale pe termen lung între un operator și o autoritate 

publică. Parteneriatul public-privat asigură serviciul public în mod parțial sau în totalitate, pe baza 

fondurilor private atrase și făcând apel la know-how-ul sectorului privat.  

 

Politica de coeziune a fost concepută pentru sprijinirea regiunilor rămase în urmă să recupereze 

decalajul economic și social față de cele mai dezvoltate regiuni ale Uniunii Europene, respectiv 

diversificarea economică a regiunilor confruntate cu probleme de restructurare economică și crearea de 

noi locuri de muncă.  

 

Politica de coeziune acționează prin intermediul Fondurilor Structurale:  

A. Fondul European de Dezvoltare Regională urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale 

în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. Fondul 

European de Dezvoltare Regională își concentrează investițiile asupra mai multor domenii prioritare 

cheie.  

PROGRAME OPERAȚIONALE:  

❖ Programul Operațional Tranziție Justă vizează priorități precum creșterea gradului de digitalizare 

a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri, respectiv 

investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri. O altă prioritate 

privește acțiunile de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și 

acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora.  

❖ Unul dintre obiectivele Programelor Operaționale Regionale este fructificarea avantajelor 

digitalizării în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor. De asemenea, urmărește 

favorizarea dezvoltării integrate socială, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului 

cultural, turismului și securității. Totodată Programele Operaționale Regionale sprijină 

construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea (inclusiv accesibilizarea pentru 

persoane cu dizabilități) infrastructurii educaționale pe toate nivelurile.  

❖ Incluziune și Demnitate Socială are ca obiectiv protejarea persoanelor vârstnice aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială, oferirea sprijinului financiar adecvat pentru persoanele cu 
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dizabilități cu risc de sărăcie sau excluziune socială, precum și creșterea accesibilității și 

îmbunătățirea calității locuințelor, în special pentru populația vulnerabilă.  

 

B. Fondul Social European + este principalul instrument financiar al investițiilor în capitalul uman și un 

factor esențial pentru consolidarea coeziunii sociale, îmbunătățirea echității sociale și pentru creșterea 

competitivității în Europa. Aceste investiții sunt importante:  

❖ pe termen scurt, pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în special creșterea 

șomajului și a nivelului de sărăcie;  

❖ pe termen mai lung, ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar 

locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii.  

 

Politica agricolă comună are rolul de a asigura fermierilor un standard de viață rezonabil, iar 

consumatorilor produse agricole de calitate la prețuri rezonabile. Politica agricolă comună dispune de un 

set de reguli și mecanisme ce reglementează producția, comerțul și procesarea produselor agricole, un 

accent sporit punându-se pe dezvoltarea rurală.  

 

Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate public-private active, constituite din reprezentanți ai 

sectorului public și privat, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o 

serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie integrată pentru 

dezvoltarea teritoriului. În plan național, administrația publică locală resimte nevoia găsirii unor soluții de 

finanțare. România a aderat la Uniunea Europeană asumându-și respectarea unor standarde pentru 

serviciile și lucrările publice pe care nivelul de dezvoltare locală și resursele locale nu le pot încă susține 

singure.  

 

Creditele, deși sunt ușor de obținut pentru a finanța anumite proiecte de investiții, prezintă un mare 

dezavantaj, și anume plata dobânzilor. Rambursarea acestora se asigură de la bugetul local sau bugetul 

de stat, după caz, incluzând și costurile acestor sume, acestea fiind și motivele pentru care nu se 

recomandă contractarea creditelor pentru dezvoltarea locală.  

 

Resursele financiare ale bugetelor locale se formează din sume și cote defalcate din impozitul pe venit 

și T.V.A., impozite locale (impozit pe clădiri, terenuri, mijloace de transport), taxe (în special pentru 

autorizații) și alte vărsăminte. Utilizarea fondurilor publice locale se face de către singurul ordonator 

principal al fiecărui buget local și de către ordonatorii de credite de subordine 
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Programele ce vor primi finantare in perioada 2021 – 2027: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), axat în special pe investiții în sectoare 

cheie, va beneficia de o alocare pe regiuni, totalul bugetului fiind de peste 4,615 miliarde de euro. 

Spre deosebire de exercițiul financiar anterior, în perioada 2021-2027, PODD va fi disponibil și 

gestionat independent de către una dintre cele opt Agenții de Dezvoltare Regională (ADR) astfel: 

POR București-Ilfov, POR Nord-Vest, POR Vest, POR Centru, POR Sud-Muntenia, POR Sud-

Est, POR Sud-Est Oltenia, POR Nord-Est; 

2. Principala provocare pe care Programul Operațional Transport (POT 2021-2027) va trebui să 

o rezolve este reprezentată de recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport 

a României, adaptată inclusiv utilizării duale și asigurând, în același timp, atingerea obiectivelor 

europene de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură. 

Bugetul total estimat al POT 2021-2027 este de 8,3 miliarde de euro, iar fondurile vor fi alocate 

pentru principalele obiective de infrastructură - șosele de mare viteză, drumuri naționale, 

feroviare, mobilitate urbană, transport multimodal, canale navigabile și portuare etc; 

3. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) va beneficia de un buget estimat de 7,72 

miliarde euro. POEO 2021-2027, cu un buget gestionat de Ministerul Educației, are o serie de 

obiective specifice, printre care îmbunătățirea accesibilității, calității educației și îngrijirii copiilor 

preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente, prevenirea abandonului școlar timpuriu, 

ameliorarea calității educației și formării profesionale, integrarea tinerilor pe piața muncii, 

dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale sau 

creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața 

muncii și a mobilității profesionale a angajaților; 

4. Programul Operațional Sănătate (POS) are ca obiectiv general îmbunătățirea accesibilității, 

eficacității, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate, iar ca obiective specifice îmbunătățirea 

eficacității serviciilor medicale de urgență, creșterea accesului la servicii de asistență medicală 

primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu, îmbunătățirea accesibilității și 

eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de 

îngrijire pe termen lung, creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii, îmbunătățirea eficacității și eficienței serviciilor medicale prin investiții în cercetare și în 

digitalizarea sistemului medical sau creșterea gradului de utilizare a metodelor moderne și 

inovative de investigație, intervenție și tratament. Bugetul estimat alocat POS 2021-2027 este 

de 4,73 miliarde euro, reprezentând atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale 

europene, cât și o contribuție națională de la bugetul de stat; 

5. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) va beneficia de un buget 

estimat la 2.594 miliarde euro pentru intervalul 2021-2027. Măsurile prevăzute în POIDS 

urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar și din 

mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea accesului la servicii cât și prin implementarea 

unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin 

material, alimente, etc). Analiza datelor statistice a reliefat grupurile specifice aflate în situație de 

vulnerabilitate ridicată: copiii și tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv rromi, persoanele cu 
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dizabilități, persoanele cu un nivel scăzut de școlaritate, familiile monoparentale care au 

copil/copii în întreținere, familiile cu mai multi copii și persoanele vârstnice. Strategia Programului 

Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 vizează mai multe paliere de ajutor și 

finanțare, parte a strategiei Guvernului României de a îmbunătăți situația generală a familiilor din 

medii defavorizate; 

6. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) ar urma să beneficieze de un buget în valoare de 2,14 miliarde de euro, cu o 

contribuție națională de 30% și care va beneficia de mai multe axe prioritare, care vizează, în 

principal, stimularea accesului la finanțare al IMM pentru inovare prin digitalizare; 

7. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) sprijină exclusiv activitățile care sunt direct 

legate de obiectivul specific de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, 

economic și de mediu al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. POTJ 

2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aprox. 1,76 miliarde euro FEN, din care 

0,766 miliarde JTF și 1 miliarde NGEU la care se adaugă cofinanțare națională de 0,264 mld 

fiind disponibili în total 2,030 miliarde euro; 

8. Obiectivul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) este de a asigura utilizarea şi 

administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, 

controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. Întrucât noul cadru 

financiar multi anual pentru perioada 2021-2027 propune modernizarea politicii de coeziune şi 

schimbarea ei într-o politică simplă și flexibilă, se are în vedere simplificarea și introducerea unor 

noi instrumente de flexibilitate care să faciliteze beneficiarii finali ai fondurilor. Bugetul POAT 

2021-2027 este de 5,987 milioane euro, dublu față de intervalul anterior 2014-2020; 

9. Opt regiuni ale României vor beneficia de Programe Operaţionale Regionale (POR) – 

implementate la nivel de regiune, finanțate cu bani europeni și fonduri alocate de la bugetul local, 

sume ce se află pe lista de investiții prin care își propune să asigure continuitatea viziunii 

strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunilor din perioada 2014-2020, având 

la bază direcțiile, acțiunile și prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 și 

cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS), inclusiv recomandările Comisiei 

Europene formulate în Raportul de țară din 2019 privind România; 
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1.3. Direcţii strategice de dezvoltare a comunei Solovastru 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Solovastru, prin prioritatile stabilite, urmareste dezvoltarea unei 

economii performante, prin mobilizarea resurselor fizice și umane în corelație cu conservarea mediului și 

a patrimoniului, care să conducă la creșterea nivelului de viață al locuitorilor, fiind axată pe următoarele 

priorități și măsuri:  

 

DOMENIUL PRIORITAR 1: DEZVOLTARE ECHILIBRATĂ A INFRASTRUCTURII RUTIERE, A 

INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în contextul în 

care dezvoltarea economică a comunei Solovăstru este condiționată în măsură semnificativă de 

existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și cu un grad ridicat de acoperire.  

Un nivel ridicat de dezvoltare a infrastructurii rurale reprezintă adesea un factor cu o atractivitate ridicată 

și care influențează semnificativ procesul decizional al oricărui potențial investitor în zonele rurale. În 

prezent infrastructura tehnică și socială la nivelul comunei este destul de slab dezvoltată, necesitând 

lucrări de extindere, amenajare, reabilitare și modernizare.  

 

Infrastructura tehnică si socială are rol de sprijinire a activităților socio-economice din comună și are 

implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. De exemplu, lipsa infrastructurii tehnico-sociale 

influențează nivelul de trai al populației din comună. Raportat la acest aspect, în elaborarea strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii tehnice și sociale, trebuie pornit de la premisa conform căreia pentru a putea 

deveni o zonă atractivă unei categorii de potențiali investitori, comuna Solovăstru trebuie să aibă 

capacitatea de a asigura minim condițiile de bază și confort în privința dotării edilitare. 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 

  PRIORITATE MĂSURI 

DEZVOLTARE 

ECHILIBRATĂ 

A INFRASTRUCTURII 

RUTIERE, 

A INFRASTRUCTURII 

TEHNICO-EDILITARE 

ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

1.1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.1.1. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de 

interes local 

1.1.2. Îmbunătățirea accesibilității teritoriale 

1.1.3. Sporirea siguranței de circulație rutieră și pietonală pe 

drumurile publice 

1.1.4. Dezvoltarea infrastructurii de acces agricol 

1.1.5. Îmbunătățirea accesibilității exploatațiilor agricole 

1.2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

tehnico-

edilitare 

1.2.1. Dezvoltarea și extinderea sistemului de alimentare cu 

apă potabilă 

1.2.2. Dezvoltarea sistemului de canalizare 

1.2.3. Dezvoltarea și extinderea sistemului de distribuție a 

gazelor naturale 
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1.2.4. Asigurarea unui standard de viață ridicat pentru 

locuitorii comunei prin armonizarea cu standardele europene 

în domeniul calității apei potabile, a tratării apelor uzate 

1.2.5. Dezvoltarea și modernizarea rețelei de distribuție a 

energiei electrice 

1.2.6. Adaptarea rețelei de iluminat la standarde europene 

1.2.7. Îmbunătățirea serviciilor de telecomunicații 

1.3. 

Amenajarea 

teritoriului 

1.3.1. Creșterea gradului de acoperire geografică și de 

înregistrare a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară 

1.3.2. Utilizarea rațională și echilibrată a resurselor din 

teritoriu și valorificarea potențialului natural, economic și 

uman 

1.3.3. Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a 

reglementărilor de realizare a construcțiilor 

1.3.4. Creșterea oportunităților de investiții în domeniile 

economice specifice localității 

 

 

DOMENIUL PRIORITAR 2 PROTEJAREA MEDIULUI ȘI OPTIMIZAREA UTILIZĂRII RESURSELOR 

REGENERABILE DE ENERGIE 

Este cunoscut că activitatea economică afectează direct mediul înconjurător, iar dezvoltarea economică 

depinde de o bună protecţie a mediului. Orice activitate economică este în legătură strânsă cu 

exploatarea resurselor solului, subsolului, a florei sau a faunei. Dezechilibrul în mediu poate duce la 

pierderi economice, la fel cum poate afecta şi standardele de viaţă ale populaţiei, din cauza unui mediu 

degradat şi poluat. De aceea, generaţia actuală este răspunzătoare de utilizarea eficienţă a resurselor şi 

trebuie să ia măsuri de prevenire a poluării mediului, găsind calea de „consens” între obiectivele de 

dezvoltare economică şi a celor de protejare a mediului natural.  

 

O problemă o constituie ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi 

industriale; depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la 

complexele de creştere a animalelor; depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi 

pesticide. Fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi menajer, closetele constituie o sursă 

permanentă de nitraţi. În conformitate cu normele internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl 

reprezintă, nitraţii au fost incluşi în clasa substanţelor toxice din apă. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 

  PRIORITATE MĂSURI 

PROTEJAREA 

MEDIULUI ȘI 

OPTIMIZAREA 

UTILIZĂRII 

RESURSELOR 

REGENERABILE 

DE ENERGIE 

2.1. Creșterea 

eficienței 

energetice în 

clădirile publice 

și a sistemului 

de iluminat 

public 

2.1.1. Gestionarea eco-eficientă a consumului de energie 

prin valorificarea potențialului resurselor regenerabile de 

energie 

2.1.2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

2.1.3. Reducerea consumului de energie din instituțiile 

publice din localitate 

2.1.4. Creșterea gradului de independență energetică a 

clădirilor publice 

2.1.5. Reducerea efectelor consumului final de energie 

asupra mediului înconjurător 

2.1.6. Crearea unui climat adecvat desfășurării activității 

funcționarilor pe timp de vară/iarnă 

2.2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței serviciului de 

salubritate prin decizii optime de planificare și implementare 

privind reducerea, reutilizarea, reciclarea și eliminarea 

deșeurilor menajere 

2.2.3. Îmbunătățirea eficienței serviciului de salubritate prin 

dotare corespunzătoare 

2.2.4. Eficientizarea controlului privind depozitarea 

deșeurilor netratate provenite din agricultură și din 

activitățile de creștere a animalelor 

2.2.5. Îmbunătățirea calității mediului 

 

DOMENIUL PRIORITAR 3 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII 

Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, 

participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a 

elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene. Este 

necesar să se continue investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de educaţie la nivel preşcolar, primar și 

gimnazial din localitate. Având în vedere tendinţele demografice, aceste investiţii trebuie corelate cu 

prognoza evoluţiei numărului de copii pre-/şcolari din localitate. Investiţiile în educaţie trebuie să ţină cont 

şi nevoile de pe piaţa muncii, competenţele dezvoltate în cadrul sistemelor de învăţământ fiind strâns 

legate de competitivitate. 

În comuna Solovăstru există un cabinet medical reprezentat de un medic şi un asistent medical. 

Municipiul Târgu-Mureș este unul dintre cele mai renumite centre medicale din România, cu o 

infrastructură specifică pentru realizarea serviciilor publice de calitate în domeniul sănătății. La brandul 

municipiului Tîrgu-Mureș/al județului Mureș contribuie Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, UPU-

SMURD, Spitalul Clinic Județean Mureș (SCJM) și Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant 

Tîrgu-Mureș.  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI SOLOVĂSTRU, JUDEȚUL 
MUREȘ 2021-2027 

 

 

P r i m ă r i a  S o l o v ă s t r u  
 

Page 88 

Asistența medicală de urgență prespitalicească s-a dezvoltat în ultimii ani, prin intermediul SMURD, care 

funcționează şi în localitatea Reghin, cea mai apropiata localitate de comună. 

În perioada de programare 2021-2027, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătățirea accesului 

persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri sanitare adecvate și 

prin creșterea calității serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea accesului la 

asistență medicală convenabilă, durabilă și de înaltă calitate, în vederea reducerii inegalităților în materie 

de sănătate.  

Vor avea prioritate investițiile în infrastructura sanitară care contribuie la modernizarea, transformarea 

structurală și viabilitatea sistemelor de sănătate, pentru îmbunătățirea accesului la servicii sanitare și 

reducerea inegalităților în materie de sănătate, cu o atenție specială acordată grupurilor marginalizate, 

precum romii și persoanele expuse riscului și a sărăciei. 

 

Înzestrată cu potenţial cultural, definit de o mare varietate a elementelor socio – culturale ale zonei, 

obiceiuri și tradiții, comuna Solovăstru s-ar putea înscrie în zonele de mare atractivitate din judeţ. 

Potenţialul cultural privit ca activitate economică, constituie oferta primară a turismului și totodata 

readucerea la viață a tradițiilor și obiceiurilor zonei constituie un fapt pentru pastrarea identității naționale. 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 

  PRIORITATE MĂSURI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII VIEȚII 

3.1. 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

învățământ și 

educație 

3.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea 

asigurării unui cadru propice de desfășurare a actului 

educațional în unitățile de învățământ de pe raza comunei 

3.1.2. Asigurarea unui mediu benefic dezvoltării 

educaționale și personale a elevilor 

3.1.3. Îmbunătățirea calității actului educațional 

3.1.4. Asigurarea accesului la educație a populației aflate în 

situații de risc, implicit prevenirea abandonului școlar 

3.1.5. Impulsionarea activității de studiu și cercetare la nivel 

local 

3.2. 

Îmbunătățirea 

serviciilor de 

sănătate 

și asistență 

socială 

3.2.1. Dezvoltarea unui sistem de servicii medicale moderne, 

performante și accesibile tuturor categoriilor de persoane și 

îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor prin creșterea 

accesului la servicii de sănătate preventive și curative 

3.2.2. Dezvoltarea și eficientizarea unor servicii sociale 

proiectate și furnizate adecvat, adaptate nevoilor tuturor 

categoriilor de grupuri vulnerabile 

3.3. 

Dezvoltarea 

sectorului 

cultural 

3.3.1. Conservarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor 

locale, animarea vieții culturale și creșterea calității vieții 

socio-culturale 

3.3.2. Modernizarea așezămintelor culturale 

3.3.3. Diversificarea activităților cultural-artistice 
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3.4. 

Dezvoltarea 

patrimoniului 

bisericesc 

3.4.1. Modernizarea și diversificarea lăcașurilor de cult 

3.4.2. Menținerea și valorificarea moștenirii culturale și 

spirituale 

3.5. 

Dezvoltarea 

facilităților de 

agrement și 

petrecere a 

timpului liber 

3.5.1. Îmbunătățirea managementului local în sectorul 

sportiv și susținerea activităților sportive 

3.5.2. Modernizarea infrastructurii sportive 

3.5.3. Diversificarea activităților sportive și competiționale 

3.5.4. Îmbunătățirea managementului local în sectorul de 

agrement prin susținerea activităților specifice 

3.5.5. Modernizarea infrastructurii de agrement 

3.5.6. Diversificarea activităților recreative și de divertisment 

3.5.7. Înființarea de spațiilor verzi și modernizarea celor 

existente 

3.5.8. Înființarea și dotarea locurilor de joacă pentru copii 

3.5.9. Asigurarea facilităților necesare înființării de spații 

pentru petrecerea timpului liber 

 

DOMENIUL PRIORITAR 4 DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC 

 

În prezent, viaţa economică a comunei Solovăstru este foarte putin animată de către antreprenoriatul 

local, deşi în comună există potenţial. Acest lucru este cauzat în mare măsură de lipsa de cunoştinţe şi 

informaţii din domeniul afacerilor. De asemenea, pentru creşterea economică sunt necesare investiţii 

venite din exteriorul comunităţii, care să asigure locuri de muncă, să determine întoarcerea tinerilor în 

locurile natale şi revitalizarea vieţii economice a comunităţii.  

 

Deoarece în comună principala ramură a economiei este agricultura, menţinerea activităţilor 

corespunzătoare acesteia şi eficientizarea lor necesită o intervenţie care să activeze resursele umane 

care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât mai mult cu cât există tradiţii seculare în acest sens şi 

zona dispune de resurse naturale bogate (terenuri fertile, păşuni, fâneţe).  

 

Economia locală își poate mări eficiența dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de 

activitate, iar eforturile membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către 

prioritizarea actului educativ centrat pe capital uman - ca factor strategic al dezvoltării viitoare.  

Investiția constantă în individ pe parcursul întregii vieți și instruirea lui la locul de muncă pentru a dobândi 

capacitatea de a răspunde cerințelor de performanță va permite dezvoltarea și creșterea calității unor 

resurse umane performante, de înaltă competență, capabile să susțină procesul de creștere durabilă a 

economiei precum și dezvoltarea socială și culturală. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 4 

  PRIORITATE MĂSURI 

DEZVOLTAREA 
SECTORULUI 
ECONOMIC 

4.1. Creșterea 
ocupării forței 
de muncă și 
dezvoltarea 
resurselor 

umane 

4.1.1. Extinderea funcției educative a societății la un 

ansamblu de instituții formative (școală, mass-media, familie, 

instituții, societăți comerciale, ONG) 

4.1.2. Realizarea de parteriate între unitățile de învățământ 

de pe raza comunei și agenții economici 

4.1.3. Stimularea formării profesionale continue prin 

implementarea unor programe de consiliere, orientare și 

reorientare a carierei pentru tineri și adulți 

4.2. Crearea 
unui mediu 
de afaceri 
stimulativ 

și competitiv 

4.2.1. Crearea unui mediu de afaceri menit a atrage investiții 

private importante din țară și străinătate 

4.2.2. Creșterea numărului de agenți economici în comună, 

sprijinirea dezvoltării acestora și diversificarea activităților 

economice 

4.2.3. Îmbunătățirea colaborării între agenții economici 

4.2.4. Îmbunătățirea colaborării dintre agenții economici și 

autoritățile publice 

4.2.5. Creșterea gradului de informare a agenților 

economici în privința accesării fondurilor europene 

 

DOMENIUL PRIORITAR 5 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

Criza financiară a generat noi provocări pentru administraţia publică: veniturile totale bugetare ale 

unităţilor administrativ-teritoriale înregistrează o tendinţă descrescătoare, care se reflectă într-o serie de 

efecte:  

❖ dificultăţi în acoperirea cheltuielilor de bază de funcţionare 
❖ reducerea investiţiilor din fonduri proprii 
❖ diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile 
❖ prudenţă în accesarea de fonduri structurale urmare capacităţii reduse financiare de a asigura 

contribuţia proprie.  
 

Performanţa şi eficienţa administraţiei publice locale este afectată de resurse umane insuficiente, 

necorespunzător pregătite şi slab motivate, în special la nivelul comunităţilor din mediul rural. Blocarea 

posturilor din sectorul public în condiţiile în care atribuţiile U.A.T. cresc (în contextul procesului de 

descentralizare) au ca efect mobilizarea resurselor asupra îndeplinirii sarcinilor curente, punctuale, în 

detrimentul implementării reale a unor sisteme de management eficiente. 

Acestea sunt doar câteva elemente care au drept consecinţă o percepţie negativă a populaţiei faţă de 

serviciile furnizate de administraţia publică locală. În ciuda acestor provocări, realizarea de investiţii prin 

accesarea de fonduri nerambursabile a reprezentat o preocupare permanentă a U.A.T. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 

  PRIORITATE MĂSURI 

DEZVOLTAREA 

CAPACITĂȚII 

ADMINISTRATIVE 

5.1. 

Îmbunătățirea 

serviciilor 

administrației 

publice locale 

5.1.1. Îmbunătățirea coeziunii dintre administrația publică 

locală și alți factori interesați prin dezvoltarea capacității de 

planificare strategică și prin organizarea periodică de 

consultări publice ale societății civile privind proiectele de 

dezvoltare ale comunei 

5.1.2. Fluidizarea comunicării administrației publice locale cu 

administrația publică județeană și centrală 

5.1.3. Îmbunătățirea calității și diversificarea serviciilor din 

cadrul primăriei prin digitalizare și dotare cu softuri și 

echipamente performante și nu numai 

5.1.4. Îmbunătățirea serviciilor publice 

5.1.5. Dotarea primăriei cu utilaje pentru întreținerea 

domeniului public 

5.1.6. Creșterea transparenței decizionale a administrației 

publice locale 

5.2. 

Îmbunătățirea 

serviciilor 

pentru situații 

de urgență 

5.2.1. Îmbunătățirea gradului de operativitate și intervenție în 

situații de urgență și dotarea corespunzătoare a serviciului 

voluntar pentru situații de urgență 

5.2.2. Asigurare în zona de competență, în mod unitar și 

profesionist, a apărării vieții și sănătății populației în caz de 

calamitate 

5.2.3. Achiziționarea de echipamente pe tipuri de riscuri 

(inundații, alunecări de teren etc.) 

5.3. 

Parteneriate 

5.3.1. Constituirea de parteneriate cu entități publice pentru 

implementarea de strategii integrate în vederea dezvoltării 

teritoriului 

 

DOMENIUL PRIORITAR 6 DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA 

AGRICULTURII  

 

Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu (achiziționare de mașini și 

echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, construcții agricole) și sprijinirea 

agriculturii verzi” se constituie ca prioritate majoră a perioadei următoare. În planul de eficientizare a 

activităților economice trebuie pus accentul și pe o valorificare superioară a resurselor locale.  

 

Pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu din sectorul agricol este nevoie de 

dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii, inclusiv introducerea de tehnologii ecologice 

şi cu emisii reduse de carbon. Se recomandă cooperarea între sectorul agricol și sectorul alimentar şi 
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crearea unor grupuri operaţionale care să reunească agricultorii, întreprinzătorii din sectorul agricol, cel 

alimentar şi al serviciilor de consultanţă. 

 

Formarea de grupuri de producători locali poate reprezenta o soluţie pentru formarea unor exploataţii 

agricole de dimensiuni mari. Cheltuielile de producţie pot fi reduse prin achiziţionarea în comun a unor 

utilaje şi resurse necesare desfăşurării activităţii. Crearea de parteneriate pentru înfiinţarea centrelor de 

colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole sunt măsuri care ar încuraja populaţia activă în 

agricultură să investească în modernizarea exploataţiilor. În acest sens, o atenţie aparte trebuie acordată 

certificării produselor tradiţionale, creării lanţului de producător pentru produse ecologice şi reţele de 

comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local şi internaţional. 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6 

  PRIORITATE MĂSURI 

DEZVOLTAREA 
SECTORULUI 
AGRICOL ȘI 
SPRIJINIREA 

AGRICULTURII  

6.1. 
Promovarea 
unui sector 

agricol 
inteligent, 
rezilient și 
diversificat 

care să asigure 
securitatea 
alimentară 

6.1. Susținerea modernizării sectorului agricol 

6.2. Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop 
economic 

6.3. Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea 
infrastructurii de valorificare a produselor locale 

6.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale 

 

DOMENIUL PRIORITAR 7 DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA SECTORULUI TURISTIC 

Înzestrată cu potenţial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, şi de posibilitatea 

dezvoltării agroturismului, comuna Solovăstru s-ar putea înscrie în zonele de mare atractivitate din judeţ. 

Potenţialul turistic privit ca activitate economică, constituie oferta primară a turismului şi grupează 

resursele şi obiectivele turistice naturale şi antropice. 

Cu toate acestea turismul nu este foarte dezvoltat în comuna Solovăstru, fiind necesară realizarea de 

investiţii în viitor pentru dezvoltarea acestui sector, precum şi încurajarea şi susţinerea, dar mai ales 

promovarea turismului, pentru a atrage mai mulţi turişti, atât din ţară cât şi din afara graniţelor. 

Turismul de agrement se poate îmbina si cu alte forme de turism care se pot practica în zonă. Este vorba 

de turismul ecvestru, cu programe şi trasee variate în zona de deal al comunei.  

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7 

  PRIORITATE MĂSURI 

DEZVOLTAREA 

ȘI 

PROMOVAREA 

SECTORULUI 

TURISTIC 

7.1. 

Valorificarea 

potențialului 

turistic local 

prin 

7.1.1. Reabilitarea/modernizarea căilor de acces spre 

obiectivele turistice: drumuri, parcări, poteci marcate, 

drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism; 

7.1.2. Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a 

patrimoniului arhitectural și cultural de la nivel local 
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amenajarea 

infrastructurii 

necesare 

7.1.3. Promovarea și valorificarea obiectivelor turistice, a 

evenimentelor și manifestărilor locale 

7.1.4. Sprijinirea dezvoltării inițiativelor turistice 

7.1.5. Creșterea oportunităților de investiții în domeniile 

economice specifice localității 

7.1.6. Crearea unui brand local 

  
 

3.4 Planul de acțiune 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor identificate în 

trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se într-unul dintre aceste niveluri: 

➢ proiecte directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice; 

➢ proiecte suport – proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor 

strategice; 

➢ proiecte punctuale – proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

Împărțirea proiectele în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a importanței 

proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra atingerii obiectivelor 

strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor suport sau a 

proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării 

unor resurse limitate aflate la dispoziția comunei. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor acțiuni 

din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) depinzând 

succesul implementării strategiei propuse. 
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Portofoliul de proiecte 

Cod 

proiect 

Titlu proiect Nivel de 

prioritate 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1: DEZVOLTARE ECHILIBRATĂ A INFRASTRUCTURII RUTIERE, 

A INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Prioritate

a 1.1 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere  

 Modernizare străzi din cadrul Localitatii Solovăstru  Proiect direct 

 Modernizare străzi din cadrul Localitatii Jabenița  Proiect direct 

 Modernizare spatiu public in zona rezidentiala Mociar Proiect direct 

 Reabilitare şi modernizare drum comunal DC6  Proiect direct 

 Modernizare si reabilitare drumuri agricole si de exploatare in comuna 

Solovăstru 

Proiect direct 

 Modernizare marcaje și semnalizare rutieră în comuna Solovăstru Proiect direct 

 Amenajare alei pietonale și podețe de legătură pe întreg teritoriul comunei Proiect direct 

 Amenajarea de stații de autobuz/microbuz pentru deservirea traseelor de 

transport în comun între satele comunei. 

Proiect direct 

 Amenajare parcaje în centrul comunei Solovăstru Proiect direct 

Prioritate

a 1.2. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare  

 Extindere rețelei de alimentare cu apă potabila în localitatea Solovăstru Proiect direct 

 Extindere rețelei de alimentare cu apă potabila în localitatea Jabenița  Proiect direct 

 Extindere rețea de canalizare în Solovăstru  Proiect direct 

 Extindere rețea de canalizare în Jabenița  Proiect direct 

 Optimizarea retelei de apa potabila si evauare ape uzate Proiect direct 

   

 Extinderea şi înlocuirea sistemelor de iluminat public, prin utilizarea unor lămpi 

cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viată, inclusiv prin reabilitarea 

sistemelor electrice – stâlpi, rețele. 

Proiect direct 

Prioritate

a 1.3  

Amenajarea teritoriului  

 Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru lucrări de interes public Proiect direct 

 Creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în 

sistemul integrat de cadastru și carte funciară 

Proiect direct 

 Utilizarea rațională și echilibrată a resurselor din teritoriu și valorificarea 

potențialului natural, economic și uman 

Proiect 

punctual 

 Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a reglementărilor de realizare a 

construcțiilor 

Proiect 

punctual 

 Creșterea oportunităților de investiții în domeniile economice specifice 

localității 

Proiect 

punctual 
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DOMENIUL PRIORITAR 2 PROTEJAREA MEDIULUI ȘI OPTIMIZAREA UTILIZĂRII RESURSELOR 

REGENERABILE DE ENERGIE 

Prioritate

a 2.1 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și a sistemului 

de iluminat public 

 

 Gestionarea eco-eficientă a consumului de energie prin valorificarea 

potențialului resurselor regenerabile de energie 

Proiect direct 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Proiect direct 

 Dezvoltarea rețelei de stații de încărcare pentru mașini electrice Proiect direct 

 Reabilitarea cladirilor publice in scopul reducerii consumului de energie din 

instituțiile publice din localitate 

Proiect direct 

 Dotarea cladirilor publice in scopul creării unui climat adecvat desfășurării 

activității pe timp de vară/ iarnă 

Proiect direct 

 Ecologizarea comunei și a împrejurimilor (curăţarea şanturilor a pâraielor si a 

tuturor zonelor pline de gunoaie din comuna)  

Proiect direct 

 Modernizarea iluminatului public Proiect direct 

 Program de educație a cetățenilor pentru protecția mediului  Proiect 

punctual 

 DOMENIUL PRIORITAR 3 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII  

Prioritate

a 3.1 

Îmbunătățirea serviciilor de învățământ și educație  

 Modernizarea/reabilitarea infrastructurii de invatamant din comuna Solovăstru Proiect direct 

 Dotarea gradinitelor si a școlilor din comuna, cu mobilier și material didactic  Proiect direct 

 Promovarea unui climat favorabil comunicării școală – familie - comunitate prin 

realizarea de întâlniri, seminarii, mese rotunde  

Proiect 

punctual 

 Înființare after school Proiect direct 

 Asigurarea accesului la educație a populației aflate în situații de risc, implicit 

prevenirea abandonului școlar 

Proiect 

punctual 

 Inființare si dotare creșă în comuna Solovăstru Proiect direct 

 Construire sală de sport în localitatea Jabenita Proiect direct 

 Modernizare teren de sport în comuna Solovăstru Proiect direct 

 Achizitionarea de autobuze/microbuze electrice pentru transportul copiilor Proiect direct 

Prioritate 

3.2. 

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială  

 Modernizarea/ reabilitarea și dotarea dispensarului medical din comuna 

Solovăstru 

Proiect direct 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea punctului sanitar din satul Jabenița Proiect direct 

 Înființare centru comunitar medico-social Proiect direct 

 Program de informare a populației privind modalitățile de prevenire a 

îmbolnăvirii și igiena adecvată 

Proiect 

punctual 
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 Infiintare centru sociale pentru persoane varstnice in localitatea Solovăstru Proiect direct 

 Modernizarea și dotarea dispensarului veterinar din comuna Solovăstru Proiect direct 

 Dezvoltarea unui centru de zi pentru copii din categoriile dezavantajate în 

comuna Solovăstru 

Proiect direct 

 Înființarea unei cantine sociale în localitatea Solovăstru Proiect direct 

 Amenajare rampe de acces și parcaje destinate persoanelor cu handicap 

locomotor 

Proiect direct 

 Infiintare adapost pentru cainii comunitari Proiect direct 

Prioritate

a 3.3 

Dezvoltarea sectorului cultural  

 Modernizarea așezămintelor culturale din comuna Solovăstru Proiect 

punctual 

 Înființare bibliotecă digitală Proiect direct 

 Dotare cu echipamente in scopul diversificarii activităților cultural-artistice Proiect 

punctual 

Prioritate

a 3.4 

Dezvoltarea patrimoniului bisericesc  

 Modernizarea și diversificarea lăcașurilor de cult din comuna Solovăstru Proiect 

punctual 

Prioritate

a 3.5 

Dezvoltarea facilităților de agrement și petrecere a timpului liber  

 Modernizarea infrastructurii sportive prin infiintarea unei baze sportive in 

comuna Solovăstru 

Proiect direct 

 Înființarea de spațiilor verzi respectiv, modernizarea si dotarea celor existente Proiect direct 

 Înființarea și dotarea locurilor de joacă pentru copii Proiect direct 

 Amenajare peisagistică a centrului localității Solovăstru Proiect suport 

 Înființare parc de aventură  Proiect direct 

 Construirea unui bazin de inot in localitatea Solovăstru Proiect direct 

 Amenajare traseu offroad  Proiect Direct 

 DOMENIUL PRIORITAR 4 DEZVOLTAREA SECTORULUI ECONOMIC  

Prioritate

a 4.1. 

Creșterea ocupării forței de muncă și dezvoltarea resurselor umane  

 Realizarea de parteriate între unitățile de învățământ de pe raza comunei și 

agenții economici 

Proiect suport 

 Programe de consiliere, orientare și reorientare a carierei pentru tineri și adulți Proiect suport 

 Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu potenţial economic  Proiect suport 

 Sprijinirea educației antreprenoriale  Proiect suport 

 Identificarea și promovarea de cazuri de succes de antreprenori din 

comună/zonă  

Proiect suport 

Prioritate

a 4.2 

Crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv  
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 Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități de producție și crează noi 

locuri de muncă  

Proiect suport 

 Organizarea de evenimente care să promoveze schimburi de bune practici  Proiect suport 

 Sprijinirea educației antreprenoriale  Proiect suport 

 Identificarea și promovarea de cazuri de succes de antreprenori din comună/ 

zonă  

Proiect suport 

 Crearea de parteneriate intre unitățile administrative-locale si agenți economici 

locali  

Proiect suport 

 Înființare parc industrial în comuna Solovastru Proiect direct 

DOMENIUL PRIORITAR 5 DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

Prioritate

a 5.1 

Îmbunătățirea serviciilor administrației publice locale  

 Inființare serviciu public de salubrizare si dotare corespunzătoare Proiect direct 

 Dotarea administratiei publice locale cu echipamente performante în scopul 

îmbunătățirii calității și diversificarea serviciilor din cadrul primăriei 

Proiect direct 

 Dotarea primăriei cu autoturisme si autoutilitare pentru desfasurarea activitatii Proiect direct 

 Reabilitare si dotare spatiu administrativ Primaria Solovăstru Proiect direct 

 Implementare sistem informatic integrat pentru arhivare, management şi 

monitorizare a activităţii administraţiei publice locale  

Proiect direct 

 Infiintarea şi dezvoltarea portalului administraţiei publice-locale Proiect direct 

 Achiziţionare echipamente și infrastructură IT  Proiect direct 

 Introducerea unor secțiuni in pagina web oficiala a primăriei (informații privind 

obținerea de autorizații, adeverințe, certificate, urmărirea soluționării 

reclamațiilor, etc.).  

Proiect direct 

 Înființarea Buletinului Informativ “Info - Solovăstru”  Proiect suport 

 Instruire personal cu privire la utilizarea sistemului informatic integrat Proiect suport 

 Program de pregătire/instruire (cursuri) pentru funcționarii publici în vederea 

îmbunătății gestionării performanțelor profesionale  

Proiect suport 

Prioritate

a 5.2 

Îmbunătățirea serviciilor pentru situații de urgență  

 Achiziționare autospecială pentru stingerea incendiilor  Proiect direct 

 Achiziționare dotări/echipamente pentru situații de urgenta Proiect direct 

 Informare populație cu privire la modul de organizare și reacție în situații de 

urgență 

Proiect 

punctual 

 Implementarea unui sistem de supraveghere video în comuna Solovăstru 

pentru siguranța cetățenilor 

Proiect direct 

DOMENIUL PRIORITAR 6 DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA AGRICULTURII 

Prioritate

a 6.1 

Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să 

asigure securitatea alimentară 

 

 Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic Proiect suport 
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 Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea infrastructurii de valorificare a 

produselor locale 

Proiect suport 

 Organizare de evenimente de promovare a agriculturii ecologice (întâlniri, 

seminarii, mese rotunde)  

Proiect 

punctual 

 Sprijin pentru înființare Centru de formare profesională, calificare și recalificare 

a adulților la nivel local (cu specific agricol) 

Proiect suport 

 Infiintarea unei piete pentru producatorii locali Proiect direct 

 Măsuri de informare privind avantajele constituirii de exploatații agricole de 

dimensiuni medii, în vederea creșterii eficienței activității agricole  

Proiect suport 

 Măsuri de informare privind avantajele comasării terenurilor agricole și 

practicarea agriculturii pe suprafețe mari  

Proiect suport 

 Rampă ecologică pentru gunoiul de grajd Proiect direct 

DOMENIUL PRIORITAR 7 DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA SECTORULUI TURISTIC 

Prioritate 

7.1 

Valorificarea potențialului turistic local prin amenajarea infrastructurii 

necesare 

 

 Reabilitarea/modernizarea căilor de acces spre obiectivele turistice: drumuri, 

parcări, poteci marcate, drumuri pietonale, adăposturi, piste pentru cicloturism, 

trasee off-road; 

Proiect direct 

 Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și 

cultural de la nivel local 

Proiect suport 

 Sprijinirea dezvoltării inițiativelor turistice Proiect suport 

 Crearea unui brand local Proiect suport 

 Construire punct de informare turistică în centrul comunei  Proiect direct 

 Delimitare şi semnalizare obiective turistice Proiect direct 

 Crearea agendei culturale a comunei (ziua comunei, ziua recoltei, festivaluri, 

târguri, etc)  

Proiect suport 

 Dezvoltarea turismului prin modernizarea infrastructurilor specifice pentru 

valorificarea resurselor naturale și pentru  creșterea calității serviciilor turistice 

din localitatea Jabenita 

Proiect suport 

 

 


