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1. CADRUL STRATEGIC 
 

Context european, naţional, regional şi judeţean 

 

În elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Petelea trebuie ţinut cont şi de politicile, strategiile şi 

programele existente la nivel european, naţional şi regional. 

 

Nivel european  

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

menită să ajute la combaterea efectelor crizei şi la o regenerare a vieţii economice europene printr-un 

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

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

pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea 

economică, socială şi teritorială.  

Cele cinci obiective principale (concretizate în opt ţinte numerice) propuse pentru atingerea celor trei 
priorităţi la nivelul UE până în 2020 sunt:  

1. o rată de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;  
2. investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB – ul UE;  
3. atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor climatice;  
4. un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a şcolii şi un nivel minim de 40% al ratei de 

absolvire a unei forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani;  
5. reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni ameninţaţi de sărăcie şi excluziune 

socială.  
 
Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va fi pusă 

la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin instrumentele structurale, concentrate, conform 

Cadrului Strategic Comun, pe 11 obiective tematice, după cum urmează:  

1. cercetare şi inovare  

2. tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)  

3. competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  

4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon  

5. adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului  

6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

reţelelor majore  

8. ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  

9. incluziune socială şi combaterea sărăciei  

10. educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă  
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La nivel naţional 

Cele 5 obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naţionale se prezintă astfel:  
o Ocuparea forţei de muncă:  

 rată de ocupare a forţei de muncă de 70 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 
şi 64 de ani;  

o Cercetare şi dezvoltare:  
 alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi dezvoltare  

o Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei:  
 reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate în 1990  
 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24%  
 creşterea cu 10% a eficienţei energetice  

o  Educaţie:  
 reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii  
 creşterea la peste 26,7% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în 

vârstă de 30-34 de ani  
o Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale  

 
de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.  

 

Ţintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europei 2020 au fost incluse în 

Programul Naţional de Reformă (2011-2013), care reprezintă instrumente esenţiale pentru îndeplinirea, 

la nivel naţional, a obiectivelor Strategiei Europa 2020. Priorităţile se referă atât la reforma politicii publice 

cât şi la investiţii preconizate, după cum urmează:  

1. Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice  

2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri  

3. Ocuparea forţei de muncă  

4. Cercetare, dezvoltare şi inovare  

5. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră  

6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă  

7. Eficienţă energetică  

8. Educaţie  

9. Incluziune socială.  

 

Guvernul României a aprobat în data de 13 iunie 2012 Memorandumul pentru aprobarea acţiunilor şi 

documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020, 

document-cadru ce cuprinde un set de orientări metodologice necesare pentru stabilirea liniilor directoare 

în procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020. 

 

Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat 2014-2020, documentul care prezintă modul în care 

vor fi folosite fondurile europene structurale și de investiții în viitoarea perioadă de programare: Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE), 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 
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Maritime (FEPAM). Se propune un număr de 6 programe operaţionale, respectiv: POS Infrastructură Mare, 

POS Competitivitate, PO Regional, PO Asistenţă Tehnică, POS Capital Uman, PO Capacitate 

Administrativă. Vor fi exista, de asemenea, programe dedicate agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului şi 

acvaculturii, programe de cooperare teritoriala. 

În perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiază de fonduri europene în valoare de 

aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de 

coeziune. 

La nivelul programelor operaţionale, alocările financiare sunt următoarele: 

Programul 
Alocarea financiară pentru 

perioada 2014-2020 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 9,41 mld. euro 

Programul Operaţional Regional 6,7 mld. euro 

Programul Operaţional Capital Uman 4,22 mld. euro 

Programul Operaţional Competitivitate 1,33 mld. euro 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 0,55 mld. euro 

Programul Operaţional Asistență Tehnică 0,21 mld. euro 

Plăţi directe în agricultură 10 mld. euro 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 8 mld. euro 

Programul Operaţional Pescuit 0,17 mld. euro 

Facilitatea “Connecting Europe” 1,23 mld. euro 

Programele de cooperare teritorială 0,45 mld. euro 

 

La nivel regional 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020. Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta 

principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asumat de către factorii de 

decizie din Regiunea Centru. PDR isi propune să raspunda nevoii de a avea la dispozitie un document - 

cadru la nivel regional prin care se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele 

specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si masurile necesare 

pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socioeconomica a Regiunii Centru, 

Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de 

realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Listă 

orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate în perioada 2014-2020. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat 

priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Prin cele 

şase axe prioritare identificate strategia se fundamentează pe o analiză a nevoilor reale din Regiunea 

Centru. 

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

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

judeţului Mureş s-a înfiinţat o structură partenerială formală, care are rolul de a contribui la elaborarea 

pentru Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020. Grupul de lucru este alcătuit 

din 47 de instituţii publice şi private, implicând autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii publice, 

universităţi, organizaţii ale societăţii civile, parteneri economici, în domenii ce acoperă toate domeniile vieţii 

sociale. Acest grup de lucru este coordonat de Consiliul Judeţean Mureş, care asigură şi secretariatul 

acestuia.  

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

accesarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020. Analiza socioeconomică a judeţului Mureş şi 

Analiza SWOT a judeţului Mureş, sunt rezultatul unui proces partenerial, în care specialişti din diverse 

domenii de activitate – protecţie socială, mediu, învăţământ, sănătate, cercetare, urbanism, etc. – au 

inventariat situaţia socio-economică, disparităţile existente la nivel judeţean şi obiectivele dezvoltării 

regionale, cu scopul de a elabora un instrument de lucru care să faciliteze luarea unor decizii necesare 

dezvoltării armonioase şi echilibrate a judeţului. 

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.  

Judeţul Mureş, într-o abordare concisă, se distinge prin următoarele avantaje:  

 o zonă cu rol strategic, de deservire logistică;  

 SMURD- serviciu etalon la nivel naţional şi internaţional;  

 servicii medicale de înaltă calitate;  

 capacitate de cercetare, în special în domeniul medical şi tehnic;  

 sistem de învăţământ universitar recunoscut;  

 potenţial antropic şi natural valoros (2 monumente pe lista UNESCO);  

 diversitatea formelor de turism care se pot practica;  

 potenţial agricol;  

 potenţial pentru producerea energiilor alternative de energie;  

 spaţiu multicultural, multietnic, multilingvistic.  

 

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

propune să devină până în anul 2020 un judeţ dinamic, orientat către progres, cu renume în domeniul 

medical şi al cercetării, cu o economie sustenabilă, (bazată pe o agricultură intensivă, pe o industrie cu 

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

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

unde noul se construieşte pe tradiţiile multiculturale. 

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

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

  

Obiective specifice de dezvoltare  

În concordanţă cu politicile, strategiile şi programele de dezvoltare elaborate la nivel european, naţional şi 

regional, pot fi definite următoarele obiective specifice:  

1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, ca suport 

pentru dezvoltarea economică a judeţului;  

2. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic şi a cercetării 

aplicate în sectoare cu potenţial de creştere pentru îmbunătăţirea competitivităţii economiei şi 

creare de noi locuri de muncă;  

3. Întărirea caracterului de centru medical şi de cercetare a judeţului Mureş;  

4. Susţinerea polilor de dezvoltare urbani şi rurali (aşa cum au fost ele definite în PATJ a judeţului 

Mureş) în scopul asigurării unei dezvoltări policentrice a judeţului; Dezvoltarea zonelor rurale 

pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul urban;  

5. Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea sectorului turistic, cu prioritate turismul cultural, 

balnear, rural şi montan, în spiritul tradiţiei multiculturale;  

6. Valorificarea raţională a patrimoniului natural, a potenţialului pentru producerea resurselor de 

energie regenerabile, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;  

7. Dezvoltarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creşterea competitivităţii economice;  

8. Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea accesului la servicii sociale durabile şi de înaltă calitate a 

grupurilor defavorizate  

9. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale.  

 

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

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale  

2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării  

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

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

5. Dezvoltarea turismului  

6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale  

7. Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente  

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

evite. 

 

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

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

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

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

pe termen lung dezvoltarea comunei Petelea. 

 

Pentru dezvoltarea comunei Petelea se are în vedere o strategie pe termen mediu, pe o perioadă de 6 ani, 

cuprinsă în intervalul de timp 2014 – 2020. Strategia stabileşte un obiectiv strategic şi trasează trei direcţii 

majore de dezvoltare în sensul atingerii acestuia: infrastructură, competitivitate economică şi îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, ierarhizând priorităţile de dezvoltare, stabilind proiectele care trebuie realizate, beneficiarii 

vizaţi, rezultatele dorite şi indicatorii de măsurare.  

În formularea obiectivului strategic pentru comuna Petelea s-a avut în vedere complementaritatea dintre 

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

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

dezvoltării agriculturii româneşti, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi dezvoltarea afacerilor în 

perioada post aderare.  

Definirea obiectivului strategic a constat într-o o analiză a situaţiei actuale din punct de vedere istoric, 

geografic, demografic, al mediului, al dezvoltării economice şi a vieţii social-culturale. Trebuie menţionat că 

în această etapă de diagnoză s-au utilizat date statistice oficiale, precum şi informaţii calitative culese prin 

intermediul chestionarelor de la locuitorii comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Caracterizarea generala a comunei 
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2.1.  Prezentarea generală a regiunii Centru si incadrarea localitatii Petelea in cadrul regiunii 

 

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

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

Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord şi est şi Republica Moldova la est, iar ţărmul Mării Negre se găseşte 

la sud-est. 

 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, in prezent România cuprinde 320 oraşe, din care 103 municipii,  

2.856 de comune si 12.955 sate. Municipiile, oraşele şi comunele sunt grupate în 41 de judeţe si Bucuresti. 

Aproximativ 66 % din oraşele României au o populaţie sub 20.000 locuitori şi, în general depind de o 

singură activitate economică, în special industrială. Un număr de 25 de municipii au o populaţie de peste 

100.000 locuitori. 

 

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

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

oraşe, municipii şi judeţe, regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au 

personalitate juridică. 

 Regiunea de dezvoltare Nord – Est 

 Regiunea de dezvoltare Sud – Est 

 Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia 

 Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia 

 Regiunea de dezvoltare Vest 

 Regiunea de dezvoltare Nord – Vest 

 Regiunea de dezvoltare Centru 

 Regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafic 1 – Harta regiunilor României 
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Sursa:  www.mfinante.ro 

 

 

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

Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind străbătută de meridianul de 

250° longitudine estică şi paralela de 460° latitudine nordică. Prin poziţia sa geografică, Regiunea „Centru” 

realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se distanţe aproximativ egale 

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

Regiunea „Centru” este formată din judeţele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu şi are o 

suprafaţă totală de 34.100 km2, ceea ce reprezintă 14,3% din teritoriul ţării.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfinante.ro/
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Sursa: www.adrcentru.ro   
 

Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică a 

României, în Podişul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi 

Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi 47º00' 

latitudine nordică. 

Suprafaţa sa de 6.714 km², ce reprezintă 2,8% din suprafaţa ţării, coboară în trepte de pe crestele 

Carpaţilor Răsăriteni spre Podişul Târnavelor şi Câmpia Transilvaniei. 

 

Dispunând de condiţii naturale deosebit de variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice, judeţul 

Mureş se învecinează la nord-est cu judeţul Suceava, la est cu judeţul Harghita, la sud-est cu judeţul 

Braşov, la sud cu judeţul Sibiu, la sud-vest cu judeţul Alba, la vest cu judeţul Cluj, iar la nord cu judeţul 

Bistriţa-Năsăud. 

Judeţul Mureş cuprinde:4 municipii, 7 oraşe, 91 comune, 487 sate. 

 

http://www.adrcentru.ro/
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Sursa: www.cjmures.ro  

 
 

2.2. Caracterizarea generala administrativ-teritoriala si istorica 
 

2.2.1. Structura administrativa a comunei Petelea 
 

Judetul Mures, si implicit comuna Petelea, fac parte din teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru, una dintre 

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

dezvoltarea rurala, protectia si reabilitarea mediului si turismul fac obiectul unei serii de planuri si programe, 

pentru perioada 2014-2020, care au ca scop rezolvarea celor mai importante probleme si amenintari ale 

dezvoltarii durabile in Mures. 

Petelea (în maghiară: Petele, în germană: Birk) este o comună în județul Mureș, Transilvania, România. 

Are în componență 2 sate: Petelea (reședință), și  Habic 

 

Prima atestare documentara a localitatii, se afla intr-un registru de dijme papale cu caracter fiscal si se 

refera la preotul Ilie din Pycula, care in anul 1332 “a platit un fertun si jumatate de argint”, prima plata pe 

anul intai Arhidiaconatului de OZD, ce se intindea pe cursul superior si mijlociu al Muresului, informatie 

despre localitate regasita intr-o alta lista de dijme papale, despre plata a doua pe anul I din Arhidiaconatul 

de Solnoc-Cabaca, cand preotul Ilie din Pytula, cu alta grafie, “a platit 40 de banali vechi”. 

Timp de peste patru secole, de la 1426 pana la 1870, viata economica a localitatii se desfasoara in stransa 

legatura cu cea a domeniului feudal al cetatii Gurghiu, alaturi de alte 26 localitati din zona, domeniu ce si-a 

schimbat mereu stapanul. 

http://www.cjmures.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/German%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83r%C4%83g%C4%83u,_Mure%C8%99
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La 1426 imparatul Sigismund da in stapanire nobilului Dionisie Banffi domeniul, fiind mentionata si 

localitatea Petelea “possessionem nostram regalem Petele vocatam”, deci Petelea fiind sat regesc, care 

mai tarziu se va bucura de privilegiul de a fi oppidum – targ, ca si Reghinul. 

Cei care au primit prin donatie Petelea sau zalogire au primit si iobagii din sat. Din procesul din 1773 al 

baronului I. Bormemissa si puscariasii drabanti sau strajeri, din randul iobagilor din Petelea, ce isi 

revendicau dreptul de libertate vesnica si scutiri de dari, sarcini iobagesti, prin privilegii emise de principele 

Gabriel Bethlem la 1615, aflam primele nume de iobagi din localitate. Din 1724 avem primele date cu 

privire la stratificarea sociala si viata economica. La aceasta data este mentionata si moara de apa din sat. 

În 1876 Petelea făcea parte din județul Mureș - Turda, plasa Reghin de Jos. Începând cu 1950 a fost 

încadrată raionului Reghin, regiunea Autonomă - Maghiară, respectiv Mureș Autonomă-Maghiară, iar ca 

urmare reformei administrativ teritorială din 1968 se constituie comună, împreună cu satul Habic, în cadrul 

județului Mureș. 

Localizare 

Localitate situată pe râul Mureș, pe drumun național DN 15 Târgu Mureș - Reghin. Petelea este așezat pe 

terasa stângă a văii Mureșului, la 25 km nord-est de Tg. Mureș și la 6 km sud de municipiul Reghin, fiind 

străbătută de la un capăt la altul de Șoseaua națională nr. 15. Relieful localității este alcătuit de valea largă 

a Mureșului și culmi deluroase, ca interfluvii, puțin îngrădite, între valea Beicii și Habicului, cu înălțimi 

reduse, cea mai mare înălțime fiind de 511,7m, în Dealul Viilor. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Reghin
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Sursa: http://www.casmures.ro/  

 

2.2.2. Stema Comunei Petelea 
 

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

rotunjite, timbrat de o coroană  murală  de argint, cu un singur turn. 

Câmpul albastru este încărcat de o țeapă de aur cu un mesteacăn dezrădăcinat, în 

culoare naturală. De o parte și de alta, pe albastru - la dreapta, se află două monede 

antice de argint dispuse în țeapă (avers și revers), iar la stânga, un jgheab cu o roată de 

moară de apă, de argint. 

Semnificațiile elementelor însumate 

Mesteacănul reprezintă pădurile locale, făcând  aluzie la toponimul cornunei Petelea, 

denumită în vechime Pytula (Betulia), sau Birk (Mesteacăn), iar țeapa de aur - culturile cerealiere ale zonei. 

Monedele de argint dacice Tip Petelea, (tipologie unică în țară, aflate în mari muzee europene), avand 

Petelea 

http://www.casmures.ro/
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portretul regelui macedonean Filip al II-lea pe avers si calul zeiței Artemis pe revers, reprezinta tezaurul 

antic descoperit în comună, bun al patrimoniului național.  

Roata de moară evocă vechile mori din ținut, de pe apa Mureșului, si pe aceea în care a poposit poetul 

Mihai Eminescu la Petelea, inspirandu-i cadre și personaje din romanul Geniu Pustiu.  

Coroana murală cu un turn crenelat, de argint, este simbolul unei asezari comunale.  

Optiunea pentru piese heraldice simbolice, folosind imagini valoroase specifice, locale, exprimă tradiția 

istorică, realitațile econornice și culturale a cornunei, ca si direcțiile de dezvoltare agroturistică. 

 

2.2.3. Acces 

Localitatea Petelea este așezată pe terasa stângă a văii Mureșului la o altitudine de 435 metri, la 25 km 

nord-est de Targu Mureș și la 6 km sud de municipiul Reghin, fiind străbătută de la un capăt la altul de 

Șoseaua națională DN 15. 

 

 

Sursa: https://www.google.ro/maps 

Distanta intre comuna Petelea si principalele orase ale tarii, se prezinta atfel:  

Tabel - Distanţe în km între Petelea şi principale oraşe ale României  

Oraş Distanţa – km - 

Cluj-Napoca 111 

Târgu Mureș 28 

Oradea 263 

Bucureşti 381 

Constanța 592 

Timișoara 369 

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

 

https://www.google.ro/maps
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C8%99
http://distante-rutiere.viaromania.eu/
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Comuna Petelea are o suprafata totala de 43,70 km², reprezentand astfel 0,65% din suprafata totala a 

judetului Mures (6.696 km²) si o populatie de 2.977 de locuitori (2011). 

 

Comuna Petelea se învecinează cu următoarele comune: 

 in partea de Sud cu comuna Gornesti 

 la Nord-Vest cu Municipiul Reghin 

 iar la Est cu comuna Beica de jos 

Are în componență 2 sate: Petelea (reședință) și Habic 

Figura  - Distribuția satelor componente în cadrul comunei Petelea 

 
Sursa: www.wikimapia.org 

 

Teritoriul actual al comunei Petelea cuprinde un total de 4.370 ha si se compune din: 

- spatiu intravilan cu o suprafata de 112 ha 

- spatiu extravilan, cu o suprafata de 4.258 ha 

 

2.2.4. Relieful 

Situat în interiorul arcului carpatic, judeţul Mureş este favorizat de un relief armonios, dispunând de 

bogateşi variate resurse naturale. 

 

Habic 

 

Petelea 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83r%C4%83g%C4%83u,_Mure%C8%99
http://www.wikimapia.org/
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Se deosebesc trei unităţi: 

- Câmpia Colinară a Transilvaniei cu altitudinea de 400-500 m la nord de râul Mureş; 

- Podişul Târnavelor, extins la sud de Mureş(450-700 m); 

- Subcarpaţii Transilvanieiîn partea de est a judeţului,în zona cutelor diapire (600-1000 m altitudine). 

Teritoriul judeţului Mureș cuprinde o reţea de ape curgătoare, de lacuri, heleşteie, bazine de retenţie 

artificială. 

Comuna Petelea este așezată în partea centrală a Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Fiind situată în 

Câmpia Transilvaniei, comuna prezintă condiții de relief caracteristice zolei și a celei de luncă. 

Datorită situării teritoriul comunei se află la o altitudine care variază între 280 m în luncă și 490 m pe 

culmile dealurilor. 
 

Figura - Amplasarea comunei Petelea, județului Mureș în depresiunea Transilvania 

 
Sursa: www.ebacalaureat.ro  

 

Prin așezarea sa geografică, comuna Petelea beneficiază de avantajele pe care le oferă zona de 

congruență a trei regiuni naturale cu resurse economice diferite: regiunea cerealieră a Câmpiei 

Transilvaniei, Podișul Târnavelor (culturi de cereale, viticultură, pomicultură, creșterea animalelor etc.) și 

zona forestieră a munților vulcanici împreună cu prisma premontană a dealurilor subcarpatice interne. 

Petelea 

http://www.ebacalaureat.ro/
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Această poziție, precum și accesul direct la importante căi de comunicație, sunt factori care au avut un rol 

important în geneza și dezvoltarea comunei. 

Structura dominantă este cea de cuestă, ea reflectându-se în mod evident în relieful regiunii. Suprafețele 

de nivelare apar doar sporadic, iar apele mici au sculptat văi adânci cu terase fragmentând zona inițială în 

spații interfluviale largi, care ulterior au fost transformate de apele secundare și procesele de versant, într-o 

succesiune de interfluvii, configurând regiunii și un caracter deluros.  

O mare parte din teritoriul comunei este ocupată de un relief de degradare specific, cu extindere de la 

simple movile izolate până la areale apreciabile, movile izolate și depresiuni ocupate de mlaștini sau bălți. 

Relieful fluvial, reprezentat de lunci drenează zona. Luncile prezintă tendințe de înmlăștinare, există de 

asemenea, și o serie de alunecări de teren. Procesele tectonice în cadrul comunei, se manifestă foarte 

slab. 

 

2.2.5. Clima 

Potrivit aşezării geografice şi condiţiilor naturale, teritoriul comunei Petelea se încadrează într-o climă 

temperat-continentală, care suferă modificări în urma influenţelor curenţilor de aer frecvenţi în lunca 

Mureşului.  

Valorile temperaturii înregistrează extreme puternice cuprinse între plus 25-34°C și minus 18-28°C.  

Rolul determinant îl joacă circulația generală a atmosferei ca element climato-genetic. Temperatura medie 

anuală este de 9,0 °C, luna cea mai friguroasă fiind luna ianuarie (cu -4,6 °C, medie lunară), iar cea mai 

călduroasă este luna iulie (cu +19,5 °C, medie lunară). Diferența între temperatura de vară și cea de iarnă 

este de obicei de 23°C, iar între luna cea mai caldă și luna cea mai rece de 22°C.  

Climatul local se încadrează în climă temperat-continentală cu ușoare influențe oceanice și tendințe 

excesive de tip central transilvănean, de dealuri joase. Valorile medii ale umezelii relative a aerului pentru 

lunile caracteristice ale anului sunt de 75-80%. În medie numărul zilelor cu cer senin (pe lună) la nivel de 

an este de 4-5 zile în luna decembrie și 14-15 zile în luna iunie.  

În ceea ce privește precipitațiile atmosferice, cantitățile medii lunare căzute pentru lunile caracteristice sunt 

de 25-30 mm pentru luna ianuarie și de 80-85 mm pentru luna iulie. Cantitatea anuală medie de precipitaţii 

este de 560 mm. 

În legătură cu vânturile, ele sunt o componentă climatică permanentă pe tot cuprinsul anului. Vântul cel mai 

frecvent este cel de nord-vest. În luna ianuarie, frecvența medie pe direcția vest este de 15%, pe direcția 

nord-vest este de 10%, pe direcția sud-vest este de 5% iar pe direcția nord-est este de 4%. Viteza vântului 

este de 4m/s din nord-est și de 2 m/s în sud-vest. 

 

2.2.6. Flora si fauna 

Fauna comunei Petelea este specifică zonei de silvostepă, în care alternează biotopuri de pajiște stepică, 

de pădure de stejar și alte specii de arbori cu frunze căzătoare.  

În pajiștile stepice, cele mai raspândite viețuitoare sunt insectele: lăcusta marocană, lăcusta italiană, 

lăcusta de pășune, coșarii, forfecarul, gândacul cu coadă, gândacul păros, ploșnița roșie, albinele și 

bondarii. În păduri și desișuri se găsesc o mare varietate de specii de insecte fitofage: omizi, croitori, 
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rădașca, viespi de lemn. Dintre gasteropode, cele mai frecvent întâlnite sunt: melcul de livadă și melcul 

dungat.  

Cele mai reprezentative reptile ale zonei sunt: șarpele orb, șopârla de câmp, șarpele de casă. Păsările sunt 

reprezentate de porumbelul sălbatic, mierla, gaița, buha, fazanul, șoimul rândunelelor, ciocârlia, barza, 

coțofana, vrabia, privighetoarea și cucul.  

Cele mai întâlnite mamifere sunt: lupul, vulpea, iepurele, ariciul, căprioara. Pe meleagurile din Petelea este 

foarte răspândită creșterea porcului și caprei. 

Dispunând întotdeauna de pășuni în luncă și zona colinară, creșterea cornutelor mari și mici, a calului a 

fost răspândită din cele mai vechi timpuri. Peste tot în comună se cresc păsări de curte: găina, gâsca, 

curca, rața. 

 

2.2.7. Vegetatia 

Datorită reliefului, caracterizat prin dealuri larg ondulate, prin văi largi și adânci, cu o serie de versanți 

degradați, alunecări de teren și lunci aluvionare, flora este eterogenă formând un adevarat mozaic. Această 

varietate a florei este reflectată într-o bogăție cantitativă și calitativă de specii. Familiile de plante cele mai 

reprezentative sunt: Compositae, Gramineae, Labiatae, Leguminoase, Cruciferae, Rosaceae. Familia 

Compositae, cuprinde elemente comune pășunilor, locurilor umede din poienele din pădure. Astfel întâlnim: 

bănuței, steluțele, iarba mare, margareta, mături. O familie bogată în reprezentanți este cea a gramineelor: 

mohor, iarba câmpului, iarba deasă, fireța, păiuș.  

Dintre arbuști cei mai întâlniti sunt alunul, cornul, sângerul, lemnul câinesc, porumbarul, păducelul și 

măceșul. Sunt deasemenea foarte răspândite și cunoscute plantele medicinale precum: coada calului, 

mușețelul, menta, cicoarea. Plantele melifere furnizează polen și nectar familiilor de albine. Acestea sunt: 

teiul, părul pădureț, plopul, salcia, nu-mă-uita, jaleșul. Plantele alimentare sunt întâlnite în păduri sau la 

marginea pădurilor: murul, frăguța, alunul. În pajiștile din împrejurimile comunei mai pot fi întâlnite: urzica, 

măcrișul, chimionul. Se mai găsesc esențe lemnoase precum stejarul, cerul, carpenul, mesteacănul, arinul 

negru.  

În zona se mai găsesc plante furajere și plate decorative. Pe teritorul comunei se cultivă: grâu, orz, secara, 

ovăz, porumb, cartoful, inul de fibră, cânepa, floarea soarelui, sfecla de zahăr. 

2.2.8. Soluri si resursele subsolului  

Pe arealul comunei se întâlnesc pe suprafețe mai mari solurile molice și cele argiluviale, iar pe suprafețe 

mai restrânse soluri hidromorfe și neevoluate. Dintre solurile molice întâlnim pseudorendzinele care ocupă 

suprafețe mari în arealul comunei și care apar în general pe versanții cu diferite înclinări. Geneza și 

dezvoltarea lor au fost condiționate de conținutul ridicat în carbonat de calciu rezultând astfel depozite 

argilo-marnoase, merne, argile cu nodul calcaros. Pe versanții nordici pseudorendzinele sunt acoperite cu 

păduri, ceilalți versanți, cu alte expoziții, se folosesc pentru culturi agricole (cereale, pomi fructiferi). De 

menționat că aceste soluri necesită îngrășăminte și afânare adâncă.  

Argiluviosolurile se dezvoltă pe versanții foarte slab înclinați cu coeficient de infiltrație mic, ceea ce 

favorizează, în lipsa covorului vegetal, sporirea scurgerii superficiale. Datorită fertilității scăzute a solului, 
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folosirea în agricultură este mai restrânsă, pe aceste soluri predominând pajiștile și fânețele naturale pe 

suprafețe mari.  

Varietatea formelor de relief şi a condiţiilor geologico-tectonice, stratigrafice şi petrografice au determinat o 

diversitate a bogăţiilor subsolului.  

Pe raza comunei, principalele resurse naturale ale subsolului sunt reprezentate de zăcămintele 

nemetalifere: depozite sedimentare de nisipuri, marne, argile care pot fi utilizate în fabricarea materialelor 

de construcții. Marnele, existente în rezerve apreciabile, nu sunt valorificate suficient, deși unele varietăți ar 

putea fi folosite la fabricarea cimentului.  

Argilele (inclusiv luturile de terasă), la fel de răspândite, sunt utilizate la fabricarea materialelor de 

construcții ceramice (cărămizi, țigle etc.).  

Depozitele de bolovăniș, pietriș și balast disponibile în rezerve considerabile pot fi folosite ca materiale de 

construcții brute sau prelucrate industrial. 

 

2.2.9. Reteaua hidrografica 

Reţeaua hidrografică este bogată şi e formată din râul Mureş şi cei doi afluenţi, pârâul Beica şi pârâul 

Habic. Pe râul Mureş se făcea o intensă activitate de plutărit între Lunca Bradului şi Arad, începând din 

1780, în zonă trecând câte trei plute pe zi. Apele subterane din zona subcarpatică şi de podiş au debite 

mici şi mineralizare ridicată, fiind în general nepotabile. 

 

2.3. Patrimoniu cultural, natural şi turismul 
 

 Lăcaşuri ecumenice şi culturale: 
 

 Biserica evanghelica a fost construita in 1860 pe locul unei biserici mai vechi, de la care se 

pastreaza baza turnului cu forme ale goticului tarziu si avea ca paroh pe Weber Alfred Schuller. Pastreaza 

un clopot din 1882 si doua din 1927, precum si tablouri si sculpturi achizitionate la 1872. Biserica dispunea 

de ceas si orga, azi scoase din functiune. Ultimele renovari si reparatii au fost facute in 1991, iar parohia a 

fost infiintata in sec. al XVI-lea. 

 

 Biserica ortodoxa – construita din lemn, cu picturi pe panza executate de zugravul Mare din 

Reghin, a fost construita la 1832 pe locul altei biserici din lemn ridicata la 1750 si vanduta la Oarba de 

Mures. A fost restaurata la 1922, cand i s-a construit turnul cu clopote si in 1962 cand s-a turnat beton la 

baza clopotnitei. Pastreaza un clopot de 20 kg din 1750, daruit de baronul Bornemissa si un clopot din sec. 

al XIX-lea. Parohia a fost infiintata pe la 1700, fiind la origine greco-catolica pana in 1948. Pastreaza 14 

carti de cult cu valoare istorica si documentara, din care un Liturghier-Blaj 1756 a apartinut bisericii din 

Urisiul de Jos. Intre 1991-1996 a fost ridicata noua biserica ortodoxa cu Hramul Inaltarea Domnului. Pe 19 

mai 1991 s-a sfintit locul bisericii in prezenta episcopului Andrei, iar in decembrie 1996 s-a facut prima 

slujba. 
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 Bisericuţa de lemn 

 Biserica greco-catolică  

 

 Muzee:  

 

 Muzeul „Datini străbune” din Habic. 

 

 Monumente istorice: 

 

 Ansamblul rural – case săseşti 

 Ansamblul bisericii de lemn „Sfântul Ioan” 

 Biserica de lemn „Sfântul Ioan” 

 Clopotniţă din lemn. 

 

Potenţialul turistic al arealului este destul de valoros, datorită patrimoniului natural şi patrimoniului cultural 

şi arhitectural, datinilor şi obiceiurilor întâlnite în această zonă, datorită convieţuirii în această parte a ţării a 

mai multor naţionalităţi, interferenţe culturale, lingvistice şi religioase cu o mare varietate de tradiţii şi 

obiceiuri. 

Turismul cultural, promovarea obiceiurilor tradiţionale. Între manifestările spirituale ale poporului român, 

datina colindatului a ocupat locul de frunte. Ea a fost însoţită întotdeauna de melodii şi texte bogate, 

transmise prin viu grai din generaţie în generaţie. Colindatul este legat îndeosebi de sărbătorile închinate 

Naşterii Domnului Iisus Hristos, Anului Nou si Botezului Domnului. Însă cel mai important moment când se 

cântă colindele este seara de Ajun a Crăciunului, moment căruia îi sunt dedicate aceste cântări de Crăciun 

numite colinde si cântece de stea, al căror text conţine imaginea poetică românească a Naşterii Domnului - 

Crăciunul - redată, de cele mai multe ori, într-un limbaj popular.  

În tradiţia maghiară Paştele mai este numit "Ocolirea", deoarece cu ocazia acestei sărbători oamenii au 

obiceiul să ocolească biserica cântând psalmi şi cântece religioase. După ocolirea bisericii tinerii maghiari 

se duc să cureţe izvoarele de urmele lăsate de iarnă. Un alt obicei din prima zi de Paşti este cel al 

"stropitului fetelor" de către feciorii care le curtează. 

Localizarea geografică avantajoasă şi existenţa traseelor inter-regionale favorizează o posibilă dezvoltare a 

zonei. Valoarea şi vechimea patrimoniului antropic trebuie conservată şi valorificată. Monografia satului şi 

datele oferite de Repertoriul arheologic al judeţului Mureş ne indică localitatea ca fiind atestată arheologic 

din neolitic şi că, pe teritoriul localitaţii au fost scoase la suprafaţă vestigii arheologice, monede şi tezaure. 

Amintim fragmente ceramice din epoca bronzului şi prima vârstă a fierului, descoperite pe terenul din 

apropierea bisericii ortodoxe. S-a descoperit întâmplător în 1869, într-un ogor, de către un ţăran, un tezaur 

format din 200 piese, din care 198 monede dacice schyphate, încadrate de arheologi în grupa III-a 

monedelor dacice "tip Petelea", precum şi două tetradrahme ale Macedoniei Prima. Monedele din tezaur, 

emise în jurul sec. I. î. Cr. se păstrează la diferite muzee: Brukenthal din Sibiu, Budapesta, Viena. În 1939 
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s-a descoperit o monedă română de argint din vremea împăratului Comodus. Toate acestea constituie o 

mărturie asupra arestării vechimii şi continuităţii vieţii omului pe teritoriul localitaţii. 

 

Potențialul turistic al reliefului  

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

potenţialul peisagistic rezultat din alternanţa dealurilor cu depresiunile şi văile principale şi care este 

nemijlocit legat de structură, litologie, tectonică şi de impactul cu factorii modelatori externi. Potenţialul 

morfoturistic este reprezentat de varietatea şi unicitatea formelor de relief întâlnite în regiunea comunei 

Petelea. 

 

Potențialul turistic al climei  

Clima din comuna Petelea se înscrie în climatul temperat continental moderat specific zonei şi are o 

importanţă deosebită în desfăşurarea activităţilor turistice din zonă.  

Radiaţia solară, temperatura, precipitaţiile atmosferice, umiditatea relativă a aerului, vânturile, durata de 

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

sau împiedicarea desfăşurării turismului şi activităţilor turistice în zonă.  

 Radiaţia solară, deşi este dependentă de mai mulţi factori, are rol important în derularea actului 

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

soarelui are valori medii de 2.050 ore pe an.  

 Regimul termic al aerului are influenţă deosebită asupra turiştilor prin asigurarea confortului termic, 

dar în acelaşi timp poate influenţa tipul de turism practicat şi intensitatea activităţilor turistice. 

Analiza valorilor medii zilnice, lunare, anuale, dar şi a extremelor permite o evaluare a condiţiilor 

climatice care pot favoriza sau nu desfăşurarea turismului în zonă. Temperatura medie anuală a 

aerului este de 7-8 °C. Din analiza datelor statistice referitoare la regimul termic se poate 

concluziona că temperatura nu constituie un obstacol major pentru desfăşurarea activităţilor 

turistice, dimpotrivă, valorile extreme - în funcţie de anotimp şi de caracteristicile reliefului pot 

favoriza desfăşurarea unor forme de turism specifice (înot, canotaj, parapantă, planorism, săniuş, 

schi etc.). Riscul pentru şocul de căldură (hipertermia) şi pentru expunerea la frig (hipotermia) este 

mic şi doar accidental.  

 Nebulozitatea - ca fenomen climatic - influenţează turismul şi activităţile turistice doar când 

formaţiunile noroase determină regimul precipitaţiilor şi pot diminua durata de strălucire a Soarelui, 

limitând astfel posibilitatea efectuării curei heliotermice sau desfăşurarea excursiilor pe perioade 

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

influenţa este mai mică, altitudinile reduse nepermiţând desfăşurarea pe arie largă a sporturilor de 

iarnă.  

 Precipitaţiile atmosferice, alături de temperatura aerului, pot influenţa activităţile turistice în mod 

diferit, în funcţie de „marea variabilitate în timp şi spaţiu în ceea ce priveşte cantitatea, intensitatea, 

durata şi frecvenţa acestora. Dintre toate categoriile de precipitaţii, cea mai mare influenţă asupra 

turismului o au ploaia, ninsoarea, viscolul, stratul de zăpadă. Celelalte tipuri de precipitaţii au o 
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influenţă scăzută şi doar accidentală, fiind fenomene care se produc rar în zona. În arealul studiat 

precipitaţiile atmosferice au valori maxime anuale cuprinse între 850 mm şi 1.000 mm.  

Potențialul turistic al patrimoniului etnografic  

Prezenţa mai multor etnii pe un spaţiu geografic relativ restrâns reprezintă o particularitate deosebită, 

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

zona rurală a determinat păstrarea nealterată a tradiţiilor populare, datinilor şi obiceiurilor specifice.  

Activităţi sociale cu funcţie turistică, ca parte integrantă a potenţialului turistic antropic, suscită doar periodic 

interesul vizitatorilor, cel mai adesea doar în perioada desfăşurării lor, o pondere însemnată având: 

târgurile populare, hramurile şi pelerinajele religioase, festivalurile tradiţionale și zilele localităţilor. 

 

2.4. Caracterizare socio-demografica 

 

2.4.1. Caracteristici demografice 

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

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

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

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

muncă, sistemului de protecție socială, sistemului de securitate socială și asupra segmentului finanțelor 

publice, etc. Analiza modificărilor demografice înregistrate la nivelul unei comune oferă informații cu privire 

la tendințele demografice din următoarea perioadă.  

Populatia comunei Petelea conform datelor finale ale Recensamantului Populației și Locuințelor 2011 se 

ridica la un numar de 2.977 de locuitori reprezentând 0,540 % din populația județului Mureș, în crestere 

față de Recensământul anterior din anul 2002 cand se înregistrau 2.780 de locuitori. Din cei 2.977 de 

locuitori inregistrati la recensamantul din anul 2011, 1.473 sunt de sex masculin și 1.504 de sex feminin. 

Desi la nivel judetean perioada 2002-2007 a fost caracterizata de un deficit natural considerabil, comuna 

Petelea alaturi de alte unitati administrativ-teritoriale a inregistrat o evolutie demografica pozitiva. 

Observand evolutia populatiei comunei se constata o crestere lenta in perioada 1992-2011.  

 

Tabel- evolutia populatiei la recensaminte (numar locuitori) 

Anii 1992 2002 2011 

Comuna Petelea 2.765 2.780 2.977 

 

Judetul Mures 610.053 581.628 550.846 

Sursa: www.insse.ro  

 

http://www.insse.ro/
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Evolutia demografica din ultimul deceniu s-a realizat atat pe cale naturala, prin mentinerea sporului natural 

la valori pozitive, cat si prin migratia unor locuitori din orase, care au renuntat la viata citadina, in schimbul 

realizarii unei gospodarii in comuna. 

Desi statistic reiese o crestere a numarului populatiei, un numar considerabil de persoane au emigrat in 

strainatate pentru obtinerea unui loc de munca mai bine remunerat.  

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

programelor de dezvoltare economică şi socială.  

 

Populatia comunei Petelea, conform datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 

2011 se ridică la un număr de  2.977 de persoane, pe localități componente situația fiind urmatoarea :  

 Petelea 2683 persoane  

 Habic 294 persoane  

 

Tabel- Populatiei satelor component comunei pe sexe (numar locuitori) 

Comuna Petelea 
si satele componente 

Sexul Total populatie 
stabila Masculin Feminin 

Petelea 1.337 1.346 2.683 

Habic 136 158 294 

COMUNA PETELEA 1.473 1.504 2.977 
Sursa: INSSE Mures 
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Structura populatiei pe grupe de varsta 
 
Populatia comunei Petelea, la recensamantul din 2011, se imparte pe grupe de varsta, dupa cum urmeaza: 

 intre 0-14 ani : 768 ; 

 intre 15-39 ani : 1072 

 intre 40-59 ani:  622 ; 

 intre 60-79 ani:  429 ; 

 peste 80 de ani : 86. 

 
Tabel – Populatia stabile pe sexe si grupe de varsa in comuna Petelea si satele componente 

 -nr. populatie - 

Comuna Petelea 
si satele 

componente 
Sexul 

Total 
populatie 

stabila 
0-14 ani 15-39 40-59 60-79 

peste 
80 

COMUNA 
PETELEA 

Ambele sexe 2977 768 1072 622 429 86 

Masculin 1473 398 551 316 182 26 

Feminin 1504 370 521 306 247 60 

Petelea Ambele sexe 2683 717 989 563 348 66 

Masculin 1337 372 509 279 157 20 

Feminin 1346 345 480 284 191 46 

Habic Ambele sexe 294 51 83 59 81 20 

Masculin 136 26 42 37 25 6 

Feminin 158 25 41 22 56 14 

Sursa: INSSE Mures 
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Analizând structura populației comunei Petelea pe grupe de vârstă și ținând cont de gruparea pe sexe se 

constată următoarele:  

 Grupa 0-14 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen feminin, 

depășind-o în valori absolute cu 28 persoane;  

 Grupa 15-39 ani – populația de gen masculin are un ușor avans față de cea de gen feminin, 

depășind-o în valori absolute cu 30 persoane;  

 Grupa 40-59 ani – populația de gen masculin este devansată în valori absolute, de populația de 

gen feminin, diferența fiind de 10 persoane;  

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

acestei grupe dețin majoritatea, respectiv 307 persoane, față de 208 persoane de gen masculin.  

 

 
Sursa: www.recensamantromania.ro  
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Populația comunei Petelea conform ultimului recensământ este una echilibrată din punct de vedere al 

reprezentării pe grupe de vârstă. În comuna trăiesc 2.462 de persoane sub 60 de ani și 515 de persoane 

peste 60 de ani din care 86 peste 80 de ani. Procentul de 17,30% al populatiei cu varsta peste 60 de ani 

evidentiaza o problema grava a comunei Petelea: imbatranirea demografica, care in timp poate duce la 

depopulare.  

Analizând datele cu privire la structura populației stabile pe grupe de vârstă și sexe observăm că la nivelul 

comunei, paritatea populației de gen feminin și masculin este echilibrată, cu o ușoară superioritate a 

persoanelor de gen feminin pentru cei de peste 60 ani. 

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

scăderea ratei fertilității și a modificării comportamentului demografic al femeilor.  

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

cu o calificare specifică, în mod egal pentru femei și pentru bărbați. 

 
Sursa: www.recensamantromania.ro  

 

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

mai mare procent fiind ocupat de populația cu vârstă mijlocie și cu putere de muncă, respectiv 31%. 

 

Structura pe sexe a populatiei 

 

In ceea ce priveste structura pe sexe, cei 2.977 de locuitori ai comunei Petelea  (recensamant 2011) se 

impart in 1.504 femei, respectiv 1.473 barbati, diferenta dintre cele doua categorii fiind de 1,04% in 

favoarea populatiei feminine. Cauza raportului inegal este reprezentata de diferenta dintre natalitatea 

feminina si cea masculina, dar si de durata de viata mai lunga a populatiei feminine. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

intre 0-9 ani intre 10-19 
ani 

intre 20-39 
ani 

intre 40-59 
ani 

intre 60-79 
ani 

peste 80 ani 

300 
191 

458 
316 

182 

26 

262 

189 

440 

306 

247 

60 

Structura populatiei comunei Petelea, pe grupe de varsta si pe sexe, 
anul 2011 

         Masculin          Feminin 

http://www.recensamantromania.ro/


Strategia de dezvoltare locala a comunei Petelea, judetul Mures 2015-2020 

 

 
P r i m a r i a  P e t e l e a  

 
Page 30 

 

 
Sursa: www.recensamantromania.ro  

 

Structura etnica a populatiei 

 

Populatia unitatii administrativ-teritoriale Petelea, la recensamantul din 2011, are urmatoarea structura pe 

etnii: 

 locuitori de nationalitate romana – 46,96% ; 

 locuitori de nationalitate maghiara – 2,42% ; 

 locuitori de nationalitate roma – 47,03% 

 locuitori de nationalitate germana – 0,91% 

 locuitori de alta nationalitate (nedeclarata) – 2,55% ; 
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Sursa: www.recensamantromania.ro  

 

Daca la nivelul judetului Mures principalele grupuri etnice sunt romanii, maghiarii si romi, in comuna 

Petelea procentele grupurilor minoritare din totalul populatiei sunt foarte mari, comuna avand un grad 

ridicat de omogenitate etnica si sociala. 

 

Tabel - Structura populatiei comunei Petelea si a satelor componente, dupa etnie 

-nr. populatie-  

Comuna / Localitate 
componenta 

Total 
populatie 

stabila 
Romani Maghiari Romi Germani 

Alta 
etnie 

Informatie 
nedisponibila 

COMUNA PETELEA  2977 1398 72 1400 27 4 76 

Petelea 2683 1112 68 1400 27 4 72 

Habic 294 286 4 - - - 4 

Sursa: INSSE Mures 

 

Structura populatiei dupa religie  

 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 69,61%. 

Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011: sunt reformata, romano-catolica, 

penticostală, greco catolica, baptista, adventistă de ziua a 7-a, fiind prezente însă și alte religii precum și 

atei sau persoane care nu și-au declarat religia. 

 

Structură după religie a populaţiei Petelea, conform datelor ultimului recensământ (2011), este prezentată 

în tabelul de mai jos: 

Tabel  – Structura după religie a populaţiei  

TIP RELIGIE 
Nr. 

populaţie 

Ortodoxă 2537 

Romano-catolică 42 

Reformată 35 

Penticostală 93 

Greco catolică 92 

Adventistă de ziua a Şaptea 11 

Martorii lui Iehova 18 

Alta religie 63 

Religie nedeclarată 81 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

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

 

Mişcarea naturală a populaţiei 

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

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

demografic este exprimată prin natalitate (rata natalității), respectiv mortalitate (rata mortalității). 
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Figura -        Rata medie anuală de scădere a populației 

 

Sursa: PATJ, Mures, reactiualizat 2012 

Natalitatea se exprimă pe baza raportului dintre numărul total al nașterilor (născuții vii) dintr-o anumită 

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

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

demografic natural (sporul natural). 

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

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

deceniu și jumătate.  
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Rata sporului natural al comunei Petelea este unul pozitiv in anul 2013 - numărul născuților-vii este mai 

mare decât numărul decedaților – aflat în continuă scadere din anul 2011 până în anul 2013, înregistrând 

cea mai mare valoare din ultimii 10 ani în anul 2008, urmand ca in anii urmatori acest indicator sa scada. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nascuți vii  41 57 38 48 66 76 63 49 43 46 44 

 Născuți morți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Decedați total 44 29 41 33 38 39 32 47 33 37 38 

Decedati - sub 1 an 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 0 

SPOR NATURAL -3 28 -3 15 28 37 31 2 10 9 6 

www.insse.ro 

Pentru viitor, aşa cum o demonstrează şi situaţia demografică din celelalte ţări europene, şansele de 

revigorare demografică prin creşterea numărului de naşteri vor fi scăzute, tendinţa fiind de reducere 

continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă.  

În consecință, tendința sporului natural este de a se menține la nivelul actual și cel mai probabil va scădea 

datorită, pe de o parte, a creșterii numărul deceselor fapt întărit și de ponderea relativ mare a populaţiei cu 

vârsta de peste 50 ani (27% din total populație înregistrată la nivelul comunei Petelea, conform 

Recensământul Populației și Locuințelor 2011). 

Migraţia populaţiei 

Evoluției speciei umane, răspândită astăzi pe întreaga planetă, îi este caracteristică, în anumite limite, 

mobilitatea teritorială sau geografică, expansiunea și retracțiunea într-un anumit spațiu. Această 

particularitate este cunoscută sub numele de migrație și poate fi definită drept mișcarea teritorială a 

oamenilor atat în limitele unei țări cât și în afara lor. Migrațiile, în accepțiunea foarte largă a termenului, 

implică ideea de deplasare, de schimbare de loc și de locuință. Termenul se referă atât la plecarea 

individuală, la deplasarea grupelor umane, cât și la mișcările sezoniere, în căutare de lucru. Totodată, și 

deplasamentul internațional de populație (pe o oarecare durată) este considerat drept migrație.  

Această mişcare este corelată cu procesele de dezvoltare şi schimbările economice, de structură socială 

sau de calitate a vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei, migrația populației contribuie la creşterea 

sau scăderea populaţiei, dată de soldul migratoriu.  

 

Persoanele temporar absente – în această categorie sunt incluși: studenţii, persoanele în detenţie, 

persoanele înrolate în Armată şi persoanele plecate peste hotarele ţării cu durata absenţei de peste un an.  

Persoanele temporar absente în comuna Petelea sunt în număr de 105 persoane și au următoarea 

structură: 

 

 

http://www.insse.ro/
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Categorii 
Total populatie 
(nr. persoane) 

Masculin Feminin 

Persoane prezente 2.807 49,66% 50,34% 

Persoane temporar absente din care, plecate: 105 50,48% 49,52% 

in tara 0 - - 

in strainatate 103 49,51% 50,49% 

Persoane plecate pentru o perioada 
indelungata din care, plecate: 

21 71,43% 28,57% 

in tara 7 100,00% 0,00% 

in strainatate 14 57,14% 42,86% 

Persoane temporar prezente 4 125,00% 125,00% 

Populatia stabila 2.912 49,69% 50,31% 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

Persoane temporar prezente, în această categorie fiind incluși: studenţii, persoanele în detenţie, 

persoanele înrolate în Armată şi persoanele venite din afara hotarelor ţării cu durata prezenței de peste un 

an, din comuna Petelea sunt în număr de 4 persoane.  

Astfel, la nivelul comunei Petelea bilanțul migrațional înregistrează valori negative foarte ridicate, bazându-

se numai pe plecări și mai puțin pe intrări. 

 

 

Sursa: www.recensamantromania.ro 
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Plecări din comuna (total) 
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Mișcarea populației la nivelul comunei Petelea -2011  

http://www.recensamantromania.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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Starea civila a populatiei comunei Petelea 

Majoritatea locuitorilor sunt căsătoriți (41,83%), aproximativ în egală măsură bărbați și femei, categoria 

celor necăsătoriți (45,34%) unde se remarcă însă un procent al bărbaților cu 11% mai mare decât cel al 

femeilor.  

Comparând datele din 2011 cu cele de la Recensământul din 2002, se observă o scădere cu 5% a 

numărului total de persoane necăsătorite, scădere mai mare înregistrată în rândul femeilor. În ceea ce 

privește situația persoanelor căsătorite, deși se observă o scădere a numărului absolut, ca pondere în total 

se înregistrează o ușoară creștere, de 2,83%, distribuită uniform între bărbați și femei.  

Pe de altă parte, se observă o rată mai mare a divorțului în rândul barbatilor (65,38% comparativ cu 

34,62% în rândul femeilor) și un număr mult mai mare al văduvelor comparativ cu cel al văduvilor 

(ponderea mai mare a femeilor din grupa de vârstă peste 65 de ani și mortalitatea mai ridicată în rândul 

bărbaţilor).  

Ponderea persoanelor văduve în totalul populației a crescut deoarece a crescut ponderea văduvelor, în 

timp ce în cazul bărbaților, ponderea a rămas constantă. Și în ceea ce privește ponderea divorțurilor se 

înregistrează o creștere, în acest caz însă, situația pe sexe este invers, ponderea bărbaților divorțați 

înregistrând o creștere mai mare decât a femeilor. 

 

Tabel  – Populatia Comunei Petelea, dupa starea civila 

- nr. populaţie - 

 total masculin feminin 

2002 2011 2002 2011 2002 2011 

S
T

A
R

E
 C

IV
IL

A
 

LE
G

A
LA

 

necasatorit 1389 1486 795 830 594 656 

casatorit 1049 1135 911 564 138 571 

vaduv 285 295 217 51 68 244 

divortat 57 61 46 28 11 33 

S
T

A
R

E
 

C
IV

IL
A

 D
E

  

F
A

P
T

 persoane care 
traiesc in uniune 

consensuala 

244 178 240 89 4 89 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor înregistrate la 
Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 și 2011 
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Calitatea locuirii 

Comuna Petelea numara 912 de locuinte conventionale conform datelor din recensamantul anului 2011, iar 

indicele de locuire al acesteia este de 3,26 persoane/locuinta. Suprafata totala a comunei este de 43,70 

km2 din care spatiul intravilan are o suprafata de 112 ha. Densitatea populatiei raportata la suprafata 

intravilana este de 2.658 locuitori/km². 

  
Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

Repartitia locuintelor este strans legata de dispunerea arterelor principale ale asezarii, un numar mare de 

locuinte fiind grupate pe traseul drumurilor nationale si judetene ce traverseaza comuna. Zona rezidentiala 

cuprinde locuinte individuale, marea majoritate de tip P, existand totusi si unele constructii de tip P+ 1 si 
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P+2. Starea generala si confortul locuintelor difera de la un caz la altul, in functie de perioada de executie 

sau renovare sau de materialele utilizate. 

Așezarile comunei sunt tipice satului din zona de câmpie, ele fiind dezvoltate în lungul drumurilor, având de 

cele mai multe ori forme alungite, tentaculare. Vatra satelor din aceasta zonă s-a format din dezvoltarea 

unor ansambluri gospodarești dintre cele mai originale. În prezent localitățile au un fond construit omogen 

care pastrează formele și materialele tradiționale din zonă. Majoritatea construcțiilor au regim parter care 

sunt așezate pe loturi individuale. 

 

2.5. Social 
 

2.5.1. Infrastructura socio-educationala 
 

Invatamantul reprezinta unul din procesele de baza ale unei comunitati, cu rolul de a orienta si consolida 

viziunea pentru dezvoltarea personala si profesionala, atat a beneficiarilor directi ai actului de predare, cat 

si a comunitatii locale in sine. 

 

In comuna Petelea conform datelor INSSE exista 1 scoala si anume Scoala Gimnaziala Petelea care este 

o unitate școlară cu personalitate juridică, având ca și structură Școala Primară Habic, Grădinița cu 

Program Normal Habic și Grădinița cu Program Normal Petelea. În anul școlar 2013 - 2014 funcționau 3 

clase pregătitoare: două în cadrul Școlii Gimnaziale Petelea și una la Școala Primară Habic.  

Clasa pregătitoare este dotată cu mobilier corespunzător vârstei și activității elevilor, dispune de materiale 

didactice primite pe parcursul acestui an școlar și alte materiale procurate cu eforturi proprii. Pentru 

desfășurarea activităților instructiv - educative elevii beneficiaza de sala de educație fizică, cabinet de limba 

română, istorie, cabinet de informatică cu acces la internet. 

 

La Școala Primară Habic datorită efectivelor mici de elevi, clasa pregătitoare va funcționa simultan cu 

celelalte clase primare, situație care va îngreuna desfășurarea eficientă a activităților școlare. 

 

Circumscripția scolară: 

- Școala Gimnaziala Petelea – localitatea Petelea 

- Școala Primara Habic – comuna Petelea, sat Habic 

- Grădinița cu Program Normal Petelea – localitatea Petelea 

- Grădinița cu Program Normal Habic – localitatea Petelea, sat Habic 

 

În urma recensământului din anul 2011 în comuna Petelea s-a evidentiat urmatoarea situatie referitoare la 

nivelul de educatie a populatiei stabile de 10 ani si peste, din comuna. 
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Tabel  – Numărul persoanele absolvente a unei forme de învăţământ 

Comuna 
Petelea 

Învăţământ superior 
Învăţământ 
postliceal şi 
de maiştrii 

Învăţământ secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 
Din care: 

Universitar 
de licenta 

Liceal 
Profesional şi 

de ucenici 
Inferior 

gimnazial 
Total 

Din care: 
persoane 
analfabete 

Total , 
din care: 

93 87 39 436 384 823 533 107 74 

Sex Masculin 44 41 18 215 289 368 200 39 24 

Sex Feminin 49 46 21 221 95 455 333 68 50 

 Sursa:www. recensamantromania.ro   

 

Din tabel observăm că din 2.415 persoane de 10 ani si peste evidentiati in comuna Petelea pe baza 

recensamantului din 2011 existau un număr de 820 de persoane cu studii cel puţin liceale, profesional si de 

ucenici,  87 persoane erau cu studii superioare, 39 cu diplomă postliceală şi 533 invatamant primar. Din 

totalul populatiei de 10 ani si peste s-a inregistrat un numar de 107 de persoane fara scoala absolvita din 

care 74 analfabete.  

 

În ceea ce privește pregătirea educațională, populația din comuna Petelea a urmat în pondere majoritară 

învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în unitățile de pe raza 

comunei. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea remunerați la un nivel scăzut, asigurându-le strict 

venituri de subzistență.  

 

Cauze locale identificate:  

 Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor  

 Implicarea copiilor în activitățile agricole  

 Modelul educațional oferit de părinți/familie  
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 Pondere semnificativă a familiilor dezorganizate/monoparentale  

 Încrederea scăzută în educație în favoarea muncii fizice  

 Mariajul timpuriu mai ales în rândul femeilor  

 

Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu importanță 

semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar medical, poliție, Direcții 

agricole, etc. 

 

2.5.2. Infrastructura de sanatate publica 

Numarul de locuitori care corespunde unui medic la nivelul comunei Petelea este de 2.977 in comuna 

existand 1 cabinet medical cu personal reprezentat de 1 medic si 1 asistent medical, 1 cabinet stomatologic 

privat  reprezentat de 1 medic stomatolog si 1 farmacie.  

In comuna nu exista spitale, fiind la o distanta mica de orasul Reghin si pentru cazurile extreme de boala 

se apeleaza la serviciile Spitalului Judetean Mures din Targu Mures. Nu s-au inregistrat, anumite boli, in 

afara celor comune in majoritatea zonelor.  

Din cauza infrastructurii insuficient dezvoltate, majoritatea locuitorilor comunei Petelea sunt nevoiți să 

parcurgă distanțe destul de mari până în orașele din apropiere pentru a beneficia de servicii medicale și 

asistență medicală de urgență. 

 

2.5.3. Infrastructura culturala 

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei, la nivelul comunei există în 

folosință: 2 cămine culturale – în satul Petelea si in Habic, toate aparținând de Primăria Petelea 

 

2.6. Mediu 

Dezvoltarea economică în ultimii ani a înregistrat pe lângă o serie de aspecte pozitive și un impact negativ 

asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației datorită poluării aerului, apei, solului. S-au 

identificat câteva sectoare economice care au determinat în mod direct creșterea cantității de emisii de 

CO2 emanate în atmosferă la nivelul Regiunii Centru: industria energetică, industria metalurgică, industria 

chimică, transporturile, în principal.  

Deşi industria are o pondere mai ridicată la nivelul Regiunii Centru decât la nivel naţional, ramurile 

energointensive deţin ponderi mai puţin importante. Procesele de restructurare economică din ultimii 15 

ani, au determinat restrângerea semnificativă a activităţilor industriale energofage, cel mai puternic afectată 

fiind industria chimică. Totodată, utilizarea unor metode moderne de producţie și a unor tehnologii 

industriale avansate au permis o creştere economică fără a mări proporţional consumul de energie.  

Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor regenerabile de energie, cel mai 

mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia hidro-microhidro și energia solară.  
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La ora actuală în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifauninstice) și 273 SCI (Situri de 

Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă actualizare.  

La nivelul județului Mureș există areale care se supun reglementărilor Ordinului nr. 1964/13.12.2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 

rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Factori şi probleme de mediu 

O analiză completă a comunei Petelea presupune analizarea principalilor factori de mediu care pot 

constitui piedici sau oportunități în analiza potențialului de dezvoltare a zonei. 

2.6.1. Factorul de mediu aer  

Creșterea gradului de poluare atmosferică este principalul factor ce determină schimbări în echilibrul 

climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului presupune monitorizarea unui indice 

specific, reprezentând un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii 

poluanți monitorizati:  

1. dioxid de sulf (SO2)  

2. dioxid de azot (NO2)  

3. ozon (O3)  

4. monoxid de carbon (CO)  

5. pulberi in suspensie (PM10)  

Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2009 la nivelul Regiunii Centru, cele 

mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 69%, dioxidul de azot (N2O) – 22% și 

metanul (CH4) – 9%.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  - Evoluţia emisiilor de monoxid de carbon – Județul Mureș 
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Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

Comuna nu prezintă risc din punct de vedere al poluării atmosferei. Pădurile din împrejurimi deţin un rol 

important în îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant. 

Aerul atmosferic este influenţat într-o măsură moderată de emisiile din activităţile economico - sociale.  

 A.) Surse industriale - nesemnificative 

Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri 

reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanţe mari de localităţi. 

 B). Surse mobile:  

Traficul rutier care se desfăşoară în principal pe: DN 15. 

Principalele aspecte generate de trafic sunt poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi sedimentabile, 
NOx, SOx, hidrocarburi, plumb. 
 
În vederea identificării potenţialului surselor regenerabile de energie, la nivelul Regiunii Centru s-au realizat 

începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza particularităţilor geografice şi economice, 

prelucrarea datelor statistice, elaborarea pe baza tehnologiei GIS a unor hărţi de analiză şi modelare 

spaţială. Analizând harta potențialului eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că Petelea, nu face parte 

din arealul zonelor cu potențial. 

 

 

Figura -  Harta potențialului eolian al Regiunii Centru 

http://apmms.anpm.ro/
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Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice - Identificarea 

soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010 

2.6.2. Factorul de mediu apă  

La nivelul judeţului Mureş sunt incluse în Sistemul Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor Subterane 

59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico – chimic, au fost monitorizate în anul 

2012, 14 foraje.  

Calitatea corpurilor de apă naturale 

 din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel:  

o 222,73 km curs de râu (80,25 %) reprezentând 8 corpuri de apă au calitate bună;  

o 54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate moderată;  

 din punctul de vedere al stării chimice:  

o 277,53 km curs de râu (100%) au calitate bună;  

Calitatea corpurilor de apă puternic modificate  

 din punctul de vedere al potenţialului ecologic se prezintă astfel:  

o 403,69 km curs de râu (62,99 %) au potenţial ecologic bun;  

o 237,21 km curs de râu (37,01 %) au potenţial ecologic moderat;  

 din punctul de vedere al stării chimice:  

o 640,90 km curs de râu (100 %) au calitate bună.  

Calitatea apelor freatice scoate în evidenţă faptul că la nivelul tuturor forajelor hidrologice monitorizate, apa 

nu se încadrează în calitatea potabilă. Poluarea râului Mureş, a pârâurilor Beica şi Habic ce traversează 

comuna se datorează şi deversărilor necontrolate de ape uzate menajere şi reziduuri menajere. 

 

2.6.3. Factorul de mediu sol  
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Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât şi din cauze naturale. Datorită faptului că 

majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, gradul de erodare este pronunţat, 

coroborat cu alte fenomene de versanţi.  

Toate zonele de exploatare, arealele supuse fenomenelor de alunecare sau de eroziune şi zonele de 

depozitare a deşeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative asupra mediului şi 

construcţiilor civile, cât şi de stopare a avansării lor pe mari suprafeţe, prin lucrări specifice (consolidări de 

versanţi, împăduriri, etc.).  

Omul, prin activitatea desfăşurată poate influenţa decisiv calitatea solului prin utilizarea produselor pentru 

protecţia plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanţe chimice de mare toxicitate, folosite în agricultură 

pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor de a acţiona selectiv, pesticidele încorporate în sol 

modifică prezenţa şi dezvoltarea diferitelor specii de buruieni, insecte şi microorganisme, iar prin aceste 

influenţe se modifică o serie de procese şi reacţii în masa solului.  

S-au realizat în cadrul ADR Centru o serie de hărți la nivelul regional în vederea identificării suprafețelor 

geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă.  

În categoria produselor fitosanitare utilizate la nivelul comunei Petelea sunt incluse:  

 erbicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea buruienilor;  

 insecticidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea insectelor şi dăunătorilor;  

 fungicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea diferitelor boli.  

 

O altă formă de influenţare a calităţii solului constă în:  

 ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi industriale;  

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la complexele de 

creştere a animalelor;  

 depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi pesticide;  

 infiltrarea în sol şi subsol a levigatului, poluarea apelor meteorice;  

 fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi menajer, closetele constituie o sursă 

permanentă de nitraţi.  

 

În conformitate cu normele internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost 

incluşi în clasa substanţelor toxice din apă. Pe lângă nitraţi, în sol se mai găsesc şi importante cantităţi de 

nitriţi, care provin din gazele de ardere emise în atmosferă de automobile şi ajung în sol asemeni metalelor 

grele cu prin apele pluviale. Nitraţi şi nitriţi au efecte grave şi uneori ireversibile asupra omului. Conform 

unei directive europene, statele membre au obligaţia să elaboreze programe de acţiune pentru zonele 

identificate ca fiind poluate cu nitriţi din surse agricole. 
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2.6.4. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor  

La nivelul județului Mureș există în implementare, un proiect de investiții finanțat prin Programul 

Operațional Sectorial Mediu, al cărui obiectiv este crearea unui „Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Mureş” beneficiar fiind Consiliul Judeţean Mureş.  Proiectul are o valoare totală de 

45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga populaţie a judeţului, respectiv 571.496 locuitori.  

Prin acest proiect se va asigura o rată de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi rurale, se va 

implementa un sistem de colectare separată a deşeurilor reciclabile la nivel judeţean şi a unor metode de 

tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare în gospodărie, compostare, tratament mecano-

biologic). De asemenea, printre obiectivele proiectului se numără închiderea depozitelor de deşeuri urbane 

neconforme (5 depozite) şi construirea unui depozit ecologic de deşeuri, întărirea capacităţii tehnice şi 

manageriale a autorităţilor din judeţul Mureş dar şi creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la 

beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.  

Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mureş, va respecta principiile Strategiei 

Europene de reciclare a deşeurilor, precum şi prevederile noii legii privind deşeurile. Odată cu 

implementarea acestor măsuri se va reduce semnificativ şi impactul negativ al deşeurilor asupra sănătăţii 

populaţiei şi a mediului.  

Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deşeurilor in județul Mureș au fost 

următoarele:  

 lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea defectuoasă a 
deşeurilor municipale;  

 extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul localităților, prin 
depozitări necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi demolări;  

 lipsa unui depozit de deşeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate pentru agenţii 
economici privind gestionarea ecologică a deşeurilor de producţie;  

 nu se aplică taxa de depozitare diferențiată pe tipuri de deşeuri;  

 gradul ridicat de sărăcie a populaţie duce la imposibilitatea de colectare a tarifelor;  

 tarifarea nu este unitară la nivelul judeţului, mai mult, sunt diferenţe chiar în aceeaşi localitate, în 
funcţie de operator.  

Din anul 2012 toate comunele judeţului au contracte de colectare şi transport a deşeurilor menajere cu 

agenţi economici autorizaţi. Colectarea deşeurilor menajere în amestec de către operatorii de salubrizare 

se realizează în diferite tipuri de recipiente. Comuna Petelea are contract pentru serviciul de salubritate cu 

SC Salubriserv SA. 
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2.7. Amenajarea si echiparea teritoriului 
 

2.7.1. Infrastructura de transport 

Comuna Petelea este străbătuta de drumul național 15 (DN 15) şi de o linie de cale ferată C.F. Războieni-

Deda pozitionata in localitate de-a lungul drumului national 15. 

Figura            Harta reprezentând infrastructura rutieră 

 

Sursa:  www.googlemaps.ro  

Conform datelor oferite de compartimentul de specialitate din cadrul primariei, în gestiunea comunei 

Petelea se gasesc:  

 1,5 km de drumuri comunale  

 48,52 km de drumuri sătești   

Legătura principală dintre comună și teritoriile învecinate este drumul național DN 15. Acesta traversează 

în lung centrul de comună Petelea și tot de acesta se leagă drumurile locale, iar drumul comunal 153  

asigură legătura cu satul aparținător comunei Habic, pe ruta sat Petelea – sat Beica de jos – sat Habic.  

Traseul drumului național devine în interiorul localitații Petelea stradă principală. Artera principală și cea 

circulată a localității este drumul național, care face parte din rețeaua principală a țării. Aceasta asigură 

circulația și cu cele mai apropiate orașe: Reghin precum si cu municipiul Targu Mures.  

http://www.googlemaps.ro/
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Străzile locale se deschid din această arteră. Acestea au profile transversale foarte variate, unele dintre ele 

fiind pietruite, iar altele fiind de asfalt. O parte dintre ele au șanțuri la marginea lor pentru îndepartarea și 

colectarea apelor meteorice. 

 

2.7.2. Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică şi regenerabilă, gaze naturale) 
 

Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea  

Apa potabila pentru gospodariile din  comuna Petelea este asigurata in explusivitate de catre Compania 

Aquaserv S.A., sursa de apa fiind raul Mures. Livrarea apei catre consumatori se face prin intermediul unei 

retele noi de distributie de 9  Km ce deserveste unui numar de 1.131 locuitori, volumul distribuit fiind de  

19.320 mc/an.  

In acest moment 367 de locuințe din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul comunei Petelea 

dispun de alimentare cu apă din reteaua publica. Restul gospodăriilor individuale din comună fiind 

alimentate cu apă din sistem propriu (puțuri proprii săpate).  

 

Comuna Petelea nu dispune in acest moment de reteau publica de canalizare. 

Tabel -  Reteaua de canalizare in comuna Petelea 

Comuna / 
Localitate componenta 

Numarul  
locuintelor 

conventionale 

Are instalatie de 
canalizare Nu are 

sistem de 
canalizare la o retea 

publica 
la un sistem 

propriu 
alta 

situatie 

COMUNA PETELEA  912 4 261 86 561 

PETELEA 750 4 215 78 453 

HABIC 162 - 46 8 108 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

 

Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze naturale  

La nivelul comunei Petelea, doar 56 locuințe din totalul locuințelor convenționale dispun de încălzire 

centrală. Procentul redus de racordare la o rețea de energie termică este specific localităților din mediul 

rural. Comuna Petelea este localizată într-o zonă cu un fond forestier destul de bogat, prin urmare lemnul 

reprezintă principalul “combustibil” utilizat de populație pentru încălzirea locuințelor în perioada rece. La 

nivelul comunei Petelea există sistem de alimentare cu gaze naturale, care deservește locuitorii din toate 

satele din componența comunei. 

Tabel - Alimentarea cu energie termica 

Comuna / 
Localitate 

componenta 

Numarul  
locuintelor 

conventionale 

Are incalzire centrala 
Nu are incalzire centrala, 

incalzirea se face cu: 
Nu 

exista 
incalzire 

deloc 
Centrala proprie cu: Soba (semineu) cu: 

gaze gaze combus- gaze gaze combus- 

http://www.recensamantromania.ro/
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din 
retea 

publica 

liche- 
fiate 

(butelie) 

tibil 
solid 

din 
retea 

publica 

liche- 
fiate 

(butelie) 

tibil 
solid 

COMUNA 
PETELEA  

912 56 3 79 43 * 697 8 

PETELEA 750 53 3 77 43 * 546 6 

HABIC 162 3 - * - * 151 * 

Sursa: www.recensamantromania.ro 

 
 
Alimentarea cu energie electrică  

Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la nivelul comunei Petelea, 94,84% (respectiv 865 locuințe) 

din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric.  

Zonele sunt alimentate de posturi de transformare aeriene din zonă. În localitate există  posturi de 

transformare, de la care sunt alimentate locuințele și dotările, serviciile existente. Puterea posturilor este în 

funcție de consumatori. 

Distribuirea energiei electrice se realizează în toate satele comunei de către Sucursala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) Târgu Mureş, subunitate a S.C.ELECTRICA Filiala Transilvania 

Sud S.A.  

 

Retele de telecomunicatie si mass-media 

În general, infrastructura de telecomunicaţii în localitatea Petelea este bine dezvoltata, în prezent în 

sistemul de telefonie fixă există mai multi operatori cel mai important fiind compania nationala Romtelecom. 

Telefonia mobilă este însă bine reprezentata, de cele trei societăţii (orange, vodafone, telekom), gradul  de 

acoperire prin telefonia mobile crescand datorita expansiunii tehnicii in telefonia fara fir. 

Conexiunea la Internet a fost demarată rapid şi este folosită atât de mediul public, consumatori casnici cât 

şi de mediul de afaceri si este asigurata atat de operatorii de telefonie fixa cat si de cei de telefonie mobile 

in special pentru abonatii serviciilor de telefonie mobile. 

Pe teritoriul localitatii si in satele apartinatoare se receptioneaza programele Televiziunii Nationale precum 

si posturile de televiziune private cum sunt Antena 1, Pro TV, Prima TV,etc.  

Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar, există firme de 

servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii pe raza comunei Petelea. 

Deși nu există niciun centru de colectare pe raza comunei, coletele sunt depozitate la centrele regionale de 

pe aria județului Mureș. 

 

2.8. Activităţi economice si dezvoltare locala 

http://www.recensamantromania.ro/
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2.8.1. Investiţii existente 

Principalele activități economice ale zonei sunt:  

 Cultivarea cerealelor;  

 Creșterea animalelor.  

 
În ceea ce privește facilitățile oferite investitorilor de către administrația locală, se numără existența rețelei 

de apă potabilă, gaz metan şi curent electric situată pe DN 15 și a terenurilor pentru construcţii civile sau 

industriale ce pot fi achiziționate la prețuri avantajoase. 

2.8.2. Industrie și servicii 

In urma analizei domeniului de activitate al firmelor înregistrate în comuna Petelea, s-au constat faptul că 

sunt 42 societăți înregistrate in comuna, dintre care 15 susțin economia comunei Petelea, având împreună 

145 angajați, cele mai importante fiind: Austro Wood SRL cu operațiuni în domeniul fabricarii de mobila, 

Ben Construct 2003 SRL în domeniul constructiilor, Hagvel Auto Service SRL în domeniul intretinerii si 

repararea autovehiculelor, însumând împreună un număr de 90 salariați. 

În comuna Petelea, microintreprinderile constituie o majoritate absolută în ceea ce privește mediul de 

afaceri, fiind in numar de 10 societati, cu un rol decisiv din punct de vedere economic în dezvoltarea zonei, 

deşi se confruntă şi ele cu numeroase probleme, sunt într-o continuă căutare de soluţii pentru creşterea 

competitivităţii şi crearea unui mediu propice de afaceri.  

Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai 

puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro şi/sau 

deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.  

Întreprinderile micro, mici şi mijlocii (IMM) joacă un rol esenţial în economia naţională. Ele reprezintă o 

sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă. Totuşi, ele sunt adeseori 

confruntate cu imperfecţiunile pieţei. IMM-urile au de multe ori dificultăţi în obţinerea de capital sau credite, 

mai ales în faza de start-up. Resursele lor limitate pot de asemenea să reducă accesul la noi tehnologii sau 

inovare. De aceea, sprijinul pentru IMM-uri reprezintă una din priorităţile Comisiei Europene pentru 

creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi coeziune socială şi economică. 

In comuna Petelea functioneaza 5 societati care sunt inregistrate in categoria IMM-urilor, prezentate mai 

jos:  

Tabel     IMM-urile din comuna Petelea după domeniile de activitate 

Nr. crt Denumire firma Cod CAEN Domeniu de activitate 

1. Austro Wood SRL 3109 Fabricarea de mobile n.c.a. 

2. Ben Construct 2003 SRL 4120 
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale 
si nerezidentiale 

3. Hagvel Auto Service SRL 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4. Artexport SRL 4690 Comert cu ridicata nespecializat 
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5. Logistic Atlas E plus A SRL 0812 Extractia pietrisului si nisipului 

Sursa: Listă firme 2013 

2.8.3. Agricultură 

Conform datelor furnizate de Direcția Județena de Statistică a județului Mureș structura de folosință a 

terenurilor se prezintă astfel:  

Comuna Petelea are o suprafața totala de 4.370 de ha din care suprafața agricolă a de 3.69,28 de ha si 

este repartizată astfel:  

 2.728,37 ha suprafață agricola utilizata 

o 1.356,03 ha suprafață arabilă  

o 1,313,69 ha pașuni si fânețe 

o 49,66 ha gradini familiale 

o 8,99 ha culturi permanente 

 144,03 ha suprafață agricola neutilizata 

 226,87 ha suprafață impadurita 

 64,01 ha suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi, drumuri, cariere 

 6,00 ha helestee, iazuri, balti 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de  

Recensamantul General Agricol 2010 

 

Exploatări agricole organizate  

 

suprafață 
arabilă  
42,79% 

pașuni si fânețe 
41,45% 

gradini familiale 
1,57% 

culturi 
permanente 

0,28% 
suprafață 
agricola 

neutilizata 
4,54% 

suprafață 
impadurita 

7,16% 

suprafeţe 
ocupate cu 
clădiri, curţi, 

drumuri, cariere 
2,02% 

helestee, 
iazuri, balti 

0,19% 

Suprafata agricola din comuna Petelea 
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Conform datelor făcute pubice de Direcția Județeană de Statistică în urma Recensământului General 

Agricol 2010, la nivelul comunei Petelea există următoarea structură a exploatațiilor agricole în funcție de 

suprafața agricolă cultivată:  

 Sub 0,1 ha cultivate – sunt înregistrate 25 exploatații  

 Între 0,1 – 0,3 ha cultivate – sunt înregistrate 150 exploatații  

 Între 0,3 – 0,5 ha cultivate – sunt înregistrate 84 exploatații  

 Între 0,5 – 1 ha cultivate – sunt înregistrate 199 exploatații  

 Între 1 – 2 ha cultivate – sunt înregistrate 189 exploatații  

 Între 2 – 5 ha cultivate – sunt înregistrate 208 exploatații  

 Peste 5 ha cultivate – sunt înregistrate 58 exploatații  

  
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de  

Recensamantul General Agricol 2010 

 

În ceea ce priveste numărul exploatațiilor agricole cu suprafața cultivată cu cereale, in comuna Petelea, 

Recensământului General Agricol 2010 indică:  

 grâu comun și grâu spelt – sunt înregistrate 119 exploatații  

 orz și orzoaică - sunt înregistratce 20 exploatații  

 ovăz - sunt înregistrate 40 exploatații  

 porumb - sunt înregistrate 237 exploatații  

 secara - sunt înregistrate 1 exploatație 

 alte cereale - sunt înregistrate 1 exploatație 

 

Referitor la culturile de cereale la nivelul comunei Petelea sunt menționate următoarele suprafețe:  

 grâu comun și grâu spelt –  95,52 ha  

 orz și orzoaică – 7,35 ha  

 ovăz – 13,80 ha  

0 50 100 150 200 250 

Sub 0,1 ha cultivate  

Între 0,1 – 0,3 ha cultivate 

  Între 0,3 – 0,5 ha cultivate  

  Între 0,5 – 1 ha cultivate   

 Între 1 – 2 ha cultivate  

  Între 2 – 5 ha cultivate  

Peste 5 ha cultivate  

25 

150 

84 

199 

189 

208 

58 

Structura exploatatilor agricole, dupa suprafata cultivata 
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 porumb – 70,94 ha  

 secara – 0,17 ha 

 grau dur – 15,00 ha 

 alte cereale – 0,40 ha  

 

În privința suprafețelor cultivate cu plante industriale la nivelul comunei Petelea Recensământul General 

Agricol 2010 sunt inregistrate culture de soia boabe pe o suprafata de 42,47 ha.  

 

În ceea ce privește pomicultura se observă din datele oferite de Recensământul General Agricol 2010 că la 

nivelul comunei Petelea aceasta este slab reprezentată consemnându-se următoarele: 

 meri – 3,94 ha  

 pruni – 1,24 ha  

 piersici si nectarini – 0,04 ha 

 cireși și vișini – 2,82 ha  

 alți pomi fructiferi – 0,22 ha  

 castani, nuci, aluni – 0,13 ha  

 alti pomi – 0,16 ha 

 pepiniere – 0,25 ha 

În legătura cu nivelul de mecanizare al agriculturii din Recensământul General Agricol 2010 reiese că 

acesta este destul de slab fața de alte comune din județ, la nivelul comunei Petelea fiind în proprietate: 22 

de tractoare, 21 de pluguri pentru tractoare, 28 grape mecanice, 11 semănatori cu tracțiune mecanică, 4 

mașini pentru erbicidat și executat tratamente, 6 combinatoare, 4 cultivatoare mecanice, 13 combine 

autopropulsate (pentru cereale, furaje, sfecta de zahar, cartofi), 24 motocositoare, 3 mașini pentru 

împraștiat îngrașaminte și  alte mașini și echipamente agricole în numar de 59.  

Exploatări zootehnice organizate  

Conform datelor făcute publice în urma Recensământului General Agricol 2010, la nivelul comunei Petelea, 

exploatațiile zootehnice organizate dețin în total următoarele efective de animale:  

 Bovine: 223 capete din care 156 sunt vaci pentru lapte, 23 sunt bovine sub 1 an, 13 bovine între 1 

și 2 ani si 31 bovine de 2 ani si peste.  

 Ovine: 559 de capete din care 500 de oi fatătoare și mioare montate.  

 Caprine: 142 de capete din care 105 de capre și tineret femel montat.  

 Porcine: 529 de capete din care 48 sunt purcei pâna în 20 de kg și 17 scroafe și scrofițe pentru 

reproducere.  

 Păsări: 5079 din care: 1408 de pui, găini și cocoși pentru carne, 3402 de găini pentru ouă, 56 de 

curci, 131 de rate, 46 de gâste si restul alte păsari.  

 Cabaline: 89 de capete  

 Iepuri de casă: 96 capete  

 247 de familii de albine  
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Referitor la efectivele de bovine dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole, din datele prezentate de 

Direcția Județeană de Statistică Mureș în urma Recensământului General Agricol 2010 reiese că în 

comuna Petelea predomină exploatațiile zootehnice individuale fară personalitate juridică, evidentiindu-se 

un numar de 49 capete in exploatatii agricole cu persoanlitate juridical - SRL.  

Creșterea animalelor este o ramură importantă în economia zonei. Numărul ridicat de ovine, porcine, 

bovine și păsări se datorează în mare parte și culturilor cerealiere și a producției de porumb din zonă. 

 

2.9. Administraţia publică locală 
 

Unitatea teritorial-administrativă Petelea are în componență 2 sate, sediul administrativ fiind în localitatea 

Petelea. 

Organigrama Primăriei Petelea dispune de 15 salariați, din care: 

 Funcții de demnitate publică alese este 2 persoane 

 1 persoană are funcție publică de conducere 

 6 persoane se află în funcții publice de execuție 

 La nivelul primăriei există și personal contractual, reprezentat de 6 persoane 

 

Aparatul propriu al Primăriei Petelea are următoarele compartimente: 

 Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe 

 Compartiment achiziții publice  

 Compartiment urbanism 

 Servicii publice administrativ-întreținere 

 Compartiment asistență socială 

 Compartiment Registrul Agricol 

 Compartiment mediator sanitar 

 Compartiment audit intern 

 

Analizând structura de funcționare a primăriei, se remarcă lipsa unui compartiment cu atribuții specifice 

pentru scrierea, implementarea și managementul proiectelor cu finanțare europeană, prin urmare este 

necesară instruirea personalului pe teme legate de finanțări europene și fonduri structurale în vederea 

coordonării proiectelor alături de consultanți externi.  

Colaborarea dintre Consiliul Local și Primar este asigurată prin intermediul unui Aparat Permanent de 

Lucru al Consiliului Local care este consultat periodic de Primar în vederea adoptării unor decizii de comun 

acord. Primarul comunei Petelea este asistat de un consilier personal, cu titlul de personal contractual și 

are în subordine un Viceprimar și Secretarul Primăriei, fiecare cu atribuții delimitate în coordonarea 

compartimentelor funcționale. 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Petelea, judetul Mures 2015-2020 

 

 
P r i m a r i a  P e t e l e a  

 
Page 54 

3. PRIORITĂŢILE DEZVOLTĂRII COMUNEI PETELEA 2007-2013 
 

Strategia de dezvoltare a comunei are rolul de a canaliza forțele care acționează la nivel local în vederea 

îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia și corelat cu strategiile județene, regionale, 

naționale și europene.  

 

3.1. Context european  

În acest context, în elaborarea strategiei comunei Petelea au fost luate în considerate cele 11 obiective 

tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate 

și ținte ce se doresc a fi atinse în perioada 2014-2020, după cum urmează:  

 Cercetare şi inovare  

 Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)  

 Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  

 Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon  

 Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului  

 Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

reţelelor majore  

 Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  

 Incluziune socială şi combaterea sărăciei  

 Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.  

 

Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Petelea în obiectivele tematice enunțate anterior se 

va realiza prin luarea în considerare a acstora în stabilirea obiectivelor strategice care vor urmări 

necesitățile comunității locale.  

 

3.2. Context național  

Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, Romania și-a asumat să îndeplinească anumite ținte referitoare la: 

ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi mediu/energie. 
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Tabel 16 -  Alinierea țintelor asumate de România la obiectivele propuse de Strategia Europa 2020 

INDICATOR TINTE UE TINTE Romania 

Rata de ocupare (%)  75% 70% 

Procent CDI în PIB (%)  3% 2% 

Reducerea emisiilor de CO2, raportat la nivelul anului 1990 (%)  20% 19% 

Utilizarea energiei regenerabile în totalul energiei produse (%)  20% 24% 

Eficiență energetică – reducerea consumului de energie (în Mtoe)  368 10 

Reducerea procentului de părăsire timpurie a sistemului de educație 
(%)  

10% 11,3% 

Educație terțiară (%)  40% 26,7% 

Reducerea populației în risc de sărăcie și excluziune social 
 (nr. persoane)  

20.000.000 580.000 

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Petelea, prin direcțiile de acțiune, proiectele și intervențiile 

propuse, va contribui în mod proactiv la atingerea țintelor asumate de către România prin identificarea, 

prioritizarea și realizarea acelor proiecte care pot genera cea mai mare valoare adăugată la nivelul 

comunității locale, fără a neglija efectele de amplificare ce pot rezulta la nivel regional și chiar național.  

 

3.3. Context regional  

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională a regiunii Centru pentru perioada de programare 2014-2020 s-

au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele specifice şi domeniile prioritare de 

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

dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice: 

 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Petelea, judetul Mures 2015-2020 

 

 
P r i m a r i a  P e t e l e a  

 
Page 56 

 
 

 

După cum rezultă inclusiv din obiectivele enunțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională se poate 

remarca consistența și consensul existente în ceea ce privește principalele direcții de dezvoltare urmărite 

în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivel european, național și regional. Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Petelea se încadrează în liniile directoare trasate de aceste documente 

strategice, în realizarea ei ținîndu-se cont de necesitatea implicită a unei dezvoltări armonioase si 

coordonate la toate nivelurile pentru valorificarea efectelor amplificatoare care vor fi obținute. 

 

3.4. Context județean  

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Mureş s-au avut în vedere prevederile documentelor de 

dezvoltare teritorială la nivel internaţional, naţional și regional, iar construirea viziunii de dezvoltare a avut la 

bază analizarea detaliată a „Profilului socio-economic al judeţului Mureş”.  

Pe baza acestora au fost definite următoarele scenarii pentru dezvoltarea economică a judeţului Mureș în 

următoarea perioadă:  

 judeţ al serviciilor medicale şi farmaceutice de înaltă calitate: creare de clustere în domeniul 

medical şi farmaceutic;  

 judeţ al comerţului interregional: folosirea de poziţionarea geografică centrală şi de avantajele unui 

nod intermodal de transport rutier şi feroviar, la intersecţia a două (viitoare) autostrăzi şi beneficiind 

de existenţa Aeroportului „Transilvania”, cu statut internaţional;  

 judeţ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme industriale pentru 

încurajarea activităţii productive;  

• Dezvoltare urbană, infrastructură 
tehnică și socială  

OBIECTIV 1 

• Creșterea competitivității economice, 
stimularea cercetării și inovării  

OBIECTIV 2 

• Protecția mediului înconjurător, eficiență 
energetică, energie regenerabilă  

OBIECTIV 3 

• Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea 
agriculturii și silviculturii  

OBIECTIV 4 

• Dezvoltarea turismului, sprijinirea 
activităților culturale și recreative  

OBIECTIV 5 

• Dezvoltarea resurselor umane , 
creșterea incluziunii sociale  

OBIECTIV 6 
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 judeţ al turismului cultural, balnear, montan şi rural: diversitatea formelor de turism şi diversitatea 

generată de coexistenţa a 4 naţiuni în judeţul Mureş;  

 judeţ al serviciilor regionale de intervenţii în situaţii de urgenţă: localizarea bazei operaţionale 

regionale în Târgu-Mureş;  

 judeţ al produselor agricole competitive: valorificarea potenţialului agricol al judeţui Mureş.  

 

În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare locală a comunei Petelea, județ 

Mureș, pentru perioada 2014-2020, colectează informațiile de la nivel local, analizează nevoile și vine să 

răspundă, prin proiecte concrete, la obiectivele și țintele asumate de contextul județean, regional, național 

și cel european.  

Conceptul strategic înglobează toate cele 6 obiective de dezvoltare ale regiunii Centru, punându-se accent 

pe obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea și creșterea calității rețelei de 

infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei rurale din punct de vedere economic și agricol. 

 

 

3.5. Direcţii strategice de dezvoltare a comunei Petelea 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Petelea, prin prioritatile stabilite, urmareste dezvoltarea unei economii 

performante, prin mobilizarea resurselor fizice si umane in corelatie cu conservarea mediului si a 

patrimoniului, care sa conduca la cresterea nivelului de viata al locuitorilor, aceasta strategie fiind axata pe 

urmatoarele prioritati si masuri:  

DOMENIUL PRIORITAR 1: DEZVOLTARE RURALĂ, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI 

SOCIALE 

În perioada 2014-2020 vor fi stimulate politicile urbane integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană 

durabilă în vederea consolidării rolului oraşelor în contextul politicii de coeziune. Trebuie combinate măsuri 

privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează educaţia, dezvoltarea economică, 

incluziunea socială şi protecţia mediului. Investiţiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un nou mod de 

punere în aplicare a politicii de coeziune, ce oferă un pachet de finanţare provenind de la mai multe axe 

prioritare ale unuia sau ale mai multor programe de intervenţii multidimensionale şi intersectoriale. 

 

Prioritatea 1.1. Dezvoltarea infrastructurii tehnice (transport, utilităţi, energie, comunicaţii) la nivelul 

comunei Petelea 

Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în contextul în care 

dezvoltarea economică a comunei Petelea este condiționată în măsură semnificativă de existența unei 

infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și cu un grad ridicat de acoperire.  

Un nivel ridicat de dezvoltare a infrastructurii rurale reprezintă adesea un factor cu o atractivitate ridicată și 

care influențează semnificativ procesul decizional al oricărui potențial investitor în zonele rurale. În prezent 
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infrastructura tehnică și socială la nivelul comunei este destul de slab dezvoltată, necesitând lucrări de 

extindere, amenajare, reabilitare și modernizare.  

Infrastructura tehnică si socială are rol de sprijinire a activităților socio-economice din comună și are 

implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. De exemplu, lipsa infrastructurii tehnico-sociale 

influențează nivelul de trai al populației din comună. Raportat la acest aspect, în elaborarea strategiei de 

dezvoltare a infrastructurii tehnice și sociale, trebuie pornit de la premisa conform căreia pentru a putea 

deveni o zonă atractivă unei categorii de potențiali investitori, comuna Petelea trebuie să aibă capacitatea 

de a asigura minim condițiile de bază și confort în privința dotării edilitare. 

Măsuri:  
Măsura 1.1.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere la nivelul comunei în perspectiva 
asigurării unui transport cât mai eficient  
 
Obiectiv:  

- modernizarea infrastructurii de transport rutier, ca suport pentru dezvoltarea economică a comunei 
Petelea 

- îmbunătăţirea mobilităţii rutiere in comuna Petelea si cu localitatile adiacente 

Intensificarea traficului în general şi cel al transporturilor de mărfuri în special, pe reţeaua rutieră, a condus 

la o accelerare a procesului de uzură a drumurilor. Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor 

europene. Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul localitatii şi a satelor aparţinătoare este de 

48,52 de km. Comuna este străbătuta de drumul naţional 15 (DN 15). 

Primaria Petelea are în proprietate o reţea de 48,52 km de drum, din care 0,894 km reprezintă drum 

asfaltat si  47,63 km de drum pietruit.  

Transportul rutier în localitate va trebui să beneficieze până în anul 2020 de o îmbunătăţire a infrastructurii 

rutiere, capabilă să preia un trafic în creştere rapidă, să asigure premisele pentru dezvoltarea economică şi 

socială a tuturor zonelor şi să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului 

înconjurător. Atingerea acestor obiective implică realizarea de investiţii semnificative în următorul deceniu 

atât în extinderea reţelei rutiere cât şi în reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere actuale. 

Activităţi importante:  

- reabilitarea/modernizarea/întreţinerea drumurilor care asigură legătura cu localitatile limitrofe  

- reabilitarea/modernizarea/întreţinerea drumurilor care trec prin mai multe zone intens populate, 

care au o importanţă deosebită în comuna, permit conectarea la reţelele principale, spre zonele  

care pot genera creştere economică în zonă  

- Implicarea administraţiei comunei în vederea modernizării drumurilor comunale  

 
Pentru fiecare direcţie strategică au fost identificate obiective şi programe operaţionale menite să contribuie 

la atingerea obiectivelor 

 
Măsura 1.1.2. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul 
comunei în perspectiva dezvoltării durabile şi administrare cât mai eficientă  
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Obiectiv:  

- creşterea gradului de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare în vederea susţinerii unei 

dezvoltări economice echilibrate la nivelul comunei Petelea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

locuitorilor 

 

1.1.2.1 Reţeaua de apă,canal (şi epurare a apelor uzate) 

 

Potrivit datelor furnizate de primarie, din totalul locuinţelor convenţionale din comuna 367 locuinte au 

alimentare cu apa in locuinte. Livrarea apei catre consumatori se face prin intermediul unei retele noi de 

distributie de 9 Km, iar in acest moment se deruleaza lucrarile de infiintare a retelei de canalizare al 

comunei.  

Activităţi prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate:  

- realizarea de noi aducţiuni pentru asigurarea sursei de apă locuitorilor, concomitent cu construirea 

sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate rezultate  

- investiţii în domeniul colectării şi epurării apelor uzate, cu respectarea termenelor de conformare 

asumate în domeniul epurării apelor uzate urbane.  

 

1.1.2.2. Reţeaua de alimentarea cu gaze naturale, energie electrică şi termică  
 
Activităţi prioritare: 

- extinderea reţelei de transport de gaz metan spre zonele care solicită racordarea  

- modernizarea şi extinderea reţelei electrice şi de alimentare cu energie electrică  

 

Măsura 1.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii, în special, accesul populaţiei la conexiuni în bandă 

largă în vederea eficientizării transferului de date şi informaţii  

 
Comunicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la nivel mondial în a doua jumătate a anilor 

1990, ca rezultat al faptului că societatea bazată pe cunoaştere are un impact semnificativ asupra 

competitivităţii, dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi a tehnologiilor IT, precum şi asupra liberalizării pieţelor 

telecom.  

La nivelul judeţului Mureş, ponderea populaţiei fără acces la conexiuni în banda largă este cuprinsă între 

20% - 40%. Extinderea şi modernizarea serviciilor de telefonie fixă şi mobilă în ultimii ani, a condus la 

creşterea numărului de abonaţi.  

În noua perioadă de programare, îmbunătăţirea accesului la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, a 

utilizării şi a calităţii acestora capătă o importanţă deosebită, acestea fiind considerate un motor puternic de 

creştere economică, de inovare şi de productivitate într-un număr mare de domenii. 
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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 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie 

socială 

Măsuri /acţiuni importante:  

Măsura 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale, prin construirea, 

reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora  

 
Obiective:  

- îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior în şcoli, reducerea costurilor privind utilităţile, utilizarea 

raţională a resurselor, eficientizarea energetică a unităţilor de învăţământ  

- imbunătăţirea nivelului de educaţie a populaţiei  

- acces egal la educaţie pentru prevenirea abandonului şcolar a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 

atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional  

- asigurarea tranziţiei de la şcoală la activitatea profesională: corelarea ofertei educaţionale cu 

nevoile de pe piaţa muncii  

 

Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, 

participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a 

elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorităţi 

avute în vedere de statele membre pentru atingerea celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin 

strategia Europa 2020. Aceste obiective, transpuse la nivel naţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii 

a şcolii la un nivel maxim de 11,3 % şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 

30-34 ani la cel puţin 26,7%.  

Este necesar să se continue investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de educaţie la nivel preşcolar, primar, 

gimnazial şi universitar din licalitate. Având în vedere tendinţele demografice, aceste investiţii trebuie 

corelate cu prognoza evoluţiei numărului de copii pre-/şcolari din localitate. Investiţiile în educaţie trebuie să 

ţină cont şi nevoile de pe piaţa muncii, competenţele dezvoltate în cadrul sistemelor de învăţământ fiind 

strâns legate de competitivitate. 

 

Activităţi prioritare:  

- reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de învăţământ din comuna 

- dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru incluziunea principalelor grupuri educaţionale 

vulnerabile: populaţia de etnie romă, copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES), copiii din 

grupuri dezavantajate socio-economic, copiii singuri acasă,etc.  

- investiţii pentru facilitarea accesului copiilor din zone îndepărtate la şcoli, prin microbuze şcolare; 

iniţierea programelor de tip „after-school”.  
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- încurajarea dialogului între mediul de afaceri şi unităţile de învăţământ pentru a identifica 

competenţele care trebuie dezvoltate în cadrul sistemului educaţional.  

 

Măsura 1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate prin construirea, reabilitarea, 
amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora  
 
Obiective:  

- modernizarea unităţilor sanitare, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi dotarea 

acestora  

- îmbunătăţirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate  

- eficientizarea energetică a unităţilor sanitare  

 
În comuna Petelea există un cabinet medical reprezentat de 1 medic si 1 asistent medical. Municipiul 

Tîrgu-Mureş este unul dintre cele mai renumite centre medicale din România, cu o infrastructură specifică 

pentru realizarea serviciilor publice de calitate în domeniul sănătăţii. La brandul comunaui Tîrgu-Mureş/al 

judeţului Mureş contribuie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, UPU-SMURD, Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş (SCJM) şi Institutul pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu-Mureş.  

Asistenţa a medicală de urgenţă prespitalicească s-a dezvoltat în ultimii ani, prin intermediul SMURD, care 

funcţionează si in localitatea Reghin, cea mai apropiata localitate de comuna. 

În perioada de programare 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătăţirea accesului 

persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei infrastructuri sanitare adecvate şi prin 

creşterea calităţii serviciilor medicale este o prioritate. Se pune accent pe sporirea accesului la asistenţă 

medicală convenabilă, durabilă şi de înaltă calitate, în vederea reducerii inegalităţilor în materie de 

sănătate.  

Vor avea prioritate investiţiile în infrastructura sanitară care contribuie la modernizarea, transformarea 

structurală şi viabilitatea sistemelor de sănătate, pentru îmbunătăţirea accesului la servicii sanitare şi 

reducerea inegalităţilor în materie de sănătate, cu o atenţie specială acordată grupurilor marginalizate, 

precum romii şi persoanele expuse riscului şi a sărăciei. 

 
Activităţi prioritare:  

- investiţii în infrastructura sanitară prin executarea lucrărilor de înfiinţare/construire, extindere şi 

renovare a dispensarelor medicale 

- învestiţii pentru îmbunătăţirea dotării cu aparatură medicală  

- investiţii în eficienţă termică, instalaţii de cogenerare pentru unităţile sanitare, în scopul reducerii 

costurilor, îmbunătăţirii condiţiilor de confort interior, utilizării raţionale a resurselor, reducerii 

emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie  
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Măsura 1.2.3. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de urgenţă  
Obiective:  

- eficientizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale, 

implementarea de sisteme performante de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi dezvoltarea 

resurselor umane  

- îmbunătăţirea serviciului poliţienesc pentru creşterea gradului de ordine şi siguranţă publică a 

locuitorilor comunei 

 
Începând cu anul 2007, Consiliul Judeţean Mureş a pus bazele unui proiect regional privind îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, 

prin care a fost creată o reţea de colaborare bine definită între Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă din 

judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, respectiv cele 6 Consilii Judeţene din Regiunea 

Centru.  

In comuna Petelea exista un echipaj de intervenţie pentru situaţii de urgenţă Pompieri. Dotarea echipajului 

de interventii este slaba, in acest moment avand in functiune o singura motorpompa.  

 
Activităţi prioritare:  

- achiziţionare de autospeciale/echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 

sistemului de intervenţie a tuturor structurilor care acţionează în cazul producerii unor situaţii de 

urgenţă:  

 achiziţionarea de autocisterne pentru transport apă la locul intervenţiilor 

 achiziţionarea de echipamente de protecţie şi de intervenţie pentru dotarea personalului 

care intervine în situaţii de urgenţă 

Măsura 1.2.4. Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea, 

extinderea şi modernizarea acestora 

 

Obiective:  
- creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor adulte aflate în sisteme publice de asistenţă şi 

protecţie socială  
- oferirea de servicii publice diversificate şi facilitarea continuităţii serviciilor sociale – servicii sociale 

continue de la o etapă a vieţii la alta, servicii sociale adaptate nevoilor diferite ale aceluiaşi tip de 
beneficiari  

 

La nivelul judeţului Mureş sunt acreditaţi în total 192 de furnizori de servicii sociale, dintre care 113 sunt 

furnizori publici şi 79 sunt furnizori privaţi (asociaţii, fundaţii, organizaţii), care se adresează, copiilor, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor categorii de beneficiari.  

În Petelea, măsurile de asistenţă şi protecţie socială reprezintă o prioritate, in ultimii ani au fost direcţionati 

bani din bugetul local pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a beneficiarilor, pentru acoperirea investiţiilor 

şi cheltuielilor de funcţionare.  

Activităţi principale:  
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- înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru 
 dezvoltarea serviciilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului  

 dezvoltarea serviciilor sociale durabile şi de înaltă calitate pentru promovarea 

învăţământului preşcolar şi combaterea abandonului şcolar şi al analfabetismului  

- continuarea investiţiilor pentru infiintarea centrelor de îngrijire şi asistenţă a persoanelor adulte;  

- accesibilizarea mediului fizic pentru a asigura accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi în 

spaţii publice – adaptarea clădirilor, a căilor publice de acces, a mijloacelor de transport, trecerile 

de pietoni, etc. la nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilităţi  

- extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice  

- diversificarea serviciilor de îngrijire şi socio-administrative asigurate temporar sau permanent la 

domiciliu persoanelor vârstnice, privind: îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi 

sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor 

servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea 

hranei, etc.  

- dezvoltarea serviciilor medicale oferite persoanelor vârstnice  

- construirea si dotarea centrelor pentru persoane vârstnice şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru 

îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin a persoanelor vârstnice  

 

DOMENIUL PRIORITAR 2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A COMUNEI, STIMULAREA 

CERCETĂRII ŞI A INOVĂRII 

 

Analiza profilului socio-economic al judeţului Mureş arată că economia judeţului este una preponderent 

industrială, deşi sectorul secundar are o tendinţă de restrângere în favoarea celui terţiar. În prezent pilonii 

principali ai industriei judeţului Mureş sunt industria energetică, industria chimică şi farmaceutică, industria 

alimentară, industria mobilei, cu un grad de dependenţă ridicat a producţiei industriale de două ramuri – 

cea chimică, respectiv alimentară - ceea ce implică riscuri substanţiale pe termen lung.  

 

În prezent, din viaţa economică a comunei Petelea lipseşte antreprenoriatul local, deşi în comună există 

potenţial. Acest lucru este cauzat în mare măsură de lipsa de cunoştinţe şi informaţii din domeniul 

afacerilor. De asemenea, pentru creşterea economică sunt necesare investiţii venite din exteriorul 

comunităţii, care să asigure locuri de muncă, să determine întoarcerea tinerilor în locurile natale şi 

revitalizarea vieţii economice a comunităţii. Deoarece în comună principala ramură a economiei este 

agricultura, menţinerea activităţilor corespunzătoare acesteia şi eficientizarea lor necesită o intervenţie care 

să activeze resursele umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât mai mult cu cât există tradiţii 

seculare în acest sens şi zona dispune de resurse naturale bogate (terenuri fertile, păşuni, fâneţe).  

 

Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu (achiziționare de mașini și 

echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, construcții agricole) și sprijinirea 

agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate majoră a perioadei următoare. În planul de eficientizare a 

activităților economice trebuie pus accentul și pe o valorificare superioară a resurselor locale. Economia 
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locală își poate mări eficiența dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate, iar 

eforturile membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către prioritizarea actului 

educativ centrat pe capital uman - ca factor strategic al dezvoltării viitoare.  

Investiția constantă în individ pe parcursul întregii vieți și instruirea lui la locul de muncă pentru a dobândi 

capacitatea de a răspunde cerințelor de performanță va permite dezvoltarea și creșterea calității unor 

resurse umane performante, de înaltă competență, capabile să susțină procesul de creștere durabilă a 

economiei precum și dezvoltarea socială și culturală. 

La finele anului 2013, în localitatea Petelea existau 15 firme active, 10 dintre acestea încadrându-se în 

clasa microîntreprinderilor. 

 

În perioada 2014-2020, potrivit Cadrului Strategic Comun, vor beneficia de prioritate investiţiile în spiritul 

antreprenorial, în exploatarea comercială a noilor idei şi a rezultatelor cercetărilor, crearea unor 

întreprinderi orientate într-o mai mare măsură către cunoaştere şi serviciile de consiliere în domeniul 

afacerilor, în special pentru înfiinţarea şi transferul de întreprinderi, accesul la noi pieţe, transferul de 

tehnologie şi previziunea tehnologică, dezvoltarea instrumentelor online, precum şi inovaţia orientată spre 

utilizator şi design. 

 

Prioritatea 2.1. Creşterea atractivităţii localitatii ca destinaţie de afaceri 

 

Măsura 2.1.1. Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone economice  

 

Obiective:  

- consolidarea mediului de afaceri existent şi atragerea de noi investiţii  

- crearea de noi locuri de muncă  

- îmbunătăţirea calităţii ambientului în zonele locuite  

 

Activităţi prioritare:  

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea/extinderea/modernizarea de zone economice 

- creşterea atractivităţii zonelor economice prin dezvoltarea infrastructurii conexe: asigurarea/ 

extinderea/ modernizarea utilităţilor şi serviciilor aferente infrastructurii de afaceri (căi de transport 

şi comunicaţii, utilităţi tehnico-edilitare, tehnologia informaţiei, etc.)  

- sprijin pentru realizarea unor studii de identificare a domeniilor de activitate cu potenţial de 

creştere, localizarea acestora în teritoriu, identificarea şi clarificarea situaţiei juridice terenurilor, 

reactualizarea planurilor de amenajare a teritoriului, asigurarea utilităţilor necesare, identificarea 

partenerilor publici şi privaţi  

 

 

 

DOMENIUL PRIORITAR 3. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, EFICIENŢĂ ENERGETICĂ, 

VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE REGENERABILE 
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Prioritatea 3.1. Asigurarea calităţii aerului  

Obiective:  

- Asigurarea unui mediu înconjurător sănătos prin reducerea emisiilor de noxe  

Este cunoscut că activitatea economică afectează direct mediul înconjurător, iar dezvoltarea economică 

depinde de o bună protecţie a mediului. Orice activitate economică este în legătură strânsă cu exploatarea 

resurselor solului, subsolului, a florei sau a faunei. Dezechilibrul în mediu poate duce la pierderi economice, 

la fel cum poate afecta şi standardele de viaţă ale populaţiei, din cauza unui mediu degradat şi poluat. De 

aceea, generaţia actuală este răspunzătoare de utilizarea eficienţă a resurselor şi trebuie să ia măsuri de 

prevenire a poluării mediului, găsind calea de „consens” între obiectivele de dezvoltare economică şi a 

celor de protejare a mediului natural.  

Şi în perioada care urmează vor trebui încurajate investiţiile pentru a realiza armonizarea cu standardele 

europene în domeniul calităţii apei, a aerului, gestionarea deşeurilor şi utilizarea raţională a resurselor. 

Activităţi prioritare:  

- reconfigurarea spaţiului public prin înfiinţarea/reamenajarea zonelor verzi (înierbare, plantare 

copaci, arbuşti, etc.,)  

- îmbunătăţirea şi eficientizarea transportului, prin utilizarea transporturilor mai ecologice  

 

Prioritatea 3.2. Asigurarea calităţii apelor 

 

Măsuri:  

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

prin amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnice de mediu (canalizare, epurare, apă 

uzată, etc.)  

 

Obiective:  

- asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic  

- furnizarea serviciilor adecvate de apă si canalizare, la tarife acceptabile, pentru populație 

- asigurarea calității adecvate a apei potabile  

 

Activităţi principale:  

- construirea sistemului de canalizare a comunei 

- investiţii pentru modernizarea tehnologiilor de epurare pentru activităţi industriale  
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Prioritatea 3.2. Managementul durabil al deşeurilor, protecţia terenurilor şi a solului  

 

Măsura. 3.2.1. Colectarea selectivă a deşeurilor, creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor  

 

Obiective:  

- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor de la generatorul primar (cetăţeni) şi cele 

produse de societăţi comerciale şi instituţii de stat  

- creşterea gradului de recuperare a materialelor reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă)  

- reducerea cu până la 65% a cantităţii de deşeuri biodegradabile 

Provocarea pentru următoarea perioadă de programare a POS Mediu 2 (2014-2020) vine de la noile 

cerinţe din Directiva-cadru privind deşeurile (DCA), care, până în 2020, prevede creşterea gradului de 

recuperare şi reciclare a deşeurilor refolosibile (hârtie, plastic, metal, sticlă) la un procent de 50% din 

volumul deşeurilor menajere, în contextul iniţiativei „O Europă a resurselor eficiente”, care îşi propune să 

determine o dezvoltare a economiei UE bazată pe reciclare.   

Activităţi prioritare:  

- Îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor în vederea creşterii gradului de colectare 

selectivă a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile  

- Dezvoltarea de noi facilităţi de reciclare care să permită valorificarea superioară a reciclabilelor  

- Dezvoltarea unor sisteme de valorificare energetică a deşeurilor  

- Continuarea campaniei de informare/conştientizare a populaţiei în vederea prevenirii producerii 

deşeurilor, reutilizării şi valorificării acestora  

 

Măsura 3.2.2. Plan de măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate  

 

Obiective :  

- ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor degradate, menţinerea biodiversităţii 

şi dezvoltarea funcţiilor ecologice ale pădurilor  

 

Eroziunile conduc la distrugerea solului, pierderea fertilităţii, colmatarea văilor cursurilor de apă şi a 

acumulărilor. În condiţiile aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi aspecte care prin efectul lor 

agresează solul. Astfel, se execută lucrări agricole fără respectarea tehnologiilor adecvate, în special 

arături perpendiculare pe curbele de nivel, fertilizări în perioade necorespunzătoare, distrugându-se benzile 

înierbate, lucrările de combatere a eroziunii şi lucrările de desecare şi drenaj.  

O altă agresare a solului se manifestă prin ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a 

deşeurilor menajere şi industriale; depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere 

provenite de la complexele de creştere a animalelor; depozitarea sau chiar stocarea temporară de 

îngrăşăminte şi pesticide. Fosele septice, platformele de gunoi de grajd şi gunoi menajer, closetele 

constituie o sursă permanentă de nitraţi. În conformitate cu normele internaţionale, din cauza potenţialului 

nociv pe care îl reprezintă, nitraţii au fost incluşi în clasa substanţelor toxice din apă. 
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Activităţi prioritare:  

- promovarea unei schimbări de comportament al agricultorilor pentru realizarea lucrărilor agricole 

cu respectarea tehnologiilor adecvate, utilizarea raţională a produselor fitosanitare; utilizarea de 

practici pentru evitarea acumulării în sol a erbicidelor, efectuarea lucrărilor agricole privind evitarea 

eroziunii solului, respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu (instituţii responsabile: Direcţia 

pentru Agricultură Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş)  

- inventarierea arealelor cu probleme de degradare a solului şi plan de măsuri pentru reconstrucţia 

ecologică a terenurilor degradate  

 

DOMENIUL PRIORITAR 4. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE ADIACENTE, 

SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII 

 

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, 

dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a produselor 

agricole  

Obiective:  

- creşterea productivităţii în agricultură  

- creşterea numărului tinerilor agricultori care încep pentru prima oară o activitate ca şefi de 

exploataţii agricole  

- creşterea puterii de negociere a producătorilor agricoli  

Viitoarea Politică Agrară Comună (PAC) continuă obiectivele generale ale PAC din actuala perioadă, dar 

vine şi obiective noi, inovatoare, concretizate în:  

- menţinerea schemei de plată unică pe suprafaţă până în 2020 (subvenţia pe hectar va creşte 

progresiv până în 2019);  

- sprijin pentru o agricultură „verde” şi pentru o agricultură ecologică (menţinerea păşunilor 

permanente, diversificarea culturilor în fermă şi menţinerea unor zone de interes ecologic. Ex: 

perdele de protecţie forestieră);  

- sprijin pentru tinerii fermieri (tânăr de până la 40 de ani, care îşi începe activitatea în domeniul 

agricol va putea beneficia de ajutor financiar nerambursabil de până la 70.000 euro pentru 

instalarea în fermă/deschiderea unei afaceri în agricultură, formare profesională şi servicii de 

consultanţă);  

- sprijin pentru micii fermieri – conform unei proceduri simplificate, micii fermieri vor putea beneficia 

de o subvenţie anuală fixă cuprinsă între 500 şi 1250 euro;  

- plată directă suplimentară de până la 5% din pachetul financiar naţional pentru zone rurale 

defavorizate/zone care se confruntă cu constrângeri naturale.  

Pentru îmbunătăţirea performanţelor economice şi de mediu din sectorul agro-industrial este nevoie de 

dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii, inclusiv introducerea de tehnologii ecologice şi 
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cu emisii reduse de carbon. Se recomandă cooperarea între sectorul agricol, sectorul alimentar şi cel 

forestier şi crearea unor grupuri operaţionale care să reunească agricultorii, cercetătorii, întreprinzătorii din 

sectorul agricol, cel alimentar şi al serviciilor de consultanţă. 

Formarea de grupuri de producători locali poate reprezenta o soluţie pentru formarea unor exploataţii 

agricole de dimensiuni mari. Cheltuielile de producţie pot fi reduse prin achiziţionarea în comun a unor 

utilaje şi resurse necesare desfăşurării activităţii. Crearea de parteneriate pentru înfiinţarea centrelor de 

colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole sunt măsuri care ar încuraja populaţia activă în 

agricultură să investească în modernizarea exploataţiilor. În acest sens, o atenţie aparte trebuie acordată 

certificării produselor tradiţionale, creării lanţului de producător pentru produse ecologice şi reţele de 

comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local şi internaţional. 

 

Activităţi prioritare:  

- sprijinirea înfiinţării, restructurării şi consolidării fermelor prin:  

 formarea de exploataţii agricole  

 investiţii în tehnologii performante (inclusiv investiţii în sisteme de irigare eficiente)  

 utilizarea de materiale biologice de calitate  

 dezvoltarea de produse agricole în cadrul fermelor ecologice specializate pe diferite 

culturi  

 reabilitarea plantaţiilor pomicole, viticole  

 diversificarea fermelor de animale  

- stimularea parteneriatului prin înfiinţarea de reţele/grupuri de producători agricoli, pentru:  

 promovarea pe pieţele locale şi internaţionale prin integrarea producătorilor primari în 

lanţul alimentar  

 certificarea produselor agricole, crearea unor brand-uri înfiinţarea centrelor de 

colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei agricole/produselor autohtone 

ecologice  

 certificarea produselor tradiţionale, crearea lanţului de producător pentru produse 

ecologice şi reţele de comercializare şi promovarea produselor agricole pe plan local şi 

internaţional  

 încurajarea colaborării între agricultori, cercetători, consultanţi agricoli şi întreprinzători 

pentru iniţierea de activităţi de inovare şi cercetare aplicativă  

 actiuni de informare, consiliere şi de formare profesională a agricultorilor despre 

cerinţele UE şi oportunităţi agricole, dezvoltarea serviciilor de consultanţă agricolă şi 

de accesare a fondurilor europene pentru micii fermieri  

 gestionarea riscurilor la nivelul exploataţiilor, printr-o serie de acţiuni, instrumente 

preventive şi de restaurare  
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DOMENIUL PRIORITAR 5. DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 

Prioritatea 5.1. Dezvoltarea atracţiilor turistice şi a infrastructurii turistice  

 

Obiectiv:  

- Creşterea atractivităţii turistice a localitatii Petelea  

 

Potenţialul turistic este determinat în mare măsură de turismul piscicol datorita raului Mures care prezinta o 

importanta stiintifica pentru flora si fauna sa cat si pentru pescuit.  

Turismul rural/agroturismul –din punct de vedere al efectelor pe care îl are asupra gospodăriilor ţărăneşti, 

agroturismul apare ca o variantă a dezvoltării mediului rural, mai ales în zonele cu condiţii grele de viaţă, 

slab dezvoltate. Valorificarea potenţialului natural şi a tradiţiilor bine conservate constituie baza dezvoltării 

agroturismului local.  

Turismul de agrement şi pentru pescuit sportiv se poate îmbina în judeţul Mureş si cu alte forme de turism 

care se pot practica în zonă. Este vorba de turismul ecvestru, cu programe şi trasee variate în zona de deal 

al comunei.  

 

Activităţi prioritare:  

- investiţii în crearea/dezvoltarea/reabilitarea structurilor de agrement: modernizarea şi 

reamenajarea spaţiilor publice, amenajarea malurilor raului si paraielor pentru pescuitul de 

agrement şi sportiv 

- crearea/dezvoltarea/extinderea infrastructurii – construire spațiu de cazare pentru turiștii  

 

DOMENIUL PRIORITAR 6: ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE LOCALE EFICIENTE 

 

Criza financiară a generat noi provocări pentru administraţia publică: veniturile totale bugetare ale unităţilor 

administrativ-teritoriale înregistrează o tendinţă descrescătoare, care se reflectă într-o serie de efecte: 

dificultăţi în acoperirea cheltuielilor de bază de funcţionare, reducerea investiţiilor din fonduri proprii, 

diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, prudenţă în accesarea de fonduri structurale urmare 

capacităţii reduse financiare de a asigura contribuţia proprie. Performanţa şi eficienţa administraţiei publice 

locale este afectată de resurse umane insuficiente, necorespunzător pregătite şi slab motivate, în special la 

nivelul comunităţilor din mediul rural. Blocarea posturilor din sectorul public în condiţiile în care atribuţiile 

u.a.t. cresc (în contextul procesului de descentralizare) au ca efect mobilizarea resurselor asupra 

îndeplinirii sarcinilor curente, punctuale, în detrimentul implementării reale a unor sisteme de management 

eficiente. 

Acestea sunt doar câteva elemente care au drept consecinţă o percepţie negativă a populaţiei faţă de 

serviciile furnizate de administraţia publică locală.  
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În ciuda acestor provocări, realizarea de investiţii prin accesarea de fonduri nerambursabile a reprezentat o 

preocupare permanentă a u.a.t. 

 

În perioada de programare 2007-2014, conform datelor, la nivelul localitatii Petelea au fost finalizate sau 

sunt în curs de implementare un număr de 3 proiecte, investitiile realizate fiind infiintare retea de apa 

potabila si construire baza sportiva iar in acest moment se afla in executie lucrari de constructie retea 

canalizare in valoare de 345.000 euro. 

 

Prioritatea 6.1. Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală  

Obiective:  

- creşterea capacităţii de planificare strategică  

- promovarea unor standarde ridicate de transparenţă şi de calitate în administraţia publică  

- implicarea structurilor parteneriale publice şi private în luarea deciziilor la nivelul comunităţilor 

locale  

- dezvoltarea parteneriatului public-privat  

 

Activităţi prioritare:  

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

strategiilor de dezvoltare locală  

- Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor implicate în managementul programelor cu 

finanţare nerambursabilă comunitară  

- Îmbunătăţirea gradului de transparenţă la nivelul instituţiilor publice  

 

Prioritatea 6.2. Implementarea de soluţii inovatoare la nivelul administraţiei publice pentru 

extinderea, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor  

 

Obiective:  

- optimizarea fluxului de informaţii prin utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii  

- eficientizarea utilizării banilor publici prin reducerea costurilor administrative  

- aducerea serviciilor publice mai aproape de cetăţeni  

 

Activităţi prioritare:  

- Utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii pentru modernizarea serviciilor publice 

- Implementarea unor modele şi metode de management performant şi de îmbunătăţire a calităţii la 

instituţii publice, inclusiv pentru reducerea costurilor administrative  

 

Prioritatea 6.3. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală  

Obiective:  

- îmbunătăţirea competenţelor personalului angajat în administraţia publică locală  

- creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune  
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Activităţi prioritare: 

- Facilitarea şi încurajarea accesului la formare profesională a personalului din administraţia publică 

locală, inclusiv instituţii subordonate/aflate sub autoritatea organelor administraţiei publice locale  

 

3.6. Planul de acţiune 
 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor identificate în trei 

niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se într-unul dintre aceste niveluri: 

 proiecte directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice; 

 proiecte suport – proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor strategice; 

 proiecte punctuale – proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

Împărțirea proiectele în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a importanței 

proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra atingerii obiectivelor 

strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor suport sau a 

proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor 

resurse limitate aflate la dispoziția comunei. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor acțiuni din 

domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) depinzând succesul 

implementării strategiei propuse. 

Portofoliul de proiecte 

 

Cod 

proiect 
Titlu proiect 

Nivel de 

prioritate 

DEZVOLTAREA RURALA, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICE ŞI SOCIALE 

Măsura 

1.1.1. 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere 

 

 Modernizare drum communal Habic  

 Asfaltare strazi din cadrul satului Petelea  

 Asfaltare strazi din cadrul satului Habic  

 
Modernizare si realibitare drumuri agricole in comuna Petelea pe o lungime 

totala de 12 km 

 

 Modernizare marcaje și semnalizare rutieră in comuna Petelea  

 Amenajare alei pietonale și podețe de legătură pe întreg teritoriul comunei  

 
Amenajarea de stații de autobuz/microbuz pentru deservirea traseelor de 

transport în comun între satele comunei. 

 

 Amenajare parcaje în centrul comunei Petelea  

Măsura 

1.1.2. 
Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare: 
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 Extindere rețelei de alimentare cu apă potabila in satul Petelea   

 Infiintarea rețelei de alimentare cu apă potabila in satul Habic  

 Extinderea retelei de canalizare in satul Petelea   

 Construirea unei  rețelei de canalizare in satul Habic  

 Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru lucrări de interes public  

 

Extinderea si inlocuirea sistemelor de iluminat public, prin utilizarea unor lampi 

cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata, inclusive prin reabilitarea 

sistemelor electrice – stalpi, retele. 

 

Măsura 

1.2.1. 
Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor educaţionale 

 

 Modernizarea /reabilitarea scolilor din comuna Petelea   

 Reabilitarea gradinitei din satul Habic, comuna Petelea  

 Reabilitarea gradinitei din satul Petelea, comuna Petelea  

 Dotarea școlilor din comună cu mobilier și material didactic   

 
Promovarea unui climat favorabil comunicării școală – familie - comunitate prin 

realizarea de întâlniri, seminarii, mese rotunde  

 

 
Centru comunitar pentru romi în vederea asimilării unor deprinderi 

meșteșugărești  

 

 Înființare after school  

 Construire sală de sport în comuna Petelea  

Măsura 

1.2.2. 
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate: 

 

 Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical din comuna Petelea  

 Infiintarea și dotarea punctului sanitar din satul Habic  

 
Program de informare a populației privind modalitățile de prevenire a îmbolnăvirii 

și igiena adecvată 

 

Măsura 

1.2.3. 
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor privind situaţiile de urgenţă 

 

 Achiziţionare autospecială pentru stingerea incendiilor   

 Achiziţionare dotari/echipamente pentru situatii de urgenta  

 
Informare populaţie cu privire la modul de organizare şi reacţie în situaţii de 

urgenţă 

 

Măsura 

1.2.4. 
Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale 

 

 
Dezvoltarea unui centru de zi pentru copii din categoriile dezavantajate in 

comuna Petelea 

 

 Înființarea unei cantine sociale în localitatea Petelea  

 
Amenajare rampe de acces şi parcaje destinate persoanelor cu handicap 

locomotor 
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CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A COMUNEI, STIMULAREA CERCETĂRII ŞI A INOVĂRII 

   

Măsura 

2.1.1. 
Diversificarea infrastructurii de afaceri prin dezvoltarea de zone economice 

 

 Modernizarea şi dezvoltarea căilor de acces spre zonele cu potenţial economic   

 
Elaborare de proiecte care vizează utilizarea terenurilor din domeniul public cu 

destinaţie de spaţii comerciale  

 

Măsura 

2.1.2. 
Atragerea de investitori: 

 

 

Inventarierea și promovarea ofertei de terenuri/active/facilități și oportunități de 

investiții către potențiali investitori prin instrumente de comunicare adecvate 

(pagina web a primăriei, materiale de promovare etc.)  

 

 
Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități de producție și crează noi locuri 

de muncă  

 

 Organizarea de evenimente care să promoveze schimburi de bune practici   

Măsura 

2.1.3. 
Educația și promovarea antreprenoriatului : 

 

 Sprijinirea educației antreprenoriale   

 
Identificarea și promovarea de cazuri de succes de antreprenori din 

comună/zonă  

 

   

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, EFICIENŢĂ ENERGETICĂ, VALORIFICAREA RESURSELOR 

ENERGETICE REGENERABILE 

Măsura 

3.2.1. 

Asigurarea calității mediului înconjurător la standardele legislației în 

vigoare:  

 

   

 
Ecologizarea comunei și a împrejurimilor (curăţarea şanturilor a pâraielor si a 

tuturor zonelor pline de gunoaie din comuna Petelea)  

 

 Program de educație a cetățenilor pentru protecția mediului   

Măsura 

3.2.2. 
Amenajarea peisagistică a spațiilor verzi: 

 

 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Petelea  

 Amenajare spațiu de joacă pentru copii în incinta grădinițelor din comuna Petelea  

 Amenajare peisagistică a centrului localității Petelea  

Măsura 

3.2.3. 
Programe de promovare a agriculturii ecologice  

 

 
Organizare de evenimente de promovare a agriculturii ecologice (întâlniri, 

seminarii, mese rotunde)  
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR RURALE ADIACENTE, SPRIJINIREA AGRICULTURII ŞI 

SILVICULTURII 

Măsura 

4.1.1. 
Modernizarea exploatațiilor agricole : 

 

 
Măsuri de sprijinire privind înființarea unui centru de depozitare şi colectarea de 

produse vegetale  

 

 
Sprijin pentru înființare Centru de formare profesională, calificare și recalificare a 

adulților la nivel local (cu specific agricol) 

 

Măsura 

4.1.2 
Incurajarea asocierii producatorilor agricoli:  

 

 
Măsuri de informare privind avantajele constituirii de exploatații agricole de 

dimensiuni medii, în vederea creșterii eficienței activității agricole  

 

 
Măsuri de informare privind avantajele comasării terenurilor agricole şi 

practicarea agriculturii pe suprafeţe mari  

 

   

DEZVOLTAREA TURISMULUI 

Măsura 

5.1.1 
Modernizarea patrimoniului turistic 

 

 Construire punct de informare turistică în centrul comunei Petelea  

Măsura 

5.1.2. 
Modernizarea infrastructurii de transport turistic 

 

 Delimitare şi semnalizare obiective turistice  

 Amenajare trasee turistice  

 Amenajarea raului Mures în vederea practicării pescuitului  

Măsura 

5.1.3 
Înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 

 

 
Suport acordat producătorilor locali în vederea participării la târgurile de produse 

tradiţionale naţionale şi internaţionale 

 

 
Încheiere parteneriat cu Centrul de Informare turistică din Reghin în vederea 

promovării localitatii Petelea 

 

   

Măsura 

5.1.4 
Creșterea gradului de participare al populației în comunitate  

 

 Crearea unui sistem de informare a populației cu privire la problemele comunei   

 
Crearea agendei culturale a comunei (ziua comunei, ziua recoltei, festivaluri, 

târguri, etc)  

 

 Reabilitarea, modernizarea Caminelor Culturale din satele Petelea si Habic   

Măsura 

5.1.5 
 Promovare şi instruire 
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Creare site web de promovare a zonei prin intermediul unor hărţi dinamice de 

prezentare a traseelor turistice şi a oportunităţilor de petrecere a timpului liber 

 

 Program elaborare materiale informative (broşuri, pliante, hărţi) distribuite gratuit 

în centrele de cazare şi informare 

 

ASIGURAREA UNEI ADMINISTRAŢII PUBLICE LOCALE EFICIENTE 

Măsura 

6.1.1. 

Adoptarea de instrumente pentru eficientizarea serviciilor legate de 

accesarea surselor de finanțare  

 

 
Înființare structură în aparatul propriu de gestionare a proiectelor cu finanţare 

externă  

 

 Înființarea structură în aparatul propriu specializată în achiziții publice   

Măsura 

6.1.2 
Creșterea nivelului de dotare tehnică  

 

 Reabilitare si dotare spatiu administrativ Primaria Petelea  

 
Implementare sistem informatic integrat pentru arhivare, management şi 

monitorizare a activităţii administraţiei publice locale  

 

 Infiintarea şi dezvoltarea portalului administraţiei publice-locale  

 Achiziţionare echipamente și infrastructură IT   

Măsura 

6.1.3 
Eficientizarea canalelelor de informare si comunicare publică  

 

 Modernizarea paginii web oficiale a primăriei   

 Înființarea Buletinului Informativ “Info - Petelea”   

Măsura 

6.1.4 
Dezvoltarea capitalului uman  

 

 Instruire personal cu privire la utilizarea sistemului informatic integrat  

 
Program de pregătire/instruire (cursuri) pentru functionarii publici în vederea 

îmbunătății gestionării performanțelor profesionale  

 

 

 


