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Cuvânt înainte 

Dezvoltarea unei viziuni pe termen mediu şi lung pentru comunităţile din România este un element 

central în asigurarea unei traiectorii clare şi stabile în procesul de dezvoltare. Procesul de dezvoltare 

a viziunii şi a strategiei include o serie de consultări ale tuturor factorilor implicaţi în acest proces.  

Însă pentru ca viziunea să devină realitate, este nevoie de mai mult. În realizarea viziunii este 

nevoie de implicarea şi angajamanetul părţilor interesate pe tot parcursul dezvoltării viziunii. La fel 

de important este ca viziunea să se traducă într-un cadru de politici clar, cu obiective şi acţiuni 

concrete şi măsurabile, care să fie susţinute de o structură instituţională eficientă şi care să 

beneficieze de alocări financiare adecvate. 

Este evident că oportunităţile, condiţiile şi nevoile de dezvoltare variază foarte mult de la o regiune 

la alta, iar strategiile de dezvoltare trebuie să fie adaptate în consecinţă în strânsă colaborare cu 

autorităţile locale. Nu există un model unic de gestionare a dezvoltării rurale, aşa cum nu există un 

singur factor determinant al traiectoriei economice a unei regiuni. Prin urmare, politicile din mediul 

rural sunt necesare pentru a spori capacitatea locală şi participarea actorilor, pentru a mobiliza 

resursele iniţiale şi pentru a face faţă forţelor externe, răspunzând cel mai bine nevoilor locale. 

Autorităţile locale pot accesa, începând din anul 2007, fonduri nerambursabile pentru atingerea 

obiectivelor, însă şi autorităţile locale trebuie să fie receptive la acest lucru.  

Strategia de dezvoltare locală, este un instrument de management. Acest instrument este utilizat 

pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o 

condiţie esenţială pentru asigurarea dezvoltării durabile a unei localităţi. Prezenta strategie de 

dezvoltare locală a fost elaborată în urma analizelor situaţiei actuale şi în urma celor două dezbateri 

organizate pentru membrii comunităţii. Pentru formarea viziunii clare ale localităţii s-a pornit de la 

următoarele elemente: importanţa regională a localităţii din punct de vedere economic, turistic, 

importanţa construcţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori şi 

pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), necesitatea structurării unei administraţii locale eficiente, 

transparente şi responsive la nevoile comunităţii, importanţa activismului la nivelul cetătenilor, şi, 

în fine, dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa 

comunităţii. 

Strategia de dezvoltare a comunei Găneşti este rezultatul activităţilor derulate de membri 

comunităţii în colaborare cu societatea Pro Regio Consulting SRL 
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Metodologia elaborării 
Strategia de dezvoltare a comunei Găneşti este un document de planificare strategică pentru 

perioada 2014-2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă 

documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei cu rol în orientarea dezvoltării 

economico-sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei şi se încadrează în 

documentele programatice naţionale. 

Strategia elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale – prin dezbaterile din şedintele publice, 

reprezintă un document complex care prezintă viziunea de dezvoltare a comunei în context european. 

 
Etapele procesului de planificare 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1. Etapele procesului de 

elaborare a strategiei 

1. Vizita de 
informare la 

Primăria Găneşti 
 

2. Întălniri cu 
reprezentanţi ai 

comunităţii 
locale 

 

3. Analiza 
situaţiei actuale, 

identificarea 
problemelor, 

analiza SWOT 

4. Elaborarea 
obiectivelor strategice, a 
obiectivelor specifice şi a 
planului local de acţiune 

5. Prezentarea 
draftului strategiei şi 
aprobarea strategiei 
de către factorii de 

decizie 

6. Implementarea 
Strategiei de Dezvoltare 

Locală a Comunei 
Găneşti 2014-2020 
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Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Găneşti a inclus câteva etape 

majore. 

În prima etapă s-a desfăşurat vizita de informare la Primăria Găneşti în scopul stabilirii contactelor 

iniţiale cu reprezentanţii Primăriei, responsabili de lansarea şi coordonarea procesului de planificare 

strategică şi familiarizării acestora cu metodele şi termenii procesului de planificare participativă. 

Ca rezultat, a fost aprobat un plan preliminar de lucru pentru perioada de planificare. 

În etapa a doua au avut loc întâlnirile cu reprezentanţi ai comunităţii locale.  La aceste întâlniri au 

fost dezbătute problemele localităţilor şi formulată viziunea comunei.  

În cadrul întâlnirilor a fost prezentat un chestionar pentru populaţie, chestionar care viza colectarea 

datelor privind gradul de mulţumire a locuitorilor.  

Fig. nr.1 Munca în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest chestionar a fost distribuit în rândul localnicilor. S-au distribuit 300 de chestionare, ţinând 

cont de reprezentativitate şi de etnie. Astfel s-au distribuit în Găneşti 110 chestionare în lb. 

maghiară şi 70 în lb. română, în Seuca 60 de chestionare în lb. maghiară şi 40 de chestionare în lb. 

română, în Păucişoara 50 de chestionare în lb. maghiară, 40 în lb. română şi în Sub Pădure 35 

chestionare în lb. română.  

 

În etapa a treia ca rezultat la etapele anterioare, au fost obţinute următoarele rezultate: a fost 

completat profilul economic al comunităţii cu informaţii suplimentare, s-a realizat analiza SWOT a 

fiecărui domeniu studiat, au fost identificate avantajele şi dezavantajele localităţii în contextul 

regional şi judeţean. În această etapă a avut loc şi analiza celor 229 de chestionare întocmite.  

 

În etapa a patra a avut loc planificarea strategică prin definitivarea Planului Strategic de 

Dezvoltare Locală a Comunei Găneşti. Au fost formulate obiective strategice pentru 7 domenii de 

activitate ce stau la baza planului strategic (infrastructură, economie, servicii publice, servicii 

sociale, administraţie, mediu), au fost formulate obiective specifice şi acţiuni pentru fiecare obiectiv 
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strategic. Toate aceste rezultate au constituit temelia pentru elaborarea planurilor de acţiuni pentru 

cei 7 ani. 

La finele activităţii participanţii au identificat 19 idei de proiect pentru a fi elaborate în baza lor 

cereri de finanţare şi transmise potenţialilor finanţatori. În calitate de produs final au fost elaborate 

19 fişe de proiect, care urmează a fi dezvoltare şi argumentate suplimentar. 

 

Fig. nr.2. Primarul şi viceprimarul 

împreună cu localnicii comunei Găneşti 

 

Etapa a cincea  cuprinde procedura de 

examinare şi aprobare a Planului Strategic 

de Dezvoltare Locală de către factorii de 

decizie. Această etapă include organizarea 

dezbaterilor publice pe marginea 

conţinutului planului strategic, acumularea 

opiniilor cetăţenilor privind completarea 

planului de activitate. Ca activitate finală 

planul strategic este aprobat în cadrul 

şedinţei Consiliului Comunei Găneşti. 

 
Fig. nr.3. Prezentarea draftului Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Găneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Însă pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice 

şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii. 
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Analiza SWOT ca un mijloc important al planificării strategice a contribuit la identificarea punctelor 

tari, şi la elaborarea unui scenariu de maximalizare a posibilităţilor.  

Propunerile concrete de dezvoltare sunt cuprinse în programe şi proiecte. La formularea acestora 

cele mai importante condiţii au fost relevanţa intervenţiei, rezultatele şi efectele aşteptate, şi 

fezabilitatea. Considerăm că unul dintre cei mai importanţi indicatori al unei strategii este efectul 

social produs de acesta. 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la 

nivel local, regional şi naţional pentru a implementa toate măsurile şi proiectele propuse în cadrul 

prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate.  

Este de datoria celor implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui instrument 

procedural de implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi evaluând permanent 

stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a deficienţelor apărute. 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de 

activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate 

dezvoltate la nivel local. Acestea printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot 

contribui la atingerea ei. 

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la cresterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de 

muncă implementând măsuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea 

diferitelor forme ale turismului, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, 

dezvoltarea culturii si susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste 

menţiuni vor avea ca rezultat transformarea comunei Găneşti într-un pol de dezvoltare economico-

socială. Comuna Găneşti va deveni o comună curată, cu o infrastructură mai modernă, cu activităţi 

educaţional-culturale intense şi cu o activitate economică ascendentă. 

Prezenta strategie a fost elaborată pe baza criteriilor amintite şi este structurată pe capitole după 

cum urmează: 

1. Capitolul Fundamentare constituie punctul de plecare în elaborarea cadrului strategic şi 

conţine obiectivele, priorităţile şi măsurile propuse atât de câtre Uniunea Europeană pentru 

perioada 2014-2020, cât şi cele naţionale, regionale şi judeţene.  

2. Evaluarea Situaţiei actuale se bazează pe lângă examinarea datelor statistice şi a 

documentaţiilor aferente şi pe interviurile realizate cu reprezentanţi ai administraţiei locale, 

civili şi agenţi economici din comuna Găneşti, astfel oferind o imagine de ansamblu a 

particularităţilor comunei, analizând în acelaşi timp situaţia economică şi socială actuală, 

precum şi direcţiile de dezvoltare. 
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3. Pornind de la evaluare am definit principalele necesităţi de dezvoltarea ale comunei, 

prezentate în acest capitol, utilizând metodele de Analiză SWOT, arborele problemelor 

respectiv al obiectivelor. 

4. În acest capitol numit Strategia comunei sunt prezentate problemele şi posibilităţile de 

dezvoltare, sistemul de obiective, planul local de acţiune şi portofoliul cu cele mai 

importante proiecte. 

Obiectivele globale, de lungă durată, şi cele specifice, direcţiile de dezvoltare desemnate de axele 

prioritare, înglobate în sistemul de obiective strategice, au fost concepute în concordanţă cu 

strategia anterioară, dar şi cu directivele de dezvoltare naţională, regională şi judeţene.  

În fiecare etapă de elaborare a strategiei s-a încercat formarea unor parteneriate solide între părţile 

locale interesate.  

 

Fig. nr 4. Grupul de iniţiativă  locală 
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Partea I. Fundamentare 
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1. Principalele provocări în perioada 2014-2020 
Pentru ieşirea din criza economică şi pentru readucerea Uniunii Europene pe calea dezvoltării 

durabile, Strategia Europa 2020 impune restabilirea unor finanţe publice solide, reforme structurale 

de stimulare a creşterii şi investiţii orientate spre creştere economică şi locuri de muncă. O 

contribuţie importantă în atingerea acestor obiective au fondurile CSC1. Fondurile CSC ar trebui să 

vizeze promovarea în comun a competitivităţii, convergenţei şi cooperării, prin stabilirea 

priorităţilor corecte de investiţii specifice fiecărei ţări. Este necesară reorientarea generală a 

cheltuielilor spre cercetare şi inovare, sprijin pentru IMM-uri, educaţie şi formare profesională de 

calitate, pieţe ale muncii favorabile incluziunii care să stimuleze crearea unor locuri de muncă de 

calitate şi coeziunea socială, livrarea celor mai mari câştiguri de productivitate, integrarea 

obiectivelor privind schimbările climatice şi trecerea la o economie ecologică, cu nivel scăzut de 

emisii şi care utilizează eficient resursele. Obiectivele Strategiei Europa 2020 trebuie integrate în 

cadrul diferitelor fonduri CSC, fiecare dintre acestea aducându-şi contribuţia la creşterea 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  

Pentru elaborarea Acordului de parteneriat şi a programelor pe baza documentului strategic 

Europa 2020, în România2 s-au definit principalele provocări specifice ţării şi principalele priorităţi 

de finanţare din România pentru cheltuielile publice care favorizează creşterea.  

Documentul de poziţie ţine seama de lecţiile învăţate în cursul perioadei de programare 2007-

2013 şi de propunerile legislative ale Comisiei UE pentru perioada 2014-2020. 

În contextul disciplinei fiscale, acest document de poziţie încurajează România să dezvolte şi să 

pună în aplicare strategii pe termen mediu capabile să facă faţă provocărilor viitoare, în special 

globalizării, contribuind, totodată, la păstrarea modelului social european. În final, documentul de 

poziţie invită România şi regiunile sale să exploateze la maximum potenţialele sinergii între 

fondurile CSC, precum şi cu alte surse de finanţare UE, într-o abordare strategică şi integrată. 

Decalajul dintre nivelul de dezvoltare a României faţă de nivelul mediu al Uniunii Europene este 

încă foarte mare. Astfel în anul 2012 PIB-ul pe cap de locuitor se situează încă la valoarea de 50% 

din media UE3. După anul 2009 şi 2010 a avut loc o scădere economică de peste 8%, iar după 

aceşti doi ani de declin, creşterea s-a reluat în 2011, în special datorită unei creşteri solide a 

producţiei industriale, precum şi unei recolte excepţionale, iar PIB-ul real a crescut în 2011 cu 

2,5%.  

                                                
1 Fondurile UE reglementate de Cadrul Strategic Comun (CSC), și anume Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) 
2 Position paper on the development of Partnership Agreement and programmes for the period 2014-2020 
3Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1 
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România este caracterizată de o infrastructură de transport slab dezvoltată, de un declin demografic, 

productivitate scăzută, ponderea redusă a populaţiei cu studii superioare, investiţiile reduse şi 

insuficient bazate pe cerere în domeniul cercetării şi dezvoltării, nivelul redus de penetrare a benzii 

largi sau importanţa sporită a sectorului agricol.4 

România se confruntă şi cu probleme sociale grave, mare parte a populaţiei fiind expusă riscului de 

sărăcie şi excluziune, în special minoritatea romă şi numărul în creştere de persoane vârstnice.  

Problemele de mediu sunt, de asemenea, critice, este încă nevoie de eforturi substanţiale în 

structurile de mediu pentru îndeplinirea cerinţelor directivelor sectoriale, în urma unui ritm foarte 

lent de punere în aplicare. 

Prin urmare, în ciuda progresului economic general, există provocări structurale grave. Analiza 

progreselor înregistrate de România în vederea atingerii obiectivelor sale naţionale pentru 2020 

indică lacune semnificative în domenii critice cum ar fi creşterea cheltuielilor de cercetare şi 

inovare, stimularea ratelor de ocupare a forţei de muncă şi reducerea sărăciei. 

 

1.1. Priorităţi de finanţare5 
Intervenţia fondurilor CSC ar trebui să se concentreze asupra unui număr limitat de priorităţi. În 

documentul de poziţie sunt propuse cinci priorităţi de finanţare complementare şi care se susţin 

reciproc:  

1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei ocupării forţei de muncă şi politici mai 

bune de incluziune socială şi educaţie 

Pe fondul evoluţiilor demografice negative, o atenţie deosebită ar trebui acordată grupurilor 

vulnerabile, care reprezintă o importantă resursă de forţă de muncă şi o sursă de creştere 

economică. Ar trebui promovată participarea pe piaţa forţei de muncă a romilor, vârstnicilor, 

femeilor şi persoanelor cu handicap, precum şi a şomerilor de lungă durată, a persoanelor inactive 

şi a celor angajate în activităţi agricole cu productivitate scăzută. Stimularea dezvoltării locale 

plasate sub responsabilitatea comunităţii în zonele rurale, prin investiţii în infrastructura la scară 

mică şi accesul la serviciile locale de bază, ar trebui, de asemenea, utilizată pentru promovarea 

incluziunii sociale. 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică şi locuri de muncă 

Ar trebui extinsă şi modernizată reţeaua de autostrăzi şi drumuri în continuare. Infrastructurile 

de bandă largă ar trebui extinse în zonele în care există disfuncţionalităţi ale pieţei pentru a 

stimula atractivitatea regională şi economia, în special în zonele rurale. 
                                                
4 http://amposcce.minind.ro/poi/pnd/I_Analiza.pdf 
5 Poziţia serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat şi a unor programe în ROMANIA în 
perioada 2014-2020 
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3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale 

O atenţie deosebită ar trebui acordată IMM-urilor care funcţionează în zone rurale. Ar trebui  

promovat şi sprijinit spiritul antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, prin îmbunătăţirea mediului 

economic în zonele rurale, inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente. 

Reconversia necesară a activităţilor agricole existente şi diversificarea activităţilor vor necesita 

sprijinirea condiţiilor de dezvoltare locală în vederea promovării de noi oportunităţi de locuri de 

muncă la nivel local. În acest sens, sunt esenţiale punerea în aplicare şi modernizarea 

infrastructurilor locale. De asemenea, ar trebui mai bine exploatat potenţialul neutilizat pentru 

dezvoltarea locală a patrimoniului cultural. 

4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi a activelor naturale 

Un potenţial important pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă reprezintă 

gestionarea raţională a resurselor naturale. Ar terbui promovată intensificarea captării dioxidului de 

carbon, reducerea emisiilor şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin sisteme agrosilvice, plantarea şi 

întreţinerea pădurilor.  Fondurile CSC ar trebui să sprijine capacitatea de adaptare şi strategia 

naţională de adaptare, integrând măsurile de adaptare necesare în politicile sectorului în cauză. În 

special, măsurile de adaptare sunt esenţiale în sectorul agricol, inclusiv gestionarea sistemelor 

durabile de irigaţii şi promovarea unor modele de recoltare care utilizează apa în mod eficient. 

În agricultură, ar trebui sprijinite tehnicile de producţie care îmbunătăţesc funcţiile de tampon şi 

filtru ale solurilor, precum şi promovarea unor practici de gestionare care îmbunătăţesc conţinutul 

de materie organică din sol, la fel şi măsurile de îmbunătăţire a calităţii apei şi aerului. 

Conservarea biodiversităţii, promovarea serviciilor ecosistemice şi investiţiile în infrastructure 

ecologice ar trebui consolidate, în special prin punerea în aplicare a planurilor de management 

Natura 2000.  

5. Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar 

Fondurile CSC ar trebui să acorde sprijin adaptat pentru consolidarea profesionalismului, a 

independenţei şi atractivităţii administraţiei publice, inclusiv capacitatea de gestionare a resurselor 

umane.  

Anexa din poziţia României conţine măsurile necesare pentru o programare şi realizare eficace, 

evaluarea nevoilor de finanţare în raport cu obiectivele tematice. Este nevoie de o tranziţie generală 

la abordări mai coerente, strategice şi inovatoare, precum şi de capacităţi administrative consolidate 

şi competenţe de gestionare, cu scopul de a garanta realizarea efectivă a proiectelor durabile şi a 

demonstra în mod clar impactul asupra atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
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2. Documente de programare PNDR 2014-20206 

Pentru elaborarea strategiei de dezvoltare rurală a României 2014-2020 a fost elaborată  analiza 

socio-economică a dezvoltării rurale în România. Conform acestui document, teritoriul României 

este în 59,8% rural, 39,4% intermediar şi doar 0,8% urban7. Procesul de îmbătrânire şi scăderea 

naturală a populaţiei constituie principalii factori ai declinului populaţiei  la nivel naţional. 

Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială  în anul 2011, era de 

29,4% din populaţie, comparativ cu media UE 27 de 8,8% în 20118. În 2011, peste 71% din 

populaţia săracă din România trăia în localităţi rurale . 

Având o suprafaţă agricolă utilizată de 13,3 milioane ha (reprezentând  55,8% din teritoriul 

României) în anul 2010, România dispune de resurse agricole importante în Europa Centrală şi de 

Est. Deşi zone semnificative din suprafaţa agricolă utilizată sunt clasificate ca fiind zone 

defavorizate, condiţiile pedologice sunt deosebit de favorabile activităţilor agricole de producţie în 

regiunile de sud şi de vest ale ţării. Cea mai mare parte a suprafeţei agricole utilizate este arabilă 

(8,3 milioane ha), urmată de păşuni şi fâneţe (4,5 milioane ha), culturi permanente (0,3 mil. ha) şi 

grădini familiare (0,2 mil. ha). 

Fig. nr.5. Suprafeţe agricole după categorii de folosinţă în România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-

rurale-agricultura-iulie-2013.pdf 

Forţa de muncă din agricultură rămâne mult  supradimensionată în comparaţie cu alte state ale UE. 

Rata de ocupare în activităţi agricole, forestiere şi piscicole rămâne la un nivel ridicat- 28,6%, 

în 2011 comparativ cu media europeană (4,7%). In anul 2005, în UE-27, o cincime dintre fermieri 

aveau pregătire în domeniul agricol, în timp ce în România ponderea acestora a fost de 2,7 ori 

                                                
6 http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/documente-de-programare.html 
7  Conform metodologiei OCDE (Eurostat 2012) 
8  Sursa Eurostat.   
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mai mică (7,4%). La nivel regional, ponderea cea mai ridicată a fermierilor cu pregătire în 

domeniul agricol se înregistra, în regiunea Centru (3,9%). 

Fenomenul îmbătrânirii se reflectă fidel în date. Astfel, la nivelul anului 2011, numărul 

fermierilor (capi de exploataţii) cu vârsta de 60 ani şi peste, reprezenta peste jumătate din numărul 

fermierilor înregistraţi la APIA (51,88%) şi lucrau aproximativ 2,62 mil ha SAU9 (media suprafeţei 

deţinute 4,66 ha).  Performanţele sectorului agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu 

potenţialul său natural şi cu aşteptările populaţiei legate de facilitarea finanţării sistemului. 

România prezintă discrepanţe semnificative faţă de UE-27 şi în materie de productivitate a 

sectorului agricol: chiar şi în anii agricoli favorabili, nivelul productivităţii se situează sub 50% 

din media UE-27. Productivitatea muncii în agricultură a înregistrat uşoare creşteri, arătând o 

evoluţie pozitivă a competitivității agriculturii însă înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de 

creştere la nivel european (adică 1%). 

Fig. nr.6. Ponderea valorii adăugate brute în agricultură, vânătoare şi pescuit în VAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-

rurale-agricultura-iulie-2013.pdf 

În perioada 2010-2012, valoarea medie a indicatorului privind productivitatea muncii în agricultură 

(VAB/UAM) a fost de patru ori mai mică decât media europeană. 

În România un număr important de exploataţii (31,1% din total exploataţii agricole) nu utilizează 

tractorul şi 91,1% exploataţii nu deţin un tractor. Fenomenul de dualitate structurală a exploataţiilor 

agricole se menţine, fiind necesar un proces de lungă durată pentru a produce efecte în 

restructurarea la nivelul exploataţiilor agricole. Aşa cum arată Recensământul General Agricol din 

2010 modificările structurale din România au fost în continuare foarte mici. Numărul total al 

exploataţiilor agricole era în 2010 de 3,859 mii, cu 2% mai puţine decât în 2007. Dintre acestea, 

99,2% erau exploataţii fără personalitate juridică (exploataţii agricole individuale, persoane fizice 

autorizate, întreprinderi familiale), care operau 53,5 % din totalul suprafeţei agricole utilizate. 
                                                
9 SAU- Suprafaţa Agricolă Utilizată 
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Diferenţa de 30,228 mii exploataţii agricole cu personalitate juridică (reprezentând 0,8%), utilizau 

5,85 mil.ha (46,5% din total SAU), având o mărime medie de 191 ha/exploataţie. Aproximativ 

34% din SAU este utilizată de către exploataţii agricole comerciale mari având o suprafaţă agricolă 

utilizată de peste 100 ha. Analizând exploataţiile agricole în funcţie de suprafaţa acestora, cele sub 

5 ha, reprezentau, în 2010, aproximativ 93% din totalul exploataţiilor româneşti şi lucrau 29,7% din 

suprafaţa agricolă utilizată.  

Conform noii tipologii comunitare de clasificare a exploataţiilor agricole aplicabilă începând cu 

anul 201010, exploataţiile agricole care se încadrează în clasa I de dimensiune economică deţin 

ponderea cea mai mare din totalul exploataţiilor agricole (73%). România este un mare producător 

de cereale şi plante oleaginoase, aceste plante ocupând 60%, respectiv 17% din totalul de teren 

arabil. Valoric în perioada 2007-2011 ponderea cea mai mare în producţia totală au avut legumele 

şi produsele horticole (18%). Din punct de vedere a structurii producţiei agricole, ponderea mai 

mare o are producţia vegetală (67,5% din totalul producţiei) faţă de producţia animală care 

reprezintă 31,6% din totalul producţiei agricole. 

Fig. Nr.7. Structura producţiei agricole a României 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/ 

Din punct de vedere a gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice se poate afirma că piaţa biocombustibililor se află în plină dezvoltare, are potenţialul de 

a modifica structura actuală a culturilor agricole. Având un potenţial de creştere a producţiei interne 

de rapiţă şi soia şi date fiind capacităţile actuale de prelucrare, România atrage din ce în ce mai 

mult interesul investitorilor străini în acest domeniu. În urma studiilor realizate la nivelul ţării, 

potenţialul în domeniul producerii de energie verde este de 65% biomasă, 17% energie eoliană, 12 

% energie solară, 4% microhidrocentrale şi 2% voltaic şi geotermal.  

Spaţiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de conservare în 

general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi 
                                                
10 Regulamentul CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţiile agricole, dimensiunea 
economică a exploataţiei se determină pe baza producţiei standard totale ale exploataţiei. 
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ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase. Dintre statele membre ale U.E.-27, România 

deţine cea mai mare diversitate biogeografică (5 regiuni biogeografice din cele 11 europene), 

aceasta aflându-se în majoritate într-o stare favorabilă de conservare. 

O bună parte din teritoriul naţional este acoperită de reţeaua comunitară de arii protejate Natura 

2000. Dintre cele 198 tipuri de habitate europene identificate în cadrul reţelei Natura 2000, dintre 

care 65 sunt prioritare, în România se regăsesc 94 tipuri de habitate, dintre care 23 sunt prioritare la 

nivel comunitar şi a căror conservare impune desemnarea unor Arii Speciale de Conservare (SAC). 

România dispune de soluri de bună calitate - în special în zonele de câmpie, însă fenomene ca 

eroziunea solului, seceta, balanţa negativă a apei în sol sau gleizarea, salinizarea, acidifierea sau 

alcalinizarea şi compactarea afectează foarte mult fertilitatea acestora. 

Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o repartiţie 

spaţială şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin afectată în prezent de consumul de 

îngrăşăminte din agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi 

epurare a apei din spaţiul rural. 

România are emisii scăzute de gaze cu efect de seră. Atât agricultura cât şi fondul forestier 

românesc pot juca un rol important în lupta cu schimbările climatice, puternic resimţite în ultimii 

ani mai ales prin inundaţii şi prin temperaturi ridicate şi secete prelungite. Aceste fenomene 

afectează atât productivitatea agricolă şi forestieră cât şi valoroase habitate şi ecosisteme. 

Economia rurală prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiuni, de trăsăturile 

demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce 

priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în 

lipsa de surse de venituri alternative. 

Pentru o imagine mai corectă a structurii economiei dacă ne raportăm la celelalte state UE, 

România ocupă al doilea loc (după Bulgaria, care are 6,4%) în ceea ce priveşte contribuţia 

sectorului primar (agricultură, vânătoare, pescuit) la VAB (valoare adăugată brută) naţional, 

(6,1%), deşi productivitatea acestui sector este scăzută comparativ cu celelalte sectoare de 

activitate.  

Conform datelor prelucrate de ICCV11 în baza cifrelor INS12, la nivelul anului 2011, din totalul 

populaţiei ocupate din România, rata ocupării în mediul rural înregistrează un procent de 58,8%. 

Salariaţii din cadrul populaţiei ocupate erau reprezentaţi într-o proporţie de 67,3%, iar din total 

salariaţi din România, cei din rural erau 24,7%. La nivel naţional, în perioada 2005-2011 au fost 

realizaţi 3800 km drumuri publice, 80% dintre acestea fiind reprezentate de drumurile judeţene şi 

                                                
11 Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
12 Institutul Naţional de Statistică 
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comunale. La sfârşitul anului 2011, densitatea reţelei de drumuri publice la 100 km2 teritoriu era de 

35,1%.  

La sfârşitul anului 2011, din 31639 km drumuri comunale, doar 7% erau modernizate, cea mai 

mare parte fiind drumuri pietruite (48%) şi drumuri de pământ (29%). Drumurile comunale au fost 

susţinute atât prin programe naţionale cât şi europene (Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală-măsura 322 – Renovarea „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“). 

Asigurarea unei reţele de apă potabilă curentă reprezintă o altă problemă majoră ce condiţionează 

calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural. La nivel naţional, lungimea 

totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile a crescut în perioada 2005-2011 cu 27,5%, 

ajungând la 65900,9 km în 2011. 

Reţeaua publică de canalizare a fost creată acolo unde exista deja reţea de distribuţie a apei 

potabile sau s-a dezvoltat în paralel cu aceasta. În perioada 2005-2011, la nivel naţional, lungimea 

reţelei publice de canalizare a crescut cu aprox. 21,6% ajungând la 23137,2 km în 2011, doar în 

proporţie de sub 20% aflându-se în mediul rural. 

În ceea ce priveşte lungimea reţelei publice de canalizare pe medii de rezidenţă, ea s-a triplat în 

perioada 2005-2011 în mediul rural, ajungând în anul 2011 la 4048,8 km. 

Gestionarea deşeurilor reprezintă una din problemele cu care se confruntă România în prezent.  În 

mediul rural, în general, serviciile pentru gestionarea deşeurilor sunt slab dezvoltate sau chiar 

inexistente în unele localităţi.  La nivel naţional, în perioada 2006-2010 gradul de conectare la 

serviciul de salubritate a crescut cu 21%, ajungând la 70% în 2010, din care 52% în mediul rural şi 

85% în mediul urban.  

Din totalul energiei termice distribuite în anul 2011 pe teritoriul României, 99,87 % fiind distribuită 

în mediul urban.  

În perioada 2005-2011, la nivel naţional se constată o creştere cu aprox. 23% a lungimii totale a 

conductelor de distribuţie a gazelor, din care 42% în mediul rural. De asemenea, în perioada 

analizată a crescut şi numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale (de la 742 localităţi în 

2005, la 846 în 2011). Astfel în mediul rural, la nivelul anului 2011 se înregistrau 635 localităţi în 

care se distribuiau gaze naturale, cu 17,3% mai multe decât în 2005. 

Referitor la aria de acoperire a reţelelor de distribuţie a energiei electrice în mediul rural, 

situaţia localităţilor rămase de electrificat la nivelul întregii ţări se prezintă astfel: 98871 gospodării 

neelectrificate amplasate în 2237 localităţi din care: 2360 gospodării amplasate în 95 localităţi total 

neelectrificate, 61187 gospodării amplasate în 1992 localităţi rurale parţial electrificate, 35324 

gospodării amplasate în 150 localităţi urbane care necesită extinderi. 
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În zonele rurale există o diversitate de forme de energie regenerabilă care pot fi utilizate în 

alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor urbane, principalele resurse disponibile fiind 

biomasa care acoperă circa 7% din cererea de energie primară şi circa 50% din potenţialul de 

resurse regenerabile al României, energia geotermală şi energia solară. 

La nivelul anului 2012, ponderea gospodăriilor cu acces la internet în bandă largă atingea 73% la 

nivelul UE 27 (Eurostat ), în timp ce în România rata de penetrare a conexiunilor de acces la 

internet în bandă largă era de 43%. 

În ceea ce priveşte numărul total de conexiuni de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte 

fixe, 23% sunt accesate de populaţia din mediul rural şi 77% de populaţia din mediul urban. 

 

2.1. Strategia de dezvoltare rurală 2014-2020 
 
Pe baza analizei SWOT au fost identificate nevoile specifice şi a fost elaborată strategia de 

dezvoltare rurală a României pentru perioada 2014-2020 în concordanţă cu  ţintele strategice din 

Europa 2020. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va aborda în mod strategic 

următoarele priorităţi:  

a) Schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;  

b) Managementul resurselor naturale;  

c) Dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de Parteneriat.  

Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la nivel naţional (Strategia de 

Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar pe termen mediu şi lung), cu PAC şi cu Strategia Europa 

2020. 

A. Nevoile structurale se referă în primul rând la restructurarea fermelor mici şi mijlocii, cu 

scopul creşterii nivelului de viabilitate şi de orientare către piaţă, dată fiind ponderea mare a fermei 

mici şi numărul mare de fermieri în vârstă. Au fost selectate următoarele nevoi specifice legate de 

competitivitate: 

1. Furnizarea de servicii de formare profesională de calitate pentru fermieri, formatori şi 

informare 

2. Servicii de consiliere şi consultanţă agricolă adaptate la cerinţele reale ale pieţei 

3. Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi deţinătorilor de păduri şi 

facilitarea accesului acestora la rezultatele activităţilor de cercetare şi inovare 

4. Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici şi mijlocii, în ferme orientate 

către piaţă 

5. Continuarea modernizării sectorului de procesare 

6. Facilitarea reîntineririi generaţiilor în exploataţiile agricole 
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7. Înfiinţarea şi sprijinirea grupurilor şi organizaţiilor de producători şi a cooperativelor 

8. Dezvoltarea infrastructurii pentru funcţionarea eficientă a pieţei de desfacere a produselor 

agricole şi agroalimentare pentru stimularea lanţurilor scurte de aprovizionare 

9. Dezvoltarea şi promovarea de produse alimentare de calitate 

10. Managementul riscului prin redresarea potenţialului de producţie în urma impactului 

dezastrelor naturale sau de altă natură 

11. Crearea de instrumente financiare adecvate pentru fermierii şi proprietarii de păduri şi 

pentru stimularea mediului de afaceri din zona rurală 

B. Nevoi specifice legate de managementul resurselor naturale sunt selectate în cadrul acestei 

strategii: 

1. Furnizarea de servicii de formare profesională de calitate pentru fermieri, formatori şi 

informare 

2. Servicii de consiliere şi consultanţă agricolă adaptate la cerinţele reale ale pieţei 

3. Adaptarea activităţilor de cercetare la nevoile fermierilor şi deţinătorilor de păduri şi 

facilitarea accesului acestora la rezultatele activităţilor de cercetare şi inovare 

4. Menţinerea biodiversităţii şi a valorii de mediu a suprafeţelor agricole cu înaltă valoare 

naturală (HNV) şi a sistemelor agricole 

5. Promovarea unui management sustenabil al pădurilor (MSP), îmbunătăţirea accesibilităţii 

pădurilor şi accesul la tehnologii prietenoase cu mediul în sectorul forestier 

6. Creşterea suprafeţelor forestiere 

7. Menţinerea calităţii resurselor de apă 

8. Protecţia resurselor de sol, în special în zonele cele mai vulnerabile la eroziune şi la alte 

procese de degradare, inclusiv în zonele defavorizate 

9. Adaptarea infrastructurii agricole pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice 

10. Menţinerea nivelului redus de emisii de gaze cu efect de seră (GES) din sectorul agricol 

C. Dezvoltarea teritorială echilibrată 

Zonele rurale joacă un important rol socio-economic în România, deoarece au o pondere mare în 

suprafaţa totală a teritoriului şi asigură locuri de muncă, producţie alimentară şi spaţiu de locuit. 

Deşi aceste zone sunt caracterizate de existenţa unor resurse umane şi naturale semnificative, 

analiza socio-economică şi analiza SWOT au identificat o serie de provocări şi problematici 

principale legate de dezvoltarea acestora: migrare (în special a tinerilor şi a persoanelor cu studii) 

din cauza lipsei de oportunităţi şi acces la servicii de calitate; activităţi de instruire şi de dezvoltare 

a aptitudinilor; infrastructură locală subdezvoltată şi acces limitat la finanţare, care limitează 

activitatea economică; şi număr mare de persoane (în special persoane dezavantajate) 

expuse riscului de sărăcie. 
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Prin urmare, au fost selectate următoarele nevoi specifice legate de dezvoltarea teritorială 

echilibrată: 

1. Servicii de consiliere şi consultanţă agricole adaptate la cerinţele reale ale pieţei 

2.  Servicii de consiliere şi consultanţă agricole adaptate la cerinţele reale ale pieţei 

3. Reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială 

4. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale 

5. Crearea de locuri de muncă în mediul rural 

6. Conservarea moştenirii rurale şi a tradiţiilor locale 

7. Stimularea şi consolidarea dezvoltării locale prin abordarea LEADER 

8. Facilitarea schimbului de informaţii, cunoştinţe şi experienţe prin RNDR între actorii implicaţi în 

dezvoltarea rurală 

9. Modernizarea sistemului de învăţământ agricol 

Priorităţi: 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în 

silvicultură şi în zonele rurale 

Majoritatea fermierilor români, şi mai ales managerii exploataţiilor mici şi mijlocii nu dispun de 

pregătirea profesională şi setul de competenţe pe care le are în mod obişnuit orice profesie dată, cei 

mai mulţi bazându-se pe experienţa lor practică. Această situaţie este exacerbată de lipsa unor 

programe insuficiente de pregătire profesională, de lipsa de capacitate a serviciilor de consiliere, 

precum şi de inadecvarea activităţilor de cercetare-inovare la cerinţele fermierilor. Este aşadar 

nevoie de eforturi pentru profesionalizarea fermierilor prin facilitarea accesului acestora la 

cunoaştere, inovare şi consultanţă. 

Cooperarea verticală şi orizontală între fermieri şi alte părţi interesate va conduce la creşterea 

valorii adăugate a produselor, la o mai bună interconectare a producţiei primare cu componenta de 

procesare şi marketing şi implicit la creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. 

 

Prioritatea 2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor 

Având în vedere nivelul insuficient de dotare tehnică al exploataţiilor din România şi gradul ridicat 

de uzură (atât morală cât şi fizică) al activelor fizice, există nevoia continuării procesului de 

modernizare al exploataţiilor agricole. Un accent deosebit va fi acordat investiţiilor în fermele 

pomicole.  
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Creşterea competitivităţii sectorului agricol din România este strâns legată de nevoia reîntineririi 

generaţiilor în exploataţiile agricole. Astfel, se vor sprijini tinerii fermieri care se stabilesc pentru 

prima dată într-o exploataţie agricolă, ca şefi ai exploataţiei. 

 

Prioritatea 3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în 

agricultură 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agro-alimentar din România este strâns legată de o mai 

bună integrare a lanţului valoric, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Stabilirea de grupuri de 

producători este deosebit de importantă mai ales în sectorul pomicol, unul dintre sectoarele cele 

mai afectate de fragmentarea bazei de aprovizionare. De asemenea, grupurile operaţionale stabilite 

în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) vor contribui la crearea de noi soiuri şi 

varietăţi, inclusiv pentru sectorul horticol. Datorită abordării de jos în sus, LEADER va avea un rol 

important în stabilirea de grupuri de producători prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală. 

Prioritatea 4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură şi silvicultură 

Menţinerea biodiversităţii şi a valorii de mediu a suprafeţelor agricole cu înaltă valoare naturală 

(HNV) şi a sistemelor agricole şi forestiere este aşadar o nevoie importantă. Pentru a răspunde 

acestei nevoi, se vor sprijini măsuri de conservare a biodiversităţii pe terenuri agricole şi forestiere, 

de menţinere a practicilor agricole tradiţionale extensive, bazate pe o utilizare redusă a inputurilor, 

de stimulare în vederea continuării activităţilor agricole în zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice precum şi de sprijinire a agriculturii ecologice. 

Sprijinirea practicării agriculturii ecologice, precum şi încurajarea practicilor de agricultură 

extensivă promovate prin schemele de agromediu vor contribui, de asemenea, la protejarea calităţii 

resurselor de apă. Totodată, creşterea suprafeţelor ocupate cu păduri va contribui la îmbunătăţirea 

calităţii apei, prin funcţia de filtrare naturală a apei pe care o îndeplinesc ecosistemele forestiere.  

În România, tranziţia către o economie cu emisii reduse de carbon este strâns legată de necesitatea 

de a diversifica sursele de energie, în special din energie regenerabilă, materii prime nealimentare, 

subproduse, deşeuri, reziduuri, etc. Deşi există o gamă variată de surse de energie regenerabilă, 

acestea nu sunt folosite la adevăratul potenţial. Aşadar, este necesar să se încurajeze producţia şi 

utilizarea de energie regenerabilă.  

Prioritatea 5. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

România este o ţară predominant rurală, în care activităţile agricole joacă un important rol 

socioeconomic. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile reduse de angajare în alte 
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sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj între zonele urbane şi cele rurale, o mare 

parte a populaţiei aflându-se în risc de sărăcie şi excluziune socială. O infrastructură rurală 

modernă şi servicii de calitate sunt condiţii pentru o creştere durabilă a economiei rurale şi o 

îmbunătăţire a calităţii vieţii. De asemenea, sunt necesare acţiuni de sprijin pentru crearea de noi 

oportunităţi de venituri în sectoarele non-agricole.  

O dezvoltare economică şi de durată a zonelor rurale este strâns legată de existenţa unor iniţiative 

de dezvoltare locală care să pornească de la nevoile specifice ale comunităţilor locale. În România, 

stimularea şi consolidarea dezvoltării locale este un element-cheie în viitor în vederea asigurării 

unei modernizări echilibrate a teritoriilor rurale şi a reducerii decalajelor faţă de zonele urbane. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi serviciilor rurale la scară mică vor fi esenţiale pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

serviciilor, alături de crearea de noi oportunităţi de venituri, vor contribui la dezvoltarea economică 

de ansamblu a zonelor rurale şi implicit la diminuarea sărăciei şi excluziunii sociale. 

De asemenea, stimularea şi consolidarea dezvoltării locale va juca un rol important în acest proces. 

Încurajarea comunităţilor locale să se implice în dezvoltarea economică a zonelor rurale va fi 

realizată prin intermediul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD13). 

Această abordare va încuraja comunităţile rurale să exploreze modalităţi noi, inovative prin care să 

devină sau să rămână competitive, să-şi valorifice şi să-şi promoveze resursele, tradiţiile şi 

potenţialul endogen şi să depăşească dificultăţile cu care se confruntă mediul rural. 

Transferul de cunoştinţe şi inovarea împreună cu mediul şi atenuarea şi adaptarea la schimbările 

climatice sunt cele trei obiective transversale pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în 

domeniul dezvoltării rurale. 

Strategia Europa 2020 recunoaşte că acţiunile inovatoare, respectarea mediului şi atenuarea 

schimbărilor climatice sunt elemente importante în cadrul eforturilor de a avea o creştere 

inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii. Pe baza acesteia, direcţiile trasate de UE în materie 

de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 privilegiază şi accentuează rolul acestor trei 

elemente esenţiale în atingerea celor şase priorităţi de dezvoltare rurală. 

Deşi beneficiază de un potenţial agricol semnificativ, România încă mai înregistrează decalaje 

importante de competitivitate şi productivitate ca urmare a deficienţelor structurale, din lanţul agro-

alimentar, a lipsei de acces la credite, gradului mare de sărăcie din zonele rurale, etc. Lipsa unei 

baze de cunoştinţe în zonele rurale, împreună cu un nivel scăzut de instruire al fermierilor şi 

populaţiei rurale şi legăturile deficitare între ştiinţă şi practică amplifică şi contribuie la lipsa de 

competitivitate a sectorului. 

                                                
13 Community-led Local Development 
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Ţinând cont de faptul ca lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, 

presiunea exercitată asupra resurselor, schimbările climatice) se intensifică, strategia UE2020 

impune statelor membre ţinte ambiţioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

creşterea ponderii surselor regenerabile de energie şi creşterea eficienţei energetice. 

Acţiunile de atenuare a schimbărilor climatice vor viza atât limitarea emisiilor din agricultură şi 

silvicultură, generate de activităţi-cheie precum producţia animalieră şi utilizarea îngrăşămintelor, 

cât şi intensificarea activităţii de sechestrare a carbonului. Astfel, cel puţin 30% din resursele 

alocate PNDR 2014-2020 vor fi rezervate pentru măsuri legate de îndeplinirea angajamentelor şi 

cerinţelor de mediu şi climă. De asemenea, construind pe experienţele înregistrate în perioada 

anterioară de programare, în cadrul măsurilor de investiţii vor fi sprijinite operaţiunile care 

contribuie la obiective de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Un 

rol deosebit de important în înţelegerea şi asumarea angajamentelor privind protecţia mediului, 

inclusiv protejarea biodiversităţii de către fermieri, silvicultori şi comunităţile rurale din România îl 

vor juca transferul de informaţii şi cunoştinţe, consultanţa şi formarea profesională. 

Inovarea, transferul de cunoştinţe şi informarea au un rol extrem de important în cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 deoarece acestea facilitează 

dezvoltarea, folosirea şi transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăţi un anumit 

sistem, produs, serviciu, etc. Măsurile alese vor contribui astfel în mod semnificativ la creşterea 

competitivităţii sectorului agro-alimentar (mai ales prin promovarea tehnologiilor inovative), 

promovarea acţiunilor de cooperare în lanţul de aprovizionare, creşterea 

conştientizării în domeniul protecţiei ecosistemelor şi biodiversităţii şi promovarea tehnologiilor şi 

ideilor inovatoare în scopul utilizării eficiente a resurselor.  
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3. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este parte a Planului de 

Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, principalul document de planificare şi programare la 

nivel regional. 

Strategia de Dezvoltare Regională urmăreşte pe tot parcursul său firul roşu reprezentat de cele trei 

priorităţi stabilite prin Strategia Europa 2020: creştere inteligentă, creştere durabilă, creştere 

favorabilă incluziunii şi obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, 

inovare, schimbări climatice, educaţie, reducerea sărăciei. 

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

dintre acestea grupând un număr de priorităţi şi măsuri specifice:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale regionale  

2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării  

3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor 

alternative de energie  

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii  

5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative  

6. Dezvoltarea resurselor umane , creşterea incluziunii sociale  

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Regiunii, domeniul strategic 4 se referă la dezvoltarea zonelor 

rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii.  

În anul 2010, Uniunea Europeană a adoptat o tipologie revizuită a zonelor urbane/rurale. Tipologia 

agreată de Uniunea Europeană stabileşte 3 categorii de regiuni: regiuni predominant rurale, regiuni 

intermediare şi regiuni predominant urbane. Această metodologie ia în calcul atât densitatea 

populaţiei cât şi prezenţa unor centre urbane mari şi ponderea acestora în populaţia totală a regiunii. 

Conform acestei tipologii, pentru nivelul teritorial 3 (NUTS 3), 2 judeţe din Regiunea Centru 

(Braşovul şi Sibiul) se încadrează în grupa regiunilor intermediare, iar celelalte 4 în grupa 

regiunilor predominant rurale.  

Din motive ce ţin de disponibilitatea datelor şi de coerenţa strategiei, conceptul de zonă rurală 

(localitate rurală) utilizat în acest document se bazează doar pe legislaţia românească actuală, 

respectiv pe prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ - teritorială a României, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului. Potrivit datelor statistice de la finele anului 2012, în Regiunea Centru sunt 357 de 

comune şi 1788 de sate.  

Decalaje economice şi sociale majore faţă de mediul urban  

Numărul populaţiei rurale din Regiunea Centru totalizează 1 028 971 locuitori, reprezentând 

40,8% din totalul populaţiei regiunii la nivelul anului 2011. Cele mai ridicate procentaje ale 
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populaţiei rurale se înregistrează în judeţele Harghita şi Covasna (56,4% respectiv 50,2%), iar cele 

mai scăzute în judeţele Braşov şi Sibiu (26,8% respectiv 33,4%).  

Unul din fenomenele interesante constatate în ultimii ani este acela de ,,re-ruralizare”, proces 

determinat în principal de migraţia dinspre mediul urban spre mediul rural.  

Previziunile demografilor arată o înrăutăţire în următorii ani a indicatorilor demografici din mediul 

rural din Regiunea Centru (scădere accentuată a numărului populaţiei, creşterea dezechilibrelor 

între grupele de vârstă).  

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă 

din mediul rural din Regiunea Centru era de 50,4% în anul 2011, sensibil mai redusă decât cea 

înregistrată în mediul urban – 64,2%. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-

64 ani din zona rurală a Regiunii Centru se situează la un nivel scăzut (45,4% în anul 2011), fiind 

de asemenea vizibil inferioară celei înregistrate în mediul urban – 56,6%. Aceste valori sunt 

departe de rata - ţintă de ocupare, stabilită prin Strategia Europa 2020 (75% din populaţia de 20-64 

ani).  

Economia zonelor rurale din Regiunea Centru. Trăsături specifice  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură 

economică - agricultura. Pe de altă parte regiunea Centru dispune de un potenţial turistic 

deopotrivă bogat şi divers, valorificat doar parţial în prezent. Turismul rural a înregistrat o 

dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul pensiunilor turistice şi agroturistice din Regiunea 

Centru depăşind 1000, iar cel al locurilor de cazare oferite ajungând la aproape 19 000. Regiunea 

Centru deţine 37,9% din pensiunile agroturistice ale României şi 34,4% din pensiunile turistice. În 

prezent, zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea Centru sunt: Bran – Moeciu – 

Fundata, Mărginimea Sibiului, Zona Arieşului superior (Albac – Gârda - Arieşeni - Avram Iancu - 

Vidra), Zona Săcele - Întorsura Buzăului, Valea Hârtibaciului, Valea Oltului şi câteva zone mai 

restrânse: Rimetea-Colţeşti, Corund - Praid, cetăţi/biserici fortificate, etc..  

3.1. Priorităţile specifice ale strategiei 
Prioritatea 1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, 

dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a 

produselor agricole  

Prioritatea 2. Creşterea atractivităţii economice şi diversificarea activităţilor economice în 

localităţile rurale din Regiunea Centru  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură 

economică - agricultura. Turismul reprezintă o alternativă economică prea puţin exploatată în 

prezent. Cele câteva localităţi rurale care au reuşit valorificarea atuurilor naturale şi antropice în 

domeniul turismului pot constitui modele de urmat pentru multe alte localităţi din regiune ce dispun 
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de un real potenţial turistic. Regiunea Centru dispune de un potenţial turistic deopotrivă bogat şi 

divers, valorificat doar parţial în prezent. Prin punerea în valoare a potenţialului turistic al zonelor 

rurale din Regiunea Centru se va crea o alternativă viabilă la activitatea economică preponderentă a 

locuitorilor din mediul rural, agricultura. Dezvoltarea turismului va antrena totodată dezvoltarea 

altor domenii economice şi sociale (infrastructura de transport, industriile artizanale, industria 

agroalimentară, diverse servicii) generându-se astfel un efect multiplicator în economia locală.  

Măsurile de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole (turism, servicii, industrii 

artizanale etc) concomitent cu dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea 

cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural vor contribui la reducerea 

dependenţei de activităţile agricole, creşterea ocupării şi dezvoltarea economică a spaţiului rural.  

Măsuri:  

2.1. Susţinerea afacerilor în domenii economice neagricole  

2.2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural  

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor rurale din 

Regiunea Centru  

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, infrastructura de utilităţi publice în localităţile rurale 

ale regiunii continuă să fie subdezvoltată. Din cele 357 comune ale Regiunii Centru, doar 253 

(70,9% din total) erau racordate în anul 2011 la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, 106 

comune (29,7 %) dispuneau de instalaţii de canalizare publică şi în 191 comune (53,5% din 

comunele Regiunii Centru) exista reţea de distribuţie a gazelor naturale. Trebuie menţionat faptul 

că datele statistice utilizate sunt disponibile doar la nivel de unitate administrativ-teritorială 

(comună) şi nu reflectă situaţia la nivel de sat.  

În vederea reducerii decalajelor între mediile rezidenţiale în ce priveşte dezvoltarea şi pentru 

îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor şi creşterea atractivităţii localităţilor rurale se 

impune deci, continuarea şi extinderea programelor actuale ce vizează dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele rurale ale Regiunii Centru.  

Măsuri:  

3.1. Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă potabilă  

3.2. Extinderea şi modernizarea reţelelor de canalizare  

3.3. Extinderea şi modernizarea serviciilor de colectare şi gestionare a deşeurilor menajere  

3.4. Dezvoltarea reţelei de drumuri comunale  

Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea 

dezvoltării comunitare  

Dezvoltarea preconizată în următorii ani a serviciilor sociale din mediul rural impune o 

redimensionare a infrastructurii sociale actuale. În perioada 2014-2020, în mod evident, vor trebui 
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sprijinite investiţiile ce vizează reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale în 

comunele Regiunii Centru.  

Nu în ultimul rând, este nevoie de refacerea şi dezvoltarea infrastructurii cultural- recreative din 

mediul rural. O bună parte din această infrastructură este degradată sau este utilizată în diverse alte 

scopuri, fiind necesare intervenţii pentru refuncţionalizare.  

Proiectele de dezvoltare teritorială începute în anii anteriori pornind de la o abordare de tipul 

,,Leader”, bazată pe iniţiativa locală şi conlucrarea factorilor interesaţi, au luat treptat amploare, iar 

primele rezultate sunt încurajatoare. De aceea, în perioada următoare, se va intensifica sprijinul 

pentru acţiunile integrate de tipul ,,Leader”, începând de la activarea cooperării intra şi 

intercomunitare până la sprijinirea inovaţiei în cadrul proiectelor de dezvoltare integrată.  

Măsuri:  

4.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale din mediul rural  

4.2. Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative din mediul rural  

4.3. Sprijinirea cooperării între diverşi actori şi comunităţi rurale în cadrul unor acţiuni integrate 

vizând dezvoltarea teritorială  

4. Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş 2014-2020 

La iniţiativa Consiliului Judeţean Mureş au fost elaborate primele documente de programare pentru 

accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş a 

fost elaborată cu scopul de a avea un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii 

necesare dezvoltării armonioase şi echilibrate a judeţului. 

La elaborarea strategiei s-a ţinut cont şi de politicile, strategiile şi programele existente la nivel 

european, naţional şi regional, adică de cele cinci obiective principale (concretizate în opt ţinte 

numerice) propuse pentru atingerea celor trei priorităţi la nivelul UE până în 2020. 

Viziunea strategică a judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 o constituie construcţia 

dezvoltării judeţului pe punctele tari, care se regăsesc în cadrul analizei SWOT, în vederea 

valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea 

factorilor care blochează dezvoltarea.  

În esenţă, prin această strategie se urmăreşte luarea unor măsuri care să permită continuarea 

măsurilor adoptate pentru perioada 2007-2013 şi a acţiunilor ce contribuie la dezvoltarea 

economică a judeţului şi îmbunătăţirea infrastructurii în zonele cu întârzieri în dezvoltare, fără a 

neglija incluziunea socială ori protecţia mediului.  

Pe baza analizei SWOT a judeţului Mureş au fost definite obiective specifice şi au fost identificate 

7 domenii prioritare: 

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale  
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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  

Din punctul de vedere a zonelor rurale, cele mai importante priorităţi, măsuri şi activităţi prioritare 

sunt: 

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi, energie, comunicaţii) 

la nivelul judeţului Mureş: 

Măsura 1.2.2. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul 

judeţului în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât mai eficientă a teritoriului. 

Măsura 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în special, accesul populaţiei la 

conexiuni în bandă largă în vederea eficientizării transferului de date şi informaţii. 

Activităţi prioritare:  

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor 

de către operatorii economici, în vederea creşterii calităţii serviciilor de telefonie fixă, telefonie 

mobilă şi internet.  

 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială  

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin 

construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi rural. 

Măsura 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea, 

amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi rural. 

Măsura 1.3.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de urgenţă în mediul 

urban şi rural. 

Măsura 1.3.4. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea, reabilitarea, 

amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora, în mediul urban şi rural.  

 

Prioritatea 2.1. Creşterea atractivităţii judeţului ca destinaţie de afaceri 

Măsura 2.1.3. Crearea de clustere şi de reţele asociative pentru cooperare economică în domenii cu 

perspective de creştere.  
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Măsura 2.1.4. Promovarea produselor locale şi a infrastructurii de sprijin a afacerilor din judeţul 

Mureş pe plan intern şi extern.  

Prioritatea 3.2. Asigurarea calităţii apelor 

Măsura 3.2.1. Reducerea efectelor poluării apelor deversaţi de la aglomerări umane, din activităţi 

industriale, activităţi agricole prin amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnice de 

mediu (canalizare, epurare, apă uzată, etc.).  

Măsura 3.2.2. Renaturarea/reecologizarea sectoarelor de râu.  

Prioritatea 3.3. Managementul durabil al deşeurilor, protecţia terenurilor şi a solului  

Măsura. 3.3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a 

deşeurilor.  

Măsura 3.3.2. Organizarea unui sistem integrat de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor 

industriale nepericuloase şi periculoase.  

Măsura 3.3.3. Plan de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate.  

 

Prioritatea 3.5. Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului natural şi a peisajului  

Măsura 3.5.1. Dezvoltarea cadrului de management şi de administrare a ariilor protejate, inclusiv a 

siturilor Natura 2000.  

Măsura 3.5.2. Întărirea sistemului instituţional în vederea asigurării mecanismelor de respectare a 

regimului de arie protejată.  

Măsura 3.5.3. Exploatarea forestieră cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.  

 

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, 

dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a 

produselor agricole  

 

Activităţile prioritare ar fi sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor şi stimularea 

parteneriatului prin înfiinţarea de reţele/grupuri de producători agricoli.  

Prioritatea 4.2. Diversificarea activităţilor economice în localităţile rurale din judeţ 

Activităţi prioritare:  

- promovarea antreprenoriatului pentru dezvoltarea activităţilor non-agricole în mediul rural 

sprijinirea dezvoltării de investiţii private în localităţile rurale  

- dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi consiliere în atragerea şi managementul fondurilor 

europene  
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Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ 

prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate 

şi de agrement  

Activităţi prioritare:  

- Întreţinere/reabilitare/modernizare drumuri comunale, pentru creşterea accesibilităţii în zonele 

rurale şi ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului Mureş;  

- Înfiinţarea/extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi apă uzată, a staţiilor de epurare;  

- Extinderea reţelei de electrificare în localităţi rurale, unde există minim 15 gospodării 

neracordate;  

- Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie; 

- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate; 

- Îmbunătăţirea infrastructurii de cultură, culte, sport şi agrement ;  

- Susţinerea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;  

- Dezvoltarea infrastructurii de asistenţă şi servicii sociale; 

- Reabilitarea clădirilor de patrimoniu  şi includerea acestora în circuitul turistic;  

- Asigurarea unui fond de locuinţe în proprietatea autorităţilor locale, în vederea stabilizării 

persoanelor tinere cu venituri reduse în mediul rural şi pentru atragerea/stabilizarea profesioniştilor 

în mediul rural. 

 

Prioritatea 5.1. Întărirea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul 

Mureş 

Măsura 5.2.1. Implementarea sistemului de management al destinaţiilor turistice în judeţul Mureş.  

Masura 5.2.2. Crearea de clustere în domeniul turismului. 

Masura 5.2.3. Implementarea unor sisteme informatice de management al informaţiei turistice.  

Prioritatea 5.4. Îmbunătăţirea serviciilor turistice. 

Activităţi prioritare:  

- modernizarea structurilor de primire turistică  

- investiţii pentru creşterea calităţii serviciilor de alimentaţie publică, pentru promovarea bucătăriei 

tradiţionale specifice judeţului Mureş; adaptarea bucătăriei la cerinţele, preferinţele oaspeţilor  

- profesionalizarea resurselor umane în sectorul serviciilor turistice: marketing, gastronomie, 

comportament, ghizi specializaţi, etc.  

Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală  

Activităţi prioritare:  

- Îmbunătăţirea competenţelor în materie de formulare şi implementare a politicilor publice/ 

strategiilor de dezvoltare locală;  
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- Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor implicate în managementul programelor cu 

finanţare nerambursabilă comunitară;  

- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a asociaţiilor microregionale/ intercomunitare; 

implicarea asociaţiilor în accesarea de fonduri nerambursabile;  

- Încurajarea întăririi capacităţii instituţionale a grupurilor de acţiune locală LEADER existente şi 

susţinerea înfiinţării acestor reţele în zonele unde ele nu există; 

- Îmbunătăţirea gradului de transparenţă la nivelul instituţiilor publice;  

 

  

 

Partea a II.-a. Situaţia existentă la nivel local 

1. Cadru general 
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1. Prezentarea generală a comunei 
Comuna Găneşti este localizată în partea centrală a României, în Regiunea de Dezvoltare Centru, în 

sud-vestul judeţului Mureş. Comuna este situată în Podişul Transilvaniei, pe malul râului Târnava 

Mică, având altitudini cuprinse între 347 - 504 de metri, cu o varietate de forme de relief, ceea ce îi 

conferă un aspect pitoresc deosebit. Dealurile mai importante sunt: Păucii, Corniş la nord şi Dealul 

Viilor la sud de Târnava Mică. Comuna este străbătută de râul Târnava Mică şi de mai multe pâraie 

cu debite mici, cel mai important fiind pârâul Bedea. Comuna Găneşti este mărginită de 

următoarele entităţi teritorial-administrative: Cucerdea şi Suplac la nord, Mica la est, Băgaciu la 

sud, Municipiul Târnăveni la vest. Localităţile aparţinătoare comunei sunt: Găneşti (atestată 

documentar în anul 1302), Păucişoara (atestată documentar în anul 1314), Seuca (atestată 

documentar în anul 1314) şi Sub Pădure (atestată documentar în anul 1466). Comuna are o poziţie 

geografică mai puţin avantajoasă din punct de vedere strategic, comunicaţional şi logistic. 

Fig. nr.8. Harta Judeţului Mureş (localizarea comunei Găneşti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: http://pe-harta.ro/mures/  
 

Din punct de vedere geografic, comuna se situează în Valea Târnavei Mici, parte a Podişului 

Transilvan. Altitudinea medie a comunei este de 200-400 de metri. Din punct de vedere geologic, 

regiunea se sprijină pe un fundament de roci sarmatiene, argile şi marne reprezentate litografic prin 

argile prăfoase şi argile nisipoase. Solul comunei oferă condiţii favorabile pentru cultura viticolă, 
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zona fiind o zonă renumită din acest punct de vedere. Găneşti se întinde pe o suprafaţă 

administrativă totală de 5.790 ha, din care 554 ha reprezintă suprafaţă arabilă, 375 ha păduri, 719 ha 

păşuni, 478 ha fâneţe, iar 129 ha vii. 

Poziţia geografică a comunei oferă un adăpost împotriva maselor de aer rece. Astfel, comuna se 

încadrează în climatul temperat continental moderat, cu veri calde şi ierni aspre, cu temperaturi 

între +25°C , +35 °C vara şi -15°C, -25 °C iarna. Temperatura medie anuală este +10°C.  

Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord-vest, comuna primeşte 

o cantitate de precipitaţii a căror medie anuală atinge valoarea de 615,2 mm. Nu prea există 

diferenţe mari între anotimpuri în ceea ce priveşte precipitaţiile, o excepţie ar putea-o constitui 

vara, mai ales luna iunie, având o cantitate de precipitaţii mai substanţiale. 

Tabel nr.1. Tipuri de sol în comuna Găneşti 

Tip de sol suprafaţa textura Observaţii 

Regosol 550 ha Lm/LN 
Erodosol 650 ha LN/LN 

Localizat pe versanţi, potenţial de spălare a 
azotului către resursele de apă 

Aluviosol 400 ha LN/LN 

Eutricambosol 100 ha Lm/Lm 

Localizate pe văi, terase, au permeabilitate bună 
şi potenţial de levigare a azotului către resursele 
de apă 

Preluvosol 200 ha LA/LA 
Luvosol 
 

50 ha AL/LA 
Planosol 45 ha LA/AL 

Vertosol 25 ha LA/LA 

Stagnosol 65 ha LA/AL 

 
Localizate pe terase, platou, câmpie, cu 
permeabilitate redusă şi potenţial mic de levigare 
a azotului către resursele de apă 

 
Gleiosol 

 
2200 ha 

 
LA/LA 

Localizate pe văi, apa freatică la mică adâncime 
şi potenţial ridicat de levigare a azotului către 
resursele de apă 

Alte tipuri  679 ha - - 
Sursă: Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole14 

 

Comuna Găneşti este una dintre marile comune ale judeţului Mureş, se deosebeşte printr-un cadru 

pitoresc natural şi este una dintre comunele cu tradiţii în producţia de struguri şi de vinuri albe. 

Localitatea se situează se situează în Valea Târnavei Mici, parte a Podişului Transilvan. 

Municipiul Tîrgu-Mureş se află la o distanţă de 33 km înspre nord-est, iar oraşul Târnăveni la o 

distanţă de 6 km înspre vest. În Găneşti se poate ajunge pe drumul judeţean DJ 142A Tg. Mureş – 

Găneşti–Târnăveni.  

 
                                                
14 Aprobat în Şedinţa Consiliului Local al Comunei Găneşti prin Hotărârea nr. 48/20.12.2013 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti 2014-2020 

 36

2. Scurt istoric 
Existenţa unor inscripţii şi ale unor rămăşiţe de drum atestă faptul că iniţial primii locuitori se 

stabiliseră la vest de aşezământul actual. Însă prima invazie a tătarilor din 1241 i-a obligat pe 

aceştia să se refugieze şi să se stabilească în zona în care se află în prezent localitatea, un loc extrem 

de propice pentru agricultură şi creşterea animalelor. 

Prima atestare documentară a localităţii datează din 1302, când apare în izvoare sub denumirea de 

posessia Galfalva. În documente săseşti aşezământul este amintit sub denumirea Gallendorf, iar mai 

târziu în anul 1314 apare sub denumirea de Villa terra Gálfalva, denumit astfel după comitele Gál 

Gálfalvi. 

De-a lungul istoriei, domeniul Gálfalva a fost în proprietatea mai multor persoane, oameni 

importanți ale acelor vremuri, de exemplu în anul 1379 domeniul ajunge în posesia lui Bolyai 

Tamás al cărui descendenţi sunt cei doi savanţi-matematicieni Farkas Bolyai respectiv János Bolyai. 

Situată în centrul Transilvaniei, valea Târnavei-Mici a fost martora multor evenimente de 

importanță națională, dar din datele care ne stau la dispoziție putem afirma că de numele localității 

se leagă doar trei evenimente majore de importanță culturală, istorică și religioasă. Două 

evenimente se leagă de revoluția maghiară de la 1848. În data de 17 ianuarie 1849 armata maghiară 

condusă de generalul polonez Iosif Bem a reușit la Găneşti prima victorie împotriva armatelor 

habsburgice, tot în decursul anului 1849 poetul romantic maghiar Sándor Petőfi a trecut prin 

Găneşti în drumul său spre Secuime. 

În 1638 localitatea Găneşti a fost locul unei premiere religioase, în acel an constituindu-se la 

Găneşti, pentru prima dată în toată Transilvania, primul presbiteriu protestant. Din conscripţiile 

papale reiese faptul că prima biserică a comunităţii exista deja în 1332, numărând 400-500 de 

enoriaşi. Anul 1517 înseamnă trecerea găneştenilor la protestantismul reformat. Comunitatea a avut 

preoţi renumiţi, după cum urmează: Makai István (1630), Tövisi Máté (1636), Csávási Máté (1640), 

Fejérvári Mihály (1644), Csávási Máté (1650), Szentiványi János (1659), Eperjesi Zsigmond (1711) 

care a fost desemnat şi episcop reformat al Transilvaniei, Küküllővári János (1720), Bibarcfalvi 

János (1777), episcop Kónya Ferenc (1783), Szendrei Dávid (1798), episcop Fogarasi Sámuel 

seniorul, autor al lucrării "De la Târgu-Mureș pâna la Göttinga", episcop Fogarasi Sámuel cel tânăr 

(1830), Körösi Ferenc (1865), episcop Kovács Elek (1872), Tóth László (1900), episcop Fejér Pál 

(1925), Nagy Géza (1927), Bitay Pál (1933), Benkő Zoltán (1945-1966), Máthé István (1970-1993). 

Începând cu anul 1994 preotul reformat din Gănești este Keszegh András. 

În trecut Găneştiul aparţinea de comitatul Târnava-Mică, mai târziu judeţul Târnava Mică, care era 

împărţit în patru circumscripţii teritoriale: circumscripţia Erzsébet (Elisabetopol, azi Dumbrăveni), 

circumscripţia Hosszúaszó (Hususău, azi Valea Lungă), circumscripţia Radnót (azi Iernut), şi 
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circumscripţia Dicsőszentmárton (Diciosânmartin), de care aparţinea şi Găneşti. În perioada 

interbelică acestea s-au denumit plase şi au fost: I. plasa Blaj, II. plasa Diciosânmartin, III. plasa 

Dumbrăveni și IV. plasa Iernut. 

 

Fig. nr.9. Şcoala din Găneşti în anul 1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ro/stiri  

 
 
 

 
 

3. Vegetaţia şi fauna  
Vegetaţia naturală se încadrează în  două mari unitaţi vegetale:  

 zona I, forestieră cu dealuri acoperite cu păduri de stejar, carpen şi salcâm şi floră 

ierboasă corespunzătoare  

 zona II., terenuri agricole cu specific predominant colinar şi de şes, în care 

predomină cultura mare, ocupaţia de bază a populaţiei active din comună, unde se 

practică o agricultură modernă şi performantă, aducătoare de venituri. 

Fauna comunei Găneşti este bogată şi caracteristică zonelor de deal. Dintre mamiferele cele mai 

răspândite sunt: mistreţul, cerbul, căprioara, iepurele, iar dintr răpitori vulpea şi chiar lupul. 

 Fig. nr.10 Tei secular 
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4. Arii protejate 
Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea 

naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii 

Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului 

continent.  

Lista siturilor Natura 2000 cuprinde ariile de protecție specială avifaunistică (SPA) şi siturile de 

importanță comunitară (SCI) ce aparţin reţelei ecologice Natura 2000 în România, încadrate în cele 

cinci ecoregiuni (bioregiuni) existente pe teritoriul ţării: alpină, continentală, panonică, pontică şi 

stepică. 

Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite generic Directiva 

Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
 

Situri de Importanţă Comunitară (SCI) sunt constituite conform Directivei Habitate a Uniunii 

Europene parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) sunt constituite conform Directivei Păsări a Uniunii 

Europene parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.  

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza 

Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung 

„statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat. 

România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană cu privire la îndeplinirea 

acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o 

anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial 

ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 

2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi 

minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de 

diminuare a impactului. 
 

Primele situri Natura 2000 au fost desemnate pe parcursul anului 2007 (au fost desemnate 273 de 

situri de importanţă comunitară (SCI) aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării 

Durabile nr. 1964/2007 și 108 arii de protectie specială avifaunistică (SPA), aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007. Urmare a seminariilor biogeografice din 2008, Comisia 

Europeană a decis ca România să includă anumite specii şi habitate de interes comunitar în 

formularele standard ale siturilor Natura 2000 existente şi să desemneze noi situri Natura 2000, fapt 

ce s-a realizat pe parcursul anului 2011, numărul siturilor de importanță comunitară (SCI) 
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ajungând la 408. De asemenea a fost necesară desemnarea de noi arii de protecţie specială 

avifaunistică, numărul acestora ajungând la 149. 

 

Fig. nr. 11 Harta siturilor Natura 2000 (anul 2011) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: CNND15: Strategia naţională de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua europeană 
Natura 2000 în România 

 

Pentru a avea o reţea ecologică eficientă, siturile Natura 2000 trebuie să beneficieze de un 

management corespunzător. În acest sens, au fost atribuite în administrare 42 de situri Natura 2000 

(dintre care 28 se suprapun total sau parţial cu parcurile naturale şi cu parcurile naţionale) şi 299 au 

fost atribuite în custodie. 

 De asemenea, au fost aprobate în cadrul Axei 4- Protecţia naturii a POS-ului de Mediu un număr de 

219 de proiecte care au ca scop elaborarea planului de management pentru situri Natura 2000. 

Judeţul Mureş deţine valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care contribuie la 

asigurarea coerenţei reţelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul ţării.  

Totalul suprafeţelor sit Natura 2000 în judeţul Mureş este de 251642 ha, ceea ce reprezintă 37,2% 

din suprafaţa judeţului. Managementul acestor arii naturale protejate sunt incluse în cadrul 

managementul siturilor şi au administratori sau custozi. 

 

 

 

                                                
15 CNND: Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă 
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Ariile protejate naturale de interes naţional - Rezervaţii naturale în judeţul Mureş 

Sursă: CNND16: Strategia naţională de conştientizare a publicului cu privire la reţeaua europeană 

Natura 2000 în România 

                                                
16 CNND: Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă 

Nr. 
crt. Judeţul Mureş 

Suprafaţ
a 

(ha) 

Administrator / 
Custode 

1. Rezervaţia de bujori Zau de Câmpie 3,10 Consiliul local Zau de 
Câmpie 

2. Pădurea Mociar 48 Direcţia silvică Mureş 

3. 
Pădurea Săbed 
Inclus în situl ROSCI0079 Fânaţele de pe 
Dealul Corhat – Săbed 

59 Direcţia silvică Mureş 

4. Rezervaţia de lalele pestriţă Vălenii de Mureş 3 - 

5. 
Lacul Fărăgău 
Inclus în situl ROSCI0100 Lacurile Fărăgău – 
Glodeni (SCI) 

35 
A.P.M. Mureş în 
parteneriat cu ONG 
Nycticorax 

6. Rezervaţia de stejar pufos Sighişoara 
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare 11,90 Progresul silvic filiala 

Sibiu 

7. Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 77,80 

Adminstraţia PNDMS. 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

8. 
Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana 
Inclus în ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – 
Valea Nirajului 

5,80 

Admin. Microregiunea 
Valea Nirajelor, 
Târnavelor, ONG 
Milvus 

9. Stejarii seculari de la Breite 
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare 70 Progresul silvic filiala 

Sibiu 
10. Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături 79 Consiliul local Sovata 
11. Poiana cu narcise Gurghiu 3  

12. 
Rezervaţia Defileul Deda – Topliţa 
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 
şi ROSPA0030 Defileul Mureşul Superior 

7733 
Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

13. 
Rezervaţia Seaca 2151 / 2005 
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 
ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului 

813 
Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

14. Scaunul Domnului HG 2151 / 2005 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 50 

Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

TOTAL REZERVAŢII NATURALE 8 991  

15. 
Parcul Naţional Munţii Călimani 24024 ha în 
judeţul MS, SV, HR, 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 

10 890 
în Mureş 

Administraţia PNC/ 
RNP 

16. 

Parcul Natural Defileu Mureşului Superior 
HG 1143/2007, 
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 
ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior 

9 136 
Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 
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Siturile Natura 2000 reprezintă adevărate zone de management durabil, în care activităţile umane 

trebuie desfăşurate astfel încât să nu dăuneze capitalului natural. Impactul uman ca factor negativ 

apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării forestiere şi 

construcţiile necontrolate.  
Din punct de vedere social, reţeaua Natura 2000 are o funcţie recreativ – turistică, care poate fi 

exploatată de comunităţile locale prin dezvoltarea turismului. Mediul natural ferit de diferite 

contaminări are importanţă deosebită în protejarea sănătăţii şi în reabilitarea sănătăţii populaţiei. 

Pe teritoriul în jurul comunei Găneşti există Situl Natura 2000 SPA “ROSPA0028 Dealurile 

Târnavelor – Valea Nirajului” şi situl ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Tîrnava Mare. 
 

Fig. nr.12  Situl Natura 2000 ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situl „Pădurile de stejar pufos de pe lângă Târnava Mare” – ROSCI0186, se întinde pe 240 de 

hectare, şi este constituită din nouă trupuri de pădure, situate la distanţe mici unul de celălalt. 

Jumătate dintre aceste petice de pădure se află pe teritoriul judeţului Mureş, iar cealaltă jumătatea în 

judeţul Sibiu, în apropierea localităţilor Dăneş şi Dumbrăveni. Jumătate din totalul ariei protejate îl 

reprezintă pădurile de stejar pufos (vegetaţie panonică cu Querqus pubescens), restul fiind tipul de 

habitat prioritar Păduri de fag Asperulo-Fagetum.  
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Fig. nr. 13 Situl Natura 2000 ROSCI0186 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanţa reţelei Natura 2000 în judeţul Mureş constă în faptul că prin aceste situri se asigură 

protejarea celor mai importante specii din flora şi fauna sălbatică a judeţului. 

 
Folosind oportunităţile oferite de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova şi valorifica ca 

produse ecologice, la valoare ridicată. Importanţă deosebită are apicultura în această privinţă, care 

are perspective mari de dezvoltare în zonă. 

În Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală există o linie de finanţare pentru plăţile 

de agro-mediu dedicată agricultorilor care menţin şi utilizează tehnici agricole benefice pentru 

siturile Natura 2000. Totodată, în cazul în care există anumite restricţii la utilizarea terenurilor, UE 

oferă compensaţii utilizatorilor sau proprietarilor de terenuri în situri Natura 2000. 
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 2. Demografie şi forţa de muncă
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1. Caracteristici demografice 

Potrivit recensământului din anul 2002 şi datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia 

comunei Găneşti era de 3883 locuitori în anul 2002. În anul 2007 populaţia stabilă din comuna 

Găneşti a scăzut deja la 3793 de locuitori. Se poate observa în figura de mai jos că numărul 

populaţiei a avut o tendinţă descrescătoare şi după anul 2007, iar în ultimii ani a urmat o 

„stabilizare”.  

Fig. nr.14. Evoluţia numărului locuitorilor comunei Găneşti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Primăria Găneşti 

 

 

Structura etnică a comunei Găneşti este 

următoarea: 65,5% maghiari, 24,55% români, 

9,85% romi şi 0,05% alte etnii. Din datele de 

mai sus se poate observa distribuţia 

neuniformă ale acestor categorii. În satul Sub 

Pădure majoritatea locuitorilor este de etnie 

română, în Seuca şi Păucişoara numărul 

locuitorilor de etnie maghiară este puţin mai 

mare decât numărul locuitorilor de etnie 

română.  

 

 

 

 

Fig. Nr. 15 Structura etnică a populaţiei 

 

 
 

   Sursă:Recensământul populaţiei,  2011 
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Tabel nr.2. Structura etnică a populaţiei potrivit recensământului din 2011 

Localitatea Total Români Maghiari Romi Rus-
lipovean 

Germani 

Găneşti 2086 330 1527 228 1 - 

Seuca 1157 377 668 110 - 1 

Păucişoara 200 87 105 8 - 

Sub Pădure 68 68 -- -- - -- 
Total 3511 862 2300 346 1 1 

Sursă: Recensământul populaţiei, 2011 
 

În ultimii ani, odată cu modificarea numărului locuitorilor, s-a modificat şi structura populaţiei pe 

etnii conform tabelului de mai jos. Se poate observa o scădere la toate etniile cu excepţia etniei 

rome, unde se constată o creştere de 15,33%. 

Tabel nr.3. Schimbările demografice pe etnii în ultimii 3-5 ani 

Sursă: Recensământul populaţiei 2011 
 

Principalele religii ale populaţiei comunei Găneşti sunt: religia reformată (56,14%), religia 

ortodoxă (26,29%), religia penticostală (5,01%), religia romano-catolică (6,15%) şi altele. 

 

Tabel nr.4. Repartiţia locuitorilor după religie 
Religie/Localitate Gănești Seuca Păucişoara Sub Pădure TOTAL În % 

Ortodocşi 390 375 90 68 923 26,29 

Reformați 1431 443 97 - 1971 56,14 

Romano-catolici 42 171 3 - 216 6,15 

Unitarieni 16 93 1 - 110 3,13 

Greco-catolici 1 1 1 - 3 0,08 
Evanghelică lutherană - 1 - - 1 0,03 

Penticostală 128 45 3 - 176 5,01 

Baptistă - 5 - - 5 0,14 

Creștină după 
evanghelie 

27 13 - - 40 1,14 

Anul/locuitori 2006 2011 Variaţia % 

Total 3835 3511 -8,44 
Români 963 862 -10,48 
Maghiari 2569 2300 -10,47 

Romi 300 346 + 15,33 
Germani 3 1 -66,66 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti, 2014-2020 judeţul Mureş__________________ 

 46

Religie/Localitate Gănești Seuca Păucişoara Sub Pădure TOTAL  
În % 

Adventistă 1 4 1 - 6 0,17 

Martorii lui Iehova 36 6 4 - 46 1,32 

Fără religie 10 - - - 10 0,28 

Nedeclarată 4 - - - 4 0,12 

TOTAL 2086 1157 200 68 3511 100 
Sursă: Recensământul populaţiei 2011 

 

Structura pe sexe a populaţiei relevă preponderenţa populaţiei feminine, aceasta reprezentând 

51,66% din populaţia comunei Găneşti, în timp ce persoanele de sex masculin reprezintă 48,33% 

din totalul locuitorilor. Raportul de masculinitate este de 93,15%, însemnând că la un număr de 

93,15 bărbaţi revin la 100 de femei, ceea ce denotă o structură pe sexe a populaţiei destul de 

echilibrată. 

Tabel nr.5. Raportul dintre sexe 

Sursă: Recensământul populaţiei 2011 
 

 

2. Indicatori statistici demografici 
Populaţia comunei Găneşti poate fi caracterizată cu ajutorul indicatorilor statistici demografici. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă si tendinţele demografice înregistrate în ultimul deceniu 

relevă un proces de echilibru, pe când la nivelul regiunii Centru se înregistrează un proces de 

îmbătrănire demografică. În regiunea Centru ponderea populaţiei de peste 65 ani a crescut de la 

9,7% in 1990 la 14,1% in 2009 în timp ce ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) s-a redus de la 

23,7% la 15,4%. Rata îmbătrănirii demografice (nr de persoane vârstnice ce revin la 1000 

persoane tinere) a crescut, în Regiunea Centru, de la 407‰ in 1990 la 912‰ in 2009, regiunea 

plasându-se, totuşi, sub media naţională (987‰), iar raportul de dependenţă demografică (nr de 

persoane tinere şi vârstnice ce revin la 1.000 persoane persoane adulte) s-a redus, în aceeaşi 

perioadă, de la 502%0 la 418%0 . 

Localitatea Sex bărbătesc Sex feminin 
Gănești 1004 1082 
Seuca 549 608 
Păucişoara 107 93 
Sub Pădure 37 31 
Total 1697 1814 
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Rata de dependenţă demografică caracterizează potenţialul de activitate al populaţiei şi avea 

valoarea de 504,42‰, în comuna Găneşti, în anul 2011. Acest indicator măsoară presiunea 

exercitată de populaţia inactivă (tânără şi vârstnică) asupra populaţiei active (populaţia adultă). 

Aşadar, în comuna Găneşti, la 1.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani revin 

aproximativ 504,42 persoane tinere (0-14 ani) şi persoane vârstnice (65 ani şi peste). Rata de 

dependenţă demografică la nivel naţional înregistra o valoare de 429,2‰, deci indicatorul este mai 

mare în comuna Găneşti. Aşadar, la 6 persoane adulte (15 – 64 ani) corespund 3 persoane tinere şi 

vârstnice (din care 2,0 persoane au vârsta de până la 14 ani şi 1 persoană are vârsta de  peste 65 de 

ani.  

Ponderea vârstelor 

 

Fig. nr.16. Piramida vârstelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică, 2011 

 

Raportul de dependenţă a tinerilor reprezintă raportul dintre persoanele de vârstă 0-14 ani şi 

persoanele adulte de vârstă cuprinsă între 15 şi 64 ani şi are o valoare de 245,89‰. Conform celor 

prezentate anterior, la 1.000 de persoane adulte revin aproximativ 246 persoane tinere. Rata de 

înlocuire a forţei de muncă17 la nivelul comunei Găneşti are o valoare de 611‰. Această valoare 

                                                
17 Rata de înlocuire a forţei de muncă se calculează prin raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din 
persoanele în vârsta de 15-59 ani, raportată la 1.000 de locuitori.  
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înseamnă că 1.000 de persoane adulte (15-64 ani) vor fi înlocuite peste 15 ani cu doar 611 persoane, 

creându-se un deficit de resurse de muncă de aproximativ 39%. 

Mişcarea naturală a populaţiei 

Rata de natalitate la nivelul comunei Găneşti în anul 2013 era de 6,88‰, ceea ce înseamnă că la 

1000 de persoane revin 6,88 născuţi vii. Privind acest indicator, în comuna Găneşti valoarea este 

mai mică decât cel de la nivel judeţean de 11,9‰. 

Rata brută de mortalitate arată numărul de decese ce revin la 1000 de locuitori. În anul 2013 în 

comuna Găneşti rata brută a mortalităţii a scăzut în ultimii trei ani de la 10,53‰ în 2011 la 10,00‰ 

în anul 2013. Această valoare este mai mică decât valoarea de la nivel judeţean (10,42‰). 

Sporul natural al unei localităţi înseamnă diferenţa dintre numărul de născuţi vii şi numărul de 

decese în valori absolute sau valori relative (‰). La nivelul judeţului Mureş în anul 2012 acest 

indicator a fost de -1,8‰, din care în mediul urban -1,3‰ şi de -2,4‰ în mediul rural. În comuna 

Găneşti în acelaşi an (2012) sporul natural a fost de 0,57‰. 

Durata medie de viaţă a crescut în ultimii ani şi este de 74,04 ani, care la sexul masculin se     

contura la 70,34 ani şi la sexul feminin la 78,01 ani (surse INS) în regiunea Centru. 

 

Problemele constatate referitor la datele demografice sunt: scăderea numărului locuitorilor şi  

adâncirea procesului de îmbătrănire. Se poate observa a rată a natalităţii mai mică decât la nivel 

judeţean sau naţional, iar în anul 2012 sporul natural a fost pozitiv în comuna Găneşti.  

Adâncirea procesului de îmbătrănire a populaţiei însă atrage după sine pericolul de depopulare a 

unor aşezări în cazul în care procesul nu va fi stopat prin crearea condiţiilor dezvoltării economice 

şi sustenabile în comună, asigurând membrilor comunităţii posibilitatea de a trăi într-un mediu 

curat, prosper şi competitiv.  

 

 

3. Forţa de muncă 
Populaţia activă18 în anul 2013 a fost în comuna Găneşti de 2632 persoane. Perioada de tranziţie la 

economia de piaţă a avut un impact semnificativ asupra ocupării, afectând volumul  pieţei forţei de 

muncă, structura, eficienţa, instituţiile şi politicile ei. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor în 

economie a dus la diversificarea ocupaţiilor pe care populaţia le desfăşoară. Ca să-şi poată duce 

traiul de zi cu zi populaţia a desfăşurat diverse ocupaţii. Printre cele mai vechi ocupaţii ale 

populaţiei comunei Găneşti au fost cultivarea pământului, creşterea animalelor şi comerţul cu 

produsele obţinute. Turismul şi dezvoltarea serviciilor au căpătat spaţiu doar în ultimul timp. 

                                                
18 Cuprinde populaţia ocupată civilă şi şomerii  
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Numărul mediu de salariaţi în comuna Găneşti în anul 2010 a fost de 143 de persoane. În perioada 

2010-2012 nu s-a schimbat acest indicator.  

Fig. nr.17.. Evoluţia numărului mediu de salariaţi în comuna Găneşti 

 

 

 

 

 

 

Sursă: INS, 2013   

În judeţul Mureş, în anul 2013, principalele sectoare economice după efectivul de salariaţi au fost: 

servicii (60,94%), industrie (29,15%), construcţii (7,76%), agricultură (2,13%). La nivelul judeţului 

Mureş se poate observa o creştere a numărului mediu de salariaţi în agricultură şi în servicii.  

Tabel nr.6. Evoluţia numărului mediu al salariaţiilor pe sectoare de activitate în judeţul Mureş 

(mii persoane) 

 2010 2011 2012 2013 
Total judeţ 4101,6 4172,1 4311,6 4328,0 
Agricultură 76,8 81,4 88,5 92,3 
Industrie 1199,2 1231,9 1265,6 1262,0 
Construcţii 299,3 315,3 344,8 336,0 
Servicii 2526,3 2543,5 2612,7 2637,7 

Sursă: INS, Buletin statistic lunar, jud. Mureş 

 
 
Tabel nr.7. Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele regiunii, 2010 (%) 

  ROMÂNIA Regiunea 
CENTRU 

AB BV CV HR MS SB 

Agricultură, silvicultură, pescuit 29,1 24,2 30,7 13,4 28,7 33,0 30,1 15,9 

Industrie  20,7 26,6 26,9 25,5 28,4 24,6 24,5 30,9 
Industrie extractivă 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 1,3 1,2 
Industrie prelucrătoare 17,6 23,7 24,6 22,7 25,8 22,4 20,9 27,6 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

0,9 0,7 0,6 0,9 0,4 0,5 0,9 0,7 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare 

1,5 1,4 1,2 1,6 2,0 1,3 1,3 1,5 

Construcţii 7,5 6,7 4,3 11,4 4,0 4,7 5,8 6,9 
Servicii 42,6 42,5 38,1 49,7 38,9 37,7 39,7 46,2 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

13,6 14,3 13,6 16,4 14,6 13,4 13,4 14,0 

Transport şi depozitare 5,1 5,6 5,7 6,4 4,1 4,5 5,6 6,1 
Hoteluri şi restaurante 1,6 2,1 1,3 3,2 2,2 1,9 1,6 2,4 
Informaţii şi comunicaţii 1,6 1,0 0,3 1,8 0,6 1,1 0,6 1,1 
Intermedieri financiare şi asigurări 1,6 1,0 0,8 1,1 0,9 0,8 0,9 1,4 
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Tranzacţii imobiliare 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,9 1,3 1,3 2,0 1,4 1,2 1,0 1,0 

  
ROMÂNIA Regiunea 

CENTRU 
AB BV CV HR MS SB 

Activităţi de servicii administrative şi 
activităţi de servicii suport 

2,4 2,3 1,1 3,0 1,2 1,6 1,4 4,3 

Administraţie publică şi apărare; asigurări 
sociale din sistemul public 

2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 2,1 2,1 2,1 

Învăţământ 4,7 5,0 4,4 4,9 5,5 5,5 5,0 5,2 
Sănătate şi asistenţă socială 4,8 4,8 4,7 4,7 4,2 4,0 5,4 5,2 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative 

0,8 0,7 0,4 0,9 0,9 0,5 0,8 0,9 

Alte activităţi de servicii 1,8 1,8 1,8 2,3 0,7 1,1 1,8 2,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Sursă: PLAI MURES, 2013-2020 

 Şomajul 

Rata şomajului a scăzut în ultimii ani atât la nivel de ţară, cât şi la nivelul judeţului. În judeţul 

Mureş, rata şomajului a atins pragul de 5,4% în anul 2013 luna decembrie faţă de valoarea de 6,2% 

în anul 2012 luna decembrie.  

Fig. Nr.18.    Şomeri19 înregistraţi la sfârşit de ani în comuna Găneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sursă: INS, 2013 
 

4. Veniturile populaţiei 
În luna decembrie 2013, câştigul salarial mediu net la nivelul judeţului Mureş avea o valoare de 

1442 lei/persoană (322,59 euro/pers.20), cu 87 de lei mai ridicat faţă de luna anterioară, însă cu  72 

de lei mai scăzut faţă de luna finalul anului 2012. În tabelul de mai jos putem observa valorile 

                                                
19 In sensul prevederilor noii legi, şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
 a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani 
 b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; 
 c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri 
mai mici decât salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare; 
 d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s‐ar găsi un loc de muncă; 
 e) este înregistrată la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
20  Calculat conform cursului valutar BNR, martie 2014  
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PIB/locuitor şi indicile de disparitate ale judeţului Mureş faţă de nivelul regional şi faţă de nivelul 

naţional. 

Tabel nr.8. Valoarea PIB/locuitor, indici de disparitate 
 PIB 

(în mil. lei preţuri 
curente) 

PIB/locuitor 
(în lei preţuri 

curente) 
 

Indici de disparitate (%) 

   Faţă de nivelul 
regional  

(Regiunea = 100) 

Faţă de nivelul 
national  

(România =100) 
România  501139,4 23341,4 : : 
Reg. Centru  57100,9 22618,8 : 96,9 
Alba  8391,6 22452,1 99,3 96,2 
Brașov  16443,0 27522,5 121,7 117,9 
Covasna  4030,3 18096,6 80,0 77,5 
Harghita  5975,1 18405,4 81,4 78,9 
Mureş 10854,0 18687,5 82,6 80,1 
Sibiu  11406,9 26831,3 118,6 115,0 

Sursă: PLAI Mureş,2009 

 

Câştigul salarial nominal mediu net lunar în judeţul Mureş în anul 2012 a fost de 1315 lei, puţin 

mai mic comparativ cu regiunea Centru (1330 RON/lună). Cele mai înalte venituri înregistrează 

angajaţii din domeniul producţiei şi furnizării energiei electrice, energie termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat, 3.221 RON/lună, şi angajaţii în domeniul intermedierii financiare, 2.628 

RON/lună. Cele mai mici venituri le revin angajaţilor din hoteluri şi restaurante, 782 RON/lună şi 

angajaţilor în domeniul activităţilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 826 RON/lună21. 

 

Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o situaţie nesatisfăcătoare vis-à-vis de nivelul salariilor. Pe o scară de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 

(foarte mulţumit), 34,11% din locuitori s-a declarat nemulţumit de nivelul salariilor şi numai 

4,67% este mulţumit dintre locuitorii comunei Găneşti. 

 

Fig. nr.19. Gradul de mulţumire a locuitorilor vis-a-vis de nivelul salariilor 

 

 

 

 

 

                                                
21  Datele Institului Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/  
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Tabel nr.9. Centralizatorul datelor statistice cu privire la demografie, 2011, 2012 

Sursă: Calcule proprii după datele INS 

 

 

 

 

Fig. nr.20. Reprezentare comparativă indicatori demografici comuna Găneşti, judeţul Mureş, 

România 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicatori u.m. Găneşti Mureş România 

Densitatea populaţiei Loc/km2 79,47 79,10 89,40 
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Se poate observa numărul mare a persoanelor fără loc de muncă în rândul populaţiei de etnie romă 

şi scăderea numărului mediu a salariaţiilor în comuna Găneşti. Această tendinţă împreună cu 

tendinţa de îmbătrănire a populaţiei, încetinesc procesul de dezvoltare a comunei Găneşti. Pentru a 

diminua influenţa acestor factori, trebuie valorificate şi utilizate la maxim resursele de care dispune 

comuna, să se facă investiţii majore în sectoarele cu potenţial care ar putea ajuta la dezvoltarea 

economiei locale şi să elaboreze, respectiv să implementeze, proiecte pentru creşterea atractivităţii 

zonei, atât din punct de vedere al atragerii investitorilor străini, cât şi din punct de vedere al 

atragerii turiştilor. 
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3. Terenuri şi locuinţe
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1. Terenuri. Zonificare teritoriu 

Comuna Găneşti este alcătuită din 4 sate, respectiv Găneşti (atestat documentar în anul 1302), 

Seuca (atestat documentar în anul 1314), Păucişoara (atestat documentar în anul 1314), Sub Pădure 

(atestat documentar în anul 1466) şi se întinde pe o suprafaţă de 4.922 ha din care 4310 ha teren 

agricol (arabil, livezi, pomi, vii, păşuni, fâneţe) 288 ha forestiere, 53 ha ape, stuf, 78 ha căi de 

comunicaţie şi căi ferate, 124 ha construcţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa Unităţii Administrativ Teritoriale Găneşti este de 4964 ha, compus din 350 ha intravilan 

şi 4614 ha extravilan şi este format din domeniu public şi privat al comunei Găneşti, precum şi din 

proprietăţi private.  

 

 

 

 
 

Fig. nr.21. Harta comunei  Găneşti 

Sursă: http://ganesti-ms.pe-harta.ro/ 

Găneşti 

Seuca 

Sub Pădure 
Păucişoara
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Tabel nr.10. Terenuri pe categorii de folosinţă         Fig. nr.22.Terenuri pe categorii de folosinţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: Primăria Găneşti 
 

Tabel nr.11.Terenuri pe categorii de folosinţă şi proprietari în comuna Găneşti, 2013(ha) 
 

Sursă: Primăria Găneşti 

 

În proprietatea statului se găsesc 232 de hectare, din care în proprietatea administraţiei publice sunt 

16 hectare.În proprietatea instituţiilor bisericeşti se află 104 de hectare, 19 hectare în  proprietatea 

firmelor şi 3773 hectare în proprietatea locuitorilor comunei. 

În ultimii ani datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, apariţiei unor construcţii noi, dezvoltării 

infrastructurii educaţionale, au avut loc modificări asupra mediului construit şi cel natural. 

Categoria de folosinţă Mărime (ha) 
Arabil 3000 
Păşuni-fâneţe 900 
Vii-livezi 144 
Păduri 305 
Ape 61 
Căi de comunicaţii 135 
Curţi construcţii 350 
Teren neproductiv 69 

Grupe de proprietari Păduri, 
terenuri 

forestiere 

Terenuri 
cu ape şi 
ape cu 

sulf 

Căi de 
comunicaţ

ii şi 
căi ferate 

Terenuri 
cu 

construcţi
i şi curţi 

Terenuri 
degradate  

Terenuri 
neagricole 

total  

Total  

Total 288 53 78 124 111 654 4964 
Proprieteta publică-

total 170 40 21 17 0 248 248 

Proprietate publică din 
care: 170 40 10 12 0 232 232 

MADR 170 40 - - - 210 210 

Ministerul Economiei - - 10 - - 10 10 

Ministerul Sănătăţii - - -  12 - 12 12 
Unități admin. 

teritoriale - - 11 5 - 16 16 

Proprietate privată -
Total 118 13 57 103 111 402 4518 

Proprietate a statului - - - - -- 1 -- 1 109 
Unit. administrativ 

teritoriale 12 10 32 1 93 148 617 

Proprietatea 
persoanelor juridice - - 1 18 -- 19 19 

Proprietate privată a 
persoanelor fizice 106 3 24 83 18 234 3773 

Proprietate obştească - - -- 4 -- 4 104 
Investitori străini - - -- -- -- 94 94 

1%

6%

3%

18%

61%

3% 7%
1%

Arabil
Păşuni-fâneţe
Vii-livezi
Păduri
Ape
Căi de comunicaţii
Curţi construcţii
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Din totalul de 4964 hectare 248 de hectare se găsesc în proprietate publică,, 4518 de hectare în 

proprietate privată. 

 

2. Fondul locativ 

Numărul total de locuinţe în comună în luna martie anul 2014 era de 1535. În comună sunt 1500 de 

gospodării. Locuinţele private beneficiază de acces la diferite servicii publice, precum asigurarea 

apei potabile şi accesul la reţeaua de canalizare, conectarea la reţeaua telefonică, conectarea la 

reţeaua electrică şi energie termică. Dinamica asigurării gospodăriilor cu servicii publice este în 

creştere, dar această sporire este diferită ca ritm cu referire la diferite servicii menţionate. 

Referitor la evoluţia numărului de locuinţe în comuna Găneşti se poate afirma că în ultimii ani a 

crescut numărul de locuinţe, s-au construit 11 locuinţe noi în 4 ani. 

 

Tabel nr.12. Evoluţia fondului locativ între 2010-2012 
An Case construite Demolări Extindere, 

mansardare 
2010 4 1 2 
2011 1 1 1 
2012 5 1 2 
2013 1 0 3 

Sursă: Primăria Găneşti 
 

Fig.  nr.23. Locuinţe existente la sfârşitul anului pe forme de proprietate, Găneşti 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sursă: INS, 2012 

 
La fel se poate observa creşterea suprafeţei locuibile. Între anii 2010-2012 a crescut suprafaţa 

locuibilă cu 572 mp. Mărimea suprafeţelor locuibile a crescut în domeniul privat de la 57.675 mp în 

anul 2010 arie desfăşurată la 58.247 mp în anul 2012.  
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Tabel nr.13. Evoluţia suprafeţei locuibile în comuna Găneşti 
Forme de proprietate Anul 2010 Anul 2011 

 
Anul 2012 

 
 m2 arie 

desfăşurată 
m2 arie 

desfăşurată 
m2 arie 

desfăşurată 
Total 57675 57780 58247 

Proprietate privată 57194 57299 57766 
Proprietate publică 481 481 481 

Sursă: INS, 2012 

Fig. nr.24. Evoluţia fondului locativ între 2010-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: INS, 2012 
 

3. Condiţii de locuire  
Grad de racordare la utilităţi  

Apă potabilă 

 Comuna Găneşti dispune în prezent de un sistem de alimentare cu apă potabilă furnizată de 

Aquaserv Târnăveni. Gradul de racordare a locuinţelor la apă potabilă în comuna Găneşti este de 

aproximativ 98%. 

Canalizare 

Lucrările de canalizare au început în anul 2012. Până în prezent, aprilie 2014, lucrările au fost 

realizate pe o distanţă de 24 km în localitatea Găneşti şi Seuca. 

Energie electrică 

Comuna Găneşti este în prezent aproape complet electrificată.  

Servicii de învăţământ şi sănătate  

Reţeaua de unităţi de învăţământ public din comuna Găneşti este alcătuită din: 6 grădiniţe, 3 şcoli 

cu clasele I-VIII. Reţeaua de învăţământ din comună cuprinde unităţi localizate în Găneşti: o şcoală 

gimnazială şi o grădiniţă, în Seuca: o grădiniţă şi o şcoală primară, Păucişoara o grădiniţă şi o 

şcoală primară, în Sub Pădure o şcoală primară. 
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În anul 2013, reţeaua unităţilor de sănătate cuprindea: 2 dispensare medicale cu 2 medici şi două 

asistente, 1 cabinet stomatologic, o farmacie. În comună există un dispensar veterinar. 

 
Alte dificultăţi sunt legate de accesarea serviciilor medicale şi educaţionale, accesul populaţiei  la 

educaţia de bază şi la serviciile de sănătate este împiedicat de serviciile de transport deficitare între 

localităţile comunei.  

 

Servicii bancare  

În comuna Găneşti există un singur ATM, cel al Băncii Comerciale Române. 

Centre comerciale  

Există 10 magazine mai mici în Găneşti, 6 magazine în Seuca şi un magazin în Păucişoara. Există 3 

unităţi în domeniul alimentaţiei publice: restaurante, baruri, pizzerie: Butoiul Sasului, Clubul 

Servus, Casa Vinului.  

Spaţii verzi/Parcuri  

În Găneşti este amenajat un parc pe o suprafaţă de 256 mp în faţa Şcolii Gimnaziale Fogarasi 

Sámuel. Parcul este dotat cu bănci, făntână arteziană, coşuri de gunoi şi este iluminat cu panouri 

fotovoltaice. Parcul este dotat cu un sistem de supraveghere video (3 camere de supraveghere). 

Camerele video nu sunt de calitate corespunzătoare, ar fi necesar schimbarea lor.  

În Seuca  parcul se găseşte în faţa şcolii pe o suprafaţă de 1.871mp. Elevii şi locuitorii nu au grijă 

de parc, în anul 2013 florile plantate au fost călcate de către copii. Parcul este dotat cu 4 camere 

video. 

Condiţii de parcare 

În comuna Găneşti nu există spaţii amenajate pentru parcare. Parcarea autovehiculelor are loc pe 

marginea drumurilor. 

Transport în comun  

Transportul în comun este asigurat de firma de transport: SC. TAR SA . 

Linii zilnice: Târnăveni – Băgaciu - Tg. Mureş. Există autobuz în fiecare oră pe ruta Seuca - 

Târnăveni. Nu este asigurat transport corespunzător pentru copii (elevi) care fac naveta pe ruta 

Găneşti - Seuca. 

Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local 

există o situaţie nesatisfăcătoare vis-à-vis de starea şi curăţenia străzilor, parcurilor şi spaţiilor 

verzi.  Pe o scară de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), 43,46 % din locuitori s-a 

declarat mulţumit cu curăţenia străzilor şi 42,52% s-a declarat mulţumit cu starea parcurilor, 

spaţiilor verzi.  
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Fig. nr.25. Gradul de mulţumire a 

locuitorilor vis-a-vis de curăţenia străzilor 

 

Fig. nr.26. Gradul de mulţumire a 

locuitorilor vis-a-vis de spaţii verzi 
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4. Infrastructură
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1. Drumuri 
                                                                         Fig. nr.27. Podul din Găneşti 

Reţeaua de străzi şi drumuri însumează 19 

străzi din piatră în lungime de 14,3 km, un 

drum comunal de 2 km şi un drum judeţean 

142 şi 142A de 6 km. Reţeaua are o structură 

radial-inelară. Artera principală care străbate 

axial comuna pe direcţia Târnăveni - 

Bălăuşeri este DJ 142 şi trece prin satele 

Seuca şi Găneşti pe o lungime de 4 km. 

 

                                                                                        Sursă: http://www.primariaonline.ro/       

 

Tabel nr.14. Tipul şi lungimea străzilor în comuna Găneşti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Primăria Găneşti 

 2. Alimentare cu apă şi canalizare 
Aprovizionarea cu apă potabilă reprezintă un indice important în aprecierea calităţii vieţii şi 

asigurării unui mod sănătos de viaţă. Lungimea reţelei de apă este de 27,3 km. Alimentarea cu apă a 

comunei  se face în sistem centralizat, furnizat de firma Aquaserv Târnăveni. Cantitatea medie de 

apă distribuită este de 58 mc. Capacitatea de producere a a apei potabile a instalaţiilor din comuna 

Găneşti este de 400mc/zi. 

Reţeaua de canalizare în Găneşti şi în Seuca este în stadiu de finalizare. Lungimea reţelei de 

canalizare este de 24 km. Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor în comuna Găneşti 

este de 33,7 km. 

 

 

Localitate Tipul drumului Lungimea (km) 

Găneşti Balast 9 

Seuca Drum pietros 5 

Găneşti-Păucişoara Asfaltat 1,2 

Sub Pădure Drum forestier 6 

Găneşti-Băgaciu Asfaltat 8 

Păucişoara Asfaltat 1,2 
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Tabel nr.15. Reţeaua de apă potabilă şi canalizare, comuna Găneşti 

 Localitatea Apă potabilă          
% 

Canalizare                  
% 

1. Găneşti 100 90 

2. Seuca 100 90 
3. Păucişoara 100 0 

4. Sub Pădure 0 0 

Sursă: Primăria Găneşti 

Fig. nr.28.. Evoluţia lungimii totale a reţelei simple de distribuire a apei potabile în Găneşti  
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Sursă: INS, 2012, Primăria Găneşti 

3. Gestionarea deşeurilor 

- Prestator de servicii: SC. Salubriserv SA din Tg. Mureş 

- Transport, depozitare:  SC. Salubriserv SA din Tg. Mureş 

În comuna Găneşti au fost achiziţionate containere pentru adunarea selectivă a deşeurilor însă 

prestatorul de servicii încă nu a rezolvat problema depozitării şi a transportului. În comună sunt 

puncte de colectare ale flacoanelor PET care sunt transportate şi valorificate de firma Dary Plastic 

SRL. 

4. Energie electrică 

Comuna Găneşti este în prezent complet electrificată. Alimentarea cu energie electrică este 

asigurată prin intermediul companiei Enel; în ce priveşte procentul branşamentelor la energia 

electrică, acesta este de 99%. Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic 

Naţional prin liniile electrice de înaltă tensiune LEA 110 KV.  

Distribuţia energiei electrice de la posturile de transformare la consumatori se face prin reţeaua de 

joasă tensiune prin linii aeriene pe stâlpi de beton. Traseul reţelei de joasă tensiune urmăreşte 

reţeaua stradală a localităţii şi cuprinde în întregime zona construită. 
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5. Iluminatul public 

Localitatea este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul 

unei reţele de distribuţie de medie tensiune. Reţeaua de medie şi joasă tensiune este aeriană. În 

ultimii ani au 

fost realizate lucrări de întreţinere, reparaţii, extindere si modernizare a reţelei electrice/iluminatului 

public. În condiţiile dezvoltării imobiliare a comunei din ultimii ani numărul de autorizaţii de 

branşare la curent electric a cunoscut o creştere continuă. În toată această perioadă modernizarea a 

constat în înlocuirea corpurilor de iluminat defecte şi a reţelelor dezafectate.  

 

6. Tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor 

Pe plan regional, numărul abonaţilor de telefonie fixă a crescut continuu până în 2004, iar din 

2005 se observă o tendinţă de scădere. Sistemul informatic este depăşit, dar reabilitarea acestui 

sistem este imperios necesară, având în vedere potenţialul turistic al localităţilor vizate. 

Dezvoltarea telecomunicaţiilor se consideră pozitivă, iar apariţia pe piaţă a noilor operatori de 

telefonie fixă a rezultat formarea unei situaţii de concurs, care a accelerat modernizarea 

telecomunicaţiilor. Rolul jucat de noii operatori de telefonie este important şi din motivul că, datorită 

acestora, s-a dezvoltat reţeaua de Internet. Dacă în anul 2003 serviciile de internet au fost relativ 

scumpe şi depăşeau preţurile practicate în UE, astăzi acesta a devenit uşor accesibil nu numai tehnic, ci 

şi financiar. 

Accesul la servicii de telecomunicaţii de calitate (telefonie fixă şi telefonie mobilă) a sporit 

considerabil în ultimii 5 ani, prestatorii oferind servicii noi şi diversificate (se referă la telefonia 

mobilă) pentru populaţie. 

 În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Găneşti funcţionează un oficiu Romtelecom. De 

asemenea, au apărut operatori noi pe piaţa locală cum ar fi Orange şi Vodafone. SC Romtelecom 

SA oferă servicii de telefonie, transmisie date, internet şi televiziune digitală. Reţelele telefonice 

sunt în curs de extindere si modernizare, se înlocuiesc traseele uzate cu sisteme moderne şi se 

asigură preluarea din centralele analogice în cele digitale. Serviciile de telefonie mobilă sunt oferite 

de operatorii de telefonie Orange şi Vodafone. Serviciul oferit de operatorul Orange nu este de 

calitate corespunzătoare, aria de cuprindere nu este satisfăcătoare. Sesizările făcute de câtre 

Primăria Găneşti nu au avut rezultate.   

Servicii de internet sunt oferite şi de firma Carosistem SRL de la Căpuşu Mic. Urmează încheierea 

unui parteneriat cu DIGI din Târnăveni pentru servicii de internet broadband. 
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Tabel nr.16. Servicii de telefonie fixă 

Indicator 2013 
- abonamente telefonice (fixe cu Romtelecom) 320 

Sursă: Primăria Găneşti 

Serviciile poştale sunt asigurate de oficiul poştal al Direcţiei Regionale de Poştă Mureş aflat la 

Găneşti. Sucursala Găneşti a Direcţiei Regionale de Poştă Mureş are 5 angajaţi, dintre care 3 

persoane lucrează pe teren şi lunar se distribuie un număr de  244.600 de scrisori. 

În scop de informare a cetăţenilor serveşte situl Primăriei Găneşti www.primariaganesti.ro. Situl 

este bilingv, locuitorii se pot informa în limba română sau în limba maghiară. 

Din mass-media scrisă pot fi menţionate publicaţiile periodice. De două ori pe an apare Cronica 

Comunei Găneşti  şi lunar apare revista bisericii reformate din Găneşti „Vágány”. Publicaţiile 

periodice propun cititorilor diferite tipuri de informaţii, inclusiv de interes public, făcând 

mediatizarea Legilor și Hotărârilor locale  precum şi activităţile Primăriei şi ale bisericii reformate. 

Alte servicii 
Există o frizerie în Găneşti. 

7. Investiţii în infrastructură 
În comuna Găneşti în anul 2013 s-au realizat următoarele lucrări de investiţii: 

1. Drumul comunal DC79 Păucişoara s-a asfaltat pe o lungime de 1 km şi 200 m: valoarea 

contractuală este de 550.256,98 + TVA-lucrare totală din care s-a realizat 280.000 RON din 

venituri proprii şi s-a mai efectuat o cheltuială de aviz cu suma de 5.000 RON. 

2. Canalizarea în Găneşti şi Seuca cu data de începere: octombrie 2012, data de 

finalizare16.03.2015. Valoarea lucrărilor: 316.000 RON. Contribuţia proprie a Consiliului 

Local este de 25% din valoarea totală de 8.372.250 RON. 

3. D.A.L.I.- documentaţie de avizare lucrări de intervenţie: modernizarea străzilor secundare 

din localităţile: Găneşti şi Seuca, valoarea investiţiei se ridică la 48.350 RON din bugetul 

local, plus 6.200 RON consultanţa. 

4. Alte lucrări: 

 reparaţii trotuare noi pe o lungime de 1500 m executat în 2013, valoare totală: 55.000 RON; 

 reparaţii podeţe; 

 întreţinere drumuri comunale, în  valoare de 12.000 RON; 

 întreţinere buldo- excavator- cheltuielile de întreţinere se ridică la 12.500 RON; 

 cheltuieli de iluminat în suma de 114.000 RON; 

 servicii de pază: 56.000 RON; 

 confecţionarea a 5 staţii de autobuz:3.800 RON; 

 curăţarea și igienizarea staţiei de pompare şi a bazinului de apă potabilă; 
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Fig. nr.29. Drumul comunal DC79 Păucişoara 

 
                                                    Sursă:http://www.primariaganesti.ro/

În anul 2013 s-au început lucrări de reparaţii ale trotuarelor şi aşezarea unor plăci de trotuar. Până în 

martie 2014 au fost efectuate aceste lucrări pe o lungime de 1500 m. Aceste investiţii au fost 

realizate din fonduri proprii. Tot din fonduri proprii a avut loc reabilitarea unor străzi în valoare 

totală de 12.000 lei. 

Au fost amenajate staţii de aşteptare în staţiile de autobuz din Găneşti în valoare de 3.800 lei din 

fonduri proprii.  

Investiţii înainte de 2013 
 Construirea terenului de sport în Găneşti 

 Construirea  sălii de sport în Găneşti 

 Amenajarea unui parc în Găneşti 

 Amenajarea unui parc în Seuca 

 Amenajarea unui teren de joacă în Găneşti 

 Achiziţionarea unui excavator în valoare de 50.200 lei 

 Începerea lucrărilor de canalizare în anul 2012 

Principalele probleme identificate 
Ponderea străzilor modernizate în total străzi este mică, starea infrastructurii rutiere constituie o 

problemă importantă pentru locuitorii comunei.  

La nivelul reţelei de canalizare se constată accesul relativ redus al populaţiei comunei la aceste 

servicii. În comună nu există staţie de epurare. 

Poluarea aerului din comuna Găneşti este cauzată, în primul rând, de traficul rutier, localitatea 

putând fi încadrată în zonele rurale cu poluare medie. Poluare sonoră este cauzată tot de traficul 

rutier.  

Direcţii posibile de acţiune 
Dezvoltarea reţelei de străzi moderne menite să faciliteze accesul în zonă. 
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Racordarea la utilităţi a populaţiei comunei. Conectarea la reţeaua de apă potabilă, de gaz şi 

canalizare conduce la dezvoltarea condiţiilor de trai a populaţiei, iar necesitatea unor investiţii 

importante pentru extinderea acestora, în special spre zonele cu disparităţi ridicate.  

Accesarea fondurilor europene. Atât pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de transport, dar 

şi pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de utilităţi. 

 

 
Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o situaţie nesatisfăcătoare vis-à-vis de starea străzilor, parcurilor şi trotuarelor.  Pe o scară de la 1 

(foarte nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), 44, 24 % din locuitori s-a declarat mulţumit. Ceva mai 

mulţumită este populaţia de starea iluminatului public, 76,10% din populaţie s-a declarat  

mulţumit. 

Cu apa potabilă 86,28% din populaţie este mulţumită, consideră că apa furnizată are o calitate 

bună şi foarte bună.  

În ceea ce priveşte evaluarea situaţiei canalizării, se pare că este o problemă mare lipsa canalizării 

pentru locuitori.  6,19% din populţaia comunei Găneşti s-a declarat mulţumit cu situaţia 

canalizării.  

 

Gradul de mulţumire a locuitorilor comunei Găneşti vis-a-vis de infrastructura fizică 

Fig. nr. 30. Serviciul de furnizare a apei potabile 
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Fig. nr. 31. Gradul de mulţumire cu serviciul de canalizare 
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5. Servicii publice 
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1. Servicii de sănătate 

Din punctul de vedere al sistemului de sănătate Găneşti este într-o situaţie mai puţin avantajoasă. Doi 

medici îşi desfăşoară activitatea în comună, există şi stomatolog şi farmacie, iar pe lângă acestea 

lucrează în comună şi cadru de sănătate medical. În comună nu există spital. 

Tabel nr. 17. Resurse umane în domeniul sănătăţii.  
 

 

 

 

 

Sursă: Primăria Comunei Găneşti 

 

Cabinetele medicale din Găneşti şi din Seuca au angajaţi câte o asistentă şi o secretară. 

Stomatologia din Găneşti are ca angajat un asistent stomatolog. În farmacia Diana din Găneşti 

lucrează 3 farmaciste. 

În cabinetul medical veterinar SC Servetrom SRL oferă servicii 3 medici veterinari.  

 

2. Servicii de asistenţă socială 

În comuna Găneşti nu există serviciu public de asistenţă socială organizat la nivel local. Direcţia de 

Asistenţă Socială ar avea rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii, 

din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilităţi, cu 

venituri mici, precum şi a altor persoane aflate în situaţie de risc. 

Principala problemă a infrastructurii de servicii sociale pentru vârstnici în comună o reprezintă lipsa 

căminelor sau a centrelor pentru vârstnici, în contextul creşterii constante a nevoilor populaţiei în 

ceea ce priveşte aceste tipuri de servicii.  

 

Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o cerere mare pentru diferite tipuri de servicii sociale. În chestionar locuitorii au ales cel mult două 

tipuri de servicii sociale inexistente momentan, dar de care ar fi mare nevoie. 54,20% dintre 

locuitori a optat pentru un centru de zi pentru copii, 43,45% pentru un Centru de îngrijire pentru 

cei vârstnici. Cantina socială a fost ales de 30,37%, locuinţele sociale de 11,21% dintre locuitorii 

comunei Găneşti.   

 

 

Indicator 2012 2013 

Nr. medici de familie 2 2 

Nr. medici dentişti 1 1 

Nr. farmacişti 2 2 
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Fig. nr.32. Cele mai importante nevoi de servicii sociale 

 

 

3. Învăţământ 
Începând cu anul şcolar 2002-2003 şcoala centrală din Găneşti poartă numele de Şcoala Generală 

"Fogarasi Sámuel". De aceasta aparţin şcolile din localităţile Seuca şi Păucişoara unde educaţia se 

desfăşoară la nivel de grădiniţă şi şcoală elementară.  

Existenţa unui Centru de Documentare şi Informare modern, a unui teren de sport cu gazon artificial 

şi nocturnă, precum şi a unei săli de sport, care asigură locuitorilor satului şi îndeosebi tineretului 

petrecerea timpului într-un mod plăcut, este rezultatul unor finanţări obţinute prin intermediul 

proiectelor de finanţare întocmite. În ultimii 2-3 ani au fost reabilitate toate şcolile de pe raza 

comunei. Astfel, şcoala generală şi grădiniţa Găneşti au fost reabilitate termic (uşi de intrare şi 

geamuri de tip termopan, izolare acoperiş şi pereţi exteriori) şi au fost zugrăvite pe exterior, primind 

o înfăţişare nouă, mai veselă.  

La sfârşitul anului 2011 la Şcoala Primară Seuca a fost amenajat un spaţiu de joacă modern, realizat 

în cadrul programului Spaţii verzi. În toamna anului 2012, la începutul anului școlar 2012-2013, 

parcuri de joacă moderne au fost date în folosinţă şi la grădiniţele din satele Gănești şi Păucişoara. 

La nivel de comună, în cele 3 şcoli, îşi desfăşoară studiile în total 205 de elevi, dintre care 55% 

frecventează cursurile la secţia cu predare în limba maghiară, iar 45% la secţia cu predare în limba 

română. Tot la nivel de comună există un număr de aprox. 104 de preşcolari.  

Deci sistemul educaţional al comunei Găneşti se constituie din instituţii preşcolare, instituţii de 

învăţământ primar şi gimnazial. La începutul anului de studii 2013-2014 în comună funcţionează 3 

grădiniţe şi patru şcoli primare, respectiv gimnaziale. Generalizat sistemul educaţional poate fi 

prezentat astfel: 
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Tabel nr.18.  Reţeaua şcolară din comuna Găneşti 

 Localitate Nr. şcoală/grădiniţă Nr. copii 

1 Găneşti 1/1 265 

2. Seuca 1/1 54 

3. Sub Pădure 1/0 4 

4. Păucişoara 1/1 14 

 Total  337 

Sursă: Scoala Gimnaziala Fogarasi Sámuel Găneşti 
 
 

În Şcoala Gimnazială Fogarasi Sámuel din Găneşti activităţile educative cu cei 240 de elevi se 

desfăşoară pe un spaţiu de 1.890 mp, cu 24 de cadre didactice în 14 săli de curs. Din cele 24 de 

cadre didactice 18 sunt profesori şi 6 învăţători. Şcoala dispune de o bibliotecă cu 8.453 de volume 

de cărţi, un laborator de informatică cu 13 PC-uri. Şcoala a fost renovată în anul 2007. În faţa şcolii 

este amenajat un parc cu sistem de supraveghere. 

 Terenul de sport este foarte modern, dotat corespunzător. Terenul poate fi închiriat, este locul de 

antrenament pentru echipa de fotbal a comunei.  

Şcoala Primară din Seuca: 20 de elevi şi activităţile educative se desfăşoară într-un spaţiu de 210 

mp în două săli de curs cu 2 cadre didactice. Şcoala dispune de cabinet de informatică cu 3 PC-uri.                                
Şcoala Primară Păucişoara: 4 elevi, 1 cadru didactic într-o sală de curs pe o suprafaţă de 56 mp.               

Şcoala Primară Subpădure: 4 elevi cu un învăţător într-o sală de curs, spaţiul fiind de 30 mp.                             
Grădiniţa cu program normal din Găneşti: 60 de preşcolari, 3 cadre didactice, spaţiu de 163 mp, 

3 săli de curs. Grădiniţa nu a fost renovată de mult. Una dintre sălile de curs necesită renovare 

urgentă. Într-o sală pe o suprafaţă de 12 mp învaţă 21 de copii.  

Grădiniţa cu program normal din Seuca: 34 preşcolari, 2 cadre didactice pe o suprafaţă de 121 

mp. Activităţile didactice se desfăşoară în 2 săli de curs. 

Grădiniţa cu program normal din Păucişoara: 10 preşcolari, 1 cadru didactic, spaţiu de 32mp, o 

sală de curs. 
 

Tabelul nr.19. Indicatori învăţământ, 2013 

Indicatori învăţământ Găneşti Judeţul Mureş Regiunea 
Centru 

Numărul elevilor care 
revin la un cadru 
didactic 

9,10 11,93 12,56 

Elevi care revin la o 
sală de clasă 

14,04 26,36 31,33 
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Indicatori învăţământ Găneşti Judeţul Mureş Regiunea 
Centru 

Elevi care revin la un 
PC 

19,82 8,82 9,08 

Elevi care revin la un 
teren de sport 

205,00 762,11 670,54 

Sursă: Datele Şcolii Gimnaziale Fogarasi Samuel Găneşti, date INSSE22 

 

Se consideră oportună organizarea unor cursuri privind dobândirea de cunoştinţe şi practici 

inovatoare pentru persoanele active în sectorul agricol, alimentar şi forestier, sau pentru 

persoanele care doresc să se angajeze în aceste domenii. Este la fel de important şi organizarea 

unor programe de formare pentru agenţi economici în domeniul managementului firmei şi nu în 

ultimul rând în domeniul turistic.  

  

4. Cultură şi sport 
La 1 ianuarie 2014 în comună funcţionează trei cămine culturale. Căminul cultural din Găneşti are 

o suprafaţă de 667 mp şi cel din Seuca 176 mp. Există un cămin cultural şi în Păucişoara. 

În casa de cultură din Găneşti funcţionează o bibliotecă publică. Biblioteca a fost înfiinţată în anul 

1948 şi dispune de un fond de carte format din 9.845 de volume. Din biblioteca comunei închiriază 

nu numai elevii comunei, ci şi elevi care deja învaţă la Târnăveni. Biblioteca nu a fost modernizată 

de mult, ar fi nevoie de o sală de lectură mai mare şi dotată cu calculatoare.  

În anul 2013 au avut loc următoarele evenimente: 

 Balul Coşărcilor cu Carnaval în data de 9 februarie. Cu ocazia acestui eveniment s-a 

premiat aniversarea nunţii de aur a unor familii; 

 Participare la concursul organizat de Asociaţia Vámos şi Agenţia Naţională a Taxelor 

şi Biroul Vamal din Budapesta a trei copii şcolari:  Gedő Anetta, Horváth Bernadette și 

Pataki Timea, pregătiţi de d-na prof. Birtalan Ilona Réka;  

 În luna iunie a VI-a Întrunire Naţională a Localităţilor Vámos cu reşedinţă la 

Vámosoroszi. La acest eveniment au participat 15 localităţi; 

 Balul tradiţional al strugurilor în data de 26 octombrie, organizat de reprezentanţii 

UDMR, a avut loc la Căminul Cultural din Găneşti. 

Comuna Găneşti este înfrăţită cu mai multe localităţi din Ungaria: Budapest-Csepel, Nagyhegyes, 

Tiszalúc, Vámostanya. Comuna este membră a uniunii localităţilor cu numele de „Vámos”: „Vámos 

                                                
22 Calcule efectuate cu date din 2012, https://statistici.insse.ro/shop/ 

șoara, 1 km și 
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Települések Szövetsége”. Această uniune s-a format între localităţi aflate în România, Ungaria şi 

Slovacia. 

Fig. nr.33. Corul vocal Magvető 

 

 

Obiceiurile populare locale reprezintă o adevărată bogăţie a patrimoniului cultural local, dar în 

acelaşi timp fiind permanent ameninţate de efectele negative ale globalizării. Din paleta bogată a 

acestor obiceiuri numai cele strict legate de sărbătorile creştine mari au supravieţuit. Obiceiurile 

legate de sărbătorile de paşti, rusalii, crăciun, anul nou, etc. sunt nişte elemente etnografice care fac 

ca însăşi localităţi învecinate să fie diferenţiate, ele oferind patrimoniului cultural local o valoare 

adăugată aparte.  

 

Activităţi sportive 
În comună există o sală de sport, un teren de fotbal aflat în renovare, un teren de fotbal cu gazon 

artificial care poate fi folosit de doritorii sporturilor. Sportul amator este foarte popular în comuna 

Găneşti, în fiecare an se organizează competiţii sportive. Nu există bazin de înot. În localitate 

funcţionează Clubul Sportiv „Voinţa”. 

Activităţile şi evenimentele sportive din comună se desfăşoară atât pe terenurile de sport ale 

comunei, cât şi în stadionul aflat la intrarea în Găneşti, lângă staţia CFR. Acest stadion are o 

suprafaţă de 20.000 mp. Stadionul este utilizat câteodată şi în timpul nopţii. Stadionul din Seuca are 

o suprafaţă de 7.500 mp, iar cel din Păucişoara de 11.600 mp. În Seuca există şi un stadion privat cu 

iarbă sintetică, care poate fi închiriat cu 20-30 lei/oră. 

Echipa junior de fotbal a comunei „Voinţa Găneşti” este sprijinit financiar în fiecare an cu 

echipamente, cheltuieli de deplasare şi altele.  
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Tabel nr.20. Activităţile culturale anuale din comuna Găneşti 

Nr. 
crt. 

Eveniment Perioada 

1. Zilele satului Găneşti 30-31 august 
2. Întâlnirea localităţilor cu denumirea 

Vámos iunie 

3. Carnaval februarie 
4.  Festivalul vinului septembrie-octombrie 

 

Atracţii culturale 
Alături de atracţiile naturale, atracţiile antropice au şi ele un rol deosebit în dezvoltarea potenţialului 

turistic al comunei Găneşti. De exemplu bisericile, monumentele istorice, artele populare şi 

obiceiurile tradiţionale.  

Biserica reformată din Găneşti  

Conform registrelor papale, Găneşti avea deja biserică în 1332, cu 400-500 de enoriaşi. Până în 

1600 locuitorii satului trec la confesiunea reformată. Parohia reformată Găneşti a fost prima parohie 

din Transilvania unde s-a organizat consiliu parohial în 1638. Prima biserică a satului s-a aflat la 

vest de vechiul cimitir. După ce vechea biserică din lemn a ars din temelii, în 1784 locuitorii satului 

au ridicat o nouă biserică din forţe proprii, a cărui turn există şi astăzi. Nava acestei biserici s-a 

prăbuşit în timpul preoţiei lui Kónya Ferenc, care împreună cu soţia lui au construit prima casă 

parohială pe propria lor cheltuială. În 1911 lângă turnul mai vechi se construieşte o nouă biserică, 

cea actuală, renovată complet în 1973. Cu ocazia renovării s-a construit corul, sub preoţia lui Máté 

István. Ultima renovare a bisericii a avut loc în 2010, fondurile necesare fiind asigurate de consiliul 

local, din donaţiile enoriaşilor şi din proiecte câştigate. În biserica reformată avem multe obiecte 

valoroase păstrate cu grijă şi dragoste: 

- clopotul mare datează din 1496, 

- clopotul mic este din 1677, 

- pulpitul bisericii a fost construit în 1775, 

- masa de împărtăşanie şi orga din 1830. 

Orga bisericii a fost construită de meşterul Bodor Péter, originar din Sângiorgiu de Pădure, acelaşi 

meşter care între 1820-1822 a creat fântâna cântătoare de la Tg-Mureş. În decursul timpului în 

biserica noastră reformată au slujit preoţi de seamă.  

Îl amintim pe părintele Fogarasi Sámuel, preot la Găneşti între 1815-1830, totodată fiind protopop. 

El organizează şcoala confesională reformată pe raza protopopiatului. Printre lucrările scrise de el 

putem aminti istoria Găneştiului şi autobiografia dânsului. Aducând omagii persoanei şi muncii sale 

în anul şcolar 2002-2003 Şcoala Generală Găneşti a fost botezat Şcoala Generală „Fogarasi 
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Sámuel”. De remarcat este şi faptul că acelaşi Fogarasi Sámuel a plantat - în urmă cu 200 ani - şi cei 

trei tei din faţa bisericii.  

 

Fig. Nr. 34. Biserica reformată din Găneşti 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ro/istoricul-bisericilor-din-ganesti.php

 

Parohia ortodoxă din Găneşti 

Referitor la înfiinţarea Parohiei Găneşti nu există date precise, dar Sematismul Mitropoliei de la 

Blaj din anul 1900 aminteşte că în 1733, în Găneşti, erau 90 de suflete, nu era biserică, nu era casă 

parohială şi nu era nici preot. Prima biserică de care se pomeneşte a fost zidită în 1833 din lemn, 

acoperită cu şindrilă şi pardosită cu scândură, hramul bisericii fiind „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril”. Lângă aceasta, în anul 1852, s-a zidit o casă parohială, tot din lemn, sub păstorirea 

preotului Mihail Pop Lupu. Pe acelaşi teren, în anul 1909 s-a zidit o nouă casă parohială din 

cărămidă, acoperită cu ţiglă, sub păstorirea preotului Aron Moldovan. Azi nu mai există niciuna din 

aceste clădiri. Biserica actuală s-a zidit pe un teren primit pe baza reformei agrare, în centrul 

comunei. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 8 noiembrie 1936, iar biserica, din cauza lipsei 

de fonduri materiale, a fost finalizată abia în anul 1943, când, la 23 decembrie, pentru a se putea 

sluji în ea la sărbătoarea Naşterii Domnului, i s-a făcut binecuvântarea de către preoţii Aron 

Moldovan – preot paroh, Boieru Pompiliu din Deaj şi Bălţatu Victor din Abuş.  Biserica are hramul 

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, este zidită pe fundaţie de beton, din cărămidă de fabrică, 

acoperită cu ţiglă mare, iar turnul acoperit cu tablă galvanizată. Stilul bisericii este cel bizantin, în 

formă de cruce. În anul 1958 s-a cumpărat actuala casă parohială de lângă biserică, o casă veche, cu 

mari probleme fundaţionale. Din anul 1943 până în 1960 nu s-a mai lucrat nimic la biserică, iar din 

acest an pomenim efectuarea unor lucrări ca: zugrăvirea bisericii în interior, văruirea ei pe exterior, 

introducerea curentului electric în biserică. Începând cu anul 1977 se demolează vechea casă 

parohială şi se pune temelia unei alteia noi. A fost sfinţită de Prea Sfinţia Sa Emilian de Alba Iulia, 

sub grija preotului paroh Viorel Cismaş, epitrop fiind Tăbărean Vasile. Începând cu data de 1 

august 1994, când este instalat ca preot paroh Ovidiu Dorel Jeflea, se urmăreşte o înviorare a 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşt, 2014-2020_______________________________ 

 77

activităţilor administrative bisericeşti, efectuându-se mai multe lucrări. Ca preoţi cunoscuţi în 

parohia Găneşti îi amintim pe Ioan Costea, Ilie Cândea, Vasile Cândea, Mihail Pop Lupu (1852-

1907), Aron Moldovan (1909-1945), Ioan Chirilă (1946-1948), Dumitru Biju (1948-1957), Aurel 

Tămaş (1958), Cornel Vlaicu (1958-1971), Petru Viorel Cismaş (1971-1994), Ovidiu Dorel Jeflea 

(1994-x), Virca Tănase (X-prezent). 

Parohia romano-catolică din Seuca 

Preotul romano-catolic Varga Sándor precizează în “Domus Historiae” al Parohiei din 1912: 

„despre Parohie nu există nici o dată veche”. Urmaşul acestuia, părintele Salamon Lajos (1933-

1981) afirmă că registrele parohiale au fost distruse în 1848.  Se ştie că în evul mediu exista deja 

biserică, care odată cu reforma bisericească a trecut în posesia cultului unitarian. A fost redobândit 

de cultul romano-catolic la 30 decembrie 1744.  Contele Haller János de Hallerkő, guvernatorul 

Transilvaniei şi soţia lui, Dániel Zsófia au finanţat renovarea bisericii în 1747, iar în 1758 văduva 

Dániel Zsófia finanţează construirea turnului bisericii. În 1806 se demolează vechea biserică şi prin 

donaţia contesei Haller Karolina, văduva generalului contele Gyulai Ferencz se contruieşte o nouă 

biserică. Construcţiile se finalizează în 1809. Altarul bisericii este lucrarea meşterului Hoffmeyer, 

după modelul sfântei cruci aduse din Viena, conform dorinţei soţiei lui Haller János.  

Biserica a fost sfinţită la 22 iulie 1818, cu hramul sfântului Ioan Botezătorul. În 1880 trăsnetul a 

lovit în partea estică a turnului, ca urmare clopotele bisericii s-au deteriorat, acoperişul şi altarul au 

ars în întregime.  Între 1848 şi 1857 registrele parohiale sunt scrise în limba maghiară. La 25 

octombrie 1925 a fost sfinţit clopotul de 97 kg, cu inscripţia Ave Maria.  

Fig. nr. 35. Parohia romano-catolică din Seuca 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ 

Parohia reformată din Seuca 

În ediţiile dintre 1925-1932 a jurnalului „Református Szemle” dr. Illyés Géza scrie despre geneza 

parohiei reformate. Până în anii 1670 satul a fost de confesiune unitariană. Domnul Bethlen János a 

fost cel care a convertit o parte a populaţiei la confesiunea reformată, punând bazele parohiei 
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reformate în Seuca. În această perioadă la conducerea Protopopiatului Târnava se afla protopopul 

Vajdaszentiványi János, preot paroh la Găneşti. Meritul lui este faptul că deja în timpul 

predecesorului său, protopopul Dadai János, pregăteşte organizarea consiliilor parohiale. El este 

primul preot reformat care înfiinţează în 1668 la Găneşti un consiliu parohial format din 7 membrii. 

Tot el organizează catechizarea regulată a băieţilor şi fetelor, confirmarea şi educarea religioasă a 

adulţilor în afara bisericii. Este posibil ca deja înainte de separarea de Parohia Găneşti din 1673 la 

Seuca exista consiliu parohial. În 1673 Parohia Reformată Seuca are deja biserică şi casă parohială, 

deşi nu cunoaştem data construirii lor. Această biserică veche, demolată în 1911 era situată în 

partea sudică a casei parohiale actuale, urmele constucţiei sunt vizibile şi astăzi. Perioada 1813-

1816 a fost una foarte săracă. Preotul Faragó András, care preia parohia la 9 iulie 1815, găseşte 

biserica reformată din Seuca în condiţii jalnice. În momentul în care aproape toată lumea prezicea 

declinul acestei Parohii apare baronul Szentkereszti Zsigmond de Zagon şi învara anului 1815 

finanţează renovarea bisericii şi a turnului atât în exterior, cât şi în interior. Sub preoţia lui Kádár 

Andor se construieşte bucătărie de vară, în 1905 se lărgeşte casa parohială şi se înfiinţează şcoala 

confesională reformată. În primăvara lui 1909 în cadrul consiliului parohial se ia decizia de a 

construi o nouă biserică. În acest sens se cer donaţii de la enoriaşi. Deoarece donaţiile enoriaşilor 

nu erau suficiente, biserica se construieşte pe credit. Noua biserică este terminată în aprilie 1912 şi 

hirodosinit la 9 septembrie de către episcopul dr. Kennessey Béla.  

Parohia unitariană din Seuca 

Data înfiinţării parohiei unitariene este necunoscută. Preotul unitarian Lázár Mózes consideră că 

unitarianismul a pătruns în Seuca în prima decadă după dieta de la Turda. Convingerea lui este că 

până în 1580 satul s-a convertit la unitarianism. În timpul reformei bisericeşti biserica din sat a 

trecut în posesia unitarienilor, biserică pe care ei au folosit-o până în 1744.  Conform unui proces-

verbal din 1622 dealungul văii Târnavei Mici existau parohii unitariene însemnate, printre care şi 

cea din Seuca. Parohia unitariană şi parohia reformată trăiau în comunitate de bunuri. Separarea 

bunurilor celor două parohii s-a întâmplat în 1670. Reprezentanţii religiilor acceptate s-au înţeles, 

urmare a străduinţei lui Elekesi Mihály, ca biserica să rămână în posesia unitarienilor, dar ei să 

ajute la construirea unui lăcaş de cult pentru reformaţi. Unitarienii şi-au îndeplinit obligaţiile 

contractuale, dar reformaţii, cu referire la majoritate, şi-au dorit biserica pentru ei. Doleanţa lor a 

ajuns până la voievodul Apafi Mihály, care a trimis o comisie pentru a cerceta situaţia. Pe baza 

hotărârii acestei comisii biserica rămâne în posesia unitarienilor până în 1744. După ce biserica a 

fost luată de la unitarieni, în decembrie 1747 fraţii Belényesi le-au donat teren pentru construirea 

unei biserici şi a unei case parohiale. Noua biserică a funcţionat drept lăcaş de cult până în 1880, 

dar s-a deteriorat în aşa măsură încât folosirea ei a devenit periculoasă. În anul 1876 biserica a fost 

demolată şi se începe construirea unei noi biserici pe terenul donat de Paget János şi soţia lui, 
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Wesselényi Polixenia. Această biserică, construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, a fost 

hirodosinită de episcopul Ferenc József, la 30 septembrie 1883. În timpul preoţiei lui Gvidó Béla, 

în 1892 s-a construit casa parohială, care este folosită şi astăzi. La bugetul construcţiei a contribuit 

cu 150 forinţi şi împăratul Ferenc József. După finalizarea bisericii şi a casei parohiale prioritatea 

parohiei a devenit constucţia turnului. Acest turn, construit conform planului inginerului Belényesi 

Zsigmond este sfinţit de către episcopul Ferenc József, la 25 noiembrie 1900.  Clopotul mic este 

din 1791, cel mare a fost turnat în 1926 la Sibiu. Pe cel din urmă se poate citi inscripţia: „Pentru 

slăvirea Domnului, din milostiva donaţie a enoriaşilor din Seuca, 1926 Schieb & Kauntz Sibiu.” 

Parohia ortodoxă din Seuca 

Primele datări sunt din secolul XIX. Putem afla informaţii despre religia şi populaţia locuitorilor de 

etnie română mai ales din datele recensământului, de unde aflăm că filia parohiei greco catolice din 

Găneşti este de 29. Au o biserică din lemn de 8 m lungime şi 5 m lăţime, cu pereţii nevopsiţi. 

Această biserică, care se afla în locul actualei case parohiale, a fost demolată în 1926 şi a fost 

construită o nouă biserică în 1932, în timpul preoţiei lui Ioan Munteanu. Biserica a fost sfinţită cu 

hramul Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Construcţia a costat 120.000 de lei, bani plătiţi din 

venitul pământurilor. N-au avut preot, dar exista o casă parohială din lemn din 1835. Deşi nu exista 

şcoală confesională, parohia avea 10 copii de vârstă şcolară (5 băieţi şi 5 fete). Parohia nu a avut 

nici cantor, doar epitrop: Dumitru Suciu.  

În timpul preoţiei lui Ioan Oltean biserica a fost renovată şi au început lucrările de pictură 

interioară. Renovarea s-a finalizat în timpul preoţiei lui Cornel Gabor. Biserica a fost sfinţită la 3 

noiembrie 2002 de către Andrei, episcopul de Alba.  

Parohia reformată din Păucişoara 

Prima pomenire documentară a bisericii şi a parohiei reformate din Păucişoara datează din anul 

1830 în arhiva parohiei. În locul bisericii reformate de azi a stat o biserică de lemn, "micul 

Ovatoriu", care a fost demolată în anul 1907. Biserica actuală a fost construită în anul 1907 prin 

munca comunităţii parohiale, din donaţii obţinute de pe tot cuprinsul tării. Proiectul a fost întocmit 

probabil, după cum arată procesul verbal din anul 1907, de către Levita Ősz János. Lucrările au fost 

executate de maistrul constructor Dávid Lajos (1907) şi Czimerman Márton (1914). Biserica se 

compune dintr-un hol şi un turn, are lungimea de 14 metrii, lăţimea de 6 metrii şi înălţimea de 5 

metrii. 

Turnul are înălţimea de 19 metrii. Lucrări de reparaţii importante au fost executate în anul 1964, 

apoi în anul 1971 când a fost reînnoită pe interior şi a fost introdus curentul electric. Dintre 

mormintele existente în cimitirul biseriii sunt importante mormintele soţilor Ősz.  
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Fig. nr. 36. Parohia reformată din Păucişoara 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ 

 

Parohia ortodoxă din Păucişoara 

Biserica a fost zidită sub păstorirea preotului Ioan Popp între anii 1911 şi 1912 şi binecuvântată 

prin stropirea cu apă sfinţită de către canonicul din Blaj, preotul Ioan Moldovan. Înaintea zidirii 

acestui sfânt locaş, credincioşii satului Păucişoara îşi aduceau rugăciunile de cerere şi mulţumire în 

cadrul Sfintei Liturghii în bisericuţa lor de lemn construită în anul 1850, amplasată în altă locaţie 

decât cea actuală. În cursul anilor 1934 şi 1951 biserica a fost reparată parţial. Anul 1971 aduce 

renovarea completă a bisericii prin dania şi munca voluntară a harnicilor credincioşi, sub sprijinul 

material şi spiritual al Î.P.S. Dr. Nicolae, Arhiepiscop de Alba Iulia şi Sibiu şi Mitropolit al 

Ardealului şi Precucernicul Părinte Ioan Dragolea, protopopul Sighişoarei, şi Preotul Ioan 

Sămărghiţan, parohul locului. Binecuvântarea şi stropirea cu apă sfinţită a acestui locaş de 

închinare s-a săvârşit în cadrul Sfintei Liturghii, de către un sobor de preoţi în ziua de 10 

octombrie, anul Domnului 1971. Stilul de construcţie este cel brâncovenesc, născut din vechile 

tradiţii bizantine ale secolelor XIV –XVI, fuzionate cu arta locală seculară.  

Fig. nr. 37. Parohia ortodoxă din 
Păucişoara 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ 

 

Aşezată pe o colină înaltă în mijlocul satului 

biserica este dispusă în plan treflat, cu o 

singură navă, în interior având pronaos, naos 

şi Sf. Altar, fără cupola centrală, cu un singur 

turn deasupra pronaosului în care se află 

clopotniţa, unde sunt aşezate trei clopote. 

În anul 1991 preotul paroh Dur Traian a început o amplă acţiune de renovare a interiorului bisericii, 

încununată cu realizarea picturii de către pictorul Marian Croitorul, cu dania credincioaselor fiice 

ale satului preotese Dorina Cerghizan şi Rodica Socolan iar în 26 septembrie 1993 biserica a fost 
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târnosită de ÎPS Andrei Andreicuţ, Episcop al Alba Iuliei. Preoţii care au slujit la Altarul bisericii 

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”: pr. Ioan Popp, pr. Ioan Sămărghiţan, pr. Traian Dur, pr. 

Ovidiu Găinar, pr. Marin Badea, pr. Marcian Bucurenciu. Începând cu anul 2008 comunitatea 

ortodoxă din Păucişoara este păstorită de pr. Lucian Feşteu, care cu ajutorul oamenilor din sat, a 

fiilor satului plecaţi şi al diferiţilor oameni inimoşi, a întreprins o serie de ample lucrări de reparaţii 

interioare şi exterioare. Astăzi Parohia Păucişoara este formată dintr-o „mână de oameni”, 

comunitate în scădere, numărând doar 90 de suflete, dintre care mulţi trecuţi de vârsta a doua. 

 

Fig. nr.38.  Monumentul eroilor 

 
http://www.primariaganesti.ro/images/Album

Foto/g3.jpg 

 

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor 

şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, 

care reprezintă mai mult decât o locaţie 

geografică. Date fiind acestea, menţinerea 

identităţii culturale trebuie să includă câţiva 

factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de 

cultură. În acest sens, protejarea moştenirii 

rurale este extrem de importantă în ceea ce 

priveşte dezvoltarea turismului rural ca 

modalitate de promovare a comunei cu un 

efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu 

beneficii economice pentru populaţia locală. 
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5. Siguranţa şi ordinea publică 
Infracţionalitatea la nivelul comunei prezintă aceleaşi caracteristici ca şi infracţionalitatea la nivel 

de judeţ, însă diferă numărul de infracţiuni. Ponderea infracţională o deţine furtul. Există şi cazuri 

de agresiuni care scad calitatea vieţii de zi cu zi însă care nu sunt raportate la organele competente.  

Situaţia infracţionalităţii la nivelul comunei Găneşti în anul 2013 şi 2014 se prezintă astfel:  

 

Tabel nr.21. Situaţia infracţiunilor în comuna Găneşti în anul 2013 şi 2014 (până în luna 

martie) 

Nr. 
crt. 

Tipul de infracţiuni Nr. de infracţiune în 
2013 

Nr. de infracţiune în 
2014 

1 Mărturie mincinoasă 1  
2 Primirea de foloase necuvenite 1  
3 Furt  5 1 
4 Furt calificat 7 (găină, oaie, bicicletă, 

vacă, etc) 
2 

5 Tulburare de posesie 4 1 
6 Ameninţare 5  
7 Şantaj 1  
8 Violarea secretului de corespondenţă 1  
9 Tăiere arbori 1  
10 Distrugere  5  
11 Nerespectarea măsurilor privind 

încredinţarea minorului 
1  

12 Abandon de familie 5 1 
13 Moarte subită 3  
14 Abuz de încredere 2  
15 Lovire sau alte violenţe 4 1 
16 Conducere fără permis 2  
17 Conducere sub influenţă de alcool  1 
18 Rele tratamente aplicate minorului 1  
19 Deţinere armă neletală fără drept 1  
20 Tentative furt 1  
21 Însuşire bunului găsit 1  
22 Vătămare corporală 1  
23 Insultă, calomnie 1  
24 Total 54 7 

Sursă: Poliţia locală Găneşti 
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Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o situaţie satisfăcătoare vis-à-vis de relaţia cu Poliţia Locală şi serviciile oferite de aceştia.  Pe o 

scară de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), 70,56 % din locuitori s-a declarat mulţumit 

şi numai 4,67% din locuitori nu este mulţumit deloc.  

  
Fig. nr.39. Gradul de mulţumire a locuitorilor vis-à-vis de relaţia cu Poliţia Locală şi de 

nivelul serviciilor  oferite 

 
 

6. Administraţia publică locală 

Administraţia publică locală a comunei Găneşti este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă şi Primarul comunei, ca  autoritate executivă. Primăria reprezintă aparatul propriu de 

specialitate al Consiliului Local şi aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile 

primarului, soluţionând problemele curente ale olectivităţii locale. Consiliul Local al comunei 

Găneşti este format din 13 consilieri. 

Proiectele administraţiei publice locale iniţiate, implementate sau în curs de derulare sunt: Investiţii 

începute în anul 2012 

1. Amenajare parcuri de joacă moderne la grădiniţele din Găneşti şi Păucişoara executat din 

fonduri proprii. 

2. Extindere reţea de apă potabilă în satul Găneşti. Valoarea investiţiei s-a ridicat la suma de 

9.000 de lei şi a fost finanţat din fonduri proprii. 

3. Asfaltarea drumului judeţean  DJ142 Găneşti finanţat de câtre Consiliul Judeţean Mureş.  
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Ar fi utilă formarea parteneriatelor între unităţile administrativ-teritoriale din zona comunei Găneşti, 

respectiv colaborarea acestor unităţi în cadrul unor proiecte de dezvoltare pentru implementarea 

prezentei strategii. 

 

 

Investiţii începute în anul 2013 

1. Asfaltarea drumului comunal DC79 Găneşti-Păucişoara din fonduri proprii; 

2. Asfaltarea străzilor secundare din satele Găneşti şi Seuca din fonduri europene şi din fonduri 

proprii; 

3. Construirea unei grădiniţe cu program prelungit. Valoarea investiţiei se ridică la suma de 

1.500.000 lei şi este finanţat proiectul din fonduri europene şi din fonduri proprii; 

4. Modernizarea iluminatului stradal cu becuri LED din fonduri europene şi din fonduri 

proprii; 

5. Reabilitare trotuare în comuna Găneşti în valoare de 35.000 lei şi finanţat din fonduri 

proprii; 

Investiţii în derulare 

În comuna Găneşti în anul 2014 s-a continuat realizarea lucrărilor reţelei de canalizare din fonduri 

proprii şi din fonduri nerambursabile.  

Tabel nr.22. Investiţii în derulare, 2014 

Nr. 
crt. 

Denumire investiţie Valoare 
investiţie 

- lei - 

Sursa de finanţare Perioada 
investiţiei 

1 Reţea de canalizare menajeră în 
comuna Găneşti, judeţul Mureş 

5.132.118,20 75% fonduri 
nerambursabile din 
partea AFM, 25% 
fonduri proprii 

2012-2015 

2 Reactualizare PUG comuna Găneşti 127.000 Fonduri proprii 2013-2014 
Sursă: Primăria Comunei Găneşti 

 

Comuna Găneşti se poate caracteriza printr-un grad ridicat de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile, angajaţii primăriei comunei Găneşti având experienţă în domeniul elaborării şi a 

managementului proiectelor de finanţare.  

Cu toate că atât în perioada de preaderare cât şi în cea de post - aderare a României în structurile UE 

au fost depuse eforturi considerabile în vederea accesării fondurilor nerambursabile disponibile, 

dezvoltările planificate prin documentele strategice elaborate au fost realizate parţial, acestea 
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datorând atât unor probleme generale la nivel naţional, cât şi în anumite cazuri a lipsei de capacitate 

administrativă şi ineficienţă în elaborarea cererilor de finanţare.  

 
 

7. Fiscalitate şi fondurile publice 
Veniturile fiscale au fost şi  continuă să fie principala sursă a veniturilor bugetului local. Valoarea 

impozitelor şi taxelor pe proprietate în total buget a crescut. Pentru anul 2014 veniturile totale se 

preconizaeză în bugetul local la suma de 3.520 mii RON.  

 
Tabel nr. 23. Nr. gospodăriilor contribuabile 

Total 1500 

Gănești 830 

Seuca 424 
Păuciasa 114 

Sub Pădure 132 
Sursă: Primăria Găneşti 

 
Tabel nr.24. Evoluţia numărului locuitorilor şi a gospodăriilor (2009-2013) 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 
Nr. locuitori 3539 3521 3511 3499 3499 
Nr. gospodării 1515 1544 1540 1510 1500 

Sursă: Primăria Găneşti 

 

Din tabelul de mai jos se poate observa evoluţia impozitelor şi a taxelor locale în perioada 2009-

2012. În această perioadă a crescut numărul contribuabililor înregistraţi de la 2.140 la 2.227. 

Numărul persoanelor juridice a crescut în această perioadă cu 12. 

 

 

Tabel nr.25. Indicatorii după evaluarea activităţii privind administrarea impozitelor şi taxelor 
locale 

Nr.crt. Indicatori/ perioada U.M. 2009 2010 2011 2012 

1. Populaţia  - număr locuitori nr 3539 3521 3511 3499 

2. Nr. gospodării nr 1515 1544 1540 1510 

3. Nr. contribuabili înregistraţi din care:  
3.1-persoane fizice                                              
3.2-persoane juridice                         

nr                 
nr              
nr 

2140 
2060 

80 

2181 
2107 

74 

2164 
2083 

81 

2227 
2135 

92 
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Nr.crt. Indicatori/ perioada U.M. 2009 2010 2011 2012 

4. Nr. Posturi cu atribuţii în impozit şi taxe locale:                                               
4.1.-existente                                                 
4.2.-ocupate                                                    
4.3.-vacante 

nr.              
nr.             
nr.              
nr. 

3       
3       
3               
-     

3       
3       
3               
-     

3       
3       
3               
-     

3       
3       
3               
-    

5. Gradul de acoperire a unui post existent % 713 727 721 742 

6. Gradul de acoperire a unui post ocupat % 713 727 721 742 

7. Costuri aferente activităţii de administrare a 
impozitelor şi taxelor locale 

mii lei 33 38 38 40 

8. Total impozite şi taxe locale de încasat:                                                             
a) impozite pe clădiri                                  
b) impozite pe teren 

mii lei       
mii lei       
mii lei 

3491 
217   
267 

3667 
134  
237 

3208 
152  
257 

3376 
154  
265 

9. Total încasări efective din impozite şi taxe locale din 
care:                                 
a) impozite pe clădiri                                    
b) impozite pe teren 

 
mii lei       
mii lei       
mii lei 

 
3298 

105  
167 

 
3552 

121  
173 

 
3029 

123  
186 

 
3183 

115  
195 

10. Total restanțe la încasări de impozite şi taxe locale 
din care:                          
 a) impozite pe clădiri                                 
 b) impozite pe teren 

mii lei       
mii lei       
mii lei 

243  
112  
100 

115  
13   
64 

173  
29   
71 

193  
39   
70 

11. Gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale:                                             
a) impozite pe clădiri                                  
b) impozite pe teren 

%                
%                
% 

93   
48   
63 

97   
90   
73 

95   
81   
72 

94   
75   
73 

Sursă: Primăria Găneşti 

 

Pentru anul 2014 - obiective și propuneri 

 Continuarea lucrărilor de canalizare în localităţile Găneşti şi Seuca; 

 Asfaltarea drumurilor secundare din Găneşti pe strada Mică, strada de la Biserică Reformată 

şi în Seuca pe strada Gorga; 

 Continuarea activităţii de modernizare a trotuarelor în comună; 

 Instalarea parcului de joacă în spatele Şcolii din Găneşti; 

 Proiectul aprobat: „Tinerii în ajutorul vârstnicilor”, pe portalul Comisiei Europene: 

European Comission-DG: Departments Generales: Education and Culture- EVE (Espace 

Virtuel d’ Echanges).  Proiectul se va derula între 28-30 august 2014. Valoarea proiectului 

aprobat este: 15.000 EUR. Propune pateneriat prin participare activă şi oportunităţi pentru 

cetăţeni între Găneşti, Nagyhegyes, Csepel, Tiszaluc şi Vel’kz Blh din Slovacia. Se pune 

accent pe dialogul intercultural, drepturile şi valorile cetăţenilor din UE. Programul include 

seminarii practice şi teoretice, discursuri, prezentări de dans popular şi, cel mai important 

punct: activităţi de sprijin direct pentru locuitorii vârstnici ai comunei. 

 Modernizarea iluminatului public prin programul EEA- European Energy Award- Premiu 

de la Energia Europeană, reprezentat prin ARIEE GMBH- Austrian Romanian Istitute of 
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Energy Efficiency- Instituţia Austriacă de Eficienţă a Energiei din România, cu scopul 

reducerii consumului de energie primară cu 20% până anul 2020 la nivelul Uniunii 

Europene. Se ţinteşte introducerea unui program de eficienţă energetică şi promovarea 

standardelor de eficienţă energetică înaltă prin utilizare raţională a energiei şi utilizare 

crescută a resurselor de energie regenerabilă. (www.ariee.eu, http://european-energy-

award.org) 

 

Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o situaţie satisfăcătoare vis-à-vis de relaţia cu Primăria Găneşti şi de calitatea serviciilor oferite.  

Pe o scară de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), 75,70 % din locuitori s-a declarat 

mulţumit şi numai 4,21% din locuitori nu este mulţumit deloc.  

 

Fig. Nr.40. Gradul de mulţumire a locuitorilor referitor la relaţia cu Primăria Găneşti şi 

referitor la calitatea serviciilor oferite de Primărie 
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8. Organizaţii civile 
În comuna Găneşti funcţionează Asociaţia culturală „Magvető és Frisskarézó” şi Asociaţia 

agricultorilor „Búzakalász”. În anul 2013 s-a înfiinţat Organizaţia Femeilor din Găneşti. 

 

Fig. nr.41. Asociaţia culturală „Magvető és Frisskarézó” în localitatea înfrăţită Tiszalúc (2011). 

 
Sursă: http://www.vamosgalfalva.ro/ro/stiri-din-comuna-ganesti.php?p=74#!prettyPhoto 

 

Probleme identificate: 

 Nr. mic de ONG-uri în comună; 

 ONG-urile existente nu au sedii funcţionale, nu dispun de fonduri de funcţionare şi 

majoritatea nu au nici un angajat; 

 Activitatea ONG-urilor cu responsabilităţi în domeniul păstrării tradiţiilor este îngreunată de 

lipsa dotărilor necesare;  

 Capacitatea redusă a asociaţiilor şi fundaţiilor de promovare şi susţinere a artiştilor populari 

şi a culturii populare datorită lipsei fondurilor; 

 Inexistenţa parteneriatelor public-private (UAT-ONG) în vederea dezvoltării serviciilor 

locale; 

 ONG-urile nu se implică în luarea deciziilor la nivel local; 

 

Principalele probleme identificate 
În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unui cămin de bătrâni multifuncţional, care să 

ofere servicii complexe de îngrijire şi suport emoţional pentru persoanele vârstnice. Transportul 

public local prezintă o serie de deficienţe ce ar trebui rezolvate în următoarea perioadă. Cea mai 

importantă problemă este rezolvarea navetei elevilor. 
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Asigurarea salubrizării locale este necesară pentru asigurarea unui standard de viaţă ridicat a 

locuitorilor oraşului.  

În domeniul siguranţei şi ordinei publice ar fi util prezenţa Poliţiei Comunitare care poate genera 

o scădere a fenomenului de infracţionalitate la nivelul comunei. 

În comună există un deficit de spaţii verzi, 0,60 mp/locuitor faţă de nivelul de 26 mp/locuitor 

recomandat de Uniunea Europeană.  

 

Este foarte important implementarea  unor proiecte privind promovarea valorilor sustenabile, 

precum: cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate,  frumuseţe, filantropie, 

participare socială etc. 

Este foarte important, de asemenea, implementarea unor proiecte mici privind crearea unor 

parcuri tematice în centrul localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea 

îmbunătăţirii imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitorii satelor. 

 

Sistemul de educaţie este deficitar la indicatorul „elevi care revin la un calculator”. La toate 

celelalte indicatoare, sistemul educaţional este peste nivelul judeţean şi peste nivelul naţional. 

La nivel general, dar şi a comunei Găneşti, principalele probleme ale sistemului de învăţământ 

românesc sunt determinate de instabilitatea măsurilor adoptate, motivaţia financiară redusă a 

cadrelor didactice, dar şi de rata de cuprindere școlară.  

În comună există câteva organizaţii civile, dar numărul lor este foarte redus. În viitor ar fi nevoie 

de înfiinţarea unor noi organizaţii civile şi de creşterea rolului acestor asociaţii în luarea deciziilor 

referitoare la viitorul comunei Găneşti.  

În domeniul serviciilor de sănătate indicatorii medici-sector public la 10.000 locuitori, paturi la 

10.000 locuitori şi personal mediu sanitar-sector public la 10.000 locuitori se încadrează mult sub 

nivelul judeţean şi naţional. 

Direcţii posibile de acţiune 
Servicii sociale 
 
În domeniul asistenţei sociale este necesară disiparea serviciilor sociale la nivelul comunităţii 

locale prin intermediul parteneriatului între instituţiile statului şi anumite ONG-uri, ce oferă 

coordonatele mediului asociativ activ din punct de vedere al asistenţei sociale.  
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Serviciile sociale vor fi furnizate în parteneriat de către toţi factorii implicaţi, atât publici cât şi 

privaţi şi se vor baza pe evaluarea nevoilor personale şi vor fi orientate către susţinerea individului 

şi integrarea acestuia în cadrul comunităţii.  

Se impune o mai mare implicare a autorităţilor publice locale în identificarea problemelor sociale de 

la nivel local şi asumarea responsabilităţii pentru asigurarea serviciilor de asistenţă socială necesare 

categoriilor defavorizate.  

Vor trebui identificate şi atrase fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, iniţierea de 

proiecte cu finanţare din fonduri structurale sau din alte fonduri europene accesibile.  

 
Învăţământ şi educaţie  

Asigurarea educaţiei de bază şi creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului obligatoriu necesită 

continuarea lucrărilor de reabilitare şi de modernizare a unităţilor de învăţământ, precum şi 

extinderea spaţiilor mai ales la preşcolari. 

 

Siguranţă şi ordine publică  

Continuarea masurilor de diminuare a infracţionalităţii în comuna Găneşti este necesară inclusiv 

prin instalarea unor sisteme de supraveghere video mai performante în zonele cele mai expuse.  

Spaţii verzi şi amenajare urbană  

Necesitatea implementării unor proiecte în vederea rezolvării deficitului de spaţii verzi în comună, 

respectiv înfiinţarea sau amenajarea unor parcuri, precum şi amenajarea spaţiilor verzi existente în 

comună.  

Administraţie publică  

În perioada 2014-2020 există programul operaţional POCA, finanţat din cadrul Fondului Social 

European (FSE), program ce finanţează dezvoltarea capacităţii administrative în România.  

Asigurarea calităţii şi protecţiei mediului printr-o serie de măsuri pentru reducerea poluării din 

traficul auto, cum ar fi dezvoltarea unui transport public ecologic sau printr-un management eficient 

al traficului. 

 

Vis-à-vis de serviciile educaţionale din comuna Găneşti, 38,49% din populaţie consideră că există 

o calitate bună şi foarte bună a sistemului de învăţământ.  

Principalele aspecte care nemulţumesc populaţia sunt: dotarea şcolilor, dotarea grădiniţelor, 

condiţiile fizice din cadrul şcolilor, condiţiile fizice din cadrul grădiniţelor.  
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Problemele care stau la baza insatisfacţiei locuitorilor comunei ţin şi de fondurile insuficiente, 

salariile reduse ale profesorilor, insuficienţa cadrelor didactice, lipsa cadrelor didactice 

calificate/specializate.  

În ceea ce priveşte sistemul de sănătate, 49,55% din respondenţi au apreciat ca bună şi foarte bună 

calitatea serviciilor medicale. Peste o treime din populaţie sunt de părere că serviciile medicale de 

la nivel local au o calitate slabă.  

 

Fig. Nr. 42. Aprecierea calităţii sistemului de învăţământ 

25%

9%

25%

41%

Mulţumit Mai puţin mulţumit Nu-i mulţumit deloc Nu a răspuns 
 

 

Fig. nr. 43. Aprecierea serviciilor medicale 

28%

7%

13%

52%

Mulţumit Mai puţin mulţumit Nu-i mulţumit deloc Nu a răspuns 
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6. Dezvoltare economică
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1. Economia  
Activitatea economică a comunei este destul de dezvoltată comparativ cu localităţile învecinate şi 

cu restul comunelor din judeţul Mureş. Conform datelor Primăriei Găneşti, în comuna Găneşi în 

luna martie 2014, erau înregistrate 57 de  firme şi activităţi independente, întreprinderi individuale 

sau familiale. Densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitori permite realizarea de comparaţii cu 

nivelul judeţean şi poate fi privit ca un indicator al spiritului antreprenorial al populaţiei şi al 

mediului economic. În comuna Găneşti, densitatea firmelor este de 16,29‰, situându-se sub nivelul 

judeţean (24‰) şi naţional (25,8‰). 

 
Tabel nr. 26. Întreprinderi cu entităţi juridice23: 

II SRL SA RNP SC PFA 

6 39 9 1 2 2 
 
 
Activitatea principală specifică zonei este agricultura, cultura mare, creşterea animalelor, viticultura 

şi prelucrarea lemnului. Activităţile economice principale sunt: comerţ, alimentaţie publică, ateliere 

de tâmplărie-dulgherie, persoane fizice autorizate pentru zidărie, fabricarea pâinii, etc..  

 
Tabel nr.27. Întreprinderi pe domenii  de activitate în comuna Găneşti 

 
Nr. crt.  Denumire agent economic Domeniu de activitate 

1 C.N.C.F.R. BUC SUC CREIR CF BV Transport feroviar 
2 DR BOTA FINNA ZSOLT DENTIST Dentist 
3 CABINET  MEDICAL INDIVIDUAL 

DR KOVACS STEFAN TITUS 
Medicină 

4 CABINET MEDICAL VETERINAR 
BOAR GHEORGHE 

Medicină 

5 SNGN  ROMGAZ SA MEDIAS Furnizor de gaz 
6 CNCFR BUC SUC CREIR CF BV Transport feroviar 
7 PF PROIECT INSTALL SRL Instalaţii 
8 MUNTEAN ASIG CONSULTING SRL Asigurări 
9 BORSICA SRL Industria lemnului 
10 ERI CONSTRUCT SRL Construţii 
11 SC MARROB CONSTRUCT SRL Construcţii 
12 MATE GROUP COMPANY SRL Construcţii 
13 SC ONDUPLAST SRL Servicii termopan 
14 SC ROSWEET SRL Servicii Cablu TV 
15 SC EUROLJET COMPANY SRL Punct de lucru 
16 RNP ROMSILVA DS MURES Pepinieră 
17 MAKONI PROIECTE SRL Deţin teren 
18 SC COFIT CONSTRUCT SRL Teren 

                                                
23 II- întreprindere individuală, SRL- Societate cu răspundere limitată, SA- Societate pe acţiuni, RNP- Regia Naţională a 
Pădurilor, SC- Societăţi cooperative de consum, PFA- Persoană fizică autorizată 
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Nr. crt. Denumire agent economic Domeniu de activitate 

19 EDIMPEX SRL Teren 
20 SC GECSAT SA Deţine o construcţie 
21 AQUA WEST MANAGEMENT SRL Sediu 
22 CABRINA AGRO SRL Deţine teren 
23 SC LA MARIANNE SRL Producţie struguri 
24 VITI VINICOLE PETIT PARIS SRL Producţie de vin (130 ha vii) 
25 SC ALU SUN  SRL Deţine teren 
26 SC SOOS AGRO  Agricultură, zootehnie 
27 SC ENGYMPEX SRL Agricultură  
28 SC KODAGRO SRL Agricultură  
29 II OZSVAT SANDOR  Agricultură 
30 SC AGRI TERENURI SA Agricultură 
31 SC GALAXY AGRI PRODUCTION SRL Agricultură 
32 II CZIRMAI LEVENTE Agricultură 
33 SC SANAGRA SA FR. SEUCA Zootehnie 
34 POSTA ROMANA SA Servicii poştale 
35 SC ARAMIS SRL Reparaţii poduri 
36 SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS Servicii de gaz 
37 MUNTEAN INTERMED AG DE AS SRL Asigurări 
38 ROMTELECOM SA BUC Servicii telefonie 
39 POWER NET TELECOM SA Cablu TV 
40 SC LAGUNA TRANS SRL Transport 
41 II BESENYEI SANDOR Reparaţii auto 
42 EON GAZ SA Distribuţie gaz 
43 SC EURO MANAGEMENT SRL Restaurant şi Pensiune 
44 SC BLUE RIVER SRL Carieră 
45 II KESZEG STEFAN Restaurant 
46 SC GIGANTI OIL SRL SIGHIŞOARA Peco 
47 SOC COOP DE CONSUM GĂNEŞTI Bar, magazin 
48 SC ANDAMIN IMPEX SRL Panificaţie, comerţ 
49 SC ML ELIT SRL Bar 
50 II SZILAGYI ŞTEFAN Bar 
51 BRIDGE AGRO SERVICE  SRL Florărie 
52 JOLY ANDY SRL Comerţ 
53 GORDON TRADE SRL Bar 
54 SC FARMACIA DIANA SRL Comerţ cu amănuntul 
55 SC VAL NIC SRL Magazin-mixt- comerţ cu amănuntul 
56 PFA MATE LEVENTE  Bar - Seuca 
57 SC DYERMIL SRL Bar Găneşti 
58 PFA SIMON IULIANA Magazin mixt 
59 SC PIN SRL Dulgherie 
60 PFA LEVA IRINA Frizerie 
61 COOP. DE CONSUM SEUCA Bar 
62 II BICHIŞ NICOLETA Colectare fier vechi 
63 WOLF AUTO GRUP SRL Reparaţii auto 
64 SC WOLF TELECOM SRL Servicii cablu TV 
65 EVENTO TRANS SRL Transport 
66 CN CFR REG BRAŞOV DIV  Punct de lucru 
67 SC BALKY COM SRL Construcţii 
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Tabel nr.28. Indicatori economici ale celor mai importante firme din Găneşti 

Nr 
crt Firma Cifra de 

afaceri (RON) Nr. angajaţi INVESTIŢIE 

1 Blue River SRL GĂNEŞTI  334.702  5  
2 SC Laguna SRL, GĂNEŞTI  641.786  4  255.000 RON 

în  2013 
3 SC Viti Vinicole Petit Paris SRL 

Găneşti 
11.326  6  

4 SC Kodagro SRL 3.000 000  15 100 000 RON 
în 2013 

5 SC Euro management SRL  
 

2.814.955 30 din care 24 
în Găneşti 

234.834 RON 
în 2013 

6 SC. Sanagra SA Seuca 5 000 500 70 În ultimii 5 
ani 300 000 
euro 

Sursă: Primăria Găneşti
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Tabel nr.29. Terenuri deţinute pe forme de proprietate 
Grupe de proprietari Terenuri arabile 

(ha) Păşuni (ha) Fâneţe (ha) Vii (ha) Livezi (ha) Terenuri 
agricole total 

TOTAL (ha) 3010 658 498 144 0 4310 
PRPRIETATE PRIVATĂ - TOTAL 2925 643 498 50 0 4116 
Proprietate privată a statului 40 26 42     108 
Proprietate pivată a unit. administr. 
teritoriale 

  419 50       

Proprietate privată a persoanelor juridice           0 
Proprietate privată a persoanelor fizice 2885 198 406 50   3539 
PROPRIETATE OBŞTEASCĂ ŞI 
COOPERATISTĂ 

85 15       100 

Terenuri deţinute de investitori străini       94   94 
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Tabel nr.30. Numărul agenţlor economici pe domenii de activitate 

 
 
 

Grupe de proprietari Păduri şi alte 
terenuri 

forestiere 

Terenuri cu 
ape şi ape cu 

sulf 

Căi de 
comunicaţii şi 

căi ferate 

Terenuri 
ocupate cu 

construcţii şi 
curţi 

Terenuri 
degradate şi 
neproductive 

Terenuri 
neagricole 

total  

TOTAL  288 53 78 124 111 654 
PROPRIETATE PUBLICĂ -
TOTAL 

170 40 21 17 0 248 

Proprietate publică a statului  170 40 10 12 0 232 
Ministerul agriculturii şi dezvoltării 
rurale 

170 40       210 

Ministerul Economiei     10     10 
Ministerul Sănătăţii       12   12 
Proprietate publică aparţinând 
unităţilor administrativ teritoriale 

    11 5   16 

    Comunală     11 5   16 
PRPRIETATE PRIVATĂ -
TOTAL 

118 13 57 103 111 402 

Proprietate privată a statului       1   1 
Proprietate privată a unit. 
administrativ teritoriale 

12 10 32 1 93 148 

Proprietate privată a persoanelor 
juridice 

    1 18   19 

Proprietate privată a persoanelor 
fizice 

106 3 24 83 18 234 

Proprietate obştească şi 
cooperativistă 

      4   4 

Nr.crt. Specificul activităţilor agenţilor economici din 
comună 

Nr. agenţilor 
economici 

1. Panificaţie şi fabricarea altor produse alimentare 1 
2. Comerţ cu amănuntul 13 

3. Alimentaţie publică 2 
4. Transport persoane 2 

5. Agricultură, viticultură, creşterea animalelor 11 
6. Silvicultură şi exploatare forestieră 2 
7. Construcţii 7 
8. Turism şi servicii 18 
9. Telecomunicaţii 4 
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Conform sondajului de opinie realizat în rândul populaţiei din comuna Găneşti, la nivel local există 

o situaţie nesatisfăcătoare vis-à-vis de numărul locurilor de muncă oferite în comună.  Pe o scară 

de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), 42,06% din locuitori s-a declarat nemulţumit de 

numărul locurilor de muncă şi numai 6,07% este mulţumit dintre locuitorii comunei Găneşti. 

 
Fig. nr.44. Gradul de mulţumire a locuitorilor comunei vis-a-vis de nr. locurilor de muncă în 

comuna Găneşti 

 
 
 
 
Slaba dezvoltare a activităţilor industriei mici se datorează într-o anumită măsură şi dependenţei 

puternice de activităţile agricole. În căutarea a celorlalte cauze putem constata următoarele 

deficienţe: 

– Lipsa serviciilor de consiliere de specialitate pentru întreprinderi; 

– Lipsa de competenţă a întreprinzătorilor în ceea ce priveşte dezvoltarea micro-întreprinderilor; 

– Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii întreprinderilor; 

– Lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor; 

– Migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre  zone mai dezvoltate; 

– Lipsa structurilor şi a programelor care ar încuraja afacerile orientate spre piaţă; 

– Lipsa iniţiativelor de afaceri din partea tinerilor;  

– Baza tehnico-materială în unele ramuri ale industriei mici este învechită;  

– Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru protecţia mediului în cadrul întreprinderilor;  

– Lipsa activităţilor inovatoare la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii.  
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Infrastructura pentru iniţiere şi dezvoltare de afaceri 

Nu este asigurată sprijinirea întreprinderilor în comuna Găneşti. Nu există instituţie responsabilă cu 

prestarea unor servicii de informare şi consiliere, sau care ar acorda sprijin în managementul 

dezvoltării întreprinderilor, în identificarea surselor de finanţare şi în elaborarea proiectelor de 

finanţare.  

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea dezvoltării economice ale comunei este, deci, lipsa 

serviciilor de bază de consiliere, formare şi management pentru sprijinirea IMM-urilor, astfel 

modernizarea proceselor tehnologice şi formarea industriei producătoare fiind   îngreunată, şansa 

accesării fondurilor UE de către IMM-uri fiind, de asemenea, dificilă. O altă problemă este lipsa 

serviciilor financiare, lipsa capacităţii de management al  proiectelor, lipsa suportului şi educaţiei 

profesionale ceea ce ar ajuta la dezvoltarea întreprinderilor.  

 
 
2. Agricultura 
Aşeazarea geografică a comunei, categoria terenurilor, fertilitatea acestora şi intereseul locuitorilor 

determină o dezvoltarea, dar încă destul de lentă, a agriculturii moderne, materializată în prezent 

prin utilizarea raţională a terenurilor agricole, obţinându-se în final producţii foarte bune la culturile 

de porumb, grâu, cartof, sfeclă de zahăr, viţă-de-vie şi mai nou la plante tehnice – rapiţă, soia, 

floarea soarelui, domeniu care se dezvoltă an de an.  

 
Fig. nr. 45. Activităţi agricole în comuna 

Găneşti 

Sursă:http://www.primariaonline.ro/ns_image

s/images/mare/p4260047_20100617094043.j

pg 

 

 

 

În paralel cu acest sector a început să se 

dezvolte şi să ia amploare şi sectorul 

zootehnic, cu predilecţie oieritul în prezent 

ajungându-se la un nr. de 7 fermieri care deţin 

peste 2.500 de capete, cu tendinţe clare de 

creştere a efectivelor şi dezvoltarea şi 

modernizarea fermelor. 
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Fig. nr. 46.Fondul funciar, după modul de 
folosinţă, Găneşti, 2013 

15,26%

11,55% 3,34%

69,83%

Teren arabil Păşuni Fâneţe Vii ş i livezi
 

Sursă: Primăria Găneşti 
 

Suprafaţa fondului funciar a comunei Găneşti 

totalizaeză 4711 de hectare, din care 91,48% 

reprezintă terenuri agricole şi 8,52% terenuri 

neagricole. Din cele 4310 hectare de teren 

agricol 69,83% reprezintă teren arabil, sunt 

15,26% păşuni, 11,55% fâneţe şi 3,34% vii şi 

livezi. Din anul 1990 structura suprafeţei 

agricole a comunei Găneşti nu s-a modificat 

semnificativ, terenul arabil ocupă ponderea 

cea mai însemnată din totalul terenului 

agricol, există însă terenuri întinse cu vii. 

În comună 1156 exploataţii agricole lucrează pe 3.840,58 hectare. 

 Comuna Găneşti are o tradiţie specifică vinicolă, aflându-se în zona vinicolă a judeţului Mures. 

Comparativ cu structura suprafeţelor agricole ale judeţului Mureş (0,85% din terenuri agricole- 3,5 

mii de hectare), are un procent semnificativ de vii (3,34%). Din totalul de vii, 51 ha se află în 

proprietatea persoanelor juridice. În anul 2013 producţia totală de struguri a fost de 387 tone, din 

care au fost obţinute 297 de tone de persoane juridice şi 90 t de gospodăriile comunei. 

 

Procesul de privatizare a terenurilor agricole, a generat în agricultura comunei două dezavantaje 

structurale principale:  

- Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură;  

- Suprafeţe importante de teren în proprietatea prea multor agricultori care se apropie sau au trecut 

de vârsta pensionării, în special în cadrul exploataţiilor mai mici. 

Se constată, astfel o tendinţă de îmbătrânire a şefilor de exploataţii. Majoritatea din suprafeţele 

deţinute de exploataţiile de semi-subzistenţă sunt conduse de persoane care au depăşit vârsta 

pensionării. Analizând structura de vârsta a managementului în cadrul exploataţiilor agricole 

individuale mai mari de 1 UDE, se constată că o pondere foarte mare de 65% o reprezintă şefii de 

exploataţii cu vârsta de 55 de ani şi peste, comparativ cu ponderea celor cu vârsta între 35 şi 55 de 

ani de 30% şi a tinerilor sub 35 de ani de numai 5%. 
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Tabel nr.31. Terenuri agricole pe forme de prorpietate în comuna Găneşti 

Forme de proprietate Arabil 
(ha) 

Păşuni 
(ha) 

Fâneţe 
(ha) 

Vii 
(ha) 

Livezi 
(nr. pomi) 

Terenuri 
agricole 

total 
TOTAL 3010 658 498 144 224 4310 
Proprietate privată total 2925 643 498 50 0 4116 
Proprietate privată a statului 40 26 42 -  -  108 
Grupe de proprietar Arabil 

(ha) 
Păşuni 
(ha) 

Fâneţe 
(ha) 

Vii 
(ha) 

Livezi (nr. 
pomi) 

Terenuri 
agricole 
total 

Proprietate pivată a unităţilot 
administrativ teritoriale 

-  419 50 -  -  -  

Proprietate a persoanelor juridice -  -  -  94  -  94 
Proprietate a persoanelor fizice 2885 198 406 50 -  3539 
Proprietate cooperatistă 85 15 -  -  -  100 

Sursă: Primăria comunei Găneşti 
 

În cursul anului 2013 s-au depus eforturi substanțiale pentru finalizarea procesului de restituire în 

natură sau prin echivalent în baza Legii nr. 165/2013 pentru toate imobilele preluate în mod abuziv 

în perioada comunistă. 

Cu această ocazie s-au inventariat toate terenurile agricole şi neagricole de pe raza  comunei 

Gănești, s-au întocmit totodată planurile parcelare pe întreg cuprinsul comunei, urmând ca odată cu 

finalizarea acestui proces, respectiv la data de 20 decembrie anul curent, să se demareze, începând 

cu anul 2014, eliberarea titlurilor de proprietate la legile reparatorii de fond funciar tuturor 

cetățenilor îndreptățiți.  

 

Se constată faptul că, cantităţile de produse alimentare tradiţionale  procesate în comună din fructe 

locale şi valorificate pe piaţă sunt încă nesemnificative, dar în creştere. Aceste produse tradiţionale 

sunt destinate mai ales consumului propriu. Produsele alimentare tradiţionale preparate din fructe 

sunt: vinuri, gemuri de mere, pere, prune, etc. sau diferite sortimente de compoturi.  

 

În comuna Găneşti agricultura reprezintă pentru 26 de familii sursa principală de venit şi pentru 223 

de familii reprezintă sursă de venit compensatoriu. În comună aproximativ 300 de familii se ocupă 

de agricultură. Din punct de vedere a claselor de calitate, terenul arabil al comunei Găneşti se 

încadrează astfel: 
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Tabel nr.32. Distribuţia terenurilor pe  clase de calitate în comuna Găneşti 

Clasa de calitate Suprafaţa (ha) 
I 400 
II 1600 
III 1010 
IV -- 
V -- 

Sursa: Primăria Găneşti 

Potenţialul  de  producţie  al  solurilor,  utilizând  o  tehnologie  medie  în  regim  neirigat  pentru 

principalele culturi agricole, se prezintă astfel: 

Tabel nr. 33. Potenţialul de producţie al solurilor 

 
Sursa: Studiul privind  determinarea  zonelor  de potenţial,  a zonelor  geografice  şi a marjelor  
brute standard unitare pentru întocmirea proiectelor din cadrul măsurii 3.1 - Investiţii în 
exploataţii agricole din PNDR 2007-2013, Institutul de Cercetari pentru Pedologie şi Agrochimie 
- ICPA Bucureşti şi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară - ICDEA, 2003. 
 

Princialele culturi plantate sunt: grâu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, plante de nutreţ, 

struguri. În ultimii ani s-a început cultivarea unor plante noi cum ar fi: soia sau rapiţa.  

Grâul s-a cultivat pe o suprafaţă de 350 hectare, din care 94 hectare aparţin firmei SC Kodagro 

SRL, 14 hectare firmei SC Engimpex SRL, 2 hectare firmei SC Soos Agro SRL, 7 hectare firmei 
                                                

24 Conform studiilor pedologice din baza de date a OSPA Mureş 
25 kg/ha = nota bonitare x kg produs pe punct de bonitare 

 
Cultura 

 
Nota de bonitare24 

 
Producţia maximă25 (kg/ha) 

GRĂU 58 4.576 

ORZ        56 5.478 

PORUMB 58 5.936 
FLOAREA SOARELUI 35 2.220 

SOIA 20 3.206 
MAZĂRE 20 2.915 
FASOLE 25 2.117 

SFECLA DE ZAHĂR 44 43.141 
CARTOF 50 24.083 

RAPIŢA DE TOAMNĂ 50 1.866 
IN ULEI 20 1.057 

IN FUIOR 15 4.947 
LUCERNA 54 35.649 

TRIFOI 54 24.521 
PAŞUNI 56 16.215 
FANEŢE 50 12.363 
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SC Gecsat SRL. Din totalul de 127 de hectare de porumb, 115 hectare aparţin firmei SC Kodagro 

SRL, 7 hectare firmei SC Engimpex SRL, 5 hectare firmei SC Soos Agro SRL. Sfecla de zahăr este 

cultivată de SC Kodagro SRL pe o suprafaţă de 25 de hectare. 

Suprafeţele ocupate şi producţiile obţinute la principalele culturi agricole în anul 2013 la nivelul 

comunei Găneşti:  

Tabel. nr. 34.  Principalele culturi şi suprafeţele ocupate, 2013 
 

Producţia Culturi Suprafaţă (ha) 
Tone Kg/ha 

Grâu 350 1.575 4.500 
Orz 50 150 3.000 

Porumb 1.185 7.110 6.000 
Floarea soarelui 14 42 3.000 

Soia --   
Mazăre --   
Fasole --   
Cartof 70 1.750 25.000 

Sfecla de zahăr 100 4.000 40.000 
Rapiţă de toamnă 67 201 3.000 

Lucernă 140 2.800 20.000 
Păşuni 524 5.240 10.000 
Fâneţe 450 4.500 10.000 

Legume 90 315 3.500 
Sursă: Înregistrările statistice şi registrele agricole din anul  2013, comuna Găneşti 

 
În comună se ocupă foarte multe familii de producerea vinului, de cultivarea viţei de vie şi două 

firme care se ocupă de morărit. 

În vederea dezvoltării integrate a acestui sector, pe lângă activităţile investiţionale, este necesară şi 

organizarea unor cursuri de formare  în vederea dobândirii de informaţii şi cunoştinţe necesare care 

vor permite creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în 

sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole.  

Este necesară, de asemenea, stimularea tinerilor în vederea preluării conducerii fermelor, respectiv 

în vederea restructurării lor. Trebuie avută în vedere creşterea numărului de tineri agricultori care 

încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii, fără creşterea populaţiei active 

ocupate în agricultură.  

Este necesară îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor, în special a celor de semi-subzistenţă, 

care prin investiţii în capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante vor conduce la 

transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploataţii agricole viabile.  
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Dintre firmele care se ocupă de agricultură, firma SC Kodagro SRL deţine aporximativ 900 ha de 

teren agricol. Asociaţii societăţii comerciale Kodagro SRL au decis în anul 2005 constituirea unei 

exploataţii agricole în judeţul Mureş, iar acest lucru s-a materializat în ianuarie 2006, când s-au pus 

bazele acestei societăţi. Obiectul de activitate al S.C. KODAGRO S.R.L. este „Cultivarea 

cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.”. Pentru început s-a decis arendarea unei suprafeţe de 

teren în jurul a 200 ha, însă lipsa utilajelor i-a determinat să exploateze doar o parte din terenuri – 

62 ha. S-a decis că singura modalitate pentru a putea eficientiza activitatea productivă este de a 

realiza investiţii în tehnologie, iar Programul SAPARD părea cel mai bun instrument de atingere a 

acestor obiective.  

Fig.47. Evoluţia mărimii terenului agricol deţinut de firma SC Kodagro SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel în 2007 s-a reuşit accesarea unui program SAPARD prin care s-au achiziţionat utilaje 

moderne cu o productivitate mare. Anii următori a avut loc o continuă modernizare a bazei 

materiale prin achiziţia mai multor echipamente prin sistem leasing, pentru o eficientizare a 

producţiei strâns legat de creşterea suprafeţei exploatate.26 

Fig. nr. 48. Producţia agricolă a firmei Kodagro SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.kodagro.ro/ 

                                                
26 Date şi informaţii de la firma Kodagro SRL, http://www.kodagro.ro/ 
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Podgoria Târnave, cea mai întinsă din întreaga Transilvanie, adună sevele viţei de vie cultivate în 

ţinuturile roditoare dintre cele două Târnave. Descoperirile arheologice, documentele istorice şi 

obiectele specifice viticulturii şi vinificaţiei, atestă tradiţia multimilenară a culturilor viticole pe 

aceste meleaguri. Podgoria Târnave, denumită "Ţara Vinurilor Albe", îmbină istoria acestor locuri 

cu caracterul locuitorilor din zonă, acest amestec fiind reflectat în calitatea vinurilor obţinute.  

 

Calitatea oferită de podgoriile de pe Târnave este foarte apreciată, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea 

internaţională. În această privinţă, produsele vinicole de aici se pot mândri cu numeroase medalii de 

aur. Condiţiile locale permit producerea unor sortimente de vinuri de calitate, cum ar fi Feteasca 

Alba, Pinot Gris, Traminer Rose, Sauvignon (sec sau demidulce). Se produc şi vinuri aromatizate de 

tipul Muscat Ottonel si vinuri spumante cum ar fi Feteasca Albă, Feteasca Regală şi Riesling 

Italian. 

 

Podgoria Târnave prezintă o mare varietate de tipuri şi subtipuri de sol: brun eumezobazic, brun 

argiloiluvial, regosol carbonatic, coluvisol şi soluri antropice / modificate. Cele mai bune pentru 

cultura viţei de vie sunt solurile brune eumezobazice, brune argilo-iluviale tipice şi luvice datorită 

texturii mijlocii, acidităţii moderate şi a conţinutului de humus. Vinurile din Podgoria Târnave, 

poartă amprenta soiului, solului, microclimatului, a viticultorului şi vinificatorului, caracterizâdu-se 

prin: fructuozitate, prospeţime şi o aciditate ceva mai ridicată. Sunt vinuri fine şi cu o mare bogaţie 

de arome tipice şi specifice soiului. . 

 
 
 

Fig. nr. 49. Vii în  comuna Găneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Societatea comercială CASA VINULUI a fost infinţată în anul 1994, având ca obiect de activitate 

producerea şi comercializarea vinurilor albe, promovarea valorilor istorice şi turistice ale zonei. 
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Societatea este situată în localitatea Găneşti. Vinurile societăţii păstrează caracterul vinurilor de 

Târnave, vinuri apreciate si premiate la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale. Metodele 

tradiţionale de păstrare si înnobilare, în butoaie de stejar, conferă vinurilor un caracter deosebit. 

Faptul că produsele sunt apreciate de către consumatorii din toată ţara garantează calitatea 

produselor şi motivează menţinerea unor standarde de înaltă calitate. 

 

Performanţa în agricultura este scăzută şi a devenit tot mai instabilă. Acest lucru este rezultatul unei 

structuri duale şi „învechite” a exploataţiilor agricole, lipsei pieţelor care să sprijine restructurarea şi 

modernizarea sectorului agricol şi a industriei alimentare care nu şi-a încheiat încă procesul de 

restructurare şi modernizare. Deasemenea, cauzele lipsei competitivităţii agriculturii trebuie căutate 

şi în  nivelul scăzut de instruire a celor implicaţi în sectorul agricol şi forestier, în lipsa sau eficienţa 

scăzută a programelor de formare în domeniul agricol şi agro-alimentar, precum şi în  lipsa de 

cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din 

agricultură şi silvicultură.  
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Creşterea animalelor 

În comună, datorită caracteristicilor de relief are o mare tradiţie creşterea oilor pe lângă creşterea de 

bovine, porcine şi păsări. În comună 5 familii se ocupă de creşterea oilor, 3 familii cu creşterea 

albinelor. În Găneşti SC Soos Agro SRL deţine 30 de vaci de lapte din totalul de 525 al comunei. 

 
Tabel  nr.35.  Efectivul de animale în comuna Găneşti, 2013 

 
Numărul de animale / păsări  

Specificare (categorii de 
animale pe specii) 

Greutate 
corporală 

medie (Kg) Gospodării Ferme Total 

BOVINE 
Vaci pentru lapte 500  300 300 
Vaci pentru lapte 600 225 - - 
Juninci gestante 450  12 12 
Juninci de 12-18 luni 350 20 - - 
Viţea de 6-12 luni 250 30 89 89 
Viţel de până la 6 luni 100 20 16 16 

Tăuraş la 12 luni 375 20 - - 
PORCINE 

Scroafă 175 88 ... 88 
Vier adult 200 -   
Pucel sugar de până la 8 săpt. 10 200   
Purcel înţărcat de 2-4- luni 35 260   
Grăsun 70 1000   

CABALINE 
Iapă şi cal castrat 600 85  85 
Mânz de peste 2 ani 500 6  6 
Mânz de 6-12 luni 300 6  6 

OVINE 
Oaie mamă 60 3568 ... 3568 

Mioară la 12 luni 50 650  650 
Berbec şi batal 100 83  83 

PĂSĂRI 
GGăină outoare adultă 1,8 2.000 ... 2.000 
Găină adultă destinată  

3,2 2.500  2.500 
Pui de carne 1,6 4.200  4.200 

Curcani adulţi 13 31  31 
Curci adulte 7 150  150 
Raţă adultă 3,5 692  692 

Gâscă adultă 6 327  327 
Sursa: Înregistrările statistice şi registrele agricole din anul  2013, Găneşti 

 

Conform datelor înregistrate de APIA, suma primită de fermieri (cu suprafeţe până la 50 ha) în 

campania din 2013 a fost de  499.920 RON, pentru o suprafaţă de 2.997,64 hectare. 
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Fig. nr 50. Evoluţia suprafeţei aprobate pentru plăţi directe 
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Sursă: APIA27 

 
Având în vedere fenomenele şi procesele economice din sectorul agricol în special în ceea ce 

priveşte pomicultura, putem constata următoarele probleme majore:  

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi diversificării produselor 

agricole; 

 Dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice comunei; 

 Lipsa competitivităţii produselor agricole şi agro-alimentare locale; 

 Gradul redus de asociere a fermierilor. 

 Lipsa inovaţiei în domeniul agricol; 

 

 

                                                
27 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură 
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3. Turism 
În Găneşti există o pensiune-restaurant cu o posibilitate de cazare pentru 14 persoane. Pensiunea 

Butoiul sasului se află într-un vechi conac boieresc, cu o minunată privelişte spre valea Târnavei 

Mici. Cazarea se poate face în conac în 6 camere cu câte 2 paturi, camerele fiind dotate fiecare cu 

baie proprie. 

Fig. nr. 51. Pensiunea Butoiul Sasului 
 

Sursă:http://www.butoiulsasului.de/index.php?opti

on=com_phocagallery&view=category&id=3&Ite

mid=60&lang=ro&limitstart=18 

 

Restaurantul are o capacitate totală de 150 

locuri, o sală de degustări cu o capacitate de 

70 de locuri, sală de conferinţe, două terase cu 

un total de 200 de locuri. Restaurantul oferă 

clienţilor preparate tradiţionale ardeleneşti şi 

săseşti: pâine de casă făcută pe vatră în cuptor 

cu lemne, gulaş de viţel.   

 

Gemurile, dulceţurile şi siropurile naturale, preparate în casă, sunt din fructe din grădina proprie sau 

din pădurile din zonă. Tot din pădurile din zonă sunt şi ciupercile, gălbiorii şi hribii, din care se 

prepară diverse garnituri şi salate de sezon. O altă posibilitatea de cazare pentru turişti ar fi Casa 

Kolping care se află în proprietatea bisericii catolice din Seuca şi funcţionează ca asociaţie 

familială. Capacitatea de cazare a Casei Kolping este de 40 de persoane. Parohia catolică din Seuca  

dispune încă şi de o altă casă de oaspeţi, numită „Fodorhaza”, cu o capacitate de cazare de 20 de 

persoane. 

Fig. nr. 52. Casa vinului 

 
http://www.primariaganesti.ro/images/AlbumFoto/sala_degustare_1.JPG 
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Satul Seuca este un loc de pelerinaj, biserica este considerată un loc sfânt după apariţia Fecioarei 

Maria la o femeie de etnie romă, numită Marián Rózsika. La aniversarea acestor apariţii au loc 

pelerinaje instituţionalizate.                          

Fig. nr. 53. În pelerinaj la Seuca 

 
Sursă: http://enciclopediavirtuala.ro/articoletematice/articol.php?id=28 

 

 Cu toate că regiunea oferă posibilităţi turistice excelente, traficul turistic în zonă este în 

creştere, dar până la momentul de faţă nu s-a profitat la maxim de aceste posibilităţi.  

 Pe piaţa turistică comuna se află pe o poziţie superioară, deoarece are de oferit servicii şi 

produse turistice complexe şi atractive, condiţie primară în ceea ce priveşte competitivitatea. 

 Este necesară crearea unei oferte turistice complete, de calitate şi de încredere, capabile să 

răspundă provocărilor concurenţei. Dezvoltarea turismului ca ramură industrială este o 

posibilitate pentru comunitatea locală.  

 Oferta turistică competitivă, de bună calitate, se bazează pe caracteristicile comunei. 

Industria turismului cu servicii calitative poate angaja grupele defavorizate din punctul de 

vedere al a forţei de muncă. Integrarea acestor grupe este o necesitate vitală pentru viitorul 

comunei. 

 

Probleme identificate: 

 Nu există acţiuni integrate în vederea direcţionării iniţiativelor private în domeniul turistic, 

lipsa unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu implicarea activă a 

populaţiei rurale, în special a femeilor şi a tinerilor; 
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 Nu există programe turistice sezonale complete şi integrate pentru toate unităţile turistice din 

zonă; 

 Lipsa unui parteneriat stabil între actorii implicaţi în activităţi economice din comuna Găneşti. 
 

Baia Bedea 

În comuna Găneşti există un izvor sărat, care poate fi utilizat în scopuri terapeutice. Izvorul se află 

la o distanţă de aproximativ 800 m de comuna Găneşti, lângă şoseaua asfaltată în direcţia 

Târnăveni. Distanţa dintre şosea şi izvor este de 30 m. Izvorul se află pe un teren uşor înclinat, 

acoperit cu iarbă, în apropiere nu există surse de poluare. 

Izvorul sărat are o formă ovală, cu dimensiuni de 60-90 cm, adâncime 60 cm, stratul de apă are o 

grosime de 20-30 cm, iar apa se scurge din izvor printr-un şanţ. 

Apa este transparentă, din când în când din izvor  se elimină bule de aer cu miros de sulf. 

În anul 2000 Primăria Găneşti a propus analiza calităţii apei din acest izvor. Lucrarea a fost 

executată de Centrul de Sănătate Publică Tg-Mureş, pe baza contractului de prestări servicii nr. 184 

din data de 25.01.2000. Prima recoltare de probă de apă s-a efectuat în data de 27.03.2000, a doua 

în data de 04.04.2000, iar a treia probă la 10.04.2000. 

 
Tabel nr.36.  Datele analizei privind calitatea apei izvorului din Găneşti 

Localitatea Gănești 
Data recoltării 27.03.2000 04.04.2000 10.04.2000  
PARAMTERII FIZICI 
Temperatura apei (0C) 9 9 8  
Turbiditate (unit.de Formazina) 30,07 27,27 21,68  
Miros (grade) 5,00 5,00 5,00  
Gust (grade) 5,00 5,00 5,00  
PARAMETRII CHIMICI  
Concentraţie amoniac (mg/l) 71,6 74,4 60,4  
Concentraţie azotat (nitraţi)(mg/l) 7,34 6,21 7,27  
Concentraţia azotiţi (nitriţi)(mg/l) 0,18 0,12 0,26  
Consum chimic de oxigen (mg O2/l) 21,20 21,12 17,74  
Oxigenul dizolvat (mg O2/l) 0,00 

0,00% 
0,00 

0,00% 
0,00 

0,00% 
 

Duritate totală (grade germane) 246,80 251,10 233,30  
Fenoli (mg/l) 0,02 0,05 0,02  
pH 7,9 7,8 8,0  
Calciu (mg/l) 690,0 715,0 770,0  
Magneziu (mg/l) 640,0 660,0 560,0  
Iod (µg/l) 3400,0 3440,0 3200,0  
Concentraţia cloruri (mg/l) 25092,0 25398,0 24276,0  
Concentraţie sulfuri (µg/l) 4258,0 4224,0 4257,8  

Sursă: Primăria Găneşti 
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Conform rezultatelor analizelor bacteriologice STAS 1342-91 apa îndeplineşte, din punct de vedere 

bacteriologic condiţia de potabilitate. 

Din rezultatele analizelor chimice au reieşit următoarele: concentraţia amoniacului depăşeşte 

considerabil limita admisă la toate cele trei determinări (limita admisă pentru apa potabilă, conform 

STAS 1342-91 este 0 mg/l). Consumul chimic de oxigen deasemenea depăşeşte valoarea admisă 

(valoarea normală 10 mg/l). Datorită valorilor crescute a parametrilor de mai sus din punct de 

vedere chimic apa nu este potabilă. 

Apa izvorului are o duritate totală mult crescută (ionii de Ca şi Mg crescuţi), concentraţia de iod şi 

sulfuri este crescut, iar concentraţia mare de cloruri arată că este vorba de un izvor cu apă sărată. 

Conţinutul crescut de substanţe organice şi amoniac arată că apa izvorului este contaminat cu 

substanţe organice, iar din starea actuală a izvorului se deduce că apa poate fi contaminat în orice 

moment. Motiv pentru care se recomandă ca izvorul să fie adâncit, protejat prin inel de beton, 

acoperit cu capac. După amenajarea izvorului se recomandă continuarea analizelor chimice pentru 

determinarea altor parametrii în vederea unei concluzii privind utilizarea apei sărate în scopuri 

terapeutice. 

 
Tabel nr.37.  Datele analizei privind calitatea apei izvorului din Găneşti 

 
Nr. 
crt. 

Localitatea Găneşti 

 Data recoltării 27.03.2000 04.04.2000 10.04.2000 

PARAMETRII BACTERIOLOGICI 

1 Nr. total de germeni (nr/cm3) 29 15 100 

2 Nr. coliformi total (nr/100 cm3) 2 Sub 2 Sub 2 

3 Nr. coliformi fecali (nr/100 cm3) Sub 2 Sub 2 Sub 2 

4 Nr. streptococi fecali (nr/100 cm3) Sub 2 Sub 2 Sub 2 

 
Sursă: Primăria Găneşti 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti 2014-2020       

 114

Fig. nr.54.  Spre izvorul  Bedea (în partea 
dreaptă a casei) 

 

 

 

 

 

Se constată lipsa acută  a parteneriatelor între 

unităţile turistice şi ONG-urile cu 

responsabilităţi în păstrarea tradiţiilor sau  

protecţia mediului, în vederea valorificării pe 

cale turistică a moştenirii culturale sau 

naturale locale. 

În ultimii ani activităţile turistice au influenţat 

pozitiv dezvoltarea economiei locale, fiind 

nevoie însă de acţiuni integrate concrete şi 

bine ţintite în vederea direcţionării 

iniţiativelor private.

 
 
  

Este nevoie de dezvoltarea agroturismului, ca alternativă pentru reorientarea unora dintre gospodarii 

şi de obţinere a veniturilor suplimentare.  

Este nevoie de idei, acţiuni şi proiecte inovative în domeniul turistic, în vederea diversificării 

activităţilor în acest segment. 

Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete, unice, integrate şi comune 

pentru toate unităţile turistice din zonă, este nevoie de formarea unui parteneriat între actorii 

implicaţi din microregiune. 

Este nevoie de coordonarea la nivel microregional a activităţilor de marketing şi promovare în 

vederea integrării tuturor operatorilor, obiectivelor, a programelor şi a lanţurilor de valori existente 

în zona Găneşti, precum şi în vederea realizării unui „brand turistic” unic şi integrat la nivelul 

microregiunii.  
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4. Disparităţi de dezvoltare 
Disparităţile de dezvoltare există nu numai la nivel regional, ci şi la nivel intraregional, la nivelul 

unităţilor administrativ-teritoriale, cum este şi în cazul comunei Găneşti. Pentru a analiza gradul de 

dezvoltare a localităţilor unei ţări se au în vedere domenii multiple, evaluate pe baza indicatorilor şi indicilor 

astfel încât să se asigure o caracterizare cât mai corectă a domeniului respectiv. În literatura de specialitate 

există mai multe tipuri de abordări ai acestor indicatori, dar în general fiecare abordare formează indicatori în 

următoarele domenii: potenţialul natural, potenţialul demografic, condiţii de locuire, potenţialul economic, 

echiparea edilitară şi echiparea socio-culturală. Analizând indicatori din aceste domenii în localităţile 

comunei Găneşti, se poate observa o disparitate de dezvoltare mai ales în Sub Pădure. 

 
Fig. nr.55.  Gospodărie din Sub Pădure 

 
 
 
 
 

Fig. nr.56. Drumul spre Sub Pădure 

 

În această localitate trăiesc 68 de persoane de etnie română. Majoritatea familiilor nu au nici o sursă 

de venit. Sursa de venit principal o constituie creşterea animalelor. Nu există grădiniţă, numai 

clasele simultane de I-IV. Învăţătorul face naveta pe jos din satul vecin. Câţiva copii frecventează 

şcoala din Târnăveni. Drumurile sunt de pământ, podurile sunt deteriorate, după ploi nu se poate 

umbla în noroi. Câteodată nici ambulanţa nu se poate apropia de casele celor nevoiaşi. Condiţii 

slabe de locuire sunt determinate în special de suprafaţa locuibilă pe locuitor, dar şi de nivelul de 

echipare edilitară foarte scăzută, apa potabilă se asigură din făntâni. Nu există medic sau personal 

sanitar, nu există serviciu de transport, nici alte mijloace de transport. 

Serviciul de telefonie este nesatisfăcător, în multe locuri nu există semnal. Sunt multe cazuri de 

furturi, siguranţa locuitorilor este scăzută. 
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Fig. nr.57. Vedere la ieşirea din Sub Pădure 

 

 

 

Potenţialul natural este scăzut, nu există 

resurse antropice dominante şi nici rezervaţii 

ştiinţifice sau arii de protecţie specială.  

Această parte a comunei este izolat şi parcă a 

rămas în urmă cu 100 de ani faţă de celelalte 

localităţi. 

 Ca potenţial de dezvoltare se poate aminti 

totuşi turismul aviatic, deoarece există spaţii 

întinse pentru acest tip de turism, respectiv 

agricultura ecologică.  
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7. Protecţia şi conservarea mediului 
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I. Analiza stării mediului 
1. Caliitatea aerului 

În judeţul Mureş calitatea aerului înconjurător este influenţată într-o măsură moderată de emisiile 

din activităţile economico - sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial 

semnificativ sunt amplasate în Târgu Mureş, Iernut, Luduş şi Târnăveni în timp ce în zone, precum 

Reghin şi Sovata sursele de emisie antropice nu produc poluare semnificativă. 

O scurtă caracterizare a surselor fixe se prezintă astfel: 

A. Surse industriale: industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor 

de construcţie; 

- industria energetică; 

- stocarea şi distribuţia carburanţilor; 

- utilizarea solvenţilor. 

În general, combustibilul utilizat este gazul natural (peste 98 %). Sursele de emisie în atmosferă din 

agricultură sunt reduse dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri reprezintă surse moderate de emisie 

a poluanţilor în atmosferă. 

B. Surse mobile: 

- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe DN13 (E60), DN 13 (A) şi DN15 (Târgu Mureş - 

Topliţa) şi care traversează localităţile urbane şi rurale ale judeţului Mureş; 

-  traficul feroviar  

Emisii de substanţe ce pot provoca acidifierea în atmosferă, ca de exemplu, dioxidul de sulf (SO2) 

sau oxizii de azot (NOx), în special rezultaţi de la arderea combustibililor fosili, pot persista în aer 

câteva zile şi astfel pot fi transportaţi la sute de kilometri, unde devin prin conversie chimică, acizi 

(sulfuric sau nitric). Acest process interferă cu ecosistemele, conducând la cunoscuta problematică a 

“acidifierii”. 

Începând cu anul de raportare 2012 colectarea datelor pentru realizarea 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. 

Legislaţia naţională privind calitatea aerului identifică substanţele care au nevoie de control, din 

cauza efectelor acestora asupra oamenilor şi a mediului, aceste substanţe sunt oxizi de azot, ozonul, 
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monoxidul de carbon, bioxidul de sulf, benzenul şi alţi compuşi organici volatili, particulele în 

suspensie (fracţiunea PM 10 şi fracţiunea PM 2,5), plumb, cadmiu, mercur, arsen, nichel. 

Presiuni asupra stării de calitate a aerului 

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, 

apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu 

ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de 

tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un 

sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor 

unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea 

volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale. 

Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea 

geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. 

Industria se caracterizează în comuna Găneşti printr-o varietate nu prea mare a ramurilor 

producătoare, cu specializări în: 

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului  

- producţia de mobilier 

- agricultură  

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, 

apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu 

ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de 

tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un 

sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor 

unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea 

volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale. 

Totuşi, judeţul Mureş dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea 

geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice.  

2. Calitatea apei 

În comuna Găneşti calitatea apei este de nivel mediu, rezultatele analizelor arată valori sub cele 

maxime admise ale poluanţilor. Calitatea apei este afectată de activitatea de creştere a animalelor. 

Totodată datorită dezvoltării activităţilor industriale, există o tendinţă de creştere a debitelor masice 

de poluanţi în apele de suprafaţă din industrie.  

3. Calitatea solului 
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Calitatea solului în comuna Găneşti este afectată de activităţile de creştere a animalelor, mai ales în 

cazurile în care locuitorii nu respectă legislaţia în vigoare. Totodată lipsa canalizării în unele 

localităţi se poate considera o sursă de poluare a solului.  

4. Poluare acustică 

Analizând ultimele rapoarte ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, nu s-a constatat 

depăşiri ale nivelului de zgomot.  

5. Modificări climatice 

Lipsa unor soluţii alternative de asigurare a încălzirii locuinţelor, a iluminatului public, precum şi 

menţinerea activității industriale fără implementarea de măsuri privind reducerea poluării vor face 

ca emisiile de gaze cu efect de seră să se mențină la nivelul actual sau să crească.  

6. Biodiversitate, patrimoniu cultural 

Trebuie să existe la nivelul comunei o viziune strategică de ansamblu care va permite extinderea 

activităţilor antropice în zonele naturale valoroase sau în vecinătatea acestora neafectând 

diversitatea biologică şi funcţionalitatea acestor sisteme.  

În condiţiile neimplementării măsurilor propuse, defrişările ilegale, braconajul, păşunatul intensiv, 

turismul neorganizat vor continua să contribuie la degradarea ecosistemelor, distrugerea habitatelor 

şi chiar dispariţia unor specii de flora şi fauna. 

7. Sănătatea populaţiei 

Trebuie menţinute eforturile actuale pentru dotarea edilitară a localităţilor, de sistare continuă a 

activităţilor neconforme de gestiune a deşeurilor şi de reducere a poluării din industrie, ceea ce va 

permite o reducere a riscurilor asupra sănătăţii umane.  

8. Riscuri naturale 

Conform Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Zone de risc natural, 

comuna Găneşti este pe lista UAT-urilor cu risc de inundaţii pe torenţi şi există în comună un nivel 

mediu de alunecare de teren primară. 

9. Conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale  

Asigurarea surselor energetice va continua să se facă preponderent din resurse neregenerabile. 

Trebuie să existe la nivelul comunei Găneşti o politică privind economisirea şi conservarea energiei 

şi utilizarea resurselor regenerabile.  

10. Peisajul şi moştenirea culturală  

Trebuie să existe o viziune strategică de dezvoltare care va contribui la eliminarea degradării 

peisajului rural şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de agrement, la eliminarea 

abandonării terenurilor agricole, a defrişărilor necontrolate.  

11. Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu 
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Trebuie să existe la nivelul comunei un program de informare şi sensibilizare a populaţiei va face în 

continuare ca aceasta să fie în egală măsură expusă direct riscurilor legate de poluare, dar şi să 

reprezinte un factor important de presiune asupra mediului înconjurător. 

 

II. Dezvoltare durabilă 
În anul 1987, Comisia Brundtland, a creat un document intitulat „Viitorul nostru comun”, unde se 

precizează:  

„Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbării, în care se exploatează resursele, se alege 

direcţia de investiţie, se orientează tehnologiile de dezvoltare şi în care instituţiile au acţiuni 

convergente, sporind un viitor potenţial pentru nevoile şi dorinţele umane”. 

Pe plan internaţional este recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia 

mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a dreptului 

internaţional al mediului, ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. 

In urma conferinţei au rezultat Declaraţia de la Rio, care conţine 27 de principii şi Agenda 21, care 

constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din secolul al XXI-lea.  

Cele 40 de capitole ale Agendei 21 şi cele 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio au definit 

dezvoltarea durabilă ca fiind “dezvoltarea care îndeplineşte necesiăţile generaţiei prezente, fără a  

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”. 

Raportul mondial al dezvoltarii Umane (1996), elaborat sub egida Programului Naţiunilor Unite 

pentru dezvoltare (PNUD), sintetizează patru componente esenţiale ale paradigmei dezvoltare 

durabilă:  

a) Productivitatea - populaţia trebuie să-şi sporească productivitatea şi să participe deplin la 

procesul de generarea veniturilor, creşterea economică reprezentând un subsistem al modelelor de 

dezvoltare umană;  

b) Echitatea - populaţia trebuie să aibă acces echitabil la opţiuni;  

c) Durabilitatea - accesul la opţiuni trebuie asigurat nu numai pentru generaţiile prezente, ci şi 

pentru generaţiile viitoare. Toate formele de capital-fizic, uman şi mediu - trebuie reîntregite;  

d) Imputernicirea - omul trebuie să participe deplin la deciziile şi la procesele care-i modifică viaţa. 

Pentru realizarea condiţiilor compatibilitate a celor patru cerinţe, strategia dezvoltării durabile 

include, ca un element esenţial, simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni. 

Se poate afrima că conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare 

economică în cadrul căreia se urmăreşte ca satisfacerea cerinţelor prezente, de consum, să nu 

compromită sau să prejudicieze pe cele ale generaţiilor viitoare. Preocupările tot mai accentuate 

privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de probleme cu care 
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se confruntă, în prezent omenirea, şi anume: sărăcia în mijlocul belşugului; degradarea mediului 

înconjurator, extinderea necontrolată a urbanizării; nesiguranţa ocupării unui loc de muncă; 

înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiţionale; inflaţia, şomajul, crize monetare, 

economice şi geografice etc. 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă este un document pe termen lung, realizat prin efortul 

participativ al administraţiei publice, instituţiilor şi societăţii civile, mediului de afaceri, într-un cuvânt 

comunitatea locală. 

Planul Local de Acţiune reprezintă planificarea reală pe termen mediu şi lung în vederea îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute în strategia locală. Măsurile respective se concretizează prin acţiuni, 

programe şi proiecte, cu specificarea resurselor, rezultatelor şi planificarea în timp.  

Portofoliul de Proiecte Prioritare cuprinde acele programe şi proiecte care răspund la problemele 

comunităţii locale, şi care pot conţine indicatorii de implementare, ce urmează a fi realizaţi în 

viitorul apropiat. 

La elaborarea prezentei strategii s-a ţinut cont de principiile dezvoltării durabile şi acest document 

complex oferă viziunea şi drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a crea “o lume mai 

bună”. Este un document de lucru flexibil şi dinamic elaborat printr-un proces participativ al comunităţii 

locale în concordanţă cu priorităţile UE, naţionale şi cele regionale. Aici comunitatea locală îşi regăseşte 

aspiraţiile, dorinţele şi eforturile în transformarea comunei în cel mai dorit loc în care oricine ar dori să 

trăiască o viaţă sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă şi respect pentru viitorul 

generaţiilor următoare. 

Materialele, energia, chiar şi mediul înconjurător nu stau în cantităţi infinite la dispoziţia noastră, 

trebuie să ne folosim de ele cu prudenţă. Este indispensabilă educarea şi formarea modului de a 

privi mediul în aşa fel încât atât populaţia cât şi agenţii economici să ajute la: 

 conervarea forţelor de energie neregenerabilă; 

 tehnologiile economice în ceea ce priveşte energia;  

 reducerea şi combaterea poluării mediului; 

 folosirea surselor de energie regenerabilă. 

Una dintre sarcinile principale este conservarea mediului ce are efect asupra modului de viaţă şi a  

valorilor naturale.  
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Propuneri: 

 Existenţa unei strategii pentru scăderea substanţelor poluante ale aerului, apelor şi a solului 

 Soluţii alternative de încălzire şi de iluminare 

 Dotarea edilitară a localităţilor 

 Sensibilizarea populaţiei 

 Este foarte important implementarea  unor proiecte privind promovarea valorilor 

sustenabile, precum: cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate, frumuseţe, 

filantropie, participare socială etc. 

 Este foarte important, de asemenea, implementarea unor proiecte mici privind crearea unor 

parcuri tematice în centrul localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în 

vederea îmbunătăţirii imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru 

locuitorii satelor.  
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Partea a III.-a Analiza SWOT 
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1. Analiza potenţialului comunei 
În cursul sondajului de opinie, li s-a oferit locuitorilor comunei Găneşti şi a localităţilor care aparţin 

de aceasta posibilitatea de a-şi expune părerea atât despre situaţia actuală a comunei, cât şi despre 

aşteptările lor privind viitorul (vezi anexa 2). Referitor la situaţia actuală a comunei Găneşti s-a 

încercat identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale localităţilor, şi localnicii au avut ocazia de 

a-şi exprima părerea despre cum ar dori ei să arate localitatea peste 7 ani.  

Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) se bazează pe de o parte pe 

opiniile relevate în cursul sondajului, pe de altă parte pe rezultatele activităţii grupului comunităţii 

locale, precum şi pe factorii identificaţi în cursul activităţii de planificare. Punctele tari şi 

oportunităţile identificate reprezintă resursele strategice comune care vor fi valorificate în urmărirea 

obiectivelor strategice, iar acestea depind în mare măsură de punctele slabe interne şi ameninţările 

externe existente. 

Participanţii sesiunilor în grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie reprezentate mai multe sectoare ale 

economiei (agricultură, sănătate, educaţie, cultură, mediul de afaceri, tineri etc.) pentru a obţine o 

imagine de ansamblu asupra necesităţilor comunei, însumând părerile localnicilor cu privire la stadiul 

de dezvoltare al domeniilor majore din comunitate. 

  La elaborarea analizei SWOT a comunei Găneşti am considerat următoarele domenii conform 

capitolelor  prezentate în analiza de nevoi: 

1. Cadru general 

2. Demografie şi forţa de muncă 

3. Terenuri şi locuinţe 

4. Infrastructură 

5. Servicii sociale, servicii de sănătate, învăţământ, cultură şi sport 

6. Dezvoltare economică 

7. Protecţia şi conservarea mediului 
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1. CADRU GENERAL 

Puncte tari Puncte slabe 

 Traversarea comunei de rute de 

transport rutier: drumurile judeţene 

142 şi 142A ;  

 Demararea unor proiecte de 

dezvoltare a infrastructurii rutiere şi 

tehnico-edilitare;  

 Existenţa unor resurse naturale, 

spaţii întinse de păduri şi păşuni; 

 Suprafaţă verde îngrijită, parcuri  

amenajate; 

 Existenţa unor programe culturale   

tradiţionale; 

 Climă şi tipuri de sol favorabile 

diversificării activităţilor agricole; 

   Bucătărie şi reţete tradiţionale:  

prepararea de cozonaci „kürtős” şi 

pâine de casă, produse 

agroalimentare specifice regiunii; 

 Poziţionarea mai  puţin avantajoasă 

a comunei;  

 Antropizare reliefului şi diminuarea 

spaţiilor verzi prin dezvoltarea 

sectorului imobiliar;  

 Existenţa reţelelor de utilităţi doar 

în anumite zone ale comunei;  

 Lipsa unor amenajări de petrecere a 

timpului liber; 

 Nr. redus de organizaţii civile; 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii de 

reabilitare şi restaurare a monumentelor 

istorice sau a obiectivelor arhitecturale 

de interes turistic; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Traversarea comunei de rute de 

transport rutier: drumurile judeţene 

142 şi 142A ;  

 Demararea unor proiecte de 

dezvoltare a infrastructurii rutiere şi 

tehnico-edilitare;  

 Existenţa unor resurse naturale, 

spaţii întinse de păduri şi păşuni 

 Dezvoltarea amenajărilor într-un 

ritm mai slab. Dezvoltarea 

imobiliară haotică poate avea un 

impact puternic asupra unei 

dezvoltări rurale tradiţionale 

armonioase;  

 Încetinirea/neimplementarea 

proiectelor de dezvoltare a 

comunei; 

 Efectele industrializării şi a 

globalizării pătrund din ce în ce mai 

adânc în teritoriul comunei în 
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detrimentul culturii populare, a 

tradiţiilor şi a obiceiurilor locale, şi 

în mod indirect în defavoarea 

dezvoltării turismului rural; 

2. Demografia şi forţa de muncă 

Puncte tari Puncte slabe 

 Densitatea scăzută a populaţiei pe 

teritoriul comunei; 

 Sporul natural pozitiv în creştere 

(2,348‰);  

 Scăderea numărului şomerilor (163 de 

şomeri în anul 2010 şi 136 în anul 

2013); 

 Echilibru în împărţirea populaţiei pe 

sexe:51,66 % persoane de sex feminin 

şi  48,33% persoane de sex masculin; 

 Diversitatea religioasă extrem de 

accentuată: 56,14% - reformată, 

26,29% ortodoxă, 6,15% romano-

catolică, 3,13% unitariană, restul 

populaţiei este de altă religie, atei sau 

fără religie; 

 Diversitate culturală: 65,5% maghiari, 

24,55% români, 9,15% romi, 0,05% 

alte etnii;  

 Forţă de muncă bine reprezentată la 

nivelul segmentării populaţiei pe grupe 

de vârstă; 

 Forţă de muncă disponibilă; 

 Rata de natalitate mai scăzută (6,88‰) 

faţă de nivelul judeţean (11,9‰); 

 Scăderea numerică a populaţiei stabile; 

 Soldul natural negativ; 
 Rata mortalităţii destul de ridicată; 

 Adâncirea procesului de îmbătrânire a  

populaţiei atrage pericolul de 

depopulare a unor aşezări; 

  Lipsa sau eficienţa scăzută a 

programelor de formare în domeniul 

agricol şi agro-alimentar; 

  Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

creşterea competitivităţii şi 

diversificării produselor şi activitatilor 

din agricultură şi silvicultură; 

 Numărul populaţiei de peste 60 de ani 

relativ mare: aceasta reprezintă un 

procent de 24% din populaţia totală a 

comunei; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Apropierea de oraşe creşte 

oportunităţile oferite pe piaţa 

 Criza economică şi financiară de la 

nivel naţional ce are impact asupra 
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muncii pentru locuitorii comunei;  

 Atractivitatea zonei pentru turişti, 

care pot genera locuri de muncă;  

 Proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii pentru creşterea 

accesibilităţii zonei;  

 Posibilitatea finanţării proiectelor 

de infrastructură din fonduri 

nerambursabile;  

dezvoltării economice şi a pieţei 

locurilor de muncă;  

 Posibilitatea creării unui deficit de 

forţă de muncă, peste 20 de ani, la 

nivelul comunei; 

 Subfinanţarea sistemului de 

învăţământ şi astfel scăderea 

calităţii actului educaţional va 

determina scăderea numărului 

persoanelor cu studii medii şi 

superioare; 

 

 

3. TERENURI ŞI LOCUINŢE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Dezvoltarea numărului de locuinţe 

(11 case construite, 8 extinderi şi 

mansardări în perioada 2010-2013) 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, 

prin dezvoltarea noilor proiecte; 

 Implicarea autorităţilor în 

rezolvarea problemelor de echipare 

edilitară; 

 Serviciu de transport între 

localităţile apropiate slab dezvoltat.  

 Existenţa unor reţele de utilităţi 

numai în anumite zone ale comunei. 

 Diferenţe de dezvoltare între 

localităţile aparţinătoare comunei; 

 Spaţii verzi insuficiente; 
 Punerea în posesie a terenurilor; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Apropierea de oraşe creşte 

oportunităţile oferite pe piaţa 

muncii pentru locuitorii oraşului;  

 Atractivitatea zonei pentru turişti, 

care pot genera locuri de muncă;  

 Proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii pentru creşterea 

 Dezvoltare imobiliară haotică 

 Încetinirea implementării 

proiectelor de dezvoltare; 

 Criza economică poate genera 

stoparea unor proiecte imobiliare 
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accesibilităţii zonei;  

 Posibilitatea finanţării proiectelor 

de infrastructură din fonduri 

nerambursabile; 

 

 

4. INFRASTRUCTURĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Traversarea comunei de către DJ142; 

 Trendul ascendent înregistrat în ultimii 

ani a lungimii străzilor comunei 

modernizate; 

 Implicarea autorităţilor în rezolvarea 

problemelor de echipare edilitară; 

 Acces facil la infrastructura feroviară şi 

aeriană (30 km acces aerian);  

 Sistem de distribuţie a energiei electrice 

bine dezvoltată (grad de acoperire 

100%); 

 Reţea de iluminat public în toate 

localităţile comunei (excepţie Sub 

Pădure); 

 Acoperire relativ bună a zonei cu reţea 

de telefonie fixă şi mobilă 80%; 

 Drumuri neasfaltate în fiecare 

localitate. 

 Reţeaua de canalizare acoperă o zonă 

restrânsă; 

 Lipsa unui sistem de alimentare 

centralizate cu apă la nivelul întregului 

comune; 

 Lipsa reţelelor de apă potabilă şi apă 

uzată în unele localităţi ale comunei  

  Nu există centre civice moderne, 

integrate, reabilitate în mod inovativ. 

Centrele localităţilor sunt nedezvoltate 

sau chiar degradate, creând o imagine 

nefavorabilă, o influenţă negativă 

asupra întregii localităţi.   

Oportunităţi Ameninţări 

 Posibilitatea finanţării proiectelor de 

infrastructură din fonduri 

nerambursabile europene prin 

Programul Operaţional Regional, PRIN 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală şi 

altele; 

 

 Adâncirea actualei crize economice 

poate genera reducerea surselor proprii 

de venituri şi implicit reducerea 

sumelor alocate investiţiilor în 

infrastructură 

 Posibile dificultăţi în asigurarea 

cofinanţării unor proiecte majore de 

reabilitare a infrastructurii şi reţelelor 
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edilitare. 

 Posibile dificultăţi pentru menţinerea 

sustenabilitatăţii proiectelor de 

infrastructură. 

 

5. SERVICII PUBLICE 

Puncte tari Puncte slabe 

Învaţamânt şi cultură 

 Existenţa unei reţele de unităţi de 

învăţământ;  

 Existenţa terenurilor de sport 

modern; 

 Organizarea de evenimente 

cultural- artistice periodice.   

 Funcţionarea Casei de Cultură are 

un rol important în organizarea 

acţiunilor cultural-artistice, 

educative, de informare şi de 

divertisment; 

 Bibliotecă cu 9845 volume. 

Sănătate  

 Existenţa unităţilor sanitare care 

asigură serviciile medicale pentru 

populaţie (2 cabinete medicale), un 

cabinet de stomatologie;  

 

Asistenţa socială 

 Servicii comunitare nedezvoltate 

pentru persoanele vârstnice/cu 

handicap, etc. 

 Inexistenţa asociaţiilor şi fundaţiilor 

care activează în domeniul social  

Servicii publice 

 Probleme în asigurarea calităţii 

serviciilor de salubritate; 

 Numărul relativ mare de infracţiuni; 

 Probleme în asigurarea calităţii 

serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare; 

 Pregătirea şi specializare 

insuficientă a resurselor umane din 

instituţiile publice. 

Învăţământ şi cultură 

 Unităţile de învăţământ sunt dotate 

necorespunzător; 

 Creşterea ratei abandonului şcolar,  

 Insuficiente organizaţii civile 

preocupate de învăţământ şi cultură. 

 Lipsa programului prelungit la 

grădiniţă şi la şcoală 

 Necorelarea ofertei educaţionale cu 

nevoile de pe piaţa muncii; 
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 Subfinanţarea unor unităţi de 

învăţământ, mai ales din localităţile 

arondate centrelor de comune 

(izolate); 

Sănătate 

 Lipsa unor servicii de urgenţă 

 Lipsa unor programe de promovare 

a sănătăţii 

 Indicator medic/locuitor 

necorespunzător 

Oportunităţi Ameninţări 

Asistenţa socială 

 Dezvoltarea unor proiecte în 

parteneriat cu organizaţiile non-

guvernamentale;  

 Accesarea fondurilor europene şi a 

programelor naţionale în domeniul 

asistenţei sociale;  

 Existenţa cadrului legislativ ce 

creează facilităţi pentru mediul 

economic ce angajează persoane din 

grupurile vulnerabile în vederea 

integrării acestora în societate;   

 Posibilitatea dezvoltării de 

parteneriate între APL şi sectorul 

non-guvernamental;  

Servicii publice 

 Dezvoltarea de proiecte în 

parteneriat cu societatea civilă 

pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea 

serviciilor publice;  

 Informatizarea furnizării serviciilor 

publice;  

Învăţământ şi cultură 

 Dezinteresul pentru educaţie şi 

scăderea calitativă a învăţământului 

românesc;  

 Subfinanţarea sistemului de 

învăţământ românesc;  

 Lipsa condiţiilor atractive pentru 

cadrele didactice tinere (salarizare, 

condiţiile din şcoli, locuinţe);  

 Politica de salarizare existentă în 

domeniul educaţional care poate 

avea influenţe negative asupra 

calităţii actului educaţional;  

 Frecventele schimbări legislative 

privind sistemul românesc de 

învăţământ;  

 Scăderea gradului de atractivitate al 

sistemului de învăţământ pentru 

profesorii tineri;  

 Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de 

cultură;  

 Insuficienţa fondurilor alocate 
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 Accesarea fondurilor 

nerambursabile destinate 

îmbunătăţirii serviciilor publice;  

 Specializarea resurselor umane 

cuprinse în instituţiile furnizoare de 

servicii publice;  
Învăţământ şi cultură 

 Dezvoltarea activităţilor educative 

care să stimuleze înclinaţia spre 

cultură a populaţiei tinere;  

 Mijloacele tehnice actuale pot fi 

folosite pentru îmbunătăţirea 

procesului didactic şi auto-didactic, 

prin ameliorarea modului de 

prezentare, reducerea timpului de 

transmitere/asimilare a 

informaţiilor, îmbunătăţirea 

comunicării dintre 

profesor/instituţie şi elev, sporirea 

numărului de surse de informare şi 

documentare;  

 Dezvoltarea activităţilor educative 

care să stimuleze înclinaţia spre 

cultură a populaţiei tinere;  

 Existenţa fondurilor europene 

direcţionate spre perfecţionarea 

actului didactic;  

 Existenţa fondurilor europene 

disponibile pentru reabilitarea 

clădirilor instituţiilor de învăţământ 

şi dotarea corespunzătoare a 

acestora;  

 Programele şcolare internaţionale 

pentru instituţiile culturale şi 

investiţiile în acest domeniu;  

Sănătate 

 Subfinanţarea sistemului medical  

 Scăderea calităţii serviciilor 

medicale  

 Scăderea gradului de atractivitate a 

sistemului public de sănătate pentru 

tinerii medici;  

 Amploarea fenomenului migratoriu 

în rândul personalului medico-

sanitar spre statele Uniunii 

Europene; 

 Politica de salarizare în domeniul 

sănătăţii slab motivantă; 
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care permit şcolilor locale să 

stabilească parteneriate cu instituţii 

de învăţământ din străinătate; 
Sănătate 

 Accesarea de fonduri europene 

destinate reabilitării, modernizării 

sau echipării infrastructurii 

serviciilor de sănătate;  

 Dezvoltarea mediului privat 

medico-sanitar (dezvoltarea 

cabinetelor medicale de 

specialitate); 

 

6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Creşterea numărului de persoane 

juridice active economic la nivelul 

comunei; 

 Dotarea corespunzătoare a 

gospodăriilor cu tractoare, utilaje 

agricole; 

 Tradiţie în producţia de struguri şi de 

vinuri (drumul vinului); 

 Implicarea autorităţilor publice în 

sprijinirea activităţilor economice; 

 Infrastructura feroviară avantajoasă 

pentru transportul de mărfuri;  

 Accesibilitatea facilă a comunei din 

punct de vedere rutier, feroviar; 

 Existenţa unor resurse naturale; 
Turism 

Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot 

parcursul anului datorat peisajului 

diversificat, tradiţiilor, monumentelor  

 Existenţa reţelelor de utilităţi doar în 

anumite zone ale comunei;  

 Atitudine negativă a unor persoane 

referitor la dezvoltare şi cooperare; 

 Spiritul antreprenorial  slab dezvoltat; 

 Lipsa persoanelor calificate în anumite 

domenii; 

 Utilizarea necorespunzătoare a 

posibilităţilor de finanţare de către 

persoane juridice şi fizice; 

 Lipsa structurilor de sprijin a afacerilor; 

 Promovarea insuficientă a imaginii 

comunei ca posibilă destinaţie pentru 

investiţii; 

 Lipsa terenurilor/locaţii disponibile 

pentru investiţii; 

 Slaba dezvoltarea a infrastructurii de 

petrecere a timpului liber; 
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arhitecturale şi istorice;   

  Existenţa unităţilor turistice; 

  Se constată o varietate a tipurilor de 

turism practicate în formă incipientă: 

turismul de agrement şi odihnă, 

turismul cultural, turismul religios;  

  Valori arhitecturale specifice comunei– 

monumete istorice cu valoare 

arhitecturală deosebită; 

  Valori imateriale locale specifice; 

  Ospitalitatea locuitorilor; 

   Intenţiile ferme ale membrilor 

comunităţii în vederea iniţierii de mici 

afaceri în domeniul turistic; 

 Dispariţia sau scăderea cantităţii 

culturilor tradiţionale, specifice 

microregiunii (ex. cireşele, merele) 

  Lipsa desăvârşită a inovaţiei în 

domeniul agricol sau a valorificării 

cunoştinţelor moderne în acest 

domeniu; 

  Lipsa competitivităţii produselor locale 

agricole şi agro-alimentare locale; 

 Scăderea efectivului de animale pe 

parcursul perioadei de tranziţie; 

 Produsele agricole obţinute în fermele 

vegetale, şi mai ales în cele zootehnice, 

prezintă un nivel calitativ scăzut, 

determinat în parte de lipsa de 

conformitate cu normele europene; 

 Lipsesc produsele agro-alimentare 

tradiţionale, fabricate pe baza unor 

tehnologii noi;  

  Fragmentarea excesiva a proprietăţii în 

agricultură;  

  Grad redus de asociere a fermierilor; 

  Numărul mare al exploataţiilor de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă; 

   Numărul redus al exploataţiilor 

comerciale; 

   Reducerea suprafeţelor de culturi 

tradiţionale care s-au adaptat integral 

condiţiilor climatice locale; 

  În industria alimentară se remarcă încă 
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un grad redus de specializare a 

întreprinderilor, o productivitate 

scăzută a muncii, un grad redus de 

utilizare a inovaţiilor, un nivel tehnic 

necorespunzător, precum şi 

neconformitate cu standardele 

comunitare; 

  Slaba dezvoltare a activităţii de 

marketing în domeniul agroalimentar; 

   Prezenţa slabă a activităţilor 

meşteşugăreşti şi de artizanat 

tradiţionale,  desfăşurate în cadrul unor 

întreprinderi mici;  

   Lipsa inovaţiei la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

   Lipsa programelor de sprijin pentru 

întreprinderi start-up;  

   Capacitatea redusă a micro-

intreprinderilor existente de a răspunde 

necesităţii de a furniza locuri de muncă 

pentru populaţia din spaţiul rural; 

Oportunităţi Ameninţări 

 

 Programele naţionale de sprijin pentru 

IMM-uri; 

 Programele europene de finanţare 

pentru mediul economic şi pentru 

creşterea competitivităţii; 

 Dezvoltarea comunicării între 

reprezentanţii mediului de afaceri şi 

reprezentanţii autorităţilor publice 

locale; 

 Impactul crizei economice asupra 

mediului de afaceri din România;  

 Modificări ale legislaţiei privitoare la 

activitatea agenţilor economici 

neavantajoase pentru impulsionarea 

activităţii economice;  

 Încetinirea/neimplementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei; 

 Capacitatea limitată a mediului de 

afaceri de a accesa, cofinanţa proiectele 
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 Dezvoltarea unor platforme logistice; 

 Posibilitatea de a atrage noi investiţii 

datorită apropierii oraşelor Tg. Mureş şi 

Târnăveni; 

 Crearea unei societăţi în care valorile 

imateriale ca obiceiurile populare, 

tradiţiile, cultura populară, 

meşteşugurile străvechi să reprezinte o 

valoare adăugată a comunei; 

 Oportunitatea înfiinţării unor muzee ale 

satului, centre multifuncţionale pentru 

înfiinţarea de ateliere pentru 

promovarea meşteşugurilor tradiţionale 

(organizarea de şcoli de meşteşugărit, 

etc.); 

finanţate din fonduri europene; 

 Orientarea turiştilor români către 

destinaţiile străine; 

 Capacitatea insuficientă de absorbţie a 

fondurilor europene destinate 

dezvoltării turistice a autorităţilor 

publice şi a mediului de afaceri; 

   Lipsa totală a întreprinderilor în 

domeniul dezvoltării cercetării şi a 

transferului de tehnologie; 

   Lipsa serviciilor de consiliere de 

specialitate pentru întreprinderi; 

  Cooperare foarte slabă între cercetarea 

universitară şi sectorul economic; 

  Lipsa de competenţă a 

întreprinzătorilor în ceea ce priveşte 

dezvoltarea micro-întreprinderilor; 

  Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

creşterea competitivităţii 

întreprinderilor; 

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

marketingul în cadrul IMM-urilor.  
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7.  PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa unui Planul local de acţiune 

pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi din surse agricole; 

 Existenţa unui plan de management de 

gestionare a deşeurilor la nivel 

judeţean; 

 Există un program de colectare 

selectivă a deşeurilor de hârtie, carton 

şi PET-uri; 

 Există operatori de protecţia mediului 

în judeţ; 

 Existenţa fructelor de pădure şi a 

diferitelor tipuri de ciuperci  zona 

comunei Găneşti; 

 Poluarea din cauza industriei 

prelucrătoare; 

 Poluare din cauza traficului în Găneşti; 

 Lipsa unor proiecte ecologice la nivelul 

comunităţii locale; 

 Lipsa promovării voluntariatului 

referitor la protecţia mediului 

înconjurător; 

 În unele locuri sunt utilizate cantităţi 

mari de îngrăşăminte chimice şi  

pesticide, pentru fertilizare, respectiv 

combaterea bolilor şi a dăunătorilor; 

  Fonduri insuficiente alocate pentru 

protecţia mediului (nici 5% din 

bugetele locale); 

 Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru 

protecţia mediului în cadrul 

întreprinderilor;  

Oportunităţi Ameninţări 

 Implicarea populaţiei  în activităţile de 

educaţie ecologică; 

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

protecţiei mediului; 

 Fonduri disponibile  din surse europene 

sau naţionale pentru susţinerea 

proiectelor de mediu; 

    Introducerea surselor regenerabile de   

energie; 

   Oportunitatea sprijinirii creării unor 

parteneriate între ONG-urile care 

derulează proiecte privind conservarea 

 Lipsa de colaborare a populaţiei pentru 

colectare selectivă a deşeurilor; 

 Schimbări climatice globale pot duce la 

alunecări de teren; 

 Degradarea cadrului natural (flora şi 

fauna) în cazul dezvoltării necontrolate 

a turismului; 

 Potenţial de poluare accidentală cu 

privire la evacuarea apelor uzate; 
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biodiversităţii sau promovarea valorilor 

imateriale locale şi administraţia 

publică locală în vederea implementării 

unor proiecte integrate de reabilitare  

inovativă a comunelor; 

  Investiţii în sisteme de producere şi 

furnizare de energie din surse 

regenerabile pentru instituţiile publice; 
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Mediu 
rural 

subdezvolt
at 

Stagnarea 
economiei 

venituri 
mici 

Infrastruct
ură fizică 
slab 
dezvoltată 

Coeziune 
socială 
slabă 

Servicii 
slab 

dezvoltate 

Piaţa 
produselor 
agricole 
slab 
dezvoltată 

Lipsuri 
tehnico-

edilitare în 
anumite 
localităţi 

Spirit de 
comunitat
e redus 

Servicii 
sociale 

inexistente 

Structură 
economică 
unilaterală

, sector 
IMM slab 
dezvoltat 

Drumuri 
neasfaltate
, 
nearanjate 

Segregare
a romilor 

Servicii de 
sănătate 

slab 
dezvoltate 
 

Lipsă 
grupuri de 
producător
i 

Lipsă de 
muncitori 
calificaţi 

Venituri 
mici, 

condiţii de 
viaţă mai 

slabă 

Buget 
local  
relativ 
redus 

Lipsă 
activităţi 
economice 
alternative 

Lipsă 
cunoştinţe 
specialitat

e şi de 
antrepreno

riat 

Multe 
cazuri 

sociale, 
bătrâni 

fără ajutor 

Indicator 
medic/loc
uitor mic 

Nivelul 
slab al 
serviciilor 
în 
învăţămân
t  

Dotarea 
slabă a 
şcolilor 

 

Părăsirea 
timpurie a 

şcolii 

Spirit 
antrepreno

rial slab 
dezvoltat 

 

Spirit 
antrepreno

rial slab 
dezvoltat 

Lipsa 
programel

or de 
formare 

Lipsa 
promovări

i 
importanţe

i 
şcolarizăii 

Venituri 
mici 

Comuna 
nu este 

atractivă 
pentru 
medici 

Nr. relativ 
scăzut de 
persoane 
juridice 

Starea 
grădiniţelo

r 
necorespu
nzătoare 

Absenţa 
unor spaţii 
comunitar

e a 
petrecerii 
timpului 

Starea  
necorespu
nzătoare a 
mediului 
înconjurăt

or 

Curăţenia 
străzilor 

Lipsa 
promovări

i 
voluntariat

ului 

Lipsa 
educaţiei 

pentru 
mediul 

înconjurăt
or 

Nr. mic de 
angajaţi cu 
cunoştinţe 
administra

tive 
superioare 

Lipsa 
iniţiativelo

r  

Arborele 
problemelor
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Mediu 
rural 
dezvoltat 

Dezvoltar
ea 

economie
i venituri 
mai mari 

Infrastruc
tură fizică 
dezvoltată

Coeziune 
socială 

dezvoltată

Servicii 
dezvoltate 

Piaţa 
produselo
r agricole 
dezvoltată

Existenţa 
reţelei de 
canalizare 

Spirit de 
comunitat
e 
dezvoltat 

Servicii 
sociale 

corespunz
ătoare 

Diverzific
area 
economie
i 

Drumuri 
asfaltate, 
aranjate 

Integrarea 
romilor 

Servicii 
de 

sănătate 
dezvoltate
 

 Înfiinţare 
grupuri 
de 
producăto
ri 

Muncitori 
calificaţi 

Venituri 
mai mari, 
condiţii 
de viaţă 

mai bune 

Buget 
local  
corespunz
ător 

Activităţi 
economic
e 
alternativ
e 

Cunoştinţ
e de 

specialitat
e şi de 

antrepren

Ajutor 
social pt. 
bătrâni  

Indicator 
medic/loc
uitor 
corespunz
ător 

Servicii 
educaţion
ale 
dezvoltate 

Dotarea 
corespunz
ătoare a 
şcolilor 

 

Diminuar
ea 

părăsirii 
timpurie a 

şcolii 

Spirit 
antrepren

orial 
dezvoltat 

 

Spirit 
antrepren

orial 
dezvoltat 

Programe 
de 

formare 

Promovar
ea 

importanţ
ei 

şcolarizăii

Venituri 
mai mari 

Comuna 
este 

atractivă 
pentru 
medici 

Nr. 
crescut de 
persoane 
juridice 

Starea 
corespunz
ătoare a 

grădiniţel
or 

Spaţii 
comunitar

e a 
petrecerii 
timpului 

Starea  
corespunz
ătoare a 
mediului 
înconjurăt

Străzi 
curate 

Promovar
ea 

voluntaria
tului 

Educaţie 
pentru 
mediul 

înconjurăt
or 

Cunoştinţ
e 

administr
ative 

superioar

Existenţa 
iniţiativel

or  

Arborele 
obiectivelor 
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Partea a IV-a  Strategia de dezvoltare 
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1. Diagnoza şi identificarea categoriei de abordare strategică 
1. Caracteristici pozitive:  

Existenţa unui potenţial economic.  

Comuna Găneşti deţine câteva atuuri economice care îl disting: implicarea autorităţilor publice în 

sprijinirea activităţilor economice, infrastructură rutieră avantajoasă pentru transportul de mărfuri, 

cadru natural deosebit, varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de 

turism şi din care rezultă diversificarea activităţilor agricole, condiţii favorabile pentru dezvoltarea 

diferitelor forme de turism, numărul persoanelor juridice active din punct de vedere juridic ce 

revine la 1.000 de locuitori, este mare faţă de alte comune (însă mic faţă de nivel naţional, 16,99‰ 

faţă de 32,1‰ la nivel naţional). În comună există tradiţie în producţia de struguri şi de vinuri albe. 

Vinurile de pe Podişul Târnavelor sunt cunoscute în toată ţara. Baza tehnico-materială agrară ale 

gospodăriilor este peste nivelul mediu pe ţară.  

Poziţionarea geografică strategică şi accesibilitate ridicată  

Comuna Găneşti beneficiază de o accesibilitatea din punct de vedere rutier, feroviar şi aerian; este 

traversat de rute importante de transport rutier: DJ 145 şi DJ145A; este situat la 32 km de oraşul Tg. 

Mureş şi la 5,5 km de Târnăveni. 

Existenţa unui potenţial crescut în domeniul locuirii  

Comuna dispune de importante terenuri pentru dezvoltare. Suprafaţa locuibilă medie este 

corspunzătoare (37,94 mp/locuinţă). Comuna Găneşti este racordat la utilităţi, poluarea mediului 

este medie, accesul la infrastructuri de comerţ este corespunzător. În comună există un număr 

ridicat de proiecte imobiliare, au avut loc îmbunătăţiri ale condiţiilor de locuire, prin dezvoltarea 

noilor proiecte. Autorităţile locale s-au implicat în rezolvarea problemelor de echipare edilitară. 

Potenţial demografic  

Rata natalităţii a avut evoluţii pozitive în ultimii ani, în condiţiile în care la nivel naţional există o 

serie de probleme demografice. Rata mortalităţii, gradul de îmbătrânire, rata de dependenţă 

demografică au valori mai mici decât la nivel judeţean sau naţional. Există echilibru în împărţirea 

populaţiei pe sexe: 51,66% persoane de sex feminin şi 48,33% persoane de sex masculin. 

Diversitatea religioasă extrem de accentuată: 56,14% - reformată, 26,29% ortodoxă, 6,15% romano-

catolică, 3,13% unitariană, restul populaţiei este de altă religie, atei sau fără religie, diversitate 

culturală: 65,5% maghiari, 24,55% români, 9,15% romi, 0,05% alte etnii;  
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2. Caracteristici negative:  

Calitatea relativ scăzută a serviciilor.  

Deşi existente, serviciile de alimentare cu apă, canalizare, servicii de asigurare a siguranţei 

cetăţeanului, serviciu de transport public nu este satisfăcător şi necesită investiţii importante în 

continuare.  

Serviciile comunitare sunt insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru 

victime ale violenţei domestice etc.. Nu există asociaţii sau fundaţii care activează în domeniul 

social. Nu există grădiniţă cu program prelungit. 

Suprafaţa spaţiilor verzi existente raportată la numărul de locuitori este foarte scăzută. Se constată 

lipsa unor amenajări de petrecere a timpului liber 

Economie 

Se constată lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor. 

În ultimele decenii s-a intensificat migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre  

zone mai dezvoltate. 

Lipseşte inovaţia în domeniul agricol şi valorificarea cunoştinţelor moderne în acest domeniu. În 

ultimele decenii a avut loc dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice 

microregiunii (ex. cireşele, merele). 

Numărul femeilor întreprinzători sau manageri în cadrul întreprinderilor din comună este redus, nu 

există structuri şi programe care ar încuraja afacerile orientate spre piaţă. Din partea tinerilor se 

constată lipsa iniţiativelor de afaceri. 

Nu există locuri de muncă pentru persoane din categorii vulnerabile. 

Turism 

Marketingul turistic nu este suficient de dezvoltat, sunt reduse elementele de informare şi de 

publicitate.  

Mediul înconjurător 

Poluarea se datorează mai ales industriei prelucrătoare şi traficului în Găneşti. Se constată lipsa 

unor proiecte ecologice la nivelul comunităţii locale, lipsa promovării voluntariatului referitor la 

protecţia mediului înconjurător. 
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Concluzii:  

 Dezvoltarea comunei nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi 

capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe 

operaţionale;  

 Comuna Găneşti se confruntă cu probleme specifice unei comune în plină dezvoltare;  

 Comuna Găneşti se află mult deasupra altor comunităţi similare datorită poziţionării 

geografice şi a altor caracteristici specifice comunei;  

 Comuna Găneşti deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea economică;  

 Creşterea calităţii vieţii în comuna Găneşti este un element strategic indispensabil 

dezvoltării viitoare a comunei;  

 Succesul strategiei depinde de capacitatea administraţiei publice locale de a coopera cu 

mediul privat şi comunitatea, de a implementa proiectele, de a le monitoriza, evalua şi 

corecta în timp.  
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Viziunea 

Viziunea comunei Găneşti a fost formulată de membrii comunităţii locale ca urmare a întâlnirilor, 

workshopurilor derulate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic nr. 1 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 
Trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai 

mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional. Influenţa 

semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport şi a serviciilor 

publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă rezolvarea 

problemelor existente la nivelul comunei.  

Obiectiv 
strategic 
Nr.2 
Dezvoltare
a 
economică 
 

Viziunea de dezvoltare 
Comuna Găneşti va fi o comună multiculturală şi europeană în care 

oamenii cu spirit de antreprenor şi cu încredere în sine produc, 

comercializează şi se dezvoltă prin cooperare. 

Obiectiv general 
Dezvoltare economică şi socială a comunei Găneşti, care să aducă 

pe termen lung la creşterea calităţii vieţii 

Obiectiv 
strategic 
Nr.3 
Dezvoltar
ea 
serviciilor 
publice 
 

Obiectiv 
strategic 
Nr.4 
Dezvoltare
a 
serviciilor 
sociale 
 

Ob. strat. 
Nr.5 
Dezvoltare
a 
capacităţii 
administr
ative 
 

O.strategi
c nr.1 
Moderniz
area şi 
extindere
a 
infrastruc
turii 

Obiectiv 
strategic 
Nr.6 
Asigurar
ea 
calităţii 
mediului 
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Modernizarea şi extinderea infrastructurii urbane (drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea 

infrastructurii de agrement este o necesitate şi poate bloca dezvoltarea economică, spaţială şi 

socială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea ansamblurilor imobiliare şi a locuinţelor, precum şi dezvoltarea zonelor comerciale 

face necesară dezvoltarea infrastructurii de acces.  

Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi chiar 

stringentă. Vechimea şi gradul de uzură al sistemului de alimentare cu apă, cu efecte asupra calităţii 

apei potabile, precum şi reţeaua de canalizare subdimensionată şi lipsa acesteia în unele sate 

influenţează negativ calitatea vieţii locuitorilor comunei.  

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei implică accesul la utilităţi publice de calitate a tuturor 

locuitorilor săi. Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora să aibă o logică: mai 

întâi se intervine asupra reţelelor de utilităţi, se îngroapă reţelele de telecomunicaţii, apoi se 

asfaltează străzile şi trotuarele. De aceea, se recomandă ca activităţile referitoare la utilităţi să fie 

incluse într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul similar pentru modernizarea 

drumurilor.  

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum şi construirea unor obiective pentru petrecerea 

timpului liber vor putea valorifica mai mult potenţialul de dezvoltare al comunei şi resursele sale 

naturale (păduri, terenuri pentru dezvoltare). 

 

Obiectivul strategic nr. 1 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 
 

Măsura 
nr.1.1.Moderniz
area 
infrastructurii 
rutiere şi de 
acces 

Măsura nr.1.2 
Modernizarea 
şi extinderea 
structurii 
tehnico-
edilitare 

Măsura 
nr.1.3.Dezvoltare
a infrastructurii 
de agrement 
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Obiectivul strategic nr. 2 

Dezvoltarea economică a comunei 
Reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunităţi, fundamentul dezvoltării globale. 

Practic, activităţile sociale şi culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea 

economică. Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să ţină cont de 

avantajele ce derivă din amplasarea comunei relativ la căile de comunicaţie şi transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aceea, se va sprijini dezvoltarea şi extinderea gamei de produse şi servicii oferite la nivel local 

astfel încât aceste avantaje să fie valorificate corespunzător.  

Fructificarea avantajelor ce derivă din amplasarea comunei faţă de căile de comunicaţie şi transport, 

precum şi potenţialul de valorificare a terenurilor disponibile trebuie să ducă pe termen lung la o 

creştere a numărului de investiţii. 

Trebuie recurs la o analiză a oportunităților de investire concomitentă cu promovarea acestora în 

rândul stakeholderilor, şi acordarea de facilităţi (în limitele legislaţiei în vigoare) investitorilor.  

Contactul permanent al administraţiei publice cu mediul privat, crearea unor centre de informaţii, 

introducerea mijloacelor electronice în comunicare, transparentizarea administraţiei locale sunt 

factori care pot spori încrederea investitorilor şi pot genera noi locuri de muncă. 

 

 

 

Măsura nr.1.1. 
Crearea 
infrastructurii 
pentru 
dezvoltarea 
afacerilor 

Măsura nr.1.2 
Dezvoltarea 
turismului 

Măsura 
nr.1.3.Promova
rea 
parteneriatului 
public-privat 

Obiectivul strategic nr. 2 

Dezvoltarea economică a comunei 
 

Măsura nr.1.4. 
Atragerea 
investiţiilor 
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Obiectivul strategic nr. 3 

Dezvoltarea serviciilor publice 
Obiectivele dezvoltării serviciilor publice sunt rezolvarea nevoilor de bază ale comunităţii şi 

asigurarea unui echilibru între nevoi şi resurse. Evoluţia planificată a acestor servicii este foarte 

importantă întrucât ele au o influenţă semnificativă asupra calităţii vieţii membrilor colectivităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic nr. 4 

Dezvoltarea serviciilor publice 
Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, serviciile sociale, 

motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei 

de dezvoltare este absolut necesară.  

Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât ele au o 

influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea 

serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate pentru comuna Găneşti. 

Dotarea materială a unităţilor de învăţământ; starea tehnică a locurilor unde se desfăşoară activitatea 

educativă, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru victime ale 

violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor economice 

şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie reclamă 

creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale.  

Scopul educaţiei este de a forma oamenii ca elemente active ale societăţii civile. Educaţia începe 

încă din primii ani de viaţă şi continuă pe tot parcursul vieţii. 

Măsura nr.3.1 
Modernizarea 
iluminatului 
public 

Măsura nr.3.2 
Modernizarea 
gestionării 
deşeurilor 

Măsura nr.3.3 
Modernizarea 
transportului 
public de 
călători 

Obiectivul strategic nr. 3 

Dezvoltarea serviciilor publice 
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Educaţia de calitate presupune accesul grupului ţintă la infrastructură modernă, dotări 

corespunzătoare şi trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea 

calificării sau recalificării profesionale. 

  

 

Obiectivul strategic nr. 5 

Dezvoltarea capacităţiilor administrative 
Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiţia 

elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale.  

Obiectivul acestei priorităţi este de a contribui la crearea unei administraţii publice locale mai 

eficace şi mai eficiente în beneficiul socio-economic al comunei Găneşti. 

Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, formularea de politici publice, 

managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, a răspunde nevoilor de a îmbunătăţi sistemul de 

luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice. 

Pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităţii administraţia publică locală are nevoie de 

resurse umane instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa informaţiilor, lipsa planificării sunt doar 

câteva cauze care pot sta la baza potenţialului limitat al administraţiei publice de a accesa diverse 

surse de finanţare existente. Strategia propune acordarea unei atenţii mai ridicate scrierii şi 

implementării de proiecte, pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene. 

Măsura nr.4.1 
Modernizarea şi 
dezvoltarea 
serviciilor de 
sănătate 

Măsura nr.4.2 
Modernizarea 
serviciilor de 
educaţie şi 
culturale 

Măsura nr.4.3 
Dezvoltarea 
serviciilor 
sociale 

Obiectivul strategic nr. 4 

Dezvoltarea serviciilor publice 

Măsura nr.4.4 
Creşterea 
siguranţei 
publice 
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Obiectivul strategic nr. 6 

Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire 
Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu menţinerea unui 

echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural.  

Protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă a comunei Găneşti, servind la menţinerea 

calităţii vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică şi 

socială, protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acţiunile desfăşurate de mediul 

de afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de 

dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generaţiilor 

viitoare la resursele existente. 

 

 
 
 

Măsura nr.5.1 
Dezvoltarea 
resurselor umane 

Măsura nr.5.2 
Dezvoltarea 
serviciilor de e-
administraţie 

Măsura nr.5.3  
Creşterea 
eficienţei 
activităţii 
administraţiei 
publice locale 

Obiectivul strategic nr. 5 

Dezvoltarea capacităţilor administrative 
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Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăţi, fiind un element crucial 

pentru progresul economic, social şi cultural. Experienţa a arătat că satisfacerea corespunzătoare 

a nevoii de locuinţe a necesitat, pentru toate statele europene, existenţa unor elemente de 

politică publică în domeniul locuirii şi a unor intervenţii pe piaţa de locuinţe. Locuirea poate 

influenţa, direct sau indirect, competitivitatea oraşelor, fiind astfel unul dintre factorii care 

contribuie la dezvoltarea economică locală. Ca răspuns la schimbările fundamentale ale 

economiei mondiale, administraţiile locale şi regionale încep să folosească tot mai mult 

condiţiile de locuire ca un avantaj competitiv pentru creşterea economică 

  

 

Măsura 
nr.6.1.Prevenirea 
poluării aerului 

Măsura nr.6.2. 
Eficienţa 
energetică şi 
surse alternative 
de energie 

Măsura nr.6.3. 
Îmbunătăţirea 
aspectului 
comunei 

Obiectivul strategic nr. 6  

Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de 

locuire 
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1. Planul de acţiune 
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Obiectivul strategic nr. 1 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 

M 1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 

P 1.1.1. Asfaltarea drumurilor secundare 

P 1.1.2.  Modernizare drumuri 

P 1.1.3. Amenajare parcării 

P 1.1.4. Realizarea unor piste de biciclete 

M 1.2. Modernizarea şi extinderea structurii tehnico-edilitare 

P 1.2.1. Extinderea canalizării menajere 

P 1.2.2. Înfiinţarea toaletei publice  

M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

P 1.3.1. Amenajare de parcuri, spaţii verzi 

P 1.3.2. Dezvoltarea zonelor de agrement 

P 1.3.3. Îmbunătăţirea aspectului localităţii 

 

Obiectivul strategic nr. 2 

Dezvoltarea economică a comunei 

M 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor cu accent ridicat pe activităţi 

turistice 

P 2.1.1. Amenajarea băii Bede 

P 2.1.2. Crearea unui centru de informare 

M 2.2. Dezvoltarea turismului 

P 2.2.1. Extinderea ofertei de turism 

P 2.2.2. Dezvoltarea agroturismului 

M 2.3. Atragerea investiţiilor 

P 2.3.1. Promovarea comunei prin participare la diverse evenimente 

P 2.3.2. Elaborarea unei strategii pentru atragerea investiţiilor 

P 2.3.3. Facilitarea accesului companiilor la plata taxelor şi impozitelor locale prin 

informatizarea serviciilor oferite 

M 2.4. Promovarea parteneriatului public-privat 

P 2.4.1. Centru de resurse informaţionale şi comunicare pentru mediul de afaceri local. 
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P 2.4.2. Organizarea de cursuri în domeniul procedurilor administrative legate de deschiderea 

unei noi afaceri. 

P 2.4.3. Realizarea unor parteneriate de tip public privat pentru operarea unor utilităţi şi investiţii 

publice 

P 2.4.4. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială. 

 

 

 

Obiectivul strategic nr. 3 

Dezvoltarea serviciilor publice 

M 3.1. Modernizarea iluminatului public 

P 3.1.1. Extinderea sistemului de iluminat public 

M 3.2. Modernizarea gestionării deşeurilor 

P 3.2.1. Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor  

P 3.2.2. Promovarea reciclării deşeurilor solide reutilizabile 

M 3.3. Modernizarea transportului public de călători. 

P 3.3.1. Dezvoltarea de noi trasee de transport 

M 3.4. Creşterea siguranţei cetăţenilor comunei 

P 3.4.1. Campanie de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului 

P 3.4.2. Dotarea servicului public de poliţie cu echipamente şi infrastructură specifică 

 

 

Obiectivul strategic nr. 4 

Dezvoltarea serviciilor sociale 

M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

P 4.1.1. Extinderea serviciilor medicale  

P 4.1.2. Program local de promovare a sănătăţii 

P 4.1.3. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi crearea unui plan de management al 

serviciilor medicale şi socio-medicale 

M .4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie şi culturale 

P 4.2.1. Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care reprezintă risc de abandon 
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şcolar 

P 4.2.2. Organizarea unor evenimente culturale periodice 

P 4.2.3. Sisteme informatice de educaţie e- learning în şcoli 

P 4.2.4. Dezvoltarea activităţilor de tip after school 

P 4.2.5. Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor şcolii 

P 4.2.6. Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare socială 

P 4.2.7. Modernizarea şi dotarea şcolilor 

P 4.2.8. Reabilitarea căminului cultural din localitatea Găneşti 

M 4.3 Dezvoltarea serviciilor sociale 

P 4.3.1. Creşterea calităţii şi a numărului serviciilor sociale oferite în comună 

P 4.3.2. Identificarea  de oportunităţi pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate 

P 4.3.3. Crearea unui Centru multifuncţional pentru persoane vârstnice  

P 4.3.4. Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale 

P 4.3.5. Construcţii de locuinţe sociale 

M 4.4. Creşterea siguranţei populaţiei 

P 4.4.1. Realizarea unui sistem de supraveghere video a localităţilor componente 

 

Obiectivul strategic nr. 5 

Dezvoltarea capacităţiilor administrative 

M 5.1. Dezvoltarea resurselor umane 

P 5.1.1. Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice respectiv: 

managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar 

P 5.1.2. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile locale din România şi din alte 

localităţi din Uniunea Europeană 

M .5.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie 

P 5.2.1. Creşterea performanţei administraţiei publice locale prin implementarea unor soluţii de 

tip e-guvernare 

P 5.2.2. Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul primăriei comunei  

M 5.3.  Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale 

P 5.3.1. Actualizarea strategiei de dezvoltare a comunei 

P 5.3.2. Organizarea unor consultări periodice pentru a identifica nevoile comunităţii 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti  2014-2020 

 156

 

P 5.3.3. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea unor 

proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi utilităţilor cu localităţile învecinate 

P 5.3.4. Construirea şi dotarea unei clădiri ai Administraţiei Publice 

Obiectivul strategic nr. 6 

Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire 

M 6.1. Prevenirea poluării aerului 

P 6.1.1. Campanie de promovare a transportului ecologic 

P 6.1.2. Măsuri de protecţie la activităţi agricole 

M  6.2. Eficienţa energetică şi surse alternative de energie 

P 6.2.1. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică penru iluminatul public 

P 6.2.2. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice 

P 6.2.3. Introducerea, în toate instituţiile publice, a becurilor cu consum energetic redus 

P 6.2.4. Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice 

M 6.3. Îmbunătăţirea aspectului comunei 

P 6.3.1. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a străzilor 

P 6.3.2. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi 

P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor în privinţa protecţiei mediului 

P 6.3.4. Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător 

P 6.3.5. Construirea unor spaţii de joacă pentru copii 

 

 

Secţiune Măsură 

1. Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii 

M 1.1.Modernizarea infrastructurii rutiere şi 

de acces 

M 1.2 Modernizarea şi extinderea structurii 

tehnico-edilitare 

M 1.3.Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

2. Dezvoltarea economică a comunei M 2.1. Crearea infrastructurii pentru 

dezvoltarea afacerilor cu accent ridicat pe 

activităţi turistice 

M 2.2. Dezvoltarea turismului 
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M 2.3 . Atragerea investiţiilor 

M 2.4. Promovarea parteneriatului public-

privat 

3. Dezvoltarea serviciilor publice M 3.1. Modernizarea iluminatului public 

M 3.2. Modernizarea gestionării deşeurilor 

 M 3.3. Modernizarea transportului public de 

călători. 

4. Dezvoltarea serviciilor sociale M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor 

de sănătate 

M 4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie şi 

culturale 

M 4.3 Dezvoltarea serviciilor sociale 

M 4.4 Creşterea siguranţei populaţiei 

5. Dezvoltarea capacităţiilor 

administrative 

M 5.1. Dezvoltarea resurselor umane 

M5.2. Dezvoltarea serviciilor de e-

administraţie 

M 5.3. Creşterea eficienţei activităţii 

administraţiei publice locale 

6. Asigurarea calităţii mediului şi a 

condiţiilor de locuire 

M 6.1. Prevenirea poluării aerului 

M 6.2. Eficienţa energetică şi surse alternative 

de energie 

M 6.2. Eficienţa energetică şi surse alternative 

de energie 
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2. Diagrama Gantt 

Obiective specifice-Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P1.1.1.Asfaltarea drumurilor 
secundare 

       

P1.1.2.Modernizare drumuri        

P1.1.3 Amenajare parcări        

P 1.1.4. Realizarea unor piste de 
biciclete 

       

P 1.2.2. Modernizarea şi extinderea 
reţelei de canalizare 

       

P 1.2.3. Înfiinţare toaletă publică        

P 1.3.1.Amenajare de parcuri        

P 1.3.2. Dezvoltarea zonelor de 
agrement 

       

P1.3.3. Îmbunătăţirea aspectului 
localităţii 

       

P 2.1.1. Amenajarea băii Bede        

P 2.1.2. Crearea unui centru de 
informare 

       

P 2.2.1. Extinderea ofertei de 
turism 

       

P 2.2.2. Dezvoltarea agroturismului        

P 2.3.1. Promovarea comunei prin 
participare la diverse evenimente 

       

P 2.3.2. Elaborarea unei strategii 
pentru atragerea investiţiilor 

       

P 2.3.3. Facilitarea accesului 
companiilor la plata taxelor şi 
impozitelor locale prin 
informatizarea serviciilor oferite 

       

P2.4.1. Centru de resurse 
informaţionale şi comunicare 
pentru mediul de afaceri local 

       

P 2.4.2. Organizarea de cursuri în 
domeniul procedurilor 
administrative legate de 
deschiderea unei noi afaceri 

       

P 2.4.3. Realizarea unor 
parteneriate de tip public privat 
pentru operarea unor utilităţi şi 
investiţii publice 

       

P 2.4.4. Participarea grupurilor 
vulnerabile la economia socială 
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vulnerabile la economia socială 

P 3.1.1.Extinderea sistemului de 
iluminat public 

       

P 3.2.1. Dezvoltarea sistemului de 
colectare selectivă a deşeurilor  

       

P 3.2.2. Promovarea reciclării 
deşeurilor solide reutilizabile 

       

P 3.3.1. Dezvoltarea de noi trasee 
de transport 

       

P 3.4.1. Campanie de informare cu 
privire la siguranţa cetăţeanului 

       

P 3.4.2. Dotarea serviciului public 
de poliţie cu echipamente şi 
infrastructură specifică 

       

P 4.1.1. Extinderea serviciilor 
medicale  

       

P 4.1.2. Program local de 
promovare a sănătăţii 

       

P 4.1.3. Evaluarea stării de sănătate 
a populaţiei şi crearea unui plan de 
management al serviciilor medicale 
şi socio-medicale 

       

P 4.2.1. Promovarea importanţei 
şcolarizării în rândul populaţiei 
care reprezintă risc de abandon 
şcolar 

       

P4.2.2. Organizarea unor 
evenimente culturale periodice 

       

P 4.2.3. Sisteme informatice de 
educaţie e- learning în şcoli 

       

P 4.2.4. Dezvoltarea activităţilor de 
tip after scool 

       

P 4.2.5. Dotarea laboratoarelor şi 
atelierelor şcolii 

       

P 4.2.6. Educaţie pentru viaţă şi 
responsabilizare socială 

       

P 4.2.7. Modernizarea şi dotarea 
şcolilor 

       

P 4.2.8. Reabilitarea căminului 
cultural din localitatea Găneşti 

       

P 4.3.2. Identificarea  de 
oportunităţi pentru integrarea pe 
piaţa muncii a persoanelor 
defavorizate 

       

P 4.3.3. Crearea unui Centru 
multifuncţional pentru persoane 
vârstnice  

       

P 4.3.4. Specializarea resurselor 
umane implicate în furnizarea 
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umane implicate în furnizarea 
serviciilor sociale 

P 4.3.5. Construcţii de locuinţe 
sociale 

       

P 4.4.1. Realizarea unor piste de 
bicicletă 

       

P 5.1.1. Pregătirea personalului din 
administraţia publică în domenii 
strategice respectiv: managementul 
proiectelor, achiziţii publice, 
management financiar 

       

P 5.1.2. Organizarea schimbului de 
experienţă cu autorităţile locale din 
România şi din alte localităţi din 
Uniunea Europeană 

       

P 5.2.1. Creşterea performanţei 
administraţiei publice locale prin 
implementarea unor soluţii de tip e-
guvernare 

       

P 5.2.2. Implementarea sistemului 
de management al calităţii la 
nivelul primăriei comunei Găneşti 

       

P 5.3.1. Actualizarea strategiei de 
dezvoltare a comunei 

       

P 5.3.2. Organizarea unor 
consultări periodice pentru a 
identifica nevoile comunităţii 

       

P 5.3.3. Înfiinţarea unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară pentru 
implementarea unor proiecte 
comune de dezvoltare a 
infrastructurii şi utilităţilor cu 
localităţile învecinate 

       

P 5.3.4. Construirea şi dotarea unei 
clădiri ai Administraţiei Publice 

       

P 6.1.1. Campanie de promovare a 
transportului ecologic 

       

P 6.1.2. Măsuri de protecţie la 
activităţi industriale 

       

P 6.2.1. Sisteme fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică 
penru iluminatul public 

       

P 6.2.2. Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a clădirilor publice 

       

P 6.2.3. Introducerea, în toate 
instituţiile publice, a becurilor cu 
consum energetic redus 

       

P 6.2.4. Montarea de panouri solare 
pe clădirile instituţiilor publice 
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P 6.3.1. Modernizarea arhitecturală 
şi peisagistică a străzilor 

       

P 6.3.2. Modernizarea arhitecturală 
şi peisagistică a spaţiilor verzi 

       

P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de 
educare a copiilor şi tinerilor în 
privinţa protecţiei mediului 

       

P 6.3.4. Încurajarea voluntariatului 
în acţiunile de curăţare a mediului 
înconjurător 

       

P 6.3.5. Construirea unor spaţii de 
joacă pentru copii 
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3. Analiza efectelor sociale, economice şi cele 
asupra mediului 
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Efecte sociale 
Obiectivele şi domeniile de intervenţie menţionate în strategia de dezvoltare nu pot acoperi toate 

domeniile de dezvoltare în comună. Strategia elaborată este un concept integrat de dezvoltare, care 

se bazează pe priorităţi. În cazul în care intervenţia se realizează numai în anumite puncte (sectoare, 

instituţii) şi lipsa de balanţă (atingerea anumitor scopuri în dauna altora) se menţine pentru o 

perioadă mai îndelungată în activitatea de dezvoltare, atunci principiile de bază ale planificării 

(sustenabilitate, egalitatea de şanse, parteneriat) dispar şi nici scopurile de bază nu vor fi atinse.  

Întărirea societăţii civile locale, extinderea relaţiilor intercomunitare fac posibilă ca societatea civilă 

să-şi asume multe responsabilităţi din sfera protecţiei sociale, a combaterii şomajului, a 

îmbunătăţirii nivelului de trai, a întăririi spiritului de apartenenţă. De-asemenea „civilii” – dacă 

devin parte a procesului – pot să contribuie la procesul de planificare şi la procesul de 

implementare, întărind influenţa lor socială. Astfel, sfera civică contribuie la atingerea scopurilor.  

Ca un rezultat al dezvoltării sănătăţii, educaţiei şi a protecţiei sociale se arată o societate reînnoită, 

mai sănătoasă, capabilă să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă, care este capabilă să se 

ocupe cu conflictele provenite din situaţia actuală stagnantă şi din schimbările economice. În timp 

ce educaţia publică mereu schimbătoare devine instrumentul şi scena integrării – coeziunii – 

sociale, cursurile de formare profesională, sistemul de formare adaptat la cerinţele pieţei forţei de 

muncă devine un actor important în dezvoltarea dinamică a economiei locale, în creşterea salariilor, 

în „păstrarea” tinerilor – deci, în oprirea proceselor demografice dezavantajoase.  

Extinderea serviciilor culturale eficiente stimulează crearea unui mod de viaţă „sănătos”, iar 

instituţiile – cu activităţile lor culturale, tradiţionale – întăresc gândirea comună, şi sentimentul de 

apartenenţă la comunitate. Produsele materiale şi intelectuale tradiţionale, caracteristice numai 

acestei zone, întăresc identitatea locuitorii comunei Găneşti prin conservarea tradiţiilor şi a 

patrimoniului cultural. Totodată, aceste produse contribuie la crearea imaginii bine definite şi unice 

a microregiunii pentru actorii externi (investitori, turişti).  

 

Efecte economice 
Dezvoltarea comunei Găneşti este influenţată în mare măsură de producţia ei economică, 

competitivitatea ei, deschiderea ei faţă de inovare, de noutăţi, capacitatea de a se adapta la mediul 

schimbător. În scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai multe procese trebuie să se 

întâmple simultan şi cu succes. Dacă una dintre aceste procese eşuează, atingerii scopului de bază 

ajunge sub semnul întrebării.  

Competitivitatea actorilor economici locali este slabă, avantajele lor comparative apar în cheltuielile 

scăzute legate de salarii. Cheia dezvoltării comunei Găneşti constă în intensificarea economiei, în 
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dezvoltarea serviciilor legate de dezvoltarea întreprinderilor şi în exploatarea posibilităţilor turistice.  

Actorii economici ai comunei trebuie să devină capabili de a se folosi de aceste posibilităţi.  

În structura economică a comunei, un rol definitiv în crearea valorilor au acele sectoare care nu 

reprezintă domenii majore nici în economia globală, nici în structura naţională. În aceste arii de 

activitate competiţia naţională şi internaţională este foarte puternică, pieţele naţionale şi străine sunt 

pline de produse comune comerciale, dinamismul extinderii acestor pieţe este slabă. Dacă structura 

ei nu se schimbă, economia comunei este condamnată la o creştere de nivel scăzut, la nivel scăzut 

de profit, la rată scăzută a investiţiilor, la decalaj tehnologic. Condiţia de bază a schimbării 

structurale este crearea mediului economic inovator.  

Unul dintre punctele slabe ale economiei locale este şomajul. Nivelul scăzut al utilizării forţei de 

muncă şi rata populaţiei inactive este destul de mare. Aceste date înseamnă că veniturile familiilor 

sunt scăzute, astfel nivelul de consum al populaţiei este la fel scăzut. Cererea pentru produsele şi 

serviciile locale este de-asemenea mică, şi limitează într-o mare măsură posibilităţile de dezvoltare 

ale producătorilor şi prestatorilor locali. În cazul lipsei de creştere a utilizării forţei de muncă, 

efectele pozitive ale dezvoltării economiei nu se regăsesc la nivelul populaţiei şi astfel inegalităţile 

sociale pot deveni şi mai accentuate.  

Succesul economic al comunei se poate atinge numai în urma întăririi parteneriatului, a cooperării 

mai strânse între actorii locali. Succesele individuale devin sustenabile pe termen lung numai în 

condiţia în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai generală şi cu eficienţă mai extinsă.  

Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea ei pe termen lung, de evitarea 

conflictelor interne, de pregătirea actorilor la schimbările ciclice ale pieţei. Succesul poate fi atins 

numai în cazul în care preţul lui poate fi plătit din punct de vedere social şi al mediului.  

Extinderea nivelului de utilizare a forţei de muncă  - după experienţele naţionale şi internaţionale – 

se aşteaptă din sfera întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea sectorului IMM nici dezvoltarea 

economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul teritoriu al regiunii nu se va realiza. În cadrul 

IMM-urilor un rol important au întreprinderile care produc valoare adăugată şi care se ocupă cu 

activităţi tradiţionale, deoarece aceste întreprinderi au cele mai mari perspective. Luarea în 

considerare a criteriilor ecologice în procesul de schimbare (şi de stimulare) a structurii economice 

asigură sustenabilitatea creşterii economice bazată pe schimbare de structură.   

Economia comunei s-a dezvoltat într-o direcţie greşită în ultimele decenii: nivelul prelucrării 

bunurilor produse în comună nu s-a crescut, valoarea adăugată s-a limitat. Dacă acest proces poate 

fi oprit, valoarea produsă în comună se va creşte, perspectivele întreprinderilor şi situaţia populaţiei 

locale se vor îmbunătăţi. 
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Receptivitatea IMM-urilor din comună pentru inovare şi noutăţi este limitată.  Majoritatea 

inovaţiilor care apar pe pieţele internaţionale şi ar putea fi aplicate nici nu ajung la întreprinzători, 

cunoştinţele conducătorilor şi ale managementului în cele mai multe cazuri sunt insuficiente pentru 

introducerea noutăţilor. Prin crearea condiţiilor de bază şi prin creşterea nivelului de cunoaştere al 

întreprinzătorilor se extinde cercul acelora care se adaptează în mod flexibil la condiţiile 

schimbătoare ale pieţei, care pătrund pe pieţele externe şi devin angajatori stabili.  
 

În comună numărul întreprinderilor nou înfiinţate nu este scăzută, dar pentru ei nu este asigurat un 

cadru incubator. Astfel, multe idei promiţătoare nu pot fi realizate, şi mai multe firme cu 

perspectivă sunt condamnate la nereuşită. Prin lărgirea cadrelor incubatoare, mai multe firme nou-

înfiinţate pot să se consolideze pe piaţă, pot să devină elementul stabil al economiei.     

Instrumentul – astăzi numai marginal folosit – al sustenabilităţii şi al obţinerii unui avantaj 

competitiv este utilizarea timpurie a tehnologiilor care ocrotesc mediul. Prin introducerea acestora – 

pe lângă creşterea temporară a nivelului de costuri – se poate atinge o îmbunătăţire durabilă a 

competitivităţii, şi în acelaşi timp se poate micşora şi gradul de poluare mediului, îmbunătăţind 

calitatea vieţii populaţiei.  

Utilizarea informaticii în sfera întreprinzătorilor este redusă. Extinderea cadrelor infrastructurale ale 

tehnologiilor informaţionale, răspândirea utilizării lor reduc dezavantajele, şi fac posibilă apariţia 

unor noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăţi competitivitatea întreprinzătorilor prin crearea 

condiţiilor de adaptare flexibilă la piaţă.   
 

Efecte asupra mediului 
Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului poate fi posibil numai după elaborarea 

programelor operative pe de o parte, iar pe de altă parte după crearea şi funcţionarea unui sistem 

corespunzător de informare şi monitoring.  Bazându-se pe cercetările empirice existente pot fi 

menţionate deja în strategie relaţiile de cauză-efect dovedite în practică care fac referire la 

schimbările cele mai importante ale mediului şi la conflictele potenţiale care apar în cursul 

realizării.  

Din perspectiva menţinerii stabilităţii sensibile a ecosistemei şi a creării unui sistem optim de 

economie, mediu şi societate bazate pe principiul sustenabilităţii, obiectivul de a moderniza 

societatea care trăieşte în armonie cu mediul este real. Acesta poate fi realizat prin colaborarea 

administraţiei publice locale, a întreprinzătorilor şi a organizaţiilor civile din comună.  

Colaborarea realizată în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, precum şi dezvoltarea relaţiilor 

economice cu luarea în vedere a influenţelor asupra mediului contribuie la menţinerea diversităţii 
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biologice a regiunii, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor care trăiesc în regiune şi creează 

condiţiile dezvoltării sustenabile.  

Prin colaborarea întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a actorilor de dezvoltare regională 

devine posibilă utilizarea şi cunoaşterea resurselor naturale ale regiunii. Comuna Găneşti va deveni 

un loc atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt asigurate condiţii bune de viaţă şi un mediu plăcut 

pentru cei care trăiesc şi lucrează în comună.  

Prin dezvoltarea producţiei alimentelor conform cerinţelor UE va deveni posibil producerea unor 

produse sănătoase, vor reapărea acele cicluri de producţie verzi care anterior constituiau un pericol 

mai redus pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei. 

Folosirea moderată a chimicalelor reduce probabilitatea ajungerii unor insecticide şi  pesticide în 

alimente. Prin transformarea suprafeţelor agricole cultivate va deveni posibil menţinerea calităţii şi 

cantităţii solului, precum şi depozitarea pentru utilizarea ulterioară.  

Majoritatea produselor secundare agricole constituie o astfel de bază pe care pe termen lung se 

poate sprijini reducerea sau eliminarea utilizării carburanţilor fosile. Sursele de energie regenerabile 

sunt identificate prioritar în difeite planuri, iar actorii regionali pot utiliza acestea în vederea 

creşterii veniturilor.  

Prin construirea întregii reţele de apă potabilă şi canalizare, precum şi prin tratarea ecologică a 

apelor uzate, se rezolvă cea mai mare problemă: poluarea mediului prin serviciile publice comunale. 

Prin tratarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din agricultură şi industria alimentelor se 

poate preveni poluarea apelor de suprafaţă şi a solului.  Astfel va fi eliminată mirosul neplăcut din 

apropierea localităţii, care pe de o parte este rezultatul eutrofizaţiei şi a procesului de formare a 

bălţilor, iar pe de altă parte este cauzată de mirosul apelor uzate infiltrate. Prin epurarea controlată 

se va înceta efectul poluant asupra apelor subterane, iar apa uzată epurată şi nămolul inert pot fi 

folosite pentru irigaţie sau alt uz agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi protecţia valorilor 

naturale şi a ariilor protejate şi pot crea echilibrul natural al acestor zone.  

În planificarea etapelor de dezvoltare economică, infrastructurală, şi de resurse umane protecţia 

mediului şi economia mediului au un rol primordial. Întărirea competitivităţii întreprinderilor 

contribuie la activităţile de mediu ale întreprinderilor şi motivează introducerea strategiilor proprii 

de protecţia mediului.  Efectele activităţilor poluante pot fi reduse prin intervenţii tehnologice şi 

tehnice moderne. La  transformarea economiei comunei Găneşti spijinirea extinderii tehnologiilor 

verzi contribuie prin posibilitatea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei. 

Dezvoltarea infrastructurii verzi care promovează activităţile economice contribuie la creşterea 

şansei de adaptare iar reabilitarea zonelor industriale poluate contribuie la îmbunătăţirea imaginii 

comunei şi la rezolvarea unor probleme de mediu.  
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În vederea creării unor relaţii de colaborare cu populaţia comunei se realizează o viziune nouă, o 

cultură de mediu, creându-se astfel condiţiile unui mediu de viaţă sănătos, precum şi condiţiile 

dezvoltării sustenabile. Asigurarea publicităţii informaţiilor reale face posibil ca societatea locală cu 

o mentalitate de mediu sănătoasă să se implice în luarea deciziilor, respectiv să aibă o influenţă în 

procesul de luare a deciziilor. Pe parcursul acestui proces interesele contrare şi opiniile care stau la 

baza acestora se pot ciocni, astfel numai prin controlul publicului poate fi implementată o strategie 

de mediu.  

Formarea conştinţei de mediu într-un mod mai extins şi mai deplin se realizează prin două metode: 

pe de o parte prin elaborarea programelor de educaţie  de mediu, care stimulează organizaţiile civile 

şi locuitorii comunei pentru protejarea mediului, pe de altă parte prin informarea permanentă a 

locuitorilor.  
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4. Portofoliul de proiecte 
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Prezentul capitol cuprinde prioritizarea proiectelor descrise şi planul de acţiune locală, considerate 

cele mai importante din perspectiva dezvoltării comunei Găneşti. Stabilirea ordinii proiectelor de 

dezvoltare se realizează cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de mai jos: 

- dimensiunea sferei de incidenţă teritorială a intervenţiei 

- stadiul de pregătire al dezvoltărilor 

- acceptarea dezvoltării de către populaţie 

- nevoia de resurse a dezvoltărilor şi disponibilitatea/accesibilitatea resurselor necesare. 

Ca urmare a prioritizării – atât în privinţa sferei de incidenţă teritorială şi în funcţie de numărul de 

locuitori a intervenţiei, cât si în privinţa complexităţii dezvoltării – în vârful clasamentului s-a situat 

pachetul integrat de intervenţii care vizează dezvoltarea infrastructurii comunei, dezvoltarea 

capacităţii administrative şi utilizarea energiei alternative. 

Aceste dezvoltări sunt de importanţă deosebită din punct de vedere al asigurării dezvoltării durabile 

a comunei. 

În continuare prezentăm proiectele considerate cele mai importante în baza criteriilor enumerate 

mai sus.  

 

Titlul proiectului  1. Asfaltarea drumurilor  

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei, satelor şi modernizarea infrastructurii 
de transport. 

Obiective specifice:  
 Modernizarea drumurilor secundare în comuna Găneşti 

 Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Găneşti 

 Creşterea siguranţei rutiere, fluidizarea traficului rutier 

 Creşterea atractivităţii comunei pentru desfăşurarea activităţilor economice 
Grupul ţintă: Comunitatea locală, turiştii care sosesc în vizită şi potenţialii investitori. 

Activităţi principale: Asfaltarea carosabilului 

Rezultatele aşteptate: O reţea de drumuri modernă care permite libera deplasare a localnicilor şi 

a turiştilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini 

atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti şi sporirea numărului de investitori. 

Surse de finanţare: PNDR, M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Programul LEADER 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 
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Perioada de implementare: 2015-2020 

Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în 

funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de 

infrastructură rutieră, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile.  

Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca 

reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea un 

impact pozitiv şi asupra bugetului local. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale. 

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei structuri moderne pentru creşterea economică şi 
locuri de muncă 
Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Măsura 1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere. 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  

 Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

 Studiu geotehnic,  

 Studiu topografic;  

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 

 

 

 

Titlul proiectului  2. Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de canalizare în comuna Găneşti 

Obiective specifice:  
 Introducerea şi dezvoltarea canalizării în comună 
 un mediu mai curat, sănătos  
 creşterea nivelului de trai a locuitorilor comunei 

Grupul ţintă: Populaţia comunei, precum şi grupurile de turişti care sosesc în vizită.  
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Rezultatele aşteptate:  

 un mediu mai curat cu oameni sănătoşi, mulţumiţi  

 creşterea nivelului de trai. 

Activităţi principale: - extinderea sistemului de canalizare  

Rezultatele aşteptate: O reţea de canalizare care va avea ca consecinţă creşterea nivelului de trai a 

localnicilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini 

mai atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti. 

Surse de finanţare: : POS Mediu, Axa prioritară 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor 

de apă şi apă uzată, PNDR, M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Programul LEADER 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 
Perioada de implementare: 2014-2020 
Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora. În acest fel, se permite rezolvarea în 

totalitate a problemelor legate de canalizare, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine 

financiar investiţiile.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale. 

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică 

şi locuri de muncă. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Măsura 1.2. Modernizarea şi extinderea structurii tehnico-edilitare. 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  

 Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

 Studiu geotehnic,  

 Studiu topografic;  

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Titlul proiectului 3. Modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier, 

modernizarea infrastructurii agricole de acces câtre ferme 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea procesului de reformă a sectorului agricol şi forestier 

Obiective specifice: 

 Modernizarea drumurilor agricole câtre ferme  

 Modernizarea drumurilor forestiere  
 Dezvoltarea agroturismului 

Grupul ţintă: Comunitatea locală   

Activităţi principale: Modernizarea drumurilor de acces agricol şi forestier 

Rezultatele aşteptate: Drumuri agricole şi forestiere moderne. Rezultatul va fi, în consecinţă, o 

populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini atractive a localităţii, creşterea numărului de 

turişti şi sporirea numărului de investitori. 

Surse de finanţare: PNDR, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2014-2020 

Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în 

funcţie de importanţă agricolă sau forestieră.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale. 

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică 

şi locuri de muncă 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Măsura 1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

 Avize;  

 Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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 Studiu geotehnic,  

 Studiu topografic;  

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 

 
 
 
 

Titlul proiectului  4. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor 

verzi 

Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii comunei reprezentând creşterea suprafeţelor verzi 

Obiective specifice:  
 Aliniamente stradale verzi 

 Dezvoltarea barierelor verzi împotriva poluării generate de traficul rutier 
Grupul ţintă: Comunitatea locală 

Activităţi principale: A1: Pregătirea spaţiului 

                                    A2: Trasarea aleelor 

                                    A3: Achiziţionarea şi amplasarea obiectelor pentru spaţiul de joacă 

                                    A4: Amenajarea spaţiului verde 

                                    A5: Amplasarea băncilor şi a coşurilor de gunoi 

Rezultatele aşteptate: - 600 mp spaţii verzi 

- 2 spaţii de joacă pentru copii construite 

- 10 coşuri de gunoi 

- 20 bănci 

- 100 mp alei trasate 

Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 

de spaţii verzi în localităţi , Finanţat din Fondul de Mediu, Programul LEADER 

Posibili parteneri: Şcolile din comună 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: 4.3. Creşterea standardului de 

viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement 
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Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  

 Autorizaţie de construire;   

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 

 

 

 

Titlul proiectului  5. Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale  

Scopul proiectului:  

Creşterea numărului şi calităţii de servicii de asistenţă socială acordată persoanelor vârstnice  

Obiective specifice:  

 Reabilitarea unei clădiri şi amenajarea acesteia  

 Îmbunătăţirea serviciilor pentru seniori  

Grupul ţintă: Comunitatea locală, angajaţii direcţiei de asistenţă socială 

Activităţi principale: - Reabilitarea şi adaptarea funcţională a unei clădiri existente, care, în 

prezent, nu este utilizată şi dotarea corespunzătoare pentru a fi folosită ca şi cămin de bătrâni.  

Clădirea va adăposti un cămin de bătrâni de tip hotelier, cu pondere pe sectorul social şi cultural, 

cazare şi servicii, cu funcţiuni în principal de cazare, spaţii medicale şi tratament şi spaţii de 

recreere, pentru un număr de minim 30 de vârstnici.  

Rezultatele aşteptate:  

 o clădire reabilitată 

 calitatea îmbunătăţită a serviciilor sociale 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrsatructurii de sănătate şi sociale, PNDR M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în 

zonele rurale, Programul LEADER 

Posibili parteneri: Direcţia judeţeană de asistenţă socială 

Perioada de implementare: 2017-2020 
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Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 4.3. Creşterea 

standardului de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  

 

Titlul proiectului  6. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie 

electrică penru iluminatul public 

Scopul proiectului: Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie, utilizând surse 

alternative de producere a energiei. 
 

Obiective specifice:  

 Valorificarea uneia dintre resursele regenerabile de energie – energia solară pentru 

producerea de energie electrică;  

 Creşterea independenţei energetice faţă de importurile de resurse de energie primară prin 

diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei electrice: ca urmare se 

realizează utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare în alte 

scopuri decât acela al producerii de energie electrică;  

 Protecţia mediului prin utilizarea unei surse şi tehnologii nepoluante de producere a 

energiei electrice;  

 Promovarea dezvoltării durabile;  

Grupul ţintă: Comunitatea locală, instituţii publice, agenţi economici 

Activităţi principale: - Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 

echipamentelor/ instalaţiilor proiectului;  

- Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;  

- Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;  

- Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare.   
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Rezultatele aşteptate: - Reducerea costurilor cu iluminatul public 

                                         - Reducerea consumului de energie 

Surse de finanţare: POR, Axa prioritară: Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădiri 

publice, Programul LEADER 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Regional: Prioritatea 3. 

Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor 

alternative de energie.  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală:  Obiectiv strategic nr.8. Asigurarea  

calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire Măsura 6.2. Eficienţa energetică şi surse alternative 

de energie. 

Documente necesare:  

     Cerere de finanţare;  

     Studiu de fezabilitate  

     Studiu potenţial energetic surse alternative 

     Raport- evaluare impact mediu 

 

 

 

Titlul proiectului 7. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea relaţiei dintre administraţia publică, localnicii comunei şi 

agenţii economici. 

Obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea metodelor de informare publică        

 Gestionarea mai eficientă a serviciilor furnizate 

Grupul ţintă: - Comunitatea locală, agenţi economici 
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Activităţi principale:  

 Implementarea sistemului e-guvernare; 

 Instruirea funcţionarilor publice din Primăria comunei Găneşti; 

 Informarea grupurilor ţintă cu privire la proiect;  

 Implementarea unui sistem GIS şi realizarea bazei de date aferente acestuia; 

 Implementarea unui sistem informatic de gestionare a documentelor; 

Rezultatele aşteptate: - Creşterea transparenţei decizionale 

- Reducerea birocraţiei în administraţia publică locală 

- Reducerea timpului de prelucrare a documentelor 

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă” (POCA) 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2014-2020 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. 

Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea 

capacităţiilor administrative Măsura 5.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice 

locale 

Documente necesare:  Cerere de finanţare;  

                                     Studiu de fezabilitate  

 

Titlul proiectului  8. Amenajarea băii Bedea 

Scopul proiectului: Reabilitarea integrală a teritoriului băii, crearea unui centru de relaxare 

Obiective specifice: - creşterea atractivităţii comunei Găneşti 

- diversificarea ofertei de turism 

- crearea de noi locuri de muncă 

Grupul ţintă: Comunitatea locală, turişti, agenţi economici 

Activităţi principale: -Amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor/ instalaţiilor 

proiectului;  

- Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;  
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- Achiziţia de echipamente/instalaţii; 

Rezultatele aşteptate: - Baia Bedea amenajată  

                                        - Realizarea unui centru de relaxare 

Surse de finanţare: POR – Axa Prioritara – Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului. 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local din 

veniturile aferente investiţiei. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.4. 

Îmbunătăţirea serviciilor turistice. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea 

economică a comunei  Măsura 2.2. Dezvoltarea turismului 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate  

 Proiect technic 

 Raport- evaluarea impactului asupra mediului 
 

 

Titlul proiectului  9. Amenajarea traseelor turistice 

Scopul proiectului: Dirijarea traseelor turistice prin amplasarea indicatoarelor şi panouri 

informative, amenajarea locurilor de odihnă 

Obiective specifice: - creşterea atractivităţii locurilor pentru turişti 

- protecţia zonelor vulnerabile din punct de vedere al impactului antropic 

- creşterea securităţii vizitatorilor 

Grupul ţintă: Turişti, comunitatea locală 

Activităţi principale:  

 Confecţionare şi montare panouri informative 

 Confecţionare şi montare indicatoare 
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 Amenajare 4 locuri de odihnă 

Rezultatele aşteptate: - 4 trasee tematice amenajate şi prevăzute cu panouri informative 

- 4 locuri de odihnă dotate cu bănci şi mese din lemn 

Surse de finanţare: POR – Axa Prioritară – Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului, Programul COSME: Diversificarea ofertelor si 

produselor turistice ale UE - Produse turistice transnaţionale sustenabile, Programul 

LEADER. 

Posibili parteneri: Romsilva, Asociaţia Milvus  

Perioada de implementare: 2016-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Mureş 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectivul strategic nr. 2 Dezvoltarea 

economică a comunei, M 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor cu accent 

ridicat pe activităţi turistice. 

Documente necesare:  

     Cerere de finanţare;  

     Studiu de fezabilitate  

     Proiect technic 

     Raport- evaluarea impactului asupra mediului 

Titlul proiectului 10. Crearea unui centru de informare turistică 

Scopul proiectului: Crearea unui centru de informare turistică, parte a unei reţele naţionale de 

centre de informare şi promovare turistică. 

Obiective specifice: - creşterea numărului de turişti 

                                  - crearea unei baze de date cu informaţii turistice în vederea promovării 

online a comunei ca destinaţie turistice 

                                - a oferi localnicilor servicii de informare cu privire la dezvoltarea unor 

afaceri în domeniul turismului 

                               - a identifica furnizori de instruire pentru calificarea în agroturism a celor ce 

vor să îşi deschidă o astfel de afacere. 

Grupul ţintă:       -   turişti  
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                              -   comunitatea locală 

                               -  agenţii economici 

Activităţi principale: A1. Organizarea şi derularea achiziţiei publice pentru servicii de elaborare 

a documentaţiei technice 

A2: Întocmirea documentaţiilor tehnice  

A 3: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor  

A4: Depunerea Cererii de Finanţare  

A 5: Contractare servicii de management al proiectului  

A 6: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea proiectului  

A 7: Achiziţie publică de lucrări şi servicii  

A8: Execuţia lucrărilor  

A9: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor  

A 10: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultatele aşteptate: - spaţiu de primire public 
                                        - birou 
                                       -  grup sanitar 
Surse de finanţare: POR – Axa Prioritară – Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului, Programul COSME: Diversificarea ofertelor si 

produselor turistice ale UE - Produse turistice transnaţionale sustenabile, Programul 

LEADER. 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local în colaborare 

cu agenţii economici din domeniul turismului 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Mureş 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea 

economică a comunei, M 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor cu accent 

ridicat pe activităţi turistice. 

Documente necesare: - Cerere finanţare  

                                   - Studiu fezabilitate  

     - Proiect technic 
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Titlul proiectului 11. Curtea meşteşugarilor  

Scopul proiectului: Crearea unui centru turistic, unde turiştii pot vizita săli cu diferite meşteşuguri 

şi pot învâţa secretele acestor meşteşuguri 

Obiective specifice:  
 creşterea numărului de turişti 
 diversificarea ofertei turistice 

Grupul ţintă:        

turişti  

comunitatea locală 

agenţii economici 

Activităţi principale: A1. Organizarea şi derularea de achiziţie publică pentru servicii de 

elaborare a documentaţiei technice 

A2: Întocmirea documentaţiilor tehnice  

A 3: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor  

A4: Depunerea Cererii de Finanţare  

A 5: Contractare servicii de management al proiectului  

A 6: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea proiectului  

A 7: Achiziţie publică de lucrări şi servicii  

A8: Execuţia lucrărilor  

A 9: Recepţia lucrărilor  

A10: Dirigenţia de şantier  

A 11: Asistenţa tehnică  

A12: Vizibilitate proiectului şi diseminarea rezultatelor  

A 13: Monitorizare, audit şi raportare 

Rezultatele aşteptate:  

 spaţii de primire public 

 birou 

 grup sanitar 

Surse de finanţare: PNDR, M07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, EEA & Norway 

Grants. 

Posibili parteneri: ONG-uri din comuna Găneşti 
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Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local în colaborare 

cu agenţii economici din domeniul turismului 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Mureş. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea 

economică a comunei, M 2.1. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor cu accent 

ridicat pe activităţi turistice 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare  

 Studiu de fezabilitate  

 Proiect technic 

 

 
 
 
 
Titlul proiectului 12. Extinderea serviciilor medicale de specialitate 

Scopul proiectului: Extinderea şi diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei 

de familie şi de specialitate 

Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- creşterea calităţii vieţii 
- asigurarea unor servicii de sănătate de calitate 

Grupul ţintă: - localnicii 

Activităţi principale:-  

Rezultatele aşteptate: - 2 cabinete de specialitate (ambulatoriu- cardiologie adulţi şi copii, 

radiologie- sau altele în funţie de rezultatele programului de sănătatea) 

                                        - un laborator de analize medicale  

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE “Sănătate 2014” 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 
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Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială , 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3. 

Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiu de fezabilitate  

     - Proiect technic 

 

 

 
Titlul proiectului 13. Program local de promovare a sănătăţii 

Scopul proiectului: Evaluarea riscurilor şi supravegherea activă a populaţiei prin servicii de 

prevenţie primară 

Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- creşterea calităţii vieţii 

Grupul ţintă:        
 turişti  
 comunitatea locală 
 agenţii economici 

Activităţi principale:  
Rezultatele aşteptate: - depistarea în faze incipiente de boală şi intervenții de screening 

populaţional organizat (prevenţie secundară); 

                                        -  îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Surse de finanţare: Programul CE „Sănătate 2014” 

Posibili parteneri: Minsiterul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială, 
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Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3. 

Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiude  fezabilitate  

     - Proiect technic  

 

 

 
 
 
 
Titlul proiectului 14. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială 

Scopul proiectului: - creşterea capacităţii comunităţii locale pentru dezvoltare durabilă şi 

inclusivă 

- reducerea sărăciei 

Obiective specifice: - dezvoltarea şi promovarea unor activităţi generatoare de venit la nivel de 

comunitate locală, activităţi care ajută membrii grupurilor vulnerabile să se integreze sau să se 

reintegreze pe piaţa muncii şi care contribuie la bunăstarea comunităţii; 

- pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale pentru membrii grupurilor vulnerabile 

şi ai organizaţiilor care susţin interesele acestora. 

Grupul ţintă:         - comunitatea locală de etnie romă 

Activităţi principale: - înfiinţarea întreprinderii sociale 

                                     - măsurarea performanţei 

    - creştere, adaptare,  evoluţie 

Rezultatele aşteptate: - oferirea unui loc de muncă pentru 30 de romi 

- producerea de bunuri şi servicii pentru comunitatea locală 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale, OT9- promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

sărăciei, POSDRU, Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea 

economiei sociale. 

Posibili parteneri: - Agenţia Naţională pentru Romi 
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Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea se va realiza din bugetul local în colaborare cu agenţii economici  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Strategia Europa 2020: 

Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Dezvoltarea 

economică a comunei, M 2.4. Promovarea parteneriatului public- privat 

Documente necesare: - Cerere de finanţare (plan de afacere)  

                                   -  Studiu de fezabilitate  

     - Proiect technic 

Titlul proiectului 15. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile 

locale din România şi din alte localităţi din Uniunea Europeană 

Scopul proiectului: Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii de 

decizie şi politici, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-uri şi experţi relevanţi din România 

şi din alte ţări ale Uniunii Europene. 

Obiective specifice: - creşterea capacităţii administrative a autorităţilor pubice locale; 

- organizarea şi realizarea schimbului de experienţă şi a vizitelor de studiu a 

factorilor de decizie, administraţiilor publice locale; 

- crearea legăturilor de colaborare bilaterală sau multilaterală între factorii 

de decizie şi administraţia locală ale participanţilor; 

Grupul ţintă:       -    15 reprezentanţi ai administraţiei locale 

- 10 reprezentanţi ai ONG-urilor 

Activităţi principale: A1. Organizarea unei sesiuni de informare 

                                     A2. Elaborarea proiectului 

                                     A3. Derularea schimburilor de experienţă (2 din ţară, 2 în străinătate) 

                                     A4. Derularea conferinţei internaţionale 

                                     A5. Raport de activitate 

Rezultatele aşteptate: - 4 schimburi de experienţă 

- o conferinţă internaţională 

- Facilitarea transferului experienţelor acumulate 

- Consolidarea parteneriatului dintre soietatea civilă, factorii de decizie şi 
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administraţia locală în scopul identificării problemelor şi soluţiilor 

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 

(POCA), Fonduri SEE: Programului RO18 - Intarirea capacitatii şi cooperare 

institutionala intre institutiile publice, autoritatile locale si regionale romane si norvegiene, 

Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020” 

Posibili parteneri: Localităţile înfrăţite 

Perioada de implementare: 2014-2020 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea 

procesului de politici publice în administraţia publică locală 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5, Dezvoltarea 

capacitățiilor administrative, M5.1. Dezvoltarea resursei umane 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
 
 

  

Titlul proiectului 16. Implementarea sistemului de management al calităţii la 

nivelul Primăriei Comunei Găneşti 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice la nivelul comunei Găneşti şi 

introducerea sistemului de management al calităţii 

Obiective specifice: - simplificarea proceselor de management şi de execuţie; 

- monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor cu o reducere corespunzătoare a 

costurilor; 

- creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice; 

- crearea unui sistem de pregătire continuă a funcţionarilor publici şi a conducătorilor instituţiilor 

publice; 

- îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare; 

Grupul ţintă:       -  angajaţi ai administraţiei locale 

                              -  comunitatea locală 

                              -  agenţii economici 

Activităţi principale: - Elaborarea proiectului 

                                    - Promovarea proiectului; 
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                                    -  Evaluarea iniţială a sistemului actual de furnizare a serviciilor publice; 

                                     - Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în administraţia             

publică locală din Găneşti– Certificare ISO 9001:2008; 

                                     - Reorganizarea instituţională a Primăriei Comunei Găneşti conform 

standardului ISO 9001:2008; 

                                      - Evaluare, audit şi raportare.  

Rezultatele aşteptate: - un sistem de management al calităţii elaborat, adoptat, implementat şi 

certificat la nivelul Primăriei Comunei Găneşti, sistem care vizează pe termen lung, 

îmbunătăţirea continuă a rezultatelor prin concentrare asupra cetăţenilor şi cerinţelor a tuturor 

celorlalte grupuri interesate  

 100% din grupul ţintă – 20 de  persoane îşi vor îmbunătăţi cu minim 50% cunoştinţele şi abilităţile 

în domenii majore legate de eficientizarea serviciilor publice şi buna guvernare (politici publice, 

planificare strategică, managementul resurselor umane, management financiar, achiziţii publice, 

dezvoltare de parteneriate) 

- 100% din grupul ţintă – 20 de persoane – ca urmare a instituirii, prin Sistemul de Management 

al Calităţii, a unui cadru clar de desfăşurare a atribuţiilor, vor deveni mai responsabili şi mai 

implicaţi la locul de muncă, mai motivaţi pentru calitate în activitatea desfăşurată; 

- 8% din grupul ţintă – 2 persoane – vor beneficia de condiţii îmbunătăţite de muncă în urma 

achiziţionării de mobilier şi echipamente informatice. 

Alte rezultate: 

- Un raport de evaluare a performanţei serviciilor publice (Evaluarea iniţială a sistemului actual 

de furnizare a serviciilor publice); 

- O aplicaţie informatică pentru managementul integrat al documentelor, care va permite un 

management al documentelor mai eficient, mai rapid şi mai sigur şi o eficientizare a distribuirii 

informaţiei; 

- Obiecte de inventar achiziţionate: 2 calculatoare desktop, 2 calculatoare laptop, 2 imprimante, 

un copiator, 2 birouri, 2 corpuri bibliotecă; 

- Minim 10 apariţii în mass media; 

- Diminuarea cu 10% (la finalul proiectului) a duratei de livrare a serviciilor publice – ca urmare 

a tuturor activităţilor proiectului. 

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă” (POCA) 
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Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. 

Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5, Dezvoltarea  

capacităţiilor administrative, M 5.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie 

Documente necesare: - Cerere finanţare 
 

 

Titlul proiectului 17. Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare socială 

Scopul proiectului: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea elevilor din 
şcolile comunei Găneşti, a unei educaţii de tip nonformal şi dezvoltarea unor competenţe cheie de 
cetăţenie activă. 

Obiective specifice: - responsabilizare socială, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii locale 
                               - creşterea calităţii vieţii 

                         - îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţii locale 

Grupul ţintă:       -   elevi                             

                              -   profesori  

                       - comunitatea locală 

 Activităţi principale: 

 Elaborarea ofertei educaţionale de educaţie pentru viaţa de familie; 

 Elaborarea şi implementarea de standarde în educaţia nonformală şi informală realizată 

prin intermediul abordării “educaţie între egali”; 

  Derularea în şcolile comunei Găneşti a 15 sesiuni de informare cu privire la menţinerea 

sănătăţii prin practicarea şi exersarea comportamentului responsabil şi de implicare a 

acestora în viaţa comunităţii, prin ore de educaţie pentru viaţa de familie pentru  elevi; 

 Campanie de vară pentru aceşti elevi în tabere şcolare, unde se realizează şi informarea 

elevilor cu privire la normele de bază în menţinerea sănătăţii; 

 Întâlniri cu autorităţile locale (ISJ, DJT, ASP, AJOFM, IJP etc), dar şi cu alţi actori cheie 

(părinţi, ONG-uri) 

 Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, website, campanie PR, 
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campanie online; 

 Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ. 

 
Rezultatele aşteptate: - creşterea responsabilizării sociale în rândul elevilor 

                                        -  îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Surse de finanţare: Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020” 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii, ISJ Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială. 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3. 

Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiu de fezabilitate  

     - Proiect technic  

 

Titlul proiectului 18. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

pentru implementarea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi 

utilităţilor cu localităţile învecinate 

Scopul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de infrastructuri care să asigure dezvoltarea 

întreprinderilor, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea rurală 

Obiective specifice: - Consolidarea rolurilor unităţilor administrativ-teritoriale 

- Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului 

- Echilibrarea şi creşterea ritmului dezvoltării economice 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

Grupul ţintă:       - Localităţile din apropierea comunei Găneşti 

- Locuitorii comunei Găneşti 

Activităţi principale: - Înfiinţare Asociaţie 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 
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- Elaborare proiect pentru dezvoltarea durabilă a turismului 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea structurii educaţionale 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea serviciilor publice (iluminat, gaze, 

deşeuri) 

Rezultatele aşteptate: - îmbunătăţirea sistemului de transport la nivel zonal (Târnăveni- Găneşti-Tg. 

Mureş) şi regional (Braşov- Găneşti- Tg. Mureş, alte rute) 

- Utilităţi, parcări aranjate pe aceste rute 

- Implementarea unor programe care să permită accesul la servicii de 

sănătate, educaţie la toate nivelurile 

- 2 depozite ecologice de deşeuri la nivel zonal 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, DMI 1.1. Poli de dezvoltare urbană 

(ADI) 

Posibili parteneri: Administraţiile locale ale localităţilor învecinate, Consiliile judeţene (Braşov, 

Mureş, Sibiu) 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriilor  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale 

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică 

şi locuri de muncă 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea 

capacităţiilor administrative, M 5.3.  Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice 

locale 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 19. Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei 

care reprezintă risc de abandon şcolar 

Scopul proiectului: Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea abandonului şcolar 

Obiective specifice: - Identificarea copiilor cu risc de abandon 

- Parteneriate între şcoală şi comunitate pentru reducerea abandonului şcolar 
- Crearea unui mediu inclusiv pentru copii cu risc de abandon şcolar 

Grupul ţintă:       -   Copiii cu risc ridicat de abandon şcolar 

- Familiile copiilor cu risc ridicat de abandon şcolar 

- Personalul didactic din şcoli 

- Reprezentanţi ai comunităţii 

Activităţi principale:  

 Evaluarea nevoilor de informare, formare şi consiliere ale reprezentanţilor comunităţilor 

selectate (profesori, directori de şcoală, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii); 

 Formarea personalului şcolar în toate dimensiunile proiectului pentru a putea oferi 

servicii adaptate de informare, facilitare, formare şi consiliere părinţilor şi altor membri ai 

comunităţii; 

 Promovarea activităţilor comune în cadrul planului de acţiune al şcolii, în funcţie de 

problemele şi de provocările identificate 

 Organizarea de cursuri de educaţie parentală în comunităţile selectate cu scopul de a 

îmbunătăţi comunicarea dintre părinte şi copil; 

 Discuţii cu liderii romi, în încercarea de a schimba perceptia părinţilor faţă de educaţie; 

 Conectarea familiilor copiilor cu risc de abandon şcolar la resursele disponibile în 

comunitate; 

Rezultatele aşteptate: - Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea riscului de abandon şcolar în 

cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic cu 40% 

- Asigurarea abilităţilor primare copiilor ce provin dintr-un mediu 

defavorizat din punct de vedere socio-economic 100% 

- Dezvoltarea abilităţilor profesorilor şi dobândirea de către aceştia a unor 

competenţe didactice inovatoare  

- Transformarea şcolilor într-un mediu prietenos prin implicarea activă a 

tuturor actorilor: personal didactic, elevi, părinţi şi alţi membri ai 

comunităţii 
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Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Imbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, OT10- Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii.  

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriilor  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea 

serviciilor sociale, M .4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie, P 4.2.1. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
 

 

Titlul proiectului 20. .Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor 

în privinţa protecţiei mediului 

Scopul proiectului: Încurajarea tinerilor de a se implica în proiecte şi activităţi ecologice de 
protecţia mediului 

Obiective specifice: - Creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi 
soluţiile de reducere a acestora prin acţiuni educative  

- Conştientizarea efectelor schimbărilor globale ale climei şi sensibilizarea 

populaţiei prin activităţi ce tratează probleme de mediu, desfăşurate de 

elevi pe plan local 

- Promovarea educaţiei ecologice din perspectiva schimbărilor climatice în 

domeniul energiei  

Grupul ţintă:       -   elevi din şcolile comunei Găneşti 

- cadre diactice din şcolile comunei Găneşti 

- comunitatea locală 

Activităţi principale:- elaborarea proiectelor activităţilor ecologice: Mai puţine deşeuri în 

comuna noastră! 

- Apa înseamnă viaţă!  

- Natura – concurs de creaţie artistică  
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Rezultatele aşteptate: - Creşterea gradului de informare la toţi elevii din şcolile comunei Găneşti; 

- Educarea şi conştientizarea elevilor şi a populaţiei adulte din comună; 

- Afişe, bannere construite de elevi; 

- Revista ecologică a şcolii; 

Surse de finanţare: Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale 

UE - Produse turistice transnationale sustenabile, LIFE+, POS Mediu, EEA&Norway 

Grants 

Posibili parteneri: Şcolile comunei Găneşti 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriilor  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea nr. 3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor 

alternative de energie 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 6, M6.3 

Îmbunătăţirea aspectului comunei, P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi 

tinerilor în privinţa protecţiei mediului 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
 
 
 
 
 
 
Titlul proiectului 21. Modernizare grădiniţă cu program prelungit tip „after 

school” 

Scopul proiectului:  Dezvoltarea serviciilor de educaţie de tip „after  school” 

Obiective specifice: - Reabilitarea grădiniţei 

- Mansardarea grădiniţei  

                              -    Introducerea programului de tip after school 
Grupul ţintă:       -  copii de la grădiniţă,  elevii din clasele I-IV din Găneşti 

-   cadre didactice din Găneşti 

-    comunitatea locală 

Activităţi principale: 

1. Reabilitarea clădirii existente, sălile existente 
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  2. Mansardarea clădirii grădiniţei 

                   3. Pregătiea spaţiilor pentru program tip „after school”  
Rezultatele aşteptate:  

 Creşterea calităţii servciilor de educaţie   

 Asigurarea unui cadru plăcut şi securizat pentru copii 

 Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru 

îngrijirea şi educarea copiilor. 

Surse de finanţare: PNDR, M07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor 

Posibili parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială. 

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin 

construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi 

rural. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M4.2. 

Îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi culturale. P 4.2.5. Dezvoltarea activităţilor de tip after 

school. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                     - Studiu de fezabilitate  

                                     - Proiect technic 
 
 
 
 
 
Titlul proiectului 22. Construirea unei clădiri pentru program after school 

Scopul proiectului:  Dezvoltarea serviciilor de educaţie de tip „after  school” în Găneşti 

Obiective specifice:  
- Construirea unei clădiri (pe un teren disponibil de 175 mp) 

                              -     Amenajarea clădirii pentru program tip „after school” 
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                                 -    Introducerea programului de tip after school 
 

Grupul ţintă:       -  copii de la grădiniţă,  elevii din clasele I-IV din Găneşti 

-   cadre didactice din Găneşti 

-    comunitatea locală 

Activităţi principale: 

1. Construirea unei clădiri pentru program „after school” 

                   2. Pregătiea spaţiilor pentru program tip „after school”  
Rezultatele aşteptate:  

 Creşterea calităţii servciilor de educaţie   

 Asigurarea unui cadru plăcut şi securizat pentru copii 

 Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru 

îngrijirea şi educarea copiilor. 

Surse de finanţare: PNDR, M07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor 

Posibili parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială. 

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin 

construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi 

rural. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M4.2. 

Îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi culturale. P 4.2.5. Dezvoltarea activităţilor de tip after 

school. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                     - Studiu de fezabilitate  

                                     - Proiect technic 
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Titlul proiectului 23. Centru de informare, formare continuă  

Scopul proiectului: Dezvoltarea durabilă a comunităţii locale, realizarea unui centru de informare, 

formare, consiliere şi consultanţă în clădirea bibliotecii 

Obiective specifice: - accesul comunităţii locale la informaţii în clădirea bibliotecii 
- acces direct la fondul bibliotecii comunei  

- orientarea utilizatorilor cu ajutorul bazelor de date informatizate; 

- satisfacerea directă şi on-line a intereselor de studiu, lectură, informare şi               

documentare ale utilizatorilor 

                         -     promovarea ofertelor turistice ale comunei 
Grupul ţintă:       

-     comunitatea locală 

-     cadre didactice care predau în şcolile comunei Găneşti, alţi angajaţi din comuna Găneşti 

-     turişti 

Activităţi principale: 

1. Renovarea clădirii bibliotecii 

                 2.  Achiziţionarea calculatoarelor, implementarea sistemului IT 

               3. Elaborarea unei liste de servicii oferite de centrul de informare 

Rezultatele aşteptate:  

 O bibliotecă renovată  

 5 calculatoare cu acces gratuit la internet  

 Facilităţi, cooperări şi spaţii gratuit oferite pentru colocvii, simpozioane, cursuri de 

formare, expoziţii de publicaţii, workshop-uri, vizite de informare şi documentare în 

grup. 

Surse de finanţare: ASSOCLIC 2014 – Program naţional de donaţii,   

Posibili parteneri: Biblioteca Judeţeană Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială. 

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin 
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construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi 

rural. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea 

serviciilor publice, M .4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie şi culturale. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                     - Studiu de fezabilitate  

                                     - Proiect tehnic 
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Titlul proiectului 24. Extinderea, modernizarea, reabilitarea şi dotarea Școlii 

Gimnaziale din localitatea Gănești 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolii conducând 

la creşterea calităţii procesului educaţional şi a accesului la educaţi. 

Obiective specifice: - extinderea şcolii cu săli de clasă şi laboratoare 
- Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea şcolii cu echipamente 

didactice, IT şi materiale specifice pentru procesul didactic 

- Modernizarea şi reabilitarea clădirii existente 
Grupul ţintă:       

-     elevii şcolii 

-     comunitatea locală 

-     cadre didactice, auxiliare şi nedidactice care predau în şcoală  

Activităţi principale: 

1. Reabilitarea şi modernizarea clădirii existente 

                 2.  Extinderea şcolii cu săli da clasă şi laboratoare 

                  3. Dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor. 

Rezultatele aşteptate:  

 O clădire renovată  

 5 săli noi şi 3 laboratoare 

 Toate sălile de clasă şi laboratoarele dotate  

Surse de finanţare: PNDR   2014-2020 

Posibili parteneri: Biblioteca Judeţeană Mureş 

Perioada de implementare: 2016-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială. 

Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin 

construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în mediul urban şi 

rural. 
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Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea 

serviciilor publice, M .4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie şi culturale. P 4.2.7. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                     - Studiu de fezabilitate  

                                     - Proiect tehnic 
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Titlul proiectului  25. Reabilitarea căminului cultural din localitatea 

Găneşti 

Scopul proiectului: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii socio-culturale prin realizarea 

unui cadru optim pentru diversificarea activităţilor în acest sens şi îmbunătăţirea serviciilor 

socio-culturale în comuna Găneşti 

Obiective specifice:  

 Investirea în infrastructura socio-culturală prin reabilitarea Căminului Cultural din 

comuna Găneşti. 

 Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea şi susţinerea de programe 

socio-culturale şi pentru valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii; 

 Crearea unui centru de cultură zonal atractiv atât pentru tinerii din localitate, cât şi 

pentru tinerii din comună care ar dori să se întoarcă acasă prin dotarea Căminului 

Cultural din comuna Găneşti la standarde europene; 

Grupul ţintă: comunitatea locală, turişti 

Activităţi principale:  

 Reabilitarea clădirii 

 Amenajarea sălilor  

 Asigurarea funcţionării căminului cultural 

Rezultatele aşteptate:  

 O clădire reabilitată; 

 1 rampă de acces pentru persoanele cu handicap locomotor realizată 

Dotare cu echipamente specializate, pentru desfăşurea activităţilor culturale: 

•        200 de scaune scaune achiziţionate 

•        35 de mese achiziţionate 

•        2 calculatoare achiziţionate 

•        1 telefon fax achiziţionat 

•        1 Sistem de iluminat refăcut 

•        1 Sistem de videoproiecţie achiziţionat 

•        1 Sistem audio achiziţionat 

•        1 cortina pentru scena achiziţionată 

•        1 imprimantă achiziţionată 

Surse de finanţare: POR – Axa Prioritară – Diversificarea economiilor locale prin 
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dezvoltarea durabilă a turismului, Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor 

turistice ale UE - Produse turistice transnaţionale sustenabile, PNDR, LEADER 

Posibili parteneri:  Organizaţii din comuna Găneşti, antreprenori 

Perioada de implementare: 2016-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 4. Dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării comunitare  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectivul strategic nr. 4 Dezvoltarea 

serviciilor sociale, Obiectiv specific  4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie şi culturale, P 

4.2.8.. 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate  

 Proiect tehnic 

 Raport- evaluarea impactului asupra mediului 
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Titlul proiectului  26. Realizarea unui sistem de supraveghere video a 

localităţilor componente comunei Găneşti 

Scopul proiectului: creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului o dată cu reducerea 

fenomenului infracţionalităţii în comuna Găneşti 

Obiective specifice:  

 Managementul siguranţei publice, datorat instalării sistemului de supraveghere video 

CCTV (reţea on-line de camere video, tehnologie IP). 

 Monitorizarea vehiculelor şi persoanelor, obiectivele supravegheate fiind: zone cu 

potenţial de risc, zone dens populate, unităţi de învăţământ, trafic, transport public, 

evenimente temporare, etc. 

 Asigurarea siguranţei şi securităţii în spaţiile publice 

 Prevenirea şi combaterea actelor de violenţă în spaţiile publice 

Grupul ţintă: comunitatea locală, turişti 

Activităţi principale:  

 Realizarea sistemului de reţea on-line de camere video 

 Asigurarea funcţionării sistemului 

Rezultatele aşteptate:  

 O reţea on-line de camere video, tehnologie IP în localităţile aparţinătoare comunei 

Găneşti 

 54 camere montate în localităţile aparţinătoare comunei Găneşti 
Surse de finanţare: POR 2014-2020 

Posibili parteneri:  Poliţia locală din comuna Găneşti 

Perioada de implementare: 2016-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.2. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi, energie, comunicaţii) la nivelul 

judeţului Mureş: 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectivul strategic nr. 4. 

Modernizarea serviciilor, Obiectiv specific  4.4. Creşterea siguranţei populaţiei 
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Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate  

 Proiect tehnic 
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Titlul proiectului 27. Realizarea unei piste de biciclete de-a lungul 

drumului DJ142A  spre Băgaciu- 8 km, spre Păucişoara: 2km, spre Sub-

Pădure- 10 km 

Scopul proiectului: Reabilitarea infrastructurii comunei, îmbunătăţirea infrastructurii de 

circulație pentru biciclişti 

Obiective specifice:  

 Creşterea siguranței în trafic a bicicliştilor şi pietonilor 

 Diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei cauzate 

de emisiile de gaze de eşapament de la autovehicule. 

Grupul ţintă: Comunitatea locală, turişti 

Activităţi principale:   

Rezultatele aşteptate: - Piste de biciclete amenajate 

                       -    Creşterea numărului de persoane care vor utiliza ca mijloc de transport 

bicicleta cu 10%; 

- Peste 1000 de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului. 

Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului, Finanţat 

din Fondul de Mediu, PNDR 2014-2020, LEADER, POR 2014-2020 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş, Primăria Municipiului Tg. Mureş 

Perioada de implementare: 2015-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: 4.3. Creşterea standardului 

de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare, educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea 

şi extinderea infrastructurii Obiectiv specific nr.1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere şi de 

acces,  P 1.1.4. 
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Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize; Autorizaţie de construire;   

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Titlul proiectului 28. Construirea unei noi clădiri pentru sediul Primăriei 

comunei Găneşti 

Scopul proiectului: Crearea unor  condiţii tehnice optime pentru implementarea unor noi 

structuri organizatorice, în conformitate cu noile cerinţe  privind administraţia publică locală. 

Obiective specifice:  

 Crearea unor condiţii de lucru optim pentru angajaţii Primăriei comunei Găneşti 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite de Primăria comunei Găneşti 

Grupul ţintă: Angajaţii Primăriei, comunitatea locală 

Activităţi principale:   

 Achiziţie teren 

 Construcţie clădire nouă 

 Dotarea clădirii 
Rezultatele aşteptate: -  o clădire nouă şi amenajată ca sediu al Primăriei comunei Găneşti 

Surse de finanţare: POR 2014-2020 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Mureş 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene:  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Creşterea 

capacităţii administrative, Obiectiv specific nr.5.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei 

publice 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize; Autorizaţie de construire;   

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Anexa nr. 1  Fişa comunei Găneşti 
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Domeniul Criteriul  Indicatorii U.M.  
Suprafaţa totală kmp, 

ha 
49,64kmp, 
4964 ha 

Intravilan ha 350 
Terenuri agricole ha 4349 
Terenuri impădurite ha 305 

Râuri şi pârâuri km - Rău: Târnava-Mică 
- Părăuri: Sărata, 
Băgaciu, Bedea 

Lacuri ha -  
Zonă industrială ha - 
Zonă rezidenţială ha - 

Teritoriul 
oraşului 

Parcuri şi spaţii verzi ha -  
Forme de 
relief 

1.Inventarul principalelor forme de 
relief 

 -  altitudini cuprinse 
între 347 – 504 m - 
Dealurile mai 
importante sunt: 
Păucii, Corniş la nord 
şi Dealul Viilor la sud 
de Târnava Mică. 

2.Menionarea principalelor căi de 
acces- rutier, căi ferate, aerian (km, 
starea lor ca de ex asfalt, pietruit etc.) 

Eur., 
DN, 
DJ, 
C.F.  

DJ 142A, cale ferată, 
aeroport la 30 de km. 

Plasare 
geografică  

3. Distanţa până la centre urbane mari Km 30 km de Tg. Mureş 

Factori de 
risc natural 

4. Menţionarea zonelor supuse la 
factorii de risc natural 

 - inundaţii: Găneşti 

Fizico-
geografice 

Zone 
naturale 
protejate 

5. Indicarea zonelor naturale protejate  -- 

1. Numărul populaţiei în 2007 Pers. 3499 
2.Locuitori/km2 Pers/k

mp 
70,48 

3. Evoluţia populaţiei în ultimii 50 de 
ani 

 Descrescătoare 

4. Rata medie mortalităţii în ultimii 
zece ani 

%0/an 10,53 

 
5. Rata medie a natalităţii în ultimii 
zece ani 

 
%0/an 

 
6,88 

6. Numărul celor plecaţi definitiv din 
localitate în ultimii 10 ani 

NR.  

7. Numărul celor stabiliți în localitate 
în ultimii 10 ani 

NR.  

8. Indicele de îmbătrânire a populației 
(persoane de peste 60 de ani/0-14 ani) 
9. Indicele de înnoire a forței de muncă 
(pop. între 15-29 ani/30-44 ani) 

 În creştere 
 
611%0 

Populaţie 
  

Mărimea 
populaţiei 
Densitatea 
Evoluţia 
populaţiei 
Factori de 
creştere a  
 
populaţiei 
 

1. Ponderea racordate la rețeaua de apă % 98 

2. Ponderea locuinţelor racordate la 
reţeau de canalizare 

% 90% Găneşti 
90% Seuca, 0% 
Păucişoara, 0% Sub 
Pădure 
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Anexa nr. 2 Tabel privind ariile protejate naturale de interes naţional - Rezervaţii naturale 

 

 
Sursă: Planul Naţional de Dezvoltare al judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020 

 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Judeţul Mureş Suprafaţa 
(ha) 

Administrator / 
Custode 

1. Rezervaţia de bujori Zau de Câmpie 3,10 Consiliul local Zau de 
Câmpie 

2. Pădurea Mociar 48 Direcţia silvică Mureş 
3. Pădurea Săbed 

Inclus în situl ROSCI0079 Fânaţele de pe 
Dealul Corhat – Săbed 

59 Direcţia silvică Mureș 

4. Rezervaţia de lalele pestriţă Vălenii de Mureş 3 - 
5. Lacul Fărăgău 

Inclus în situl ROSCI0100 Lacurile Fărăgău – 
Glodeni (SCI) 

35 A.P.M. Mureş în 
parteneriat cu ONG 
Nycticorax 

6. Rezervaţia de stejar pufos Sighişoara 
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare 

11,90 Progresul silvic filiala 
Sibiu 

7. Molidul de rezonanță din pădurea Lăpuşna 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 

77,80 Adminstraţia PNDMS 
în coord. 
O.S.Gheorgheni 

8. Arboretul cu Chamaecyparis lawsoniana 
Inclus în ROSPA0028 Dealurile Târnavelor – 
Valea Nirajului 

5,80 Admin. Microregiunea 
Valea Nirajelor, 
Târnavelor, ONG 
Milvus 

9. Stejarii seculari de la Breite 
Inclus în ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare 

70 Progresul silvic filiala 
Sibiu 

10. Lacul Ursu şi arboretele de pe sărături 79 Consiliul local Sovata 
11. Poiana cu narcise Gurghiu 3  
12. Rezervaţia Defileul Deda – Topliţa 

Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 
şi ROSPA0030 Defileul Mureşul Superior 

7733 Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

13. Rezervaţia Seaca 2151 / 2005 
Inclus în siturile ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 
ROSPA0033 Depresiunea şi Munții Giurgeului 

813 Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

14. Scaunul Domnului HG 2151 / 2005 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 

50 Administraţia PNDMS 
în coord. O.S. 
Gheorgheni 

TOTAL REZRVAŢII NATURALE 8 991  
15. Parcul Naţional Munţii Călimani 24024 ha în 

judeţul MS, SV, HR, 
Inclus în situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 

10 890 
în Mureş 

Administraţia PNC / 
RNP 
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Anexa nr.3 

Chestionar aplicat populaţiei comunei Găneşti 
 
Stimate Doamnă/Domnule, 

 
Primăria comunei Găneşti împreună cu firma Pro Regio Consulting demarează un amplu proces de 
consultare publică în vederea  elaborării strategiei locale de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020. 
Opinia dumneavoastră în calitate de cetăţean al comunei poate influenţa deciziile cu privire la 
proiectele ce vor fi dezvoltate în următorii ani în comună, motiv pentru care vă rugăm să completaţi 
chestionarul de mai jos.  
 
1. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru calitatea 
următoarelor servicii publice: 
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund 
Servicii  Nota Nu 

beneficiez 
Nu apelez la 
acest serviciu 

NS/NR 

Apă potabilă     
Canalizare menajeră     
Iluminat public     
Transport public      
Curăţenia străzilor     
Colectare deşeuri menajere     

 
Care sunt cele mai mari probleme/nemulţumiri legate de serviciile menţionate mai sus: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Care consideraţi că sunt dezavantajele comunei Găneşti/satului în ceea ce priveşte dezvoltarea 
sa?  
1._________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. __________________________________________ 
4. _________________________________________ 
3. Care consideraţi că sunt avantajele comunei/satului în ceea ce priveşte posibilităţile de 
dezvoltare? 
1._________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. __________________________________________ 
4. _________________________________________ 
4. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru 
următoarele: 
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund 

 

 
 
 Nota  NS/NR 
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Aspectul general al comunei/satului   
Aspectul caselor (arhitectura rurală)   
Curaţenia comunei/satului    
Parcuri, spaţii verzi   
Locuri de joacă pentru copii   
Terenuri de sport cu acces liber    
Calitatea străzilor principale din comună   
Calitatea străzilor secundare    
Conexiunea pe cale rutiera cu alte zone ale României    
Parcări în zona centrală   
Accesul la mijloace de transport din comună în alte localităţi   
Condiţiile oferite în sistemul educaţional (infrastructură, dotări)   
Calitatea actului educational în sistemul educaţional    
Condiţiile oferite în domeniul serviciilor medicale (infrastructură, 
dotări) 

  

Calitatea serviciilor medicale   
Numărul de locuri de muncă oferite în comună   
Nivelul salariilor   
Oportunităţile de petrecere a timpului liber   
Evenimente culturale si sportive   
Siguranta dumneavoastră si a bunurilor dumneavoastră   
Posibilităţile de a face cumpărături   
Relaţiile cu Primăria   
Relaţiile cu Poliţia Locală   
Relaţiile cu serviciile de urgenţă   
Imaginea si renumele comunei   
 
5. Ce fel de servicii sociale credeţi că ar fi utile în comună? (alegeti max. 2) 
 Centru de îngrijire pentru vârstnici  Cantina socială 
 Centru de zi pentru copii  Altele  
 Locuinţe sociale   
  
6. Ce anume credeţi că lipseste în comună ca posibilitate de petrecere a timpului liber?  
________________________________________________________________________ 
 
7. Care este principalul motiv pentru care v-aţi muta domiciliul din comună? 
 
 Locuri de muncă mai bune  Motive care ţin de familie 
 Locuri de muncă mai multe  Mai multă siguranţă 
 Venituri mai mari  Mai multe posibilităţi de petrecere a timpului liber 
 Servicii educaţionale mai bune   Altele. Care?................................................................. 

...................................................................................... 
 Servicii medicale mai bune   
 
8. Care ar fi principalele 3 măsuri pe care le-aţi lua dacă aţi fi Primar al comunei?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Alte observaţii:  
__________________________________________________________________________ 
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Date personale: 
Vârstă:       Sex: 
Ocupaţie:       Ultima şcoală absolvită:  
Comună/sat:      Venitul net: 
 
 
 
 
Vă mulţumim! 

  

 

 Sub 500 lei 
 Între 501 si 1.000 lei 
 Între 1.001 si 2.000 lei 
 Între 2.001 si 3.000 lei 
 Peste 3.001 lei 
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Anexa nr. 4. Clipe din viaţa comunei 
 

1. Confirmarea tinerilor, aprilie 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Echipa de dans popular 

 
 

3. Balul coşărcilor 

 
 
 
 
 

4. Program cultural-artistic 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Găneşti  2014-2020 

 214

5. Sărbătoare- în faţa bisericii 
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