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I. Introducere  

Prezentul document constituie strategia de dezvoltare a localit ii Sânpaul pentru 

perioada 2021-2027, un instrument de lucru care stabile te obiectivele i direc iile de 
dezvoltare pe termen mediu i lung ale comunei pentru fundamentarea viitoarelor proiecte 
de investi ii care vor contribui la progresul general al comunei. Totodat , documentul 
reprezint  i un instrument de monitorizare i evaluare a dezvolt rii durabile a comunit ii, 
analizând progresul comunei în perioada de programare anterioar  i identificând atât 
punctele forte cât i domeniile care necesit  dezvoltare pentru asigurarea continuit ii 
procesului de dezvoltare a localit ii Sânpaul.  

 Strategia stabileşte un obiectiv strategic general şi traseaz  cinci direc ii majore de 
dezvoltare în vederea atingerii acestui obiectiv general, precum: infrastructur , 
competitivitate economic , servicii, educa ie şi mediu, ierarhizând priorit ile de 
dezvoltare, stabilind proiectele care vor trebui realizate, beneficiarii viza i prin aceste 
proiecte, rezultatele a teptate, respectiv indicatorii de m surare. În formularea obiectivului 
strategic al strategiei, s-a avut în vedere complementaritatea dintre strategiile şi obiectivele 
stabilite de Uniunea European  în cadrul politicii agricole şi de dezvoltare rural  pentru 
urm toarea perioad  de programare, 2021-2027, de recomand rile Uniunii Europene 
adresate României, de obiectivele de dezvoltare na ional  stabilite de România în Acordul 
de Parteneriat, de priorit ile/obiectivele de dezvoltare formulate de jude ul Mure  pentru 
urm torii 7 ani, dar şi de caracteristicile specifice ale comunei Sânpaul.  

Pe baza strategiei se fundamenteaz  i se justific  i propunerile de proiecte de finan are 
ale administra iei locale pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite 
fonduri în perioada 2021-2027. 

 Definirea obiectivului strategic a constat într-o analiz  a situa iei actuale din punct 
de vedere istoric, geografic, demografic, al mediului, al dezvolt rii economice şi a vie ii 
social-culturale, utilizând date statistice oficiale disponibile. Pentru identificarea 
necesit ilor locale, domeniilor care trebuie dezvoltate, a fost organizate un grup de lucru 

cu participarea angaja ilor Prim riei respectiv Poli ia Local .   
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II. Încadrarea planului strategic local în sistemul de planificare al Uniunii Europene 

Planurile strategice de dezvoltare teritorial  au rolul de a legifera planificarea 
strategic  a localit ilor şi a unit ilor teritoriale mai mari (microregiune, jude , regiune, 
ar , Uniunea European ), de a stabili obiectivele globale şi specifice pe termen lung ale 

unit ii în cauz , principiile şi directivele necesare elabor rii programelor de dezvoltare, 
prin urmare asigurând informa iile necesare pentru autorit ile responsabile cu dezvoltarea 
sectorial  i regional .   

Astfel se pot distinge planuri şi programe strategice pe mai multe nivele teritoriale: 
comunitare, na ionale, regionale, jude ene, micro-regionale, şi chiar din diferite sectoare. 
Aceste nivele trebuie s  fie realizate în concordan , nivelele inferioare trebuie s  se 
sprijine pe cele superioare şi invers: nivelele superioare trebuie construite luând în 
considerare strategiile relevante la nivele mai sc zute.  

 Având în vedere faptul c  România este o ar  membr  a Uniunii Europene, aceasta 
se identific  cu obiectivele comunitare şi, prin urmare, este obligatoriu ca municipiile, 

ora ele i comunele din România s  urmeze strategiile planificate pe nivelele superioare. 
Schema de mai jos prezint  modul în care diferitele nivele de planificare sunt structurate. 

 

Fig.1. Ierarhia nivelelor de planificare 
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2.1 Strategia Europa 2030 

 Strategia Europeana 2030 este centrat  pe dezvoltare durabil , aceasta fiind 

considerat  ca un mecanism pentru a r spunde nevoilor genera iilor actuale f r  a 
compromite posibilitatea genera iilor urm toare de a î i satisface propriile nevoi. Termenul 
de dezvoltare durabil  are origini bine înr d cinate în istoria Uniunii Europene i a 

politicilor acesteia. De-a lungul celor 40 de ani, Europa a implementat o mul ime de norme 
de mediu, cu u urin  fiind considerate printre cele mai ambi ioase la nivel global. De 
asemenea, Uniunea a aprobat i a r spândit valorile Acordului de la Paris. 

 Comisia European  lanseaz  acum o dezbatere referitoare la dezvoltarea durabil  
pe termen foarte lung, luând în considerare i reflec iile asupra C r ii Albe publicate în 
2017. 

 Uniunea de ine capacitatea institu ional  pentru a îmbun t i competitivitatea, 

pentru a putea investi în dezvoltare durabil , pentru a stimula guvernele statelor membre, 
precum i institu iile i cet enii acesteia cu scopul de a îi face un model pentru restul 
lumii. Punctul de reper de la care a pornit strategia Europa 2030 decurge din obiectivele de 

dezvoltare durabil  (ODD) a Organiza iei Na iunilor Unite, documentul de reflec ie al 
Uniunii identificând elementele cheie pentru a face pasul c tre durabilitate. Acest 
document define te 3 scenarii care ar contribui la atingerea într-un timp cât mai scurt a 
ODD-urilor stabilite: 

 Scenariu 1:O strategie globală a UE în materie de ODD, care să orienteze toate 
acțiunile UE și ale statelor membre – în acest scenariu, ODD sunt reglementate la 
cel mai înalt nivel politic al Uniunii, acestea devenind baza politicilor na ionale, 
regionale i locale a fiec rui stat membru. De altfel, se va institui un proces de 
implementare i monitorizare a progreselor înregistrate pentru a atinge intele  în 
anul 2030; 

 Scenariu 2: Integrarea continuă de către Comisie a ODD în toate politicile 
relevante ale UE – în acest scenariu ODD ar inspira procesul decizional al 
Comisiei, f r  a exclude alte priorit i politice i f r  a impune statelor membre 
condi ii care ar permite atingerea ODD în mod colectiv i la nivelul UE. Prin acest 

scenariu, statele membre ar avea mai mult  libertate, asta incluzând i autorit ile 
regionale i locale; 

 Scenariu 3: Evidențierea relevanței acțiunilor externe, combinate cu ambițiile la 
nivelul intern al Uniunii Europene -  prin acest scenariu se presupune c  Uniunea 
va fi un lider la nivel global în ceea ce prive te îndeplinirea ODD. Practic, Uniunea 
se va angaja active în sprijinirea altor ri în numele progresului mondial, în 
colaborare cu alte organiza ii interna ionale (ex: ONU)

1
. 

 

                                                           
1
 ”O Europă Suste a ilă pâ ă î  ”, https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-

towards-sustainable-europe-2030_en 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
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Uniunea European  se angajeaz  în adoptarea celor 17ODD-uri la Conferin a de la 
Rio+20. Cele 17 obiective sunt urm toarele:2

 

1. F r  s r cie – prin eradicarea s r ciei sub toate formele, în orice context; 
2. Zero foamete – eradicarea foametei, asigur rii securit ii alimentare, 

îmbun t irea nutri iei; 
3. Asigurarea unei vie i s n toase; 
4. Educa ie incluziv , echitabil  i oportunit i de ”life-long learning” pentru 

to i; 
5. Lupta pentru egalitatea de gen; 

6. Acces la ap  curat  i sanitare; 
7. Energie curat  i la pre uri accesibile; 

8. Promovarea cre terii economice sustenabile i incluzive prin munc  decent  
pentru to i; 

9. Industrie, inova ie i infrastructur ; 
10. Reducerea inegalit ilor – atât la nivel orizontal, cât i la nivel vertical; 
11. Ora e i comunit i durabile; 
12. Consum i produc ie responsabile; 
13. Ac iune climatic; 

14. Via a acvatic  prin conservarea durabil  a oceanelor, m rilor i a resurselor 
marine; 

15. Via a terestr  prin protejarea, restaurarea i promovarea utiliz rii durabile a 
ecosistemelor terestre; 

16. Pace, justi ie i institu ii eficiente; 
17. Parteneriate pentru realizarea ODD-urilor. 

În domeniul dezvolt rii durabile, UE afl  într-o pozi ie avansat . Pentru a aplica 
obiectivele din cadrul ODD ONU, Uniunea le-a integrat în cadrul celor 10 priorit i de 
ac iune ale Comisiei:  

 locuri de munc , cre tere economic  i investi ii;  
 pia a unic  digital ;  
 uniune energetic  i combaterea schimb rilor climatice;  
 pia a intern ;  
 Uniune economic  i monetar  mai profund  i mai echitabil ;  
 politic  comercial  echilibrat  i progresiv  care s  valorifice oportunit ile 

oferite de globalizare;  

 justi ie i drepturi fundamentale;  
 migra ie;  
 un actor mai puternic pe plan mondial;  

 schimb ri democratice. 

                                                           
2
 Ministerul Afacerilor Externe, https://www.mae.ro/node/35919 

https://www.mae.ro/node/35919
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Aceste obiective sunt conectate intre ele i reprezentative pentru priorit ile 

Uniunii, dar nu sunt exhaustive. Pentru a facilita adaptarea Strategiei Europa 2030 la 

situa ia sa specific , Comisia propune ca aceste obiective ale Uniunii Europene s  fie 
transpuse în obiective i traiectorii na ionale particulare. 

2.2 Politica de coeziune 

Politica de coeziune are în vedere investi iile în regiunile pe baza a 3 clasific ri 
(mai pu in dezvoltate, în tranzi ie, mai dezvoltate). Mecanismul pe care se bazeaz  
alocarea fondurilor este înc , în mare m sur , pe PIB-ul pe cap de locuitor. În acest Cadru 

Financiar Multianual se introduc noi criterii, precum omajul în rândul tinerilor, nivelul 
sc zut de educa ie, schimb ri climatice i primire i integrarea migran ilor), pentru a ilustra 
mai bine situa ia din realitate. Cele mai favorizate regiuni pentru alocarea fondurilor sunt 

cele ultra-periferice. Prin politica de coeziune se sprijin  în mod direct ini iativele la nivel 
local, precum este i cea a comunei Sânpaul, prin autonomizarea gestion rii fondurilor de 
c tre autorit ile locale.  

Pe 29 Mai 2018, Comisia European  a prezentat un cadru cu propuneri pentru 
dezvoltarea regional  i politica de coeziune post-2020. Aceste propuneri  au rolul de a 

adapta Politica de Coeziune a Uniunii pentru noile provoc ri în contextual Cadrului 
Financiar Multianual 2021-2027. 

Exist  4 documentele legale cheie care reglementeaz  Politica Regional  a Uniunii 
pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, acestea fiind urm toarele: 

 Regulamentul privind Dispozi iile Comune (RDC) – care acoper  toate cele 7 
fonduri: Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime, 
Fondul European pentru Dezvoltare Regional , Fondul Social European +, Fondul 
pentru Azil i Migra ie, Instrumentul pentru Managementul Frontierelor i Vize, 
Fondul pentru Securitate Intern , conform COM/2018/372 final – 2018/0197 

(COD);
3
 

 Decizie privind FEDR i FC – unde sunt stipulate priorit ile i obiectivele, 
conform COM/2018/372 final – 2018/0197 (COD); 

4
 

 Decizie privind Cooperarea European  Teritorial  (interreg) – aceasta include 

sprijinul extern + noul mecanism inter-regional de inovare, conform COM(2018) 

460 final – 2018/0243(COD);
5
 

 Regulamentul privind mecanismul de solu ionare a obstacolelor legale i 
administrative în contextul transfrontalier, conform COM(2018) 373 final 
2018/0198(COD).

6
 

                                                           
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN, 29.05.2018 

4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=EN, 29.05.2018 

5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0374&from=EN, 29.05.2018 

6
 Co isia Europea ă, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN, 29.05.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0374&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0373&from=EN
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Conform Comisiei Europene, noul cadru ofer  un proces de accesare a fondurilor 
mult mai simplificat (solicitarea pl ilor de exemplu), pentru a favoriza întreprinderile i 
antreprenorii. Pentru facilitarea sinergiilor, s-a creat un cadrul unic de reglementare a celor 

7 fonduri UE implementate în parteneriat cu Statele Membre (prin mecanismul de 
gestionare partajat ). 

Aceast  propunere a Comisiei, prin care s-au format cele 7 fonduri, este inclus  în 
Regulamentul privind Dispozi iile Comune. Cele 7 fonduri sunt urm toarele:7

 

 Fondul de Coeziune (FE); 

 Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime (FEPAM); 
 Fondul European pentru Dezvoltare Regional  (FDR); 
 Fondul Social European Plus (FSE +); 

 Fondul pentru Azil i Migra ie (FAM); 
 Instrumentul pentru Managementul Frontierelor i Vize (IMFV); 
 Fondul pentru Securitatea Intern  (FSI). 

 Fondul European pentru Dezvoltare Regional  i Fondul de Coeziune 

În propunerea Comisiei, exist  provizii care sunt aplicabile atât pentru FEDR cât i 
pentru FC, cum ar fi in obiectivul ”Investi ii pentru locuri de munc  i dezvoltare” i în 
obiectivul ”Cooperare Teritorial  European ” (Interreg). 

 Mai exact, se stipuleaz  faptul c  se va men ine o concentrare tematic , cu dou  
priorit i, acestea fiind asisten a pentru invocare (economie digital i întreprinderi 
mici i mijlocii) – P1, i o economie circular  f r  emisii de carbon în linie cu 
obiectivul climatic de 25% - P2. Majoritatea fondurilor de investi ii din cadrul 
FEDR i FC vor fi axate pe aceste doua priorit i P1 i P2.  

 De altfel, sunt definite obiective specifice pentru a asigura c  FEDR i FC 
contribuie la cele 5 obiective ale Politicii de Coeziune (O Europ  mai inteligent , O 
Europ  mai verde, O Europ  mai conectat , O Europ  mai social, O Europ  mai 
apropiat  de cet enii s i) detaliate în capitolul 1.3 al acestei Strategii. 

 Se men ioneaz  i domeniile care nu intr  sub finan are, cum ar fi ajutorul pentru 

companiile mari, infrastructur  aviatic  i opera iuni de management al de eurilor 

Regulamentele sus in în mod direct dezvoltarea sustenabil  urban , cu 6% din 
valoarea total  a bugetului FEDR fiind alocat pentru acest domeniu sub forma de 

dezvoltare local  condus  de comunitate. Instrumentele urbane folosite în vederea acestui 
obiectiv vor fi ghidate de un program unic, numit Ini iativa Urban  European , care 
include schimburi de experien , ac iuni pilot, comunicare i consolidarea capacit ilor. 

Fondurile de Coeziune sunt acordate tuturor rilor care au un GNI pe cap de locuitor 
mai mic de 90% în compara ie cu media Uniunii Europene. Comisia a propus alocarea a 

                                                           
7
 Co isia Europea ă, ”Regula e t al Parla e tului Europea  și al Co siliului”, . . , / , p. 

1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
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41.3 miliarde EUR pentru FC, o sc dere de aproximativ 45% fa  de cadrul financiar 

anterior. De i sc derea este una aparent semnificativ , aceasta a fost complementat  cu o 
cre tere substan ial  la FEDR i FSE+, care reprezint  ajutorul pentru regiunile mai pu in 
dezvoltate ca fiind în mare parte egal cu cel din cadrul financiar 2014-2020. În perioada 
2021-2027 Comisia a stabilit c  rata de co-finan are a Fondului de Coeziune nu trebuie s  
dep easc  valorarea de 70%. 

Fig. 2 – Harta eligibilității 2021-2027 

 

Sursa: Comisia Europeană 
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CET/Interreg 

Regulamentul propus acoper  nu doar cooperarea teritorial  dintre rile membre, 
dar i dezvoltarea prin cooperare economic , social , financiar  i tehnic  privind rile din 
afara Uniunii. 

Prin aceast  propunere, Comisia dore te s  simplifice regulile privind proiectele 
similar între Statele Membre, precum i cele cu state ter e, prin instrumentele financiare 
externe ale Uniunii, care sunt IPA III (Instrumentul de asisten  pentru pre-aderare), 

IVCDCI (Instrumentul de vecin tate, cooperare pentru dezvoltare i cooperare 
interna ional ), PTTPM (Decizia Consiliului privind asocierea rilor i teritoriilor de peste 
m ri i de stabilire a finan rii sub forma unui program). 

În perioada 2021-2027, Interreg va avea 5 componente: 

 

 Cooperare transfrontalier  – cu un total de 4.400.000.000 EUR aloca i; 
 Cooperare maritim  i transna ional  - cu un total de 2.649.900.000 EUR 

aloca i; 
 Cooperare cu regiunile ultraperiferice - cu un total de 270.100.000 EUR 

aloca i; 
 Cooperare interregional - cu un total de 100.000.000 EUR aloca i; 
 Investi ii în inovare - cu un total de 970.000 EUR aloca i. 

Obiective specifice ale acestei regula ii sunt de a îmbun t ii guvernan a în cadrul 
Interreg, precum i consolidarea unei Europe mai sigure. Rata de cofinan are la nivelul 
fiec rui program Interreg nu trebuie s  dep easc  70%, în afara unor cazuri excep ionale 
men ionate în  legisla ia IPA III, IVDCI i OCTP. 

 

Mecanismul de solu ionare a obstacolelor legale i administrative în contextul 
transfrontalier 

De i programele Interreg faciliteaz  cooperarea i sprijinul dezvolt rii pie ei unice 
interne, exist  totu i obstacole relevante atât pentru cet eni, cât i pentru afaceri când vine 
vorba de a beneficia de poten ialul teritoriilor la grani . Acestea sunt bariere legale (mai 
ales cele referitoare la servicii sanitare, la regulile muncii i taxe), bariere legate de 
administra iile i cadrele legale a fiec rei culturi. Aceste obstacole nu pot fi surmontate 
doar cu ajutorul instrumentelor financiare, tocmai din acest motiv Comisia propune 

mecanismul de solu ionare a obstacolelor legale i administrative care deja exist  la nivel 
inter-guvernamental, regional i local, îns  se dore te aplicarea lui i la un context trans-

frontalier. 

Legisla ia propus  stabile te obliga iile Statelor Membre în vederea definirii unui 

mecanism de solu ionare a obstacolelor legale pe care le întâmpin  în cadrul 
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transfrontalier. Aceasta regula ie presupune luarea în considerare a legisla iei ambelor ri 
vizate de proiect. Mecanismul presupune urm toarele m suri: 

 Angajamentul European Trans-frontalier , care este direct aplicabil, sau 

 Declara ie European  Trans-frontalier , care necesit  o procedur  legislative în 
rile Membre. 

Bugetul 

Resursele alocate politicii de coeziune din perioada 2021-2027 sunt prev zute in 
articolul 103 al RDC. Angajamentele ajung la cca 330.624.000.000 EUR, calculat în 
pre urile din 2018 (vezi fig. 3). 

Tabelul1  – Bugetul Politicii de Coeziune (milioane Eur) 

Total Politic  de Coeziune 330.624 

Fondul European pentru Dezvoltarea 

Regional  (FEDR) 
220.629 

 Investi ii pentru locuri de munc  i 
dezvoltare 

 Cooperarea teritorial  European  
(TEC) 

 Regiunile periferice i zonele cu 
densitatea popula iei sc zut  

190.752 

8.430 

1.447 

Fondul de Coeziune (FC) 41.349 

 Din care contribu ia pentru CEF 
Transport 

10.000 

Fondul Social European + 88.646 

Sursa: Curtea Europeană de Audit, ”Alocarea fondurilor Politicii de Coeziune 
pentru Statele Membre 2021-2027”, Martie 2019 
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Tabelul 2 – Distribuția fondurilor Politicii de Coeziune pe regiuni (în milioane Eur) 

Fondul/Tipul de Regiune 2021-2027 

Fondul de Coeziune 13 % 

FEDR/FSE+ Regiuni mai pu in dezvoltate 

FEDR/FSE+ Regiuni în tranzi ie 

62 % 

14 % 

FEDR/ESF+ Regiuni mai dezvoltate 11 % 

Sursa: Curtea Europeană de Audit, ”Alocarea fondurilor Politicii de Coeziune 
pentru Statele Membre 2021-2027”, Martie 2019 

 

Comisia î i propune modernizarea Politicii de Coeziune (în compara ie cu cea din 
2014-2020) prin urm toarele proceduri:

8
 

 

A. Concentrare pe investi ii de prioritate, unde Uniunea este capabil  s  aduc  
sprijin:  

 Acest lucru va fi realizat prin Fondul de Dezvoltare Regional  i prin Fondul de 
Coeziune, care vor fi direc ionate c tre inovare, întreprinderi mici, tehnologii digitale si 

modernizare industrial . 

B. Politic  de coeziune pentru toate regiunile i o abordare mai adaptat  a 
dezvolt rii regionale: 

 Investiții în toate regiunile: Regiunile care au r mas în urm  din punct de vedere al 
dezvolt rii sau al veniturilor – cele din Sudul i Estul Europei în principal – vor beneficia 

în continuare de sprijin din partea Uniunii. Politica de coeziune va continua s  investeasc  
în toate regiunile din Europa, deoarece multe dintre ele - inclusiv în Statele Membre mai 
bogate - lupt  pentru a realiza tranzi ia industrial , lupt  împotriva omajului i pentru a- i 

men ine propria activitate într-o economie globalizat . 

O abordare personalizată: Politica de coeziune men ine 3 categorii de regiuni: 
regiuni mai pu in dezvoltate, de tranzi ie i mai dezvoltate. Pentru a reduce disparit ile i 
a ajuta regiunile cu venituri mici i cu cre tere redus , PIB-ul pe cap de locuitor r mâne 
criteriul predominant pentru alocarea fondurilor. În plus, noi criterii care vizeaz  o mai 

                                                           
8
 Co isia Europea ă, ”EU Budget: Regio al Develop e ta d Cohesio  Poli y eyo d ”, May  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_en.htm
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bun  reflec ie asupra realit ii la fa a locului - omajul tinerilor, nivelul sc zut de educa ie, 
schimb rile climatice i primirea i integrarea migran ilor. 

Condusă la nivel local: Politica de Coeziune 2021-2027 este definit  prin o Europ  
care pune accent pe sprijinul strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local. Autorit ile 
locale, urbane i teritoriale vor fi mai implicate în managementul fondurilor Uniunii, în 
timp ce cre terile privind ratele de cofinan are vor avea un impact pozitiv asupra 
proiectelor implementate în regiuni i ora e cu ajutorul fondurilor Europene. 

C. Mai pu ine, mai clare, mai scurte reguli, precum i un cadrul mai flexibil 

Simplificarea accesului la fonduri: Comisia propune ca regulile s  fie mai pu in 
complexe în urm torul buget al UE pe termen lung, cu mai pu ine birocra ii i proceduri de 
control, mai u oare pentru întreprinderile i antreprenorii care beneficiaz  de sprijinul UE; 
Simplificarea accesului la fonduri: Comisia propune ca regulile s  fie mai pu in complexe 
pentru urm torul buget al Uniunii, cu mai pu in  birocra ie i procedur  de control pentru 
afaceri i întreprinderi care beneficiaz  de sprijin din partea Uniunii. 

 Un singur manual de reguli: Un set de reguli care acoper  7 tipuri de fonduri 
implementate în parteneriat cu Statele Membre (management împ rt i), ceea ce va u ura 
munca managerilor de programe. De altfel, va facilita singeriile, cum ar fi cea dintre 

Fondul de Coeziune si Fondul pentru Migra ie i Azil când vine vorba despre strategii în 
vederea integr rii locale a migran ilor. De asemenea, cadrul permite leg turi mai eficiente 
cu alte fonduri din instrumentele Uniunii Europene; de exemplu, Statele Membre î i pot 
transfera din resursele Politii de Coeziune c tre programul InvestEU. 

Adaptarea la nevoi: noul cadrul combin , de asemenea, stabilitatea necesar  
planific rii investi iilor pe termen lung i nivelul adecvat de flexibilitate pentru a face fa  
evenimentelor neprev zute. O revizuire la jum tatea perioadei va determina dac  sunt 
necesare modific ri ale programelor pentru ultimii 2 ani din perioada de finan are i vor fi 
posibile transferuri de resurse în cadrul programelor de fonduri ale UE. 

D. Consolidarea leg turii cu semestrul european pentru îmbun t irea mediului 
investi ional în Europa 

Comisia propune consolidarea leg turii dintre politica de coeziune i semestrul 
european, pentru a crea un mediu favorabil cre terii i afacerilor în Europa, investi iile 
na ionale î i pot oferi întregul poten ial. Acest sprijin mai puternic al politicii de coeziune 
pentru reformele structurale va asigura complementaritatea i coordonarea deplin  cu noul 
program de sprijin pentru reform  îmbun t it. 
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2.3 Acordul de Parteneriat al Comisiei Europene 

În Cadru Financiar Multianual 2021-2027, sunt prev zute 5 obiective, numite 

”Obiective prin Politici”:9
 

 O Europ  mai inteligent , prin digitalizare, inovare, tranzi ie economic  i 
prin investi ii în întreprinderi mici i mijlocii; 

 O Europ  mai verde, f r  emisii de carbon, o tranzi ie energetic  curat  i 
eficient  prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris, investi ii verzi i 
albastre, economie circular, adaptarea la schimb rile climatic i prevenirea 
unor riscuri; 

 O Europ  mai conectat  – mobilitate ridicat  i investi ii în TIC 
(Tehnologiile Informa iei i Comunica iilor); 

 O Europ  mai social , pentru consolidarea pilonului european al drepturilor 
sociale i sprijinirea calit ii la locul de munc , a educa iei, a abilit ilor 
indivizilor, a incluziunii sociale i a accesului echitabil la sistemul de 
s n tate; 

 O Europ  mai apropiat  de cet enii s i, prin suport acordat strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local i al dezvolt rii urbane sustenabile în UE. 

Acordurile de Parteneriat semnate între Comisie i Statele Membre reprezint  un 
pas esen ial în elaborarea i pre-implementarea proiectelor – precum i în realizarea celor 5 
Obiective prin Politici. La momentul de fa , Comisia a propus crearea programului 
InvestEU, care va continua obiectivul setat de c tre a a-numitul ”Planul Juncker”. Fondul 
de investi ie va mobiliza investi ii publice i private în UE, pentru a contribui la acoperirea 
deficitului de investi ii înc  semnificativ. Mai exact, fondul î i propune urm toarele: 

 Sa fac  mai mult cu mai pu ine resurse; 
 Crearea unui portofoliu diversificat i flexibil; 
 Ra ionalizare i simplificare; 
 Valorizarea expertizei locale, na ionale i Europene; 
 Asisten  pentru Statele Membre în vederea acces ri fondurilor puse la 

dispozi ie de Uniune
10

. 

Prin acest Acord Preliminar, România va beneficia de un total de 676 milioane de 
EUR din fondul European pentru Investi ii Strategice. Aceste sume pot atrage investi ii 
suplimentare de pân  la 2,6 mld EUR. Proiectele sunt direc ionate c tre infrastructur  i 

                                                           
9
 Site oficial Fonduri Structurale, https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027 

10
 Co isia Europea ă, ”Bugetul UE: progra ul I vestEU va spriji i rearea de lo uri de u ă, reșterea 

e o o i  și i ovarea î  Europa”,  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_ro.htm 

https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_ro.htm
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inovare (16 proiecte aprobate în valoare de 561 milioane de EUR) i c tre întreprinderi 
mici i mijlocii (13 acorduri aprobate, cu o finan are de 115 milioane de EUR).11

 

În cele 80 de reforme propuse pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027,
12

 nu 

mai exist  Cadrul Strategic Comun, deoarece acesta reprezenta un pas birocratic inutil i 
anacronistic – Comisia angajându-se de acum în colo în simplificarea procesului de 
acordare a fondurilor. 

2.4 Cadrul Politicii de Dezvoltare Teritorial  

 În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modific rile şi complet rile ulterioare, activit ile principale de amenajare 
a teritoriului constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu na ional a strategiilor, 
politicilor şi programelor de dezvoltare durabil  respective monitorizarea implement rii 
acestora în mod corespunz tor. Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabil  
se bazeaz  pe Strategia de Dezvoltare Teritorial  a României (SDTR). 

 Documentul SDTR este stabilit pe un termen lung, în interiorul c ruia sunt 
stipulate liniile principale în vederea dezvolt rii teritoriale a României, precum i direc iile 
de implementare pentru o perioad  de 20 de ani. Ultima strategie adoptat  de c tre 
guvernul României este cea din 2016. 

 Autoritatea care se ocup  de elaborarea SDTR este Ministerul Dezvolt rii 
Regionale i Administra iei Publice, sub directa coordonare a primului-ministru, fiind 

avizat  prin Hot rârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, i este aprobat  prin lege cu modific rile i actualiz rile 
ulterioare. 

 În redactarea SDTR s-au luat în considerare principiile strategice privind 
urm toarele: 

 Racordarea teritoriului na ional la re eaua european  i intercontinental a 

polilor de dezvoltare i a coridoarelor de transport; 
 dezvoltarea re elei de localit i şi structurarea zonelor func ionale urbane; 
 promovarea solidarit ii urban-rural şi dezvoltarea adecvat  a diferitelor 

categorii de teritorii; 

 consolidarea şi dezvoltarea re elei de leg turi interregionale; 
 protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

                                                           
11

 Co isia Europea ă, ”Bugetul UE pe tru - : Co isia salută a ordul preli i ar privi d I vestEU” , 
Martie 2019, https://ec.europa.eu/romania/news/20190321_buget_ue_acord_preliminar_invest_EU_ro 
12

 Co isia Europea ă, ”  ăsuri de si plifi are î  politi a de oeziu e - ”, 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_ro.pd

f, p.4 

https://ec.europa.eu/romania/news/20190321_buget_ue_acord_preliminar_invest_EU_ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_ro.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_ro.pdf
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Strategia adoptat  în 2016 are un termen de valabilitate  pentru 2035, pentru a 
putea valorifica oportunit ile la nivelul fiec rui teritoriu al României. A adar, Strategiile 
de Dezvoltare Locale ale comunei Sânpaul intr  sub umbrela acestei Strategii Na ionale. 

Pentru elaborarea SDTR, s-au realizat 25 de studii de fundamentare, acestea 

analizând o serie de domenii relevante pentru planificarea strategic  teritorial . Domeniile 
pe care s-au axat studiile sunt urm toarele:13

 

 structur  demografic  i evolu ie social  (3 studii); 
 dezvoltare economic  (5 studii); 
 protec ia mediului i valorificarea resurselor naturale (4 studii); 
 re eaua de localit i (5 studii); 
 comunica ii i infrastructur  de transport (2 studii); 
 cultur  i patrimoniu (2 studii); 
 zonele transfrontaliere (1 studiu); 

 zonele cu specific geografic (1 studiu); 

 administra ie public  i planificare (2 studii). 

Exist  5 obiective generale care au fost luate în considerare când s-a elaborat 

SDTR, acestea fiind urm toarele:14
 

1) Asigurarea unei integr ri a teritoriului na ional prin sprijinirea 
interconect rii eficiente a re elei energetic, de transporturi i broadband; 

2) Cre terea calit ii vie ii prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitar  i a 
serviciilor publice; 

3) Dezvoltarea unei re ele de localit i competitive i coezive prin sprijinirea 
specializ rii teritoriale; 

4) Conservarea patrimoniului natural precum i valorificarea elementelor de 
identitate teritorial ; 

5) Cre terea capacit ii administrative i institu ionale de gestionare a 

proceselor de dezvoltare teritorial . 

 În ceea ce prive te regiunea Centru – cea care desemneaz  comuna Sânpaul, se pot 

identifica subregiuni care prezint  un num r semnificativ de centre urbane de-a lungul 

marilor axe morfohidrografice ce formeaz  adev rate grup ri industriale, care în prezent 
au suferit restructur ri economice sau se afl  în declin industrial: pe Mure  - Reghin, Târgu 
Mure , Ludu , pe Târnava Mare: Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Sighi oara, 
Dumbr veni, Media , Cop a Mic , pe Târnava Mic : Sovata, Târn veni, la confluen a 
Târnavelor: Blaj. În jude ele Covasna, Harghita i Alba s-au restructurat zonele miniere 

Baraolt, B lan i zona minier  Apuseni. Acelaşi proces este parcurs i de oraşele cu 
structuri productive monoindustriale în domeniile metalurgiei, chimiei i industriei 
                                                           
13Mi isterul Dezvoltării Regio ale și Ad istrației Pu li e, ”Strategia de Dezvoltare teritorială a Ro â iei,  
https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979, pp. 10-12 
14Mi isterul Dezvoltării Regio ale și Ad istrației Pu li e, ”Strategia de Dezvoltare teritorială a Ro â iei,  
https://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979, p. 137 

file:\\ETCDC002\etc\etc%20general\Planuri%20strategice\Strategie%20Panet%202021%20-%202027\Ministerul%20Dezvolt�rii%20Regionale%20?i%20Admnistra?iei%20Publice,%20
file:\\ETCDC002\etc\etc%20general\Planuri%20strategice\Strategie%20Panet%202021%20-%202027\Ministerul%20Dezvolt�rii%20Regionale%20?i%20Admnistra?iei%20Publice,%20
file:\\ETCDC003\etc\etc%20general\Planuri%20strategice\Strategie%20Panet%202021%20-%202027\Ministerul%20Dezvolt�rii%20Regionale%20?i%20Admnistra?iei%20Publice,%20
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constructoare: Abrud, Zladna, Luduş, Iernut, Aiud, F g raş, Victoria, Copşa Mic , Ocna 
Mureş,Râşnov, Gheorgheni, Topli a, Întorsura Buz ului, Reghin, Codlea, Ghimbav.  

2.5 Atribu iile Autorit ii Publice Locale privind implementarea planului strategic de 

dezvoltare local  

Principala autoritate care are angajamentul de a implementa proiectele  din cadrul 

planului strategic de dezvoltare local  este Prim ria Comunei Sânpaul. 

Prim ria are capacitatea institu ional  corespunz toare pentru a implementa proiectele 
din cadrul Planului Strategic de Dezvoltare Local , de inând urm toarele departamente:15

 

 Biroul taxe i impozite compus din inspector superior, consilier principal, 
consilier principal; 

 Fond funciar i cadastru; 
 Registru Agricol; 

 Compartiment de urbanism – compus din responsabil urbanism; 

 Compartiment de stare civil  – compus din ofi er de stare civil ; 
 Compartiment asisten  social  – compus din asistent social; 

 Biroul financiar contabil – compus din contabil i consilier achizi ii publice; 
 Compartimentul Rela ii cu publicul – compus din consilier rela ii publice; 
 Administrator public; 

 Consilier personal; 

 Compartimentul servicii comunale, salubrizare i transport; 
 Serviciul public de gospod rie comunal . 

Pe lâng  departamentele din cadrul Prim riei Sânpaul, comuna de ine o serie de 
asocia ii organiza ii i funda ii cu activitate cultural , educa ional , de tineret i sportiv , 
care aduc un imput valoros în vederea implement rii proiectelor. Acestea sunt detaliate în 
capitolul 2.6.1 al prezentei Strategii: „Tradi ii, obiceiuri, reprezentare, institu ii i 
organiza ii culturale i sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

http://panit.ro/ro/primaria/structura/ 

http://panit.ro/ro/primaria/structura/


PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCAL  AL COMUNEI SÂNPAUL  

2021 – 2027 

 

 

20 

 

III. Metodologie 

Planificarea strategic  local  reprezint  un instrument important i indispensabil în 
ceea ce prive te dezvoltarea local , regional . Dezvoltarea local  poate fi definit  ca 
procesul sus inut şi durabil al modific rilor inten ionate şi prudente sociale, economice, 

culturale şi de mediu, care a fost proiectat s  îmbun t easc  nivelul de trai al popula iei.  

 Planul strategic de dezvoltare cuprinde metode integrale pentru analiza socio-

economic  a situa iei actuale (care constă în aplicarea metodei de analiză SWOT, analiza 
programelor actuale ale comunei, respectiv a datelor statistice naționale, regionale, 
județene și locale), identificarea problemelor ( i analiza leg turilor dintre cauze şi efecte), 
identificarea necesit ilor localit ii, stabilirea viziunii, obiectivelor, direc iilor de 
dezvoltare a comunei, planurilor de proiect pentru remedierea problemelor actuale i 
atingerea obiectivelor stabilite pe termen mediu i lung în privin a dezvolt rii sustenabile a 
comunei Sânpaul.  

 Metoda de analiz  a situa iei actuale o constituie analizarea datelor statistice cu 

privire la comuna Sânpaul, a programelor existente ale comunei, precum şi a informa iilor 
culese prin metode cantitative i calitative de cercetare sociologic : a fost organizat un 

focus grup
16

 cu participarea reprezentan ilor din partea prim riei i poli iei locale , 

respectiv pe un e antion reprezentativ au fost desf urate interog ri în cadrul localit ii pe 
baz  de chestionare (interviuri PAPI (Pen and Paper Interviewing)

17). Evaluarea situa iei 

actuale vizeaz  economia, resursele umane, infrastructura, sistemul de institu ii i serviciile 
oferite de acestea (s n tate, educa ie, servicii sociale), mediu, societatea civil , cooper rile 
existente între localit i şi resursele locale. 

 Datele colectate au fost analizate i sistematizate într-o analiz  SWOT 

(Strengths=puncte tari, Weaknesses=puncte slabe, Opportunities=oportunit i, 
Threats=amenin ri)multidimensional , axat  pe aspectele men ionate mai sus (economia, 
resursele umane, infrastructura, sistemul de institu ii i serviciile oferite de acestea 
(s n tate, educa ie, servicii sociale), mediu, societatea civil , cooper rile existente între 
localit i, şi resursele locale) şi prin care a devenit posibil  stabilirea direc iilor strategice. 

 Identificarea problemelor locale şi analiza rela iilor dintre cauze şi probleme 

se realizeaz  cu ajutorul metodei arborele problemelor, care reflect  problemele 
identificate pe parcursul evalu rii situa iei şi rela iile dintre acestea. Metoda ajut  la 
identificarea priorit ilor de dezvoltare ale localit ii i la elaborarea viziunii comunit ii. 

                                                           
16Denumit i interviu de grup în profunzime, focus grupul este o tehnic  de colectare a datelor prin 

interac iunea dintre membrii grupului cu privire la experien ele, credin ele, atitudinile, percep iile, opiniile, 
etc.  legate de o anumit  problematic . 
17

 Interviul PAPI (Pen and Paper) const  în administrarea de c tre operatorul de interviu a chestionarului în 
timp ce toate r spunsurile sunt notate pe hârtie. Interviul se realizeaz  „face to face" la domiciliul subiec ilor 
(ale i prin diferite metode de e antionare adaptate specificului fiec rei cercet ri) sau în spa ii comerciale, 

institu ii publice (supermarketuri/ hipermarketuri, clinici medicale, laboratoare medicale etc.) Avantajul 

major al interviului PAPI îl reprezint  flexibilitatea acordat  operatorului, care poate nota în mod ad-hoc 

informa ii suplimentare în orice moment al chestionarului. 
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 Metoda pentru determinarea sistemului de obiective o constituie arborele 

obiectivelor, care înseamn  sistemul obiectivelor de dezvoltare şi se elaboreaz  pornind de 
la arborele problemelor. Rela iile cauz -efect pe care le reprezint  arborele problemelor se 
transform  aici în mijloace - scopuri: problemele sunt redefinite ca obiective, adic  se 
indic  care sunt aştept rile pozitive în leg tur  cu problema dat . Principalul rol al 
arborelui obiectivelor const  în faptul c  permite alegerea diferitelor variante de mijloace - 
scopuri, care devin pe urm  planurile de proiect propriu-zise pentru atingerea 

obiectivelor. În descrierea acestor planuri de proiecte am stabilit obiectivele, grupurile 

int , precum şi rezultatele aşteptate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCAL  AL COMUNEI SÂNPAUL  

2021 – 2027 

 

 

22 

 

IV. Evaluarea i analiza situa iei actuale a comunei Sânpaul 

4.1 Prezentarea Comunei Sânpaul 

4.1.1. A ezare geografic  

Comuna Sânpaul este situat  în partea de vest a jude ului Mureş, la 21 km distan  de 
municipiul Târgu Mureş. Comuna Sânpaul cuprinde 5 localit i: satele Sânpaul, Chirileu, 
Dileu Nou, Sânm rghita şi Valea Izvoarelor. Teritoriul comunei se învecineaz  la nord cu 
comunele Ogra, Band şi Ungheni, la est cu comuna Ungheni, la sud cu comuna Mica, iar 

la vest cu comuna Ogra. Teritoriul comunei se afl  la o altitudine care variaz  între 280 m 
în lunc  şi 490 m pe culmile dealurilor. Comuna este situat  pe râul Mureş, pe drumul 

na ional DN 15 Târgu Mureş - Turda - Cluj-Napoca, între oraşul Iernut şi Târgu Mureş. 

Prin Sânpaul trece calea ferat  R zboieni-Cetate - Târgu Mureş - Deda. Leg turile rutiere 
se asigur  şi prin drumuri comunale, cu DC 123 spre Chirileu, cu DC 73 spre Valea 

Izvoarelor, cu DC 121 spre Dileu Nou şi Sânm rghita.18
 

Cele mai importante centre urbane şi industriale apropriate sunt: Iernut la 10 km, oraşul 
Luduş la 31 km şi municipiul Târgu Mureş la 19 km.  
Din punct de vedere al reliefului, se pot distinge mai multe forma iuni: Lunca Mureşului, 
v i înguste între versan i, versan i cu diferite forme şi înclina ii.  

 

4.1.2 Clim  

Potrivit aşez rii geografice i condi iilor naturale, teritoriul comunei Sânpaul se încadreaz  
în clima temperat-continental  moderat  care sufer  modific ri în urma influen elor 
curen ilor frecven i în lunca Mureşului. Acestui teritoriu îi sunt specifice verile mai 

c lduroase, iernile lungi şi reci, mai ales în sectorul montan cu inversiuni de temperatur  
pe v i. Urm rind valorile anuale ale temperaturii medii lunare se constat  c  luna cea mai 
rece este ianuarie, iar cea mai cald  iulie. Num rul zilelor de var  oscileaz  între 60-85. 

Zilele tropicale sunt pu ine, astfel c  abia se însumeaz  18 zile din cursul unui an. Din cifra 
men ionat  6 zile revin exclusiv lunii august. În aceast  zon  cantitatea medie anual  a 
precipita iilor însumeaz  580 mm. Umiditatea relativ  este de 70% iar aceasta exprim  
gradul de saturare a atmosferei cu vapori de ap . În timpul iernii sunt frecvente vânturile 
dinspre nord-est care ating uneori viteze ce dep şesc 50 m/.19

 

4.1.3 Re eaua hidrografic  

Comuna Sânpaul este situat  pe râul Mureş, cel mai mare râu şi principalul colector din 
bazinul Transilvaniei. De la intrarea în jude , la Ciobotan şi pân  la ieşire, în Che ani, râul 
str bate o distan  de 180 km.20

    

                                                           
18

 http://primariasanpaul.ro/index.php?rewriteparam=prezentare_locala  
19

 http://www.ici.ro/romania/ro/geografie/jmures.html 
20

 http://www.rezervatiinaturale.ro/article/11821/Judetul-Mures/7 

http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mure%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iernut
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cale_ferat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboieni-Cetate%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Mure%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Deda%2C_Mure%C5%9F
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4.1.4 Istoric 

 

Comuna este atestat  înc  din anul 1263 sub denumirea de Kerelew şi se reg seşte în 
diferite documente istorice. Primul document, în care este consemnat  existen a satului 
Sânpaul este „A székely föld leirása” Vol.V, editat în anul 1871 de Orbán Balázs, în care 
se aminteşte în paginile 29, 30 faptul c  din Kerelew înc  din anul 1263 erau trimise 
persoane pentru ap rarea castelului din Sânpaul. Un alt document istoric, care face referire 
la existen a comunei Sânpaul, este „Registrul Arhidiaconatului din jude ul Târnava Mic ”, 
în care la pagina 614 este consemnat c  Szent-Pál (Sânpaul) a pl tit între anii 1332-1337 

drept dijm  Vaticanului suma de 40 dinari. În 1595 pe teritoriul comunei a avut loc o 
b t lie important  pentru st pânirea Transilvaniei, între oştile principelui Stefan Báthori şi 
a nobililor conduşi de Békés Gáspár. Existen a satului Sânpaul este legat  de existen a  
cet ii, care ast zi poart  numele ”Castelul Haller”. Cetatea a existat pân  la secolul al 
XIII-lea apar inând mai multor proprietari, îns  din anul 1610 a apar inut familiei Haller. 
Tot din acest an, i satele Sânm rghita şi Chirileu au trecut în proprietatea familiei Haller. 
Cetatea a suferit mari distrugeri cu ocazia asediului din 1704, când a fost cucerit  de 
curu ii lui Rákoczi. R m şi ele medievale au fost demolate la mijlocul secolului XVIII, 

când din anul 1760 s-a început construirea castelului actual, în stil baroc sub îndrumarea 
lui Haller Gábor, având o vechime de peste 250 ani. 21

 

 

4.2 Analiza socio-economic  a comunei Sânpaul 

4.2.1. Popula ia 

4.2.1.1 Popula ia stabil  a comunei Sânpaul 

Conform recens mântului efectuat în anul 2011, popula ia stabil  a comunei 
Sânpaul a fost de 4.233 persoane, num rul acesteia aflându-se în cre tere fa  de anul 
2002, când în urma recens mântului efectuat în acest an, s-a constatat existen a unei 

popula ii stabile de 4.016 persoane. În urma compara iei efectivului popula iei comunei 
Sânpaul în anii 2002 i 2011, se constat  c  num rul popula iei a înregistrat un trend de 
evolu ie ascendent, majorându-se cu 217 de persoane, respectiv cu 5,40%  în anul 2011 
fa  de anul 2002. 

Majorarea efectivului popula iei comunei Sânpaul în anul 2011 fa  de anul 2002 se 
datoreaz  pe de-o parte cre terii natalit ii dar i migra iei popula iei din mediul urban spre 
mediul rural, fenomen întâlnit din ce în ce mai frecvent în ultima perioad , datorit  
supraaglomer rii centrelor urbane, dar i a oportunit ilor de dezvoltare oferite de mediul 
rural, care constituie premisele unui mediu prielnic condi iilor de via . Majorarea 
efectivului popula iei comunei Sânpaul reprezint  principalul indicator al necesit ii 
dezvolt rii acesteia în scopul îmbun t irii condi iilor de via  ale popula iei, care 
beneficiind de aceste oportunit i s  contribuie la rândul ei la realizarea unui mediu 
                                                           
21

 http://www.primariasanpaul.ro/ 
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favorabil pentru locuit,sub aspectul tuturor domeniilor specifice (social, economic, 

educa ional, de s n tate, cultural etc.). 

Fig. 3 – Populația stabilă a comunei Sânpaul în anii 2002 și 2011 

 
Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Majoritatea popula iei locuie te în satul Sânpaul – re edin a comunei, acesta fiind 
populat de 1.754 persoane (41,44% din popula ia comunei) i în func ie de num rul 
locuitorilor este succedat de satele: Valea Izvoarelor (1.158 persoane – 27,36%) Chirileu 

(896 persoane – 21,17%), Sânm rghita ( 242 persoane – 5,72%) i Dileu Nou (183 
persoane – 4,32%) 

Tabelul 3 – Populația stabilă a comunei Sânpaul pe localitățile componente (sate) în anul 
2011 

Sat Total popula ie % 

Sanpaul 1.754 41,44% 

Valea Izvoarelor 1.158 27,36% 

Chirileu 896 21,17% 

Sanmarghita 242 5,72% 

Dileu Nou 183 4,32% 

TOTAL 4.233 100% 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa din Tabelul 3, cei mai mul i membri ai popula iei 
comunei Sânpaul locuiesc în satele Sânpaul i Valea Izvoarelor,localit i la nivelul c rora 
obiectivele strategice trebuie stabilite astfel încât s  contribuie la îmbun t irea condi iilor 
de via  ale acestor locuitori. Pentru satele Chirileu, Sânm rghita i Dileu Nou, la nivelul 

c rora efectivul popula iei înregistreaz  valori i ponderi mai sc zute, obiectivele 

4016

4233

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

2002 2011

Co u a Sâ paul



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCAL  AL COMUNEI SÂNPAUL  

2021 – 2027 

 

 

25 

 

strategice trebuie formulate astfel încât s  contribuie la cre terea gradului de atractivitate a 

acestor localit i. 

4.2.1.2 Structura popula iei comunei Sânpaul în func ie de sexe 

 În ceea ce prive te structura pe sexe a popula iei comunei Sânpaul se observ  
predominan a popula iei de sex feminin, a c rei pondere a reprezentat în anul 2011, 
50,11% din totalul popula iei comunei, însumând un efectiv de 2.121 persoane. Referitor 
la popula ia de sex masculin pe raza comunei Sânpaul, în anul 2011, efectivul acestei 
popula ii a fost de 2.112 persoane i reprezenta 49,89% din totalul popula iei comunei. 

 La nivelul comunei Sânpaul, raportul de masculinitate este aproape 99,58%, 
datorit  ponderii relativ echilibrate între sexe. 

Fig. 4 – Populația stabilă a comunei Sânpaul în funcție de sexe în anul 2011 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

4.2.1.3 Structura popula iei comunei Sânpaul în func ie de grupa de vârst  

 Conform datelor colectate în cadrul recens mântului efectual în anul 2011, 
popula ia comunei Sânpaul prezint  urm toarea structur :copiii ( 0 - 14 ani) reprezint  
21,95% din popula ia comunei i însumeaz  929 persoane, popula ia tân r  (15 – 24 ani) 

reprezint  13,21% din popula ia comunei i însumeaz  559 persoane, persoanele mature 
(25 – 64 ani) reprezint  51,17% din popula ia comunei i însumeaz  2.166 persoane, 

persoanele vârstnice (peste 65 ani) reprezint  13,68% din popula ia comunei i însumeaz  
579 persoane. 
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Fig. 5 – Structura populației comunei Sânpaul în funcție de grupe de vârstă în anul 2011 

 
Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Raportul de dependen  demografic  la nivelul comunei Sânpaul în anul 2011 a 
fost de aproximativ 55,34, ceea ce reflect  faptul c  aproximativ 55 de persoane sunt în 
vârst  de dependen  (0- 14 ani i 65 ani i peste) la fiecare 100 de persoane în vârst  de 

munc  (15 – 64 ani). 

4.2.1.4 Structura popula iei comunei Sânpaul în func ie de etnie 

 Structurat  în func ie de etnie, popula ia comunei Sânpaul prezint  o structur  
eterogen , astfel conform rezultatelor recens mântului din anul 2011, principalele etnii 

identificate în aceast  comun  sunt: român , maghiar , rom  i alt  etnie. 

Fig. 6 – Structura populației comunei Sânpaul în funcție de etnie în anul 2011 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se poate observa de pe Figura 6, la nivelul comunei Sânpaul predomin  
popula ia de etnie maghiar , aceasta reprezentând 34,63% din efectivul popula iei acestei 
comune i însumeaz  1.466 persoane. Popula ia de etnie român  a comunei Sânpaul, 
reprezint  30,92% din efectivul popula iei comunei i însumeaz  1.309 de persoane. 
Popula ia de etnie rom , reprezint  30,90% din totalul popula iei comunei Sânpaul, 
însumând un efectiv de 1308 persoane. La nivelul comunei Sânpaul pentru 150 de 
persoane (3,54%) etnia nu a fost identificat . 

4.2.1.5 Structura popula iei comunei Sânpaul în func ie de apartenen a religioas  

 Structurat  în func ie de apartenen a religioas , popula ia comunei Sânpaul este 
eterogen , astfel conform rezultatelor recens mântului efectuat în anul 2011, principalele 
culte religioase care predomin  la nivelul comunei Sânpaul sunt: ortodox, romano-catolic, 

reformat, penticostal , i alt  religie. 

Fig. 7 – Structura populației comunei Sânpaul în funcție de religie în anul 2011 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa de pe Figura 7, la nivelul comunei Sânpaul, predomin  
popula ia apartenent  a cultului ortodox, aceasta reprezentând 43,80% din totalul 
popula iei comunei i însumeaz  1.854 persoane. Popula ia apartenent  a cultului romano-

catolic, de la nivelul comunei Sânpaul  reprezint  34,28% din totalul popula iei comunei, 
cu un efectiv de 1.451 persoane. Popula ia apartenent  a cultului reformat a comunei 
Sânpaul, reprezint  15,92% din totalul popula iei i însumeaz  674 persoane. Popula ia 

apartenent  a cultului penticostal de la nivelul comunei Sânpaul reprezint  0,85% din 
efectivul popula iei i însumeaz  36 persoane. La nivelul comunei Sânpaul exist  68 
persoane (1,61%) apartenente altor culte religioase iar pentru 150 persoane (3,54%) nu a 

putut fi identificata apartenen a religioas . 
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4.2.1.6. Nivelul de colarizare al popula iei comunei Sânpaul 

 Conform datelor rezultate în urma recens mântului efectuat în anul 2011, furnizate 
de Institutul Na ional de Statistic , num rul popula ie stabile din comuna Sânpaul, de 10 
ani i peste a fost de 3.406 persoane. Structura popula iei de 10 ani i peste, a comunei 
Sânpaul în func ie de nivelul de colarizare al acesteia este prezentat  în urm torul tabel: 

Tabelul 4 – Populația stabilă a comunei Sânpaul  pe localitățile componente în anul 2011 

Nivel educa ie 2011 Pondere 

Masterat i doctorat 27 0,75% 

Universitare de licen  110 3,05% 

Post-liceal i de mai tri 49 1,36% 

Liceal 572 15,84% 

Profesional  i de ucenici 695 19,25% 

Inferior gimnazial 1.093 30,28% 

Primar 900 24,93% 

F r  coal  absolvit  164 4,54% 

Total 3.610 100,00% 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

Fig. 8 – Populația comunei Sânpaul de 10 ani și peste, după nivelul de școlarizare în 
anul2011 

  

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se poate observa din Tabelul 4 i de pe Figura 8, la nivelul comunei 
Sânpaul predomin  popula ia absolvent  a nivelului de studiu inferior gimnazial. Aceast  
categorie a popula iei reprezint  30,28% din totalul popula iei comunei i însumeaz  1.093 
persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor de masterat i doctorat, de la nivelul comunei 
Sânpaul reprezint  0,75% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 27 persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor universitare de licen , de la nivelul comunei 
Sânpaul, reprezint  3,05% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 110 persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor postliceale i de mai tri, de la nivelul comunei 
Sânpaul, reprezint  1,36% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 49 persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor liceale, de la nivelul comunei Sânpaul, reprezint  
15,84% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 572 persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor profesionale i de ucenici, de la nivelul comunei 

Sânpaul, reprezint  19,25% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 695 persoane. 

 Popula ia absolvent  a studiilor primare de la nivelul comunei Sânpaul reprezint  
26,93% din totalul popula iei comunei, cu un efectiv de 900 persoane. 

 Popula ia f r  studii a comunei Sânpaul, reprezint  4,54% din totalul popula iei, cu 
un efectiv de 164 persoane. 

4.2.1.7 Mi carea natural  a popula iei comunei Sânpaul 

 Mi carea natural  a popula iei reprezint  efectivul na terilor i deceselor 
înregistrate într-un anumit interval de timp (de regul  un an) asupra structurii popula iei, 
respectiv modific rile nivelului acesteia sub influen a celor doi factori: natalitate i 

mortalitate.  

 Sporul natural reprezint  un indicator al mi c rii naturale, determinat ca diferen a 
dintre rata natalit ii i rata mortalit ii, reflectând astfel majorarea sau diminuarea 
nivelului popula iei. 

 În contextul mi c rii naturale a popula iei, la nivelul comunei Sânpaul, în perioada 
2012 – 2018, în func ie de num rul na terilor raportate la efectivul popula iei, rata 
natalit ii prezint  urm toarea evolu ie. 
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Fig. 9 – Rata natalității la nivelul comunei Sânpaul  în perioada 2012 – 2018 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa de pe Figura 9, la nivelul comunei Sânpaul, rata 
natalit ii a înregistrat fluctua ii, evoluând în sens descendent în perioada 2013 – 2016; 

2017 – 2018 i în sens ascendent în perioada: 2012 – 2013 i 2016 – 2017. Evolu ia 
ascendent  a ratei natalit ii indic  tendin ele de majorare a efectivului popula iei comunei 
Sânpaul 

 În contextul mi c rii naturale a popula iei, la nivelul comunei Sânpaul în perioada 
2012 – 2018, în func ie de num rul deceselor raportate la efectivul popula iei, rata 
mortalit ii prezint  urm toarea evolu ie. 

Fig. 10 – Rata mortalității la nivelul comunei Sânpaul în perioada 2012 – 2018 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se pateu observa de pe Figura 10, la nivelul comunei Sânpaul rata 
mortalit ii a înregistrat fluctua ii, evoluând în sens descendent în perioada 2012 – 2015  i 
2016 – 2018 i în sens ascendent în perioada 2015 – 2016.  

Evolu ia în sens descendent a ratei mortalit ii indic  tendin e de majorare a 
popula iei la nivelul comunei Sânpaul. 

Fig. 11 – Evoluția sporului natural la nivelul comunei Sânpaul în perioada 2012 – 2018 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa de pe Figura 11, în anul 2016 sporul natural al 
popula iei comunei Sânpaul a înregistrat valori negative, iar în ceilal i ani ai perioadei de 
referin  acest spor a înregistrat valori pozitive. Valorile pozitive ale sportului natural al 
popula iei comunei Sânpaul indic  tendin e de Majorare a efectivului popula iei pe fondul 
superiorit ii ratei natalit ii fa  de rata mortalit ii. 

4.2.1.8 Mi carea migratorie a popula iei comunei Sânpaul 

 În urma analizei migra iei de lung  durat  a popula iei comunei Sânpaul, se 
constat  superioritatea num rului persoanelor stabilite cu domiciliul în comun  (inclusiv 
migra ia extern ), fa  de num rul persoanelor plecate cu domiciliul de pe teritoriul 
comunei (inclusiv migra ia extern ), ceea ce determin  valori pozitive ale soldului 
migratoriu înregistrat la nivelul comunei. 

 În contextul mi c rii migratorii, la nivelul comunei Sânpaul în perioada 2012 – 

2018, situa ia plec rilor cu domiciliul de pe teritoriul comunei prezint  urm toarea situa ie 
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Fig. 12 –Situația plecărilor cu domiciliul de pe teritoriul comunei Sânpaul în perioada 

 2012 – 2018 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa de pe Figura 12, în perioada 2012 – 2018, num rul 
plec rilor cu domiciliul de pe teritoriul comunei Sânpaul a înregistrat fluctua ii, evoluând 
în sens ascendent în perioada 2012-2014, 2017-2018 i în sens descendent în perioada 
2014 – 2017. Evolu ia în sens ascendent a num rului plec rilor cu domiciliul de pe 
teritoriul comunei Sânpaul indic  tendin e de diminuare a efectivului popula iei. 

 În contextul mi c rii migratorii, la nivelul comunei Sânpaul, în perioada 2012 – 

2018, situa ia stabilirilor cu domiciliul pe teritoriul comunei prezint  urm toarea situa ie: 

Fig. 13 –Situația stabilirilor cu domiciliul pe teritoriul comunei Sânpaul în perioada 

 2012 – 2018 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se poate observa de pe Figura 13,  la nivelul comunei Sânpaul, în 
perioada 2012 – 2018, num rul stabilirilor cu domiciliul pe teritoriul comunei a înregistrat 
fluctua ii, evoluând în sens descendent în perioada 2014 – 2015; 2016 – 2017 i în sens 
ascendent în perioada 2012 – 2014, 2015 – 2016 si 2017– 2018. Evolu ia în sens ascendent 
a num rului stabilirilor cu domiciliul pe teritoriul comunei Sânpaul indic  tendin e de 
majorare a efectivului popula iei. 

Tabelul 5 – Soldul migratoriu al populației comunei Sânpaul în perioada 2012 – 2018 

Denumire indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plec ri cu domiciliul 35 45 75 71 69 55 58 

Stabiliri cu domiciliul 76 83 101 69 78 77 106 

Sold migratoriu 41 38 26 -2 9 22 48 

 Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Dup  cum se poate observa în Tabelul 5, cu excep ia anului 2015, pe durata 
perioadei 2012 – 2018, soldul migratoriu la nivelul comunei Sânpaul a înregistrat valori 
pozitive, datorit  superiorit ii num rului sosirilor cu domiciliul pe teritoriul acestei 
comune, comparativ cu num rul plec rilor cu domiciliul din comuna Sânpaul, valorile 
pozitive ale acestui indicator reflectând tendin e de majorare a efectivului popula iei 
comunei Sânpaul. 

4.2.2. Economia comunei Sânpaul 

4.2.2.1 Popula ia activ , ocuparea for ei de munc  la nivelul comunei Sânpaul 

În ceea ce prive te popula ia activ  i ocuparea for ei de munc , la nivelul comunei 

Sânpaul, conform informa iilor furnizate de c tre Institutul Na ional de Statistic , situa ia 
este urm toarea: 

Tabelul 6 – Indicatori privind situației forței de muncă la nivelul comunei Sânpaul în anul 
2011 

Comuna Criste ti Valoare indicator 

Rata de activitate 81,91% 

Rata de ocupare 69,94% 

Resurse de munc  2725 

Popula ia ocupat  1561 

Popula ia activ  civila 2232 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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La nivelul comunei Sânpaul, rata de activitate înregistrat  este de 81,91% ceea ce 
semnific  faptul c  din totalul popula iei comunei în vârst  de munc , 81,91% reprezint  
popula ia activ .  

 Rata de ocupare înregistrat  la nivelul comunei Sânpaul, este de 69,94%, ceea ce 

semnific  faptul c  din totalul popula iei active, 69,94%  reprezint  popula ia ocupat . 
Rata de activitate eviden iaz  faptul c  la nivelul comunei Sânpaul, exist  persoane apte 
pentru munc , îns  care nu activeaz  în niciunul dintre domeniile economice. 

 Popula ia inactiv  a comunei Sânpaul, în anul 2011, includea 2001 persoane, în 
componen a acestei popula ii intrând: elevii i studen ii, pensionarii i alte categorii de 
persoane (casnice, persoane între inute de stat, de alte persoane sau cu alt  situa ie 
economic ). Situa ia popula iei inactive a comunei Sânpaul este reprezentat  în urm torul 
tabel: 

Tabelul 7 – Populația inactivă a comunei Sânpaul în anul 2011 

Comuna Sânpaul Nr. Persoane 

Elevi/Studen i 1160 

Pensionari 579 

Alte categorii de persoane 262 

Total persoane inactive 2001 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 

Fig. 14 –Structura populației inactive a comunei Sânpaul în anul 2011 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș  
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Dup  cum se poate observa de pe  Figura 14, în cadrul popula iei inactive a 
comunei Sânpaul, cea mai mare pondere o de ine categoria elevilor i studen ilor 
(57,97%), urmat  fiind de categoria pensionarilor (28,94%). Celelalte categorii de 
persoane inactive reprezint  13,09% din totalul popula iei inactive a comunei Sânpaul. 

4.2.2.2 Structura economiei comunei Sânpaul 

 Suprafa a teritoriului administrativ al comunei Sânpaul este de 5535 ha, din care 
813,17 ha reprezint  suprafa a intravilan  a comunei, iar 4721,83 reprezint  suprafa a 
terenului extravilan. 

4.2.2.2.1 Agricultura 

Terenuri 

 Teritoriul administrativ al comunei Sânpaul se întinde pe o suprafa  de 5.535 ha, 
aceasta fiind împ r it , în func ie de modul de folosin  în suprafa a agricol  i suprafa a 
neagricol . 

 Suprafa a agricol  a comunei Sânpaul include: terenul arabil, p unile i fâne ele. 

 Suprafa a neagricol  a comunei Sânpaul include: p durile i vegeta ia forestier , 
suprafa a ocupat  cu ape i b l i, suprafa a ocupat  cu construc ii i suprafa a ocupat  de 

c ile de comunica ii i de c ile ferate. 

Suprafa a  administrativ  a comunei Sânpaul, prezint  urm toarea structur : 

Fig. 15 –Structura suprafeței comunei Sânpaul în anul 2014 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se poate observa de pe Figura 15, suprafa a comunei Sânpaul este 
alc tuit  în propor ie de 76,89% din suprafa a agricol  (4.256 ha) i din suprafa a 
neagricol  în propor ie de 23,11% (1.279 ha). 

 Dimensiunea reprezentativ  a suprafe ei agricole, semnific  faptul c  la nivelul 

comunei Sânpaul exist  un poten ial agricol ridicat, iar agricultura constituie una dintre 
principalele activit i specifice zonei. 

Tabelul 8 – Structura fondului funciar agricol după modul de folosință în anul 2014 

Suprafa a Agricol  Suprafa a Arabil  P uni Fâne e 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

4.256 76,89% 3.234 75,99% 616 14,47% 406 9,54% 

 Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Din suprafa a total  a comunei Sânpaul suprafa a agricol  ocup  4.256 ha 
(76,89%). În structura acestei suprafe e terenurile arabile reprezint  75,99% (3.234 ha), 
p unile se întind pe suprafa a de 616 ha (14,47%), fâne ele se întind pe 406  ha (9,54%), 
Suprafe ele întinse ale terenurilor arabile eviden iaz  agricultura ca principala activitate 
desf urat  la nivelul comunei Sânpaul, iar suprafe ele întinse ale p unilor i fâne elor 
reflect  cre terea animalelor ca ramur  a agriculturii preponderent  la nivelul comunei 
Sânpaul. 

Fig. 16 –Structura suprafeței agricole a comunei Sânpaul în anul 2014 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 
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 Dup  cum se poate observa din Figura 16, cea mai mare pondere din totalul 
suprafe ei agricole o reprezint  suprafa a arabil , ceea ce eviden iaz  faptul c  la nivelul 
comunei Sânpaul, cea mai r spândit  activitate agricol  o constituie cultura plantelor. 

 

Tabelul 9 – Structura fondului funciar neagricol după modul de folosință în anul 2014 

Suprafa a 
Neagricol  

P duri i alt  
vegeta ie 
forestier  

Suprafa  cu 
ape i b l i 

Suprafa a 
ocupat  cu 
construc ii 

C i de 
comunica ie 

i c i ferate 

Terenuri 

degradate i 
neproductive 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

1.279 23,11% 664 51,92% 85 6,65% 291 22,75% 110 8,60% 129 10,09% 

 Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Suprafa a neagricol  a comunei Sânpaul ocup  1.279 ha (23,11% din suprafa a 
total ).  

 P durile i vegeta ia forestier  reprezint  51,92%  din totalul suprafe ei neagricole 
a comunei, întinzându-se pe o suprafa  de 664 ha.   

 Suprafa a ocupat  cu ape i b l i reprezint  6,65% din totalul suprafe ei neagricole 
a comunei i se întinde pe suprafa a de 85 ha. 

 Suprafa a ocupat  cu construc ii reprezint  22,75% din totalul suprafe ei neagricole 
a comunei i se întinde pe suprafa a de 291 ha. 

 Suprafa a ocupat  de c ile de comunica ie i c ile ferate reprezint  8,60% din 
totalul suprafe ei neagricole a comunei i se întinde pe suprafa a de 110 ha. 

 Suprafa a ocupat  de terenuri degradate i neproductive reprezint  10,09% din 
totalul suprafe ei neagricole a comunei i se întinde pe suprafa a de 129 ha. 

Cultura plantelor 

 Agricultura constituie activitatea de baz  a comunei Sânpaul. Dimensiunile mari 

ale suprafe elor cultivate precum i efectivul popula iei care activeaz  în acest domeniu, 
semnific  faptul c  la nivelul comunie Sânpaul cultura plantelor reprezint  o activitate a 
agriculturii practicat  cu intensitate de c tre locuitorii acestuia. Conform informa iilor 
furnizate de c tre Institutul Na ional de Statistic , cultura plantelor la nivelul comunei 
Sânpaul prezint  urm toarea situa ie: 
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Tabelul 10 – Cultura plantelor la nivelul comunei Sânpaul în anul 2014 

Denumire cultur  agricol  Suprafa a 

Grâu  619,67 

Orz i orzoaic  83,4 

Ovaz 65,83 

Porumb 1268,35 

Floarea soarelui 87,1 

Rapita 145,71 

Sfecl  de zah r 32,7 

Cartofi 5 

Legume 5,3 

Altele 26,87 

Total 2313,06 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 La nivelul comunei Sânpaul cele mai r spândite culturi sunt cele de cereale (grâu i 
porumb), dup  cum se poate observa din Tabelul 10. 

 Suprafa a cultivat  cu grâu în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 
619,67 ha, ceea ce reprezint  36,8% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

Suprafa a cultivat  cu orz i orzoaic  în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a 
fost de 83,4 ha, ceea ce reprezint  3,6% din totalul suprafe ei cultivate în acest an 

 Suprafa a cultivat  cu ov z în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 65,83 
ha, ceea ce reprezint  2,8% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 Suprafa a cultivat  cu porumb în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 
1.268,35 ha, ceea ce reprezint  54,8% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 Suprafa a cultivat  cu floarea soarelui în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul  a 
fost de 87,10 ha, ceea ce reprezint  3,8% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

Suprafa a cultivat  cu rapi  în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul  a fost de 

145,71 ha, ceea ce reprezint  6,3 % din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 Suprafa a cultivat  cu sfecl  de zah r în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a 
fost de 32,7 ha, ceea ce reprezint  1,4% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 Suprafa a cultivat  cu cartofi în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 5 
ha, ceea ce reprezint  0,2% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 Suprafa a cultivat  cu legume în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 5,3 
ha, ceea ce reprezint  0,2% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 
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 Suprafa a altor culturi de plante  în anul 2014 la nivelul comunei Sânpaul a fost de 
26,87  ha, ceea ce reprezint  1,2% din totalul suprafe ei cultivate în acest an. 

 

Fig. 17 –Structura suprafeței agricole cultivate a comunei Sânpaul în anul 2014 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 

Cre terea animalelor 

 Al turi de cultura plantelor, cre terea animalelor reprezint  o activitate din 
domeniul agricol intens practicat  de c tre popula ia comunei Sânpaul. Conform 
informa iilor furnizate de c tre Institutul Na ional de Statistic , principalele categorii de 
animale care predomin  la nivelul comunei Sânpaul sunt: bovine, porcine, ovine i p s ri. 
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Tabelul 11 – Efectivul de animale al comunei Sânpaul în anul 2014 

Categorie animale Num r 

Bovine 95 

Porcine 908 

Ovine 167 

Caprine 31 

Cabaline 86 

P s ri 1.146 

altele 67 

TOTAL 2.500 

 Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 

 Dup  cum se poate observa din Tabelul 11, la nivelul comunei Sânpaul , 
zootehnica ca ramur  a agriculturii este practicat  cel mai intens prin cre terea p s rilor. 

 Num rul animalelor din categoria bovinelor în anul 2014, la nivelul comunei 
Sânpaul însumau 95 capete i reprezentau 3,80% din totalul efectivului de animale al 

comunei. 

 Num rul animalelor din categoria porcinelor în anul 2014, la nivelul comunei 
Sânpaul însumau 908 capete i reprezentau 36,32% din totalul efectivului de animale al 
comunei. 

 Num rul animalelor din categoria ovinelor în anul 2014, la nivelul comunei 
Sânpaul însumau 167 capete i reprezentau 6,68% din totalul efectivului de animale al 
comunei. 

 Num rul animalelor din categoria caprinelor în anul 2014, la nivelul comunei 
Sânpaul însumau 317 capete i reprezentau 1,24% din totalul efectivului de animale al 

comunei. 

 Num rul animalelor din categoria cabalinelor  în anul 2014, la nivelul comunei 
Sânpaul însumau 86 capete i reprezentau 3,44% din totalul efectivului de animale al 
comunei. 

 Num rul p s rilor în anul 2014, la nivelul comunei Sânpaul însumau 1.146 capete 
i reprezentau 47,10% din totalul efectivului de animale al comunei. 
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Fig. 18 –Structura efectivului de animale al comunei Sânpaul în anul 2014 

 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

Dot ri agricole 

 Pentru desf urarea în condi ii optime a activit ilor agricole, comuna Sânpaul 
dispune de un efectiv de 5.878 de echipamente i utilaje agricole destinate amenaj rii i 
între inerii culturilor agricole, respectiv recolt rii produc iei rezultate în urma desf ur rii 
acestor activit i. 

 Tehnologia agricol  existent  la nivelul comunei Sânpaul este alc tuit  din 
urm toarele echipamente: tractoare, motocultoare, pluguri, cultivatoare mecanice, 
combinatoare, grape mecanice, sem n tori, ma ini pentru împr tiat îngr minte, ma ini 
pentru erbicidat, combine autopropulsate  motocositoare i alte echipamente agricole. 

 Efectivul i structura echipamentelor agricole ale comunei Sânpaul este prezentat  
în urm torul tabel: 
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Tabelul 12 – Dotarea agricolă a comunei Sânpaul în anul 2014 

Denumire utilaj Num r 
Tractoare 1.114 

Motocultoare 65 

Pluguri  1.053 

Cultivatoare mecanice 440 

Combinatoare 312 

Grape mecanice 531 

Sem n tori 898 

Ma ini pentru împr tiat 
îngr minte 342 

Ma ini pentru erbicidat 703 

Combine autopropulsate 221 

Motocositoare 47 

Alte echipamente 152 

TOTAL 5.878 

Sursa: INS – Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Tractoarele reprezint  18,95% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în num r 
de 1.114 fiec rui tractor revenindu-i anual 2,90 ha din suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Motocultoare reprezint  1,11% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în 
num r de 65 fiec rui motocultor revenindu-i anual 49,75 ha din suprafa a arabil  a 
comunei Sânpaul. 

 Plugurile reprezint  17,91% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în num r 
de 1.053, fiec rui plug revenindu-i 3,07 ha din suprafa a arabil  a comunei Sânpaul. 

 Cultivatoarele mecanice reprezint  7,49% din efectivul echipamentelor agricole, 
fiind în num r de 440, fiec rui cultivator mecanic revenindu-i 7,35 ha din suprafa a arabil  
a comunei Sânpaul. 

 Combinatoarele reprezint  5,31% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în 
num r de 312, fiec rui combinator revenindu-i  10,37 ha din suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Grapele mecanice reprezint  9,03% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în 
num r de 531, fiec rei grape mecanice revenindu-i 6,09 ha suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Sem n tori reprezint  15,28% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în num r 
de 898, fiec rei sem n tori revenindu-i 3,60 ha din suprafa a arabil  a comunei Sânpaul. 
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 Ma inile pentru împr tiat îngr minte reprezint  5,82% din efectivul 
echipamentelor agricole, fiind în num r de 342, fiec rei ma ini revenindu-i 9,46 ha din 

suprafa a arabil  a comunei Sânpaul. 

 Ma inile pentru erbicidat reprezint  11,96% din efectivul echipamentelor agricole, 
fiind în num r de 342, fiec rei ma ini revenindu-i 4,60 ha suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Combinele autopropulsate reprezint  3,76% din efectivul echipamentelor agricole, 
fiind în num r de 221, fiec rei ma ini revenindu-i 14,63 ha din suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Motocositoare reprezint  0,80% din efectivul echipamentelor agricole, fiind în 
num r de 47, fiec rei motocositori revenindu-i 68,81 ha din suprafa a arabil  a comunei 
Sânpaul. 

 Alte echipamente agricole reprezint  2,59% din efectivul echipamentelor agricole, 
fiind în num r de 152, fiec rui echipament revenindu-i 21,28 ha suprafa a arabil  a 
comunei Sânpaul. 

4.2.3 Infrastructura 

4.2.3.1 Locuin e 

 Num rul gospod riilor existente pe teritoriul comunei Sânpaul este de 1278. 

Raportând num rul locuitorilor comunei, la num rul locuin elor existente pe teritoriul 
comunei, rezult  c  num rul mediu al persoanelor care ocup  câte o locuin  este 3. În 
func ie de tipul acestora, locuin ele  care predomin  pe teritoriul comunei Sânpaul sunt 

case particulare. 

4.2.3.2 Infrastructura educa ional  

 Infrastructura educa ional  a comunei Sânpaul este alc tuit  din urm toarele unit i 
de înv mânt pre colar i colar: 

- coala Gimnazial , Chirileu 

- coala Primar , Sânm rghita 

- Gr dini a cu Program Normal, Sânpaul  
- coala Gimnazial , Sânpaul 
- Gr dini a cu Program Normal, Valea Izvoarelor 

4.2.3.3. Infrastructura de s n tate 

 Infrastructura de s n tate a comunei Sânpaul este alc tuit  din: 

- 2 cabinete medicale (medicin  de familie) în satele Sânpaul i Chirileu 

- 2 medici de familie i 2 asistente medicale, cu program zilnic în Sânpaul i 

s pt mânal în celelalte sate arondate al comunei 
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 În ceea ce prive te serviciile medicale de urgen , serviciile medicale de 
specialitate, cele mai apropiate spitale i cabinete medicale specializate sunt în Municipiul 
Târgu Mure , care se afl  la distan a de 21 km de comuna Sânpaul.  

4.2.4 Condi ii de Mediu 

4.2.4.1. Calitatea apei 

 La nivelul jude ului Mure , se efectueaz  evaluarea calit ii apelor de suprafa  
conform Legii Apelor 107/1996 cu modific rile ulterioare, utilizându-se metodologiile 

privind sistemele de clasificare i evaluare global  a st rii apelor de suprafa  recomandate 
prin Directiva Cadru a Apei (2000/60/CEE) i elaborate de c tre INCDPM Bucure ti. 
Evaluarea se realizeaz  cu raportare la ”corpul de ap ”, unitatea de baz  în activitatea de 

monitorizare. Calitatea corpului de ap  se reg se te în starea ecologic  a acestuia, care 
reflect  atât elemente de structur , cât i de func ionalitate a corpului de ap  analizat. În 
cazul apelor de suprafa , exist  5 niveluri ale st rii ecologice i anume: foarte bun , bun , 
moderat , slab  i proast , fiec rui nivel fiindu-i asociat  o anumit  culoare: albastru, 
verde, galben, portocaliu i ro u (albastru – foarte bun , ro u – proast ). În raportul privind 
starea mediului în anul 2011 în jude ul Mure  este prezentat  o situa ie global  a st rii 
ecologice i chimice a corpurilor de ap  din jude , prin urmare nu exist  referiri clare la 
calitatea corpurilor de ap  de pe teritoriul comunei . Cât prive te starea corpurilor de ap  
subteran , pe teritoriul comunei nu exist  un foraje de monitorizare, astfel încât nu se 
poate eviden ia starea apei subterane în raport cu valorile prag prev zute în OM 137/2009 
privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de ap  subteran  din România. 

 Apa utilizat  în scop potabil în comuna provine din surse de suprafa  – râul 
Mureş. Men inerea calit ii apei potabile revine produc torului (SC Aquaserv SA), 
monitorizarea calit ii acesteia fiind efectuat  de c tre reprezentan ii autorit ii jude ene 
pentru protec ia mediului. În acest caz îns  nu exist  o societate comercial  responsabil  
pentru distribu ia apei, astfel încât responsabilitatea monitoriz rii revine prim riei. 
Încadrarea în clase de calitate se face pe baza NTPA – 013 în raport cu urm torii 
indicatori:  indicatorii generali fizico- chimici: Regim de oxigen, Nutrien i, Salinitate, 
Poluan i toxici specifici de origine natural . Al i indicatori chimici relevan i, indicatori 
microbiologici;  indicatori - substan e prioritare i sedimente: metale i compu i, 
hidrocarburi aromatice mononucleare, hidrocarburi clorurate, bifenil policlorura i, 
pesticide (organoclorurate, organofosforice, triazinice), alte substan e periculoase. Nu 
exist  date cu privire la indicatorii de calitate a apei potabile pe teritoriul comunei, aceasta 

nefiind monitorizat  prin prelevare de probe. Exist  îns  cercet ri efectuate care pun în 
eviden  dep şiri ale valorilor normale în râul Mureş pentru nutrien i, regimul de oxigen, 
indicatori toxici speciali (ioni de zinc, fier şi fenoli) (Szocs, 2010). În prezent nu exist  
re ea de canalizare centralizat , dar aceasta este în stadiu de finalizare (racordarea 
locuin elor individuale), astfel încît, în scurt timp, disfunc ionalit ile locale existente în 
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acest moment i a impactului negativ pe care lipsa canaliz rii centralizate îl induce asupra 
apei vor fi eliminate.

22
 

4.2.4.2 Calitatea aerului 

 M surile pentru reglementarea m surilor destinate men inerii i îmbun t irii 
calit ii aerului sunt prev zute în legea 104/2011, care asigur  alinierea legisla iei 
na ionale la standardele europene în domeniu. Pentru stabilirea calit ii aerului 
înconjur tor în jude ul Mure , s-au utilizat datele rezultate prin re eaua de supraveghere a 
calit ii aerului, precum i date ob inute prin re eaua manual . În comuna , nu exist  sta ie 
de supraveghere automat  a calit ii aerului. Sursele de poluare atmosferic  în comuna pot 
fi asociate cu:  

 activit i casnice specifice aşez rilor umane  

– înc lzire reziden ial , preparare hran ;  

 activit ile agricole şi zootehnice din gospod riile situate atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul zonelor reziden iale;  

 activit i industriale;  

 activit i de management al deşeurilor;  

 traficul rutier şi aerian.  

 Principalele categorii de poluan i asociate activit ilor men ionate sunt:  

 surse sta ionare de ardere: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), 
oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv 
hidrocarburi aromatice policiclice - substan e cu poten ial cancerigen);  

 creşterea p s rilor şi animalelor: metan (CH4) generat de fermenta ia enteric  şi de 
descompunerea dejec iilor, amoniac (NH3) rezultat din descompunerea dejec iilor; 

  culturi vegetale sezoniere şi perene: compuşi organici volatili nonmetanici, protoxid de 
azot, particule de provenien  natural  (particule minerale şi vegetale), amoniac (NH3) în 
cazul utiliz rii îngr ş mintelor chimice, componen i chimici genera i de utilizarea 
pesticidelor, poluan i genera i de utilizarea maşinilor agricole (NOx, N2O, CH4, compuşi 
organici volatili nonmetanici, CO, CO2, SO2, particule înc rcate cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Zn, HAP); 

 surse sta ionare reprezentate de motoare cu ardere intern  (pompe, generatoare, etc.): 

NO, NO2, N2O, CO, CO2, SO2, particule înc rcate cu metale grele, compuşi organici 
volatili şi condensabili (incluzând HAP şi al i componen i poten ial cancerigeni); 

                                                           
22

 Age ţia Pe tru Prote ţia Mediului Mureş - RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI 

SÂNPAUL (http://apmms-old.anpm.ro/files/APM%20MURES/Reglementari/AVIZE/RMSanpaul.pdf) 
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  trafic: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, compuşi 
organici volatili nonmetanici, particule înc rcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, 
Zn); 

  unit ile industriale, brut riile, alte activit i: poluan i specifici arderii combustibililor, 
particule, compuşi organici volatili nonmetanici;  

 managementul deşeurilor: biogaz, rezultat în urma ferment rii materiei organice şi 
vegetale. Amestecul va avea în componen a sa: metan, în propor ie de maxim 80%; dioxid 
de carbon, minim 20%; cantit i mici de hidrogen; hidrogen sulfurat; mercaptani; vapori de 

ap ; urme de amoniac, indol şi scatol.  

Având în vedere intensitatea activit ilor derulate la nivelul localit ii, se poate aprecia c  
aerul în zona localit ii este în stare natural , nefiind afectat semnificativ de activit i 
umane. 

23
 

4.2.4.3 Calitatea solului 

 Solul este definit ca fiind stratul de la suprafa a scoar ei terestre compus din 
particule minerale, materii organice, ap , aer i organisme vii. Solul este un sistem care 
îndepline te multe func ii esen iale pentru buna-desf urarea activit ilor umane si pentru 
supravie uirea ecosistemelor. 

 În rapoartele privind starea mediului în jude ul Mure , nu exist  informa ii 
cantitative cu privire la gradul de afectare a solului în comuna . Pe teritoriul comunei 
exist  suprafe e de teren afectate de unele procese de versant, pe baza unui fond litologic 

dominat de roci sedimentare şi argiloase. Nu exist  indicii privind afectarea calit ii solului 
ca efect al activit ilor umane. 

 Aflat  în bioregiunea Continental , flora şi fauna de pe teritoriul comunei sunt 

reprezentate de specii caracteristice câmpiilor şi dealurilor. Peisajul este unul mozaicat, dat 
de p durile de stejari mezofili (Quercus robur şi Q. petraea) în amestec cu carpen 
(Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior) şi cireş (Prunus avium) care mai formeaz  
punctiform aşa numitele şleauri. Şleaurile caracterizau aceast  zon  înaintea înlocuirii lor 
cu alte tipuri de p duri, acum dominate de gorunete. 

 Cât prive te strict zona intravilanului localit ii, nici în cadrul acesteia componenta 

biotic  nu a fost profund modificat , datorit  intensit ii sc zute a activit ilor umane i 
presiunii reduse asupra spa iului, astfel încât se mai reg sesc i în intravilan habitate 
naturale sau semi-naturale. Pe teritoriul localit ii exist  o arie protejat  de interes 
comunitar, ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi Ogra. Având în vedere rezilien a 
sc zut  a acestui tip de arie protejat , indus  de senzitivitatea crescut  a apei şi a 
habitatelor şi speciilor acvatice, orice activitate uman  care intervine în dinamica natural  
                                                           
23
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a acestui factor de mediu, poate produce efecte nocive. Se recomand  precau ie total  în 
crearea cadrului pentru activit i ce ar putea afecta negativ ecosistemul acvatic al râului 
Mureş. 

4.2.5 Cultur , recreere si sport 

4.2.5.1 Tradi ii, obiceiuri, reprezentare, institu ii i organiza ii culturale i sportive 

 Institu iile i organiza iile neguvernamentale culturale, precum i cele sportive, 
reprezint  un punct forte al comunei, ele având o arie de interes pe mai multe domenii 
(cultural, educa ional, sportiv, tineret, social):

24
 

 Asocia ia Centrul Comunitar de Resurse Sânpaul Mure  - Este o asocia ie înfiin at  

în anul 2013 ca i necesitate de a interveni în sprijinul popula iei vulnerabile i 
pentru a diminua riscul de excluziune social  din comuna Sânpaul, jud. Mure . 
Misiunea CCR Sânpaul este aceea de a promova dialogul social, respectarea 

valorilor i intereselor civice în procesul de implementare i elaborare a proiectelor 
i programelor care vizeaz  incluziunea social  a persoanelor apar inând grupurilor 

dezavantajate. CCR Sânpaul a desf urat, în perioada 2013 – 2015, în parteneriat 
cu Prim ria Comunei Sânpaul, o serie de activit i de voluntariat la nivel local, 

implicând un num r de 6 voluntari. Principalele activit i derulate au fost: 

furnizarea de servicii de consiliere în domenii precum educa ie, social, ocupare i 
antreprenoriat. De asemenea, a fost realizat un plan de m suri destinat incluziunii 
sociale a popula iei vulnerabile. Totodat , CCR Sânpaul a implementat atât în 
rândul copiilor i tinerilor cât i în rândul persoanelor vârstnice o serie de campanii 
privind promovarea unui stil de via  s n tos i prevenirea delincven ei juvenile în 
coli. CCR Sânpaul a format un grup de voluntari care a participat de nenum rate 

ori, la edin ele de Consiliu Local, reprezentând o modalitate important  i 
eficient  de participare la luarea deciziilor la nivel local i de dezvoltare a 
comunit ii prin sporirea capacit ilor decizionale. 

 Funda ia Caritas din Alba Iulia - La începutul lunii decembrie 2007 s-a deschis 

centrul Caritas din Comuna Sânpaul. Acesta are angajate dou  cadre medicale, care 
deservesc toate satele din comun  şi stau la dispozi ia persoanelor care au nevoie 
de îngrijire de baz , îngrijire medical  la domiciliu şi ajutor în gospod rie. C minul 
social pentru vârstnici inaugurat la începutul anului 2014 este de asemenea operat 
de c tre angaja ii Funda iei Caritas. Misiunea Funda iei Caritas este promovarea 
carit ii şi drept ii sociale. Aceasta a primit în 2004 din partea Guvernului 
României statutul de organiza ie de utilitate public . În anul 2005 serviciile 
furnizate de c tre organiza ie au fost acreditate de institu iile agregate de stat. În 
prezent organiza ia deruleaz  proiecte complexe în domeniul asisten ei sociale în 7 
jude e ale t rii (Alba, Braşov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Harghita, Mureş) 

 Asocia ia Beautiful Life - s-a înfiin at în anul 2010, fiind un ONG cu o misiune 
plin  de optimism, având ca scop organizarea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii 
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sociale i medicale pentru persoanele vârstnice. CENTRUL REZIDEN IAL 

PENTRU SENIORI „CASA BUNICILOR” este un proiect ini iat, dezvoltat i 
sus inut de Asocia ia „Beautiful Life” din anul 2010 cu activitate continu . 
 

 Printre evenimentele culturale i obiceiurile care sunt p strate si ast zi în comun , 
reg sim: 

- Ziua satului Valea Izvoarelor - sau „Fii satului”, se organizeaz  anual în luna iulie, 
i reprezint  un eveniment festiv care aduce împreun  comunitatea i invita i din 

ora ele înfr ite pentru a s rb torii prin concerte de muzic  popular  i u oar  i 
dansuri tradi ionale reprezentative etniilor din zon .  

- Târgul tradi ional de pepeni din Sânpaul - Ziua Comunei Sânpaul, poart  
denumirea de „Târgul Pepenilor” i este una dintre cele mai vechi, cu o tradi ie de 
aproximativ 170 de ani. S rb toarea local , organizat  în luna august, ofer  ocazia 

prezent rii produselor locale, aleile fiind  împânzite de tarabe cu produse pentru 
toate vârstele i gusturile i de a promova multiculturalitatea comunei prin 
intermediul unui program cultural de muzic  i dansuri tradi ionale. 

- Expozi ii periodice la c minele culturale din comun , diferite spectacole 
artistice/culturale - În satul Valea Izvoarelor, a devenit un obicei organizarea 
expozi iilor sau prezent rilor de carte, pentru a trezi interesul localnicilor pentru 
cultur . La nivelul comunei este o tradi ie organizarea balurilor cu ocazia 
s rb torilor de iarn  i s rb torilor pascale. În afar  de s rb torile religioase recolta 
de struguri în toamn , respectiv f r angul sau alungarea iernii, care se desf oar  
anual în perioada dintre Boboteaz  i Miercurea Cenu ii, zi ce marcheaz  începutul 
Postului Paştelui la cre tinii catolici, sunt de asemenea s rb torite prin organizarea 
unui bal. 

4.2.5.2 Obiective turistice 

 Printre cele mai importante obiective turistice ale comunei amintim:  

- Castelul Haller, construit în stil baroc în anul 1760 pe ruinele cet ii din localitate. 
Castelul Haller este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului, 

monumentul apare cu codul 119475.02.01 

- Capela Haller, care se afl  în cimitirul catolic din localitate, pe Dealul Capelei 

(maghiar  Kápolna-hegy). A fost construit  între 1745-1760 de Klára Károlyi i se 
afl  pe Lista monumentelor istorice sub codul MS-IV-m-A-15797 

- Grânarul - Monument istoric construit de familia Haller care se afl  pe Lista 
monumentelor istorice sub codul MS-II-m-A-15798.02 

- Biserica Romano-catolic  din satul Sânpaul, este un monument istoric aflat pe 

teritoriul satului construit  în secolul al XIV-lea, ulterior fiind reconstruit  în stil 
baroc în secolul al XVIII-lea. În interiorul bisericii se afl  copia icoanei Fecioarei 
Maria de la Máriapócs cump rat  de familia Haller în 1737 pentru parohie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1riap%C3%B3cs
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_Haller&action=edit&redlink=1
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- Castrul roman din satul Sânpaul 
- Parcela Eroilor Români din al Doilea R zboi Mondial este amplasat  în cimitirul 

vechi din localitate i are o suprafa  de 110 mp. În aceast  parcel  sunt înhuma i 
31 de eroi români (20 necunoscu i i 11 cunoscu i) 

4.2.6. Cooperare intre localit i 

 Comuna Sânpaul recunoa te beneficiile i avantajele atât la nivel social, cât i la cel 
economic, pe care le poate aduce colaborarea cu alte localit i, comune i municipii. 

 Comuna Sânpaul colaboreaz  cu localitatea Tápiószőlős din Ungaria din anul 1995, 
iar acordul de înfr ire s-a încheiat în 2001. Scopul acestei înfr iri este schimbul de 
experien  şi colaborare între autorit ile locale, şcoli şi agen i economici.  
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V. Strategia de dezvoltare a comunei Sânpaul pentru perioada 2021 - 2027 

5.1 Evaluarea poten ialului comunei Sânpaul din perspectiva factorilor interesa i de 
la nivelul comunei 

 Suportul evalu rii îl constituie baza de date alc tuit  din 262 persoane chestionate 
din comuna Sânpaul, dintre care 53% (138 persoane) reprezint  locuitori din satul Sânpaul, 
22% (58 persoane) reprezint  locuitori din satul Valea Izvoarelor, 17% (45 persoane) 
reprezint  locuitori din satul Chirileu, 5% (12 persoane) reprezint  persoane din 
Sânm rghita, iar 3% (9 persoane) locuitori din satul Dileu Nou. 

 

Fig. 19 – Date generale respondenți - Sate 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Cele mai multe persoane care au fost chestionate reprezintă locuitorii din satul 
Sânpaul cu un procent de 53% din total respondenți. 

 

Chestionarul este structurat astfel încât s  ofere r spunsuri la urm toarele: 

- Realiz ri în localitate în ultima perioad  

- Lipsurile localit ii/comunei 
- Colabor ri între localit i adiacente/vecine 

- Ce ar schimba localnicii în localitate/comun ? 

- Cum ar dori s  vad  comuna peste 7 ani? 

- Evaluarea autorit ilor locale 

- Necesitatea programelor care vizeaz  reducerea decalajelor în rândul persoanelor de etnie 
rom  

3% 5%

17%

22%

53%

Date generale - Sat

Dileu Nou Sâ ărghita Chirileu Valea Izvoarelor Sî paul
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- Date generale despre responden i 

 

Date generale despre responden i  

 Date privind ocupa ia arat  c  majoritatea responden ilor în propor ie de 50,4% 
(132 persoane) au ocupa ie, 22,5% (59 persoane) sunt pensionari, 14,9% (39 persoane) nu 
au un loc de munc , 7,6% (20 persoane) sunt elevi sau studen i, iar 4,6% (12 persoane) nu 
au oferit r spuns privind ocupa ia. 
 

Fig. 20 – Date generale despre respondenți – Ocupația 

 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Tabel 13 - Date generale despre respondenți – Ocupația 

Ocupa ii % Ocupa ii % 

pensionar 22,5% croitor 1,9% 

f r  loc de munc  14,9% reparator 0,4% 

elev 6,1% constructor 0,4% 

student 1,5% operator 0,4% 

NR 4,6% fermier 0,8% 

agricultor 1,9% concediu medical 0,4% 

osp tar 3,4% concediu maternitate 1,9% 

curier 1,1% concediu îngrijire copil 0,4% 

mecanic auto 1,9% m celar 0,4% 

ofer 5,0% inginer 0,4% 

vânz tor 5,7% antreprenor 0,8% 

4,6%

7,6%

14,9%

22,5%

50,4%

Date generale - O upația

NR Elev/Student Fără o upație Pensionar Ocupat
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coafor 2,3% agent de paz  0,4% 

buc tar 1,1% cur tor 0,4% 

îngrijitor 3,1% camerist 0,4% 

zidar 0,8% taximetrist 0,4% 

gospodar 1,5% vopsitor auto 0,4% 

îngrijitor cl diri 0,8% pictor 0,4% 

transportator 0,4% administrator 0,4% 

muncitor 3,4% p durar 0,4% 

infirmiera 0,4% manager 0,4% 

veterinar 0,4% înv tor 0,4% 

educator 0,4% agent 0,4% 

tâmplar 2,3% tractorist 0,4% 

asistent 1,1% barman 0,4% 

gr dinar 0,4%   

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul  

 

Concluzie: Majoritatea respondenților în proporție de 50,4% reprezintă persoane cu 
ocupație, listând 44 de tipuri de ocupații, procentaj urmat de pensionari, în proporție de 
22,5% 

Structura persoanelor chestionate în func ie de sex arat  în felul urm tor: 
 

În cadrul respect rii egalit ii de anse, chestionarele au fost distribuite atât persoanelor de 
sex masculin, cât i persoanelor de sex feminin, urm rindu-se respectarea într-o m sur  cât 
mai mare a echilibrului între cele dou  sexe. Structura responden ilor în func ie de sexe 
este urm toarea: 
52% dintre responden i sunt de sex masculin (reprezentând 137 persoane) 
47% dintre responden i sunt de sex feminin (reprezentând 122 persoane) 
1% dintre responden i nu au oferit un r spuns (reprezentând 3 persoane) 
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Fig.21 - Structura persoanelor chestionate în funcție de sex 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

Concluzie: În funcție de sexe, respondenți se împart aproape în egală măsură, diferența 
dintre respondenți de sex masculin majoritari (52%) și sex feminin (47%) fiind de doar 5 
puncte procentuale. 

 

Structura persoanelor chestionate în func ie de vârst  arat  în felul urm tor: 

 

 În acela i context al egalit ii de anse, chestionarele au fost distribuite persoanelor 
din toate categoriile de vârst  (copii, tineri, vârst  medie i persoane vârstnice). 
 Din cei 262 de responden i, 27% (70 persoane) au vârsta cuprins  între 46-65 ani, 

26% (68 persoane) au vârsta cuprins  între 36-45 ani, 21% (54 persoane) au vârsta 
cuprins  între 26-35 ani, 13% (34 persoane) au vârsta cuprins  între15-25 ani, 12% (31 

persoane) au vârsta cuprins  între 66-85 ani, iar 2% (5 persoane) nu au oferit r spuns. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

47%

1%

Date generale - SEX

masculin feminin NR
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Fig.22 - Structura persoanelor chestionate în funcţie de vârstă 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

Concluzie: Cel mai mare procentaj privind vârsta respondenților o reprezintă cea între 
46-65 ani în proporție de 27%, în timp ce cel mai mic procentaj privind vârsta 
respondenților o reprezintă cea între 66-85 ani în proporție de 12%. 
 

 

În cadrul chestionarului distribuit în vederea elabor rii Planului Strategic de Dezvoltare 

Local  al Comunei Sânpaul 2021 – 2027, au fost adresate urm toarele întreb ri: 
 

1. Ce fel de realiz ri s-au întâmplat în localitate/comun  în ultima perioad , de care 
v  pute i mândri? 

Pe baza r spunsurilor libere primite de la 262 de persoane chestionate, s-au primit 377 de 

r spunsuri concrete în total, având o singur  op iune bifat , ori mai multe op iuni bifate. 
 

Majoritatea responden ilor au considerat realiz rile infrastructurale ca fiind acele realiz ri 
de care se pot mândri, însemnând o propor ie de 80,4% (303 r spunsuri), 3,7% (14 
r spunsuri) consider  c  se pot mândri cu realiz ri de natur  educa ional , 1,3% (5 
persoane) consider  c  se pot mândri cu realiz ri de natur  social , 0,5% (2 r spunsuri) 
consider  c  se pot mândri cu realiz ri de natur  economic , 0,3% (1 r spuns) consider  c  
se pot mândri cu realiz ri de mediu, 0,3% (1 r spuns) consider  c  se pot mândri cu 
realiz ri de s n tate, iar 13,5% (51 r spunsuri) au oferit alte r spunsuri. 
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Fig. 23 – Realizări în localitate/ comună 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

Concluzie: Majoritatea persoanelor au considerat realizările infrastructurale acele 
realizări de care se pot mândri, însemnând o proporţie de 80,4%. 

 

Realiz ri de infrastructur  (80,4%) se consider : 

- infrastructura rutier  i pietonal  - asfaltare drum, reabilitare pod, trotuare, an uri 
(58,2%) 

- serviciile comunitare de utilit i publice - re ea de canalizare, alimentare cu ap ,  
iluminat public si transformator curent (17,3%) 

- amenajare parcuri (1,6%) 

- restaurare biseric  (1,3%) 
- dezvoltare/ amenajare sat (1,3%) 

- case noi, renovare (0,5%) 

- sta ie de autobuz (0,3%) 
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Realiz ri de natur  social  (1,3%) se consider : 

- casa de b trâni (0,8%) 
- renovarea c minului cultural (0,5%) 

 

Realiz ri de s n tate (0,3%) se consider : 

- farmacia (0,3%) 

 

Realiz ri de natur  educa ional  (3,7%) se consider : 

- renovarea gr dini ei (2,1%) 
- renovarea colii (1,3%) 
- sala de sport (0,3%) 

 

Realiz ri de natur  economic  (0,5%) se consider : 

- oportunit i pentru tineri (0,5%) 
 

Realizate de mediu (0,3%)se consider : 

- colectare de euri (0,3%) 
 

 

Alte r spunsuri (13,5%):  
- nimic (11,4%) 

- multe (1,1%) 

- nu cunosc / nu r spund (1%) 
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Tabel. 14 – Realizări în localitate/ comună 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

Concluzie: Principalele realizări considerate de către respondenți ca elemente de care se 
pot mândri, sunt reprezentate de asfaltarea drumului în proporție de 38,2%, rețea de 
canalizare în proporție de 10,3%, respectiv 11,4% dintre respondenți consideră că nu s-a 

realizat nimic de care se pot mândri. Locuitorii satelor Sânpaul și Valea Izvoarelor 

consideră rețeaua de canalizare ca fiind o realizare. 
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2. În opinia dvs. care sunt lipsurile localit ii/comunei? 

Pe baza r spunsurilor libere primite de la 262 de persoane chestionate s-au primit 358 de 

r spunsuri concrete în total, având o singur  op iune bifat , ori mai multe op iuni bifate. 
În propor ie de 60,3% (216 r spunsuri) se consider  deficien ele infrastructurale ca lipsuri 
ale localit ii/ comunei, în propor ie de 9,8% (35 r spunsuri) se consider  deficien ele de 
natur  economic , în propor ie de 7% (25 r spunsuri) se consider  deficien ele de mediu, 
în propor ie de 2% (7 r spunsuri) se consider  deficien ele de natur  educa ional , în 
propor ie de 2% (7 r spunsuri) se consider  deficien ele de natur  social , 0,3% (1 
r spuns) se consider  deficien ele în domeniul s n t ii, iar în propor ie de 18,7% (67 
r spunsuri) responden ii au oferit alte r spunsuri. 
 

Fig. 24 – Lipsurile localității/ comunei 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Deşi într-o proporţie foarte mare, reprezentând 80,4% se consideră realizările 
infrastructurale acele lucruri de care se pot mândri respondenţii (conform întrebarea 
nr.1), referitor la lipsurile comunităţii se consideră deficienţele infrastructurale în 
proporţie de 60,3%. 
Deficien ele infrastructurale (60,3%) se consider : 

- infrastructura rutier  i pietonal  (22,6%) 
- serviciile comunitare de utilit i publice (24%) 

- spa ii de recreere, promenad  (8,1%) 
- infrastructura sportiv  (1,4%) 
- servicii de transport public (1,1%) 

- servicii funerare (3,1%) 
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Deficien ele de natur  economic  (9,8%) se consider : 
- locuri de munc  (4,5%) 
- restaurant/ bar (2,8%) 

- magazine/ benzin rie (2,5%) 
 

Deficien e de mediu (7%) se consider : 
- co uri de gunoi (5%) 
- plantare flori (1,1%) 

- zone verzi (0,8% 

 

Deficien e de natur  educa ional  (2%) se consider : 
- unit i de înv mânt – pre colar, colar, liceal (2%) 

 

Deficien e de natur  social  (2%) se consider : 
- activit i i evenimente locale (1,4%) 
- servicii de paz  i protec ie (0,3%) 
- c min cultural (0,3%) 

 

Deficien e în domeniul s n t ii (0,3%) se consider : 
- medici (0,3%) 

 

Alte r spunsuri (18,7): 
- nu sunt lipsuri (16,8%) 

- nu tiu / nu r spund (1,1%) 
- competen a autorit ilor locale (0,3%) 
- multe/ tot (0,6) 
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Tabel 15 - Lipsurile localității/ comunei 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Majoritatea respondenților în proporție de 17,6% consideră rețeaua de 
canalizare ca fiind principala deficiență în satele Sânpaul, Dileu Nou și Chirileu, iar la 
nivel de comună principalele lipsuri vizează reabilitarea drumului în proporție de 8,7%, și 
trotuarele în proporție de 7%. În proporție de 16,8% respondenții consideră că nu sunt 
lipsuri. 
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3. Ce fel de colabor ri cunoaşte i între localit ile adiacente/vecine? 

Dintre cele 262 de persoane chestionate, în propor ie de 69,8% (185 r spunsuri) nu cunosc 
colabor ri între localit ile adiacente/vecine, în propor ie de 19,3% (51 r spunsuri) au 
men ionat zilele s te ti sau comunale, în propor ie de 4,5% (12 r spunsuri) au men ionat 
evenimentele i târgurile locale – baluri, dansuri, târgul de pepeni sau Târgul Sânpaul, iar 

6,4% (17 r spunsuri) au men ionat c  nu sunt colabor ri sau nu au oferit r spuns. 
 

Fig. 25 - colaborări între localităţile adiacente/vecine 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

Concluzie: Majoritatea persoanelor chestionate, în procent de 69,8% nu cunosc nici o 
formă de colaborare între localitățile adiacente/vecine. 
 

4. Dac  a i avea posibilitate, ce a i schimba în localitate/comun ? 

Dintre cei 262 de responden i în propor ie de 29,9% (88 r spunsuri) consider  c  ar aduce 
schimb ri infrastructurale, 7,5% (22 r spunsuri) consider  c  ar aduce schimb ri de natur  
social , 6,8% (20 r spunsuri) consider  c  ar aduce schimb ri de mediu, 6,1% (18 
r spunsuri) consider  c  ar aduce schimb ri de natur  economic , 0,3% (1 r spuns) 
consider  c  ar aduce schimb ri de natur  educa ional , iar 49,3% (145 r spunsuri) au 
oferit alte r spunsuri. 
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Fig. 26 – Ce ați schimba în localitate / comună? 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Principalele schimbări pe care locuitorii comunei Sânpaul le consideră 
necesare sunt de natură infrastructurală, socială, de mediu și economică. 
 

Schimb rile infrastructurale (29,9%) se consider : 

- infrastructura rutier  i pietonal : reabilitare drumuri, trotuare, an uri (6,5%) 
- serviciile comunitare de utilit i publice: re ea de canalizare, iluminat public, 

acoperire cu semnal re ea telefonie mobil , (7,6%) 
- racordare la curent electric i ap  (0,6%) 
- spa ii de promenad  i recreere: locuri de distrac ie, locuri de joac , amenajare 

parcuri (10,2%) 

- servicii de transport public: autobuze i linii suplimentare (2%) 

- infrastructur  sportiv : sal  de sport, skate parc, teren fotbal, echita ie (2%) 
- capel  (0,7%) 
- renovare case (0,3%) 

 

Schimb rile de natur  social  (7,5%) se consider : 

- organizare evenimente i activit i locale (5,1%) 
- eliminare discriminare (1,4%) 

- asisten  social  (1%) 
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Schimb rile de mediu (6,8%) se consider : 

- amplasare co uri de gunoi (4,1%) 
- zone verzi suplimentare (1,4%) 

- plantare flori (0,7%) 

- colectare selectiv  a gunoiului (0,7%) 
 

Schimb rile de natur  economic  (6,1%) se consider : 

- creare locuri de munc  (2%) 
- restaurante/ baruri suplimentare (1,7%) 

- magazine suplimentare (1,4%) 

- discotec / club (1%) 
 

Schimb rile de natur  educa ional  (0,3%) se consider : 

- infrastructura educa ional  (0,3%) 
  

Alte r spunsuri (49,3%): 

- nu a  schimba nimic (38,8%) 
- multe/ totul (4,4%) 

- disciplina locuitori (1,7) 

- nu tiu (1,7%) 
- mai aglomerat (1%) 

- colaborare local  (1%) 
- structur  prim rie (0,7%) 
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Tabel 16  – Ce ați schimba în localitate / comună? 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Majoritatea respondenților în proporție de 38,8% nu ar schimba nimic în 
localitate/comună, procentaj urmat de schimbări în privința rețelei de canalizare în 
proporție de 6,5% și organizării de evenimente și activități locale în proporție de 5,1%. 
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La nivelul comunei Sânpaul, re eaua de canalizare constituie principalul element pentru a 
c rui îmbun t ire este necesar  efectuarea schimb rilor i implicit a investi iilor. 
 

5. Cum dori i s  v  vede i comuna peste 7 ani? 

Dintre cele 262 de persoane chestionate, în propor ie de 37,5% (106 r spunsuri) ar dori s  
fie comuna mai dezvoltat , 4,9% (14 r spunsuri) vizeaz  o comun  „mai verde”, cu 
importante investi ii ecologice, 3,5% (10 r spunsuri) ar dori ca infrastructura s  fie 

reabilitat , 1,4% (4 r spunsuri) ar dori s  existe mai multe oportunit i pe plan local, 1,4% 
(4 r spunsuri) vizeaz  organizarea de evenimente locale, iar 51,2% (145 persoane) a oferit 
alte r spunsuri. 

Fig.27 – Viziunea comunei peste 7 ani 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

În ceea ce prive te dezvoltarea:  
- 27,2% dintre responden i ar dori s  vad  comuna modernizat  i mai frumoas ,  
- 6,4% ar dori s  fie dezvoltat ,  
- 2,5% ar dori s  fie mai organizat ,  
- 1,1% ar dori s  fie mai bogat ,  
- 0,4% ar dori s  fie mai lini tit . 

 

În ceea ce prive te mediul înconjur tor: 
- 3,9% ar dori s  vad  comuna mai curat ,  
- 0,7% ar dori s  se planteze flori i copaci,  
- 0,4% ar dori s  existe mai multe spa ii verzi. 

1,4%

1,4%

3,5% 4,9%

37,5%

51,2%

Cum doriți să vedeți comuna peste 7 ani?

Evenimente locale Oportu ități lo ale

I frastru tura rea ilitată Verde

Dezvoltată Altele



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCAL  AL COMUNEI SÂNPAUL  

2021 – 2027 

 

 

66 

 

 

În ceea ce prive te infrastructura:  
- 1,4% ar dori s  se extind  re eaua de canalizare,  
- 1,5% ar dori ca drumurile i trotuarele s  fie reabilitate,  
- 0,7% ar dori locuri de promenad . 

 

În ceea ce prive te oportunit ile locale: 
- 1,1% ar dori s  existe oportunit i de munc ,  
- 0,4% ar dori s  fie mai multe magazine. 

 

În ceea ce prive te organizarea evenimentelor locale: 
- 1,4% ar dori s  se organizeze festivaluri i activit i la nivel local. 

 

Alte r spunsuri:  
- 22,3% responden ii ar dori s  r mân  comuna a a cum este acum,  
- 10,6% nu tiu, nu au r spuns sau nu doresc s  locuiasc  în comun  peste 7 ani,  
- 4,6% ar dori s  r mân  acela i primar,  
- 4,6% ar dori ca peste 7 ani comuna s  fie diferit ,  
- 4,2% ar dori s  fie mai populat ,  
- 4,2% ar dori ca popula ia comunei s  fie mai pozitiv , civilizat  i mai corect , 
- 0,4% ar dori s  fie mai multe animale de companie în comun , 
- 0,4% consider  ca va fi mai r u. 
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Tabel 17– Viziunea comunei peste 7 ani 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Majoritatea respondenților în proporție de 27,2% ar dori sa vadă comuna mai 
frumoasă și modernizată, pe de o parte, iar pe de altă parte în proporție de 22,3% ar dori 
să rămână la fel. 

 

6. Pe o scal  de la 1-10 cum evalua i serviciile autorit ilor locale? 

 Dintre 262 de responden i, 41% (107 persoane) au evaluat serviciile autorit ilor 
locale ca fiind bune, acordând punctaj de 7 i 8, 36% (94 persoane) au evaluat serviciile 
autorit ilor locale ca fiind foarte bune, acordând punctaj de 9 i 10, 13% (34 persoane) au 
evaluat serviciile autorit ilor locale ca fiind satisf c tor, acordând punctaj de 5 i 6, iar 
10% (27 persoane) au  evaluat serviciile autorit ilor locale ca fiind slab, acordând punctaj 
între 1 i 4. 
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Fig. 28 – Evaluarea serviciilor autorităților locale 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

 Pe o scal  de la 1 la 10, unde 1 înseamn  cel mai r u, iar 10 cel mai bun, dintre 262 

de responden i, 20,2% au acordat punctaj 10, 15,6% au acordat punctaj 9, 17,9% au 
acordat punctaj 8, 22,9% au acordat punctaj 7, 7,3% au acordat punctaj 6, 5,7% au acordat 

punctaj 5, 6,5% au acordat punctaj între 1 i 4, iar 3,4% nu au acordat punctaj. 

 

Tabel 18 – Evaluarea serviciilor autorităților locale 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: Populația comunei Sânpaul evaluează serviciile autorităților locale prin 
calificativul ”Bun”. 
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7. Pe o scal  de la 1-10 cât de mult crede i c  este necesar organizarea programelor 
care vizeaz  reducerea decalajelor în rândul persoanelor de etnie rom ? 

 Dintre 262 de responden i, în propor ie de 62,2% (163 persoane) consider  c  
organizarea programelor care vizeaz  reducerea decalajelor în rândul persoanelor de etnie 
rom  nu este necesar  acordând punctaj între 1 i 4, 20,2% (53 persoane) consider  c  
organizarea programelor care vizeaz  reducerea decalajelor în rândul persoanelor de etnie 
rom  este necesar  acordând punctaj între 7 i 10, iar 17,6% (46 persoane) sunt neutri în 
aceast  privin  acordând punctaj între 5 i 6. 

Fig. 29 – Necesitatea programelor care vizează reducerea decalajelor în rândul 
persoanelor de etnie romă 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

 

 Majoritatea responden ilor consider  c  organizarea programelor pentru reducerea 
decalajelor nu este necesar , astfel, 27,9% au acordat punctaj 1, 14,5% au acordat punctaj 

2, 8% au acordat punctaj 3, iar 6,5% au acordat punctaj 4. În propor ie de 5,3% 
responden ii nu au acordat punctaj pentru evaluarea necesitatea programelor. 
 Dintre responden ii neutri, 11,5% au acordat punctaj 5, iar 6,1% au acordat punctaj 

6. 

 Dintre responden ii care consider  c  organizarea programelor este necesar , 7,3% 
au acordat punctaj 7, 4,6% au acordat punctaj 8, 3,1% au acordat punctaj 9, iar 5,3% au 

acordat punctaj 10. 
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62,2%

Necesitate program reducere decalaje
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Tabel 19 – Necesitatea programelor care vizează reducerea decalajelor în rândul 
persoanelor de etnie romă 

 

Sursa: prelucrarea datelor din chestionarele distribuite în rândul populației comunei 
Sânpaul 

Concluzie: 62,2% consideră că organizarea programelor care vizează reducerea 
decalajelor în rândul persoanelor de etnie romă nu este necesară, dintre care 42,4% au 
acordat punctaj între 1și 2. 
 

CONCLUZII 

 

- Cele mai multe persoane care au fost chestionate reprezint  locuitorii din satul 
Sânpaul cu un procent de 53% din total responden i. 

- Majoritatea responden ilor în propor ie de 50,4% reprezint  persoane cu ocupa ie, 
listând 44 de tipuri de ocupa ii, procentaj urmat de pensionari în propor ie de 
22,5% 

- În func ie de sexe, responden i se împart aproape în egal  m sur , diferen a dintre 
responden i de sex masculin majoritari (52%) i sex feminin (47%) fiind de doar 5 
puncte procentuale. 

- Cel mai mare procentaj privind vârsta responden ilor o reprezint  cea între 46-65 

ani în propor ie de 27%, în timp ce cel mai mic procentaj privind responden ii o 
reprezint  cea între 66-85 ani în propor ie de 12%. 

- Majoritatea persoanelor au considerat realiz rile infrastructurale acele realiz ri de 
care se pot mândri, însemnând o propor ie de 80,4%. 

- Principalele realiz ri considerate de c tre responden i ca elemente de care se pot 
mândri, sunt reprezentate de asfaltarea drumului în propor ie de 38,2%, re ea de 
canalizare în propor ie de 10,3%, respectiv 11,4% dintre responden i consider  c  
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nu s-a realizat nimic cu care se pot mândri. Locuitorii satelor Sânpaul i Valea 

Izvoarelor consider  re eaua de canalizare ca fiind o realizare. 
- Deşi într-o propor ie foarte mare, reprezentând 80,4% se consider  realiz rile 

infrastructurale acele lucruri de care se pot mândri responden ii (conform 
întrebarea nr.1), referitor la lipsurile comunit ii se consider  deficien ele 
infrastructurale în propor ie de 60,3%. 

- Majoritatea responden ilor în propor ie de 17,6% consider  re eaua de canalizare ca 
fiind principala deficien  în satele Sânpaul, Dileu Nou i Chirileu, iar la nivel de 
comun  principalele lipsuri vizeaz  reabilitarea drumului în propor ie de 8,7%, i 
trotuarele în propor ie de 7%. În propor ie de 16,8% responden ii consider  c  nu 
sunt lipsuri. 

- Majoritatea persoanelor chestionate, în procent de 69,8% nu cunosc nici o form  de 
colaborare între localit ile adiacente/vecine. 

- Majoritatea responden ilor în propor ie de 38,8% nu ar schimba nimic în 
localitate/comun , procentaj urmat de schimb ri în privin a re elei de canalizare în 
propor ie de 6,5% i organiz rii de evenimente i activit i locale în propor ie de 
5,1%. 

- Majoritatea responden ilor în propor ie de 27,2% ar dori sa vad  comuna mai 
frumoas  i modernizat , pe de o parte, iar pe de alt  parte în propor ie de 22,3% ar 

dori s  r mân  la fel. 
- Popula ia comunei Sânpaul evalueaz  serviciile autorit ilor locale prin 

calificativul ”Bun”. 
- 62,2% consider  c  organizarea programelor care vizeaz  reducerea decalajelor în 

rândul persoanelor de etnie rom  nu este necesar , dintre care 42,4% au acordat 

punctaj între 1-2. 

- Popula ia comunei Sânpaul nu consider  c  organizarea programelor care vizeaz  
reducerea decalajelor în rândul persoanelor de etnie rom . 
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5.2. Analiza SWOT a Comunei Sânpaul 

 Analiza SWOT este un instrument de diagnoz  a situa iei actuale, potrivit  pentru 
verificarea i analiza pozi iei strategice de ansamblu a localit ii, care pune în eviden  
principalii factori stimulativi sau restrictivi, respectiv limit rile i atuurile care trebuie 
luate în considerare în procesul de planificare a dezvolt rii localit ii. Acronimul SWOT 
vine din primele litere ale cuvintelor: Strengths – puncte tari, Weaknesses – puncte slabe, 

Opportunities – oportunit i şi Threats – amenin ri. Punctele forte i oportunit ile 
identificate reprezint  resursele strategice comune care vor fi valorificate în urm rirea 
obiectivelor strategice. Acestea depind în mare m sur  de punctele slabe interne i 
amenin rile externe existente.  

 În dezvoltarea analizei SWOT a comunei Sânpaul, s-a inut cont de atingerea 
urm toarelor domenii:  

 aşezarea geografic , accesibilitate 

 capital uman (structura demografic , ocuparea for ei de munc ) 
 economie (economie, agricultur , turism, alte servicii) 
 infrastructur   
 servicii de s n tate 

 educa ie 

 servicii sociale 

 cultur , recreere, sport 
 protec ia mediului  
 cooperare între localit i 
 protec ie civil  
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5.2.1 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva a ez rii geografice 

 

AŞEZARE GEOGRAFIC , ACCESIBILITATE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Aşezarea geografic  favorabil , aproape 
de oraşe (Târgu-Mureş – la 19 km, Iernut 

– la 10km)
25

  

- Aşezarea pe drumul na ional şi european 
DN 15 (E60)

26
 

- Existen a infrastructurii de cale ferat : 
R zboieni - Cetate - Târgu Mureş – Deda 

- Acces uşor la toate satele din împrejurimi 
(Ogra, Band,Ungheni) 

- A ezare în imediata apropiere de 
aeroportul interna ional Târgu-Mureş 

- Autostrada Transilvania care traverseaz  
zona metropolitan  Târgu Mure , i care 
asigur  o accesibilitate mai bun  a zonei 
contribuind la cre terea poten ialului de 
dezvoltare economic  a zonei. 

- Zon  expus  pericolului de producere a 
inunda iilor în caz de ploi abundente27

 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Aşezarea în zona metropolitan  Târgu-

Mureş28
 

- Fondurile complementare structurale ale 

Uniunii Europene pentru dezvoltarea zonelor 

rurale (programe LEADER) 

 

- Comuna este supus  polu rii din surse 
industriale (resimt efectele poluan ilor 
emana i în atmosfer  de c tre 
Azomureş) 
- Poluare fonic  din cauza situ rii pe 

drumul na ional DN15/ E60 i a 
aeroportului

29
 

 

 

                                                           
25

 Situa ia lâng  oraşe îi ofer  iar şi o oportunitate de dezvoltare, astfel încât companiile mari de servicii sau 
industrie dezvoltându-şi punctele de lucru în extravilanul oraşelor. Acesta îi ofer  posibilit i în ocuparea 
for ei de munc , ceea ce contribuie la dezvoltarea economic  a zonei. 
26

 Faptul c  comuna este situat  pe un drum na ional, are acces la calea ferat , respectiv este situate lâng  un 
aeroport interna ional îi ofer  accesibilitate, un aspect important pentru investitorii str ini. 
27

 În ultimii ani 26 de locuin e şi gospod rii au fost afectate de mai multe ori de inunda iile produse ca 
urmare a ieşirii din albie a râului Mureş. 
28

 Comuna Sânpaul este situat  în zona metropolitan  Târgu Mureş, ceea ce prezint  un avantaj în 
dezvoltarea sa din punctul de vedere a rela iilor economice, sociale, culturale, turistice şi sportive existente 
între autorit ile administra iei publice locale componente ale zonei. 
29

 Comuna reprezint  un risc şi pentru poluarea fonic  datorit  amplas rii sale pe drumul DN15/E60, un 
drum na ional şi european foarte aglomerat, unde traficul rutier genereaz  valori ridicate ale zgomotului 
stradal şi vibra iilor. Amplasarea lâng  aeroport iar i reprezint  un factor de poluare fonic .  
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5.2.2 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva capitalului uman 

CAPITAL UMAN 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Popula ie multina ional , multietnic  

- Multiculturalitate (popula ie eterogen  din 
punctul de vedere confesional)

30
 

- Existen a persoanelor tinere în institu iile 
publice 

- Migra ia definitiv  pozitiv  

- Spor natural crescut (5,28‰) fa  de media 
jude ean  (-3,5‰) i na ional  (-2,2‰) 
(2009)

31
 

- Nivel general sc zut de educa ie32
 

- Nivelul sc zut de educa ie în cazul  
popula iei de etnie rrom  

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Organizare de cursuri de formare 

profesional  pentru grupurile vulnerabile 
(persoane cu dizabilit i, popula ia de etnie 
rrom ) omeri, tineri şi femei 
- Posibilit i de finan are european  şi 

guvernamental  pentru crearea de noi locuri 
de munc , pentru organizarea de cursuri 
profesionale  pentru tineri, femei, şomeri, 
persoane cu dizabilit i şi popula ia rrom  
(programul POS DRU, schema de minimis 

pentru activit ile IMM-urilor, etc.) 

- Nivel crescut de dependen  
demografic  fa  de raportul jude ului i 
raportul na ional (num rul persoanelor 
de vârst  inactiv  care revin, în medie, la 
100 persoane de vârst  activ )33

 

- Tendin a de îmb trânire a popula iei34
 

 

 

                                                           
30

 Din punct de vedere confesional, conform datelor recens mântului efectuat în 2011, în comun  exist  o 
structur  eterogen  (nu exist  o religie majoritar ), locuitorii fiind ortodoc i (43,79%), romano-catolici 

(34,27%), reforma i (15,92%), i altele religii (penticostali, greco-catolici, adventi ti, unitarieni, martorii lui 
Iehova, cre tini dup  evanghelie – 2,45%) 
31

 Sursa datelor: Direc ia Jude ean  de Statistic  Mure  i Institutul na ional de Statistic  
32

 Conform datelor statistice, în 2011  
33

 reprezint  raportul dintre num rul popula iei de vârst  tân r  (0-14 ani) şi cel al popula iei de vârst  
b trân  (peste 60 de ani) şi respectiv num rul popula iei de vârst  adult  (15-59 ani). Acest raport în 2011 a 
fost de 71,13% ceea ce înseamn  c  100 de persoane active suport  71,13 de persoane inactive. Acest 
procent a fost pu in mai mare în anul 2002, când 100 de persoane active suportau 74,26 de persoane inactive. 
La nivel de jude , pentru aceeaşi perioad  (2011), acest raport este de 46,18%, iar la nivel na ional de 

61,74%. 
34

 Se poate observa o tendin  de îmb trânire a popula iei în comuna Sânpaul. În timp ce în 2002 procentul 
de îmb trânire a popula iei era de 19,07%, în 2011 acest procent a crescut la 27,29%. O tendin  de 
îmb trânire se poate observa i la nivel jude ean, îns  în cazul comunei Sânpaul ritmul îmb trânirii este mai 
accentuat . În timp ce în jude ul Mure  procentul de îmb trânire din 2002 pân  în 2011 a crescut cu 2,45%, 
în comuna Sânpaul în aceea i interval de timp aceast  cre tere este de 8,22%.   
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 5.2.3 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva domeniului economic 

Economie, Agricultur , Zootehnie, Turism 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Rata de ocupare 69,94% 

- Suprafa a agricol  extins  (4.256 ha) 

- Suprafa a arabil  extins  (3234 ha) 

- Cultura plantelor reprezint  o activitate a 
agriculturii praticat  cu intensitate de 
locuitori 

- Soluri fertile (domeniul câmpiei transilvane) 
cu clasa de fertilitate ridicat  – clasa 2. (cu 

poten ial productiv ridicat) (Fertilitatea 
solurilor reprezint  un aspect important şi un 
beneficiu din perspectiva activit ilor de 
agricultur ) 
- 664 ha de p dure i vegeta ie forestier  

- Num r mare de exploata ii agricole 

- Vegeta ie forestier  bogat  (ciuperci, fructe 
de p dure, plante medicale, etc.) 
- Existen a Parcului Industrial Mureş35

 

- Existen a investitorilor str ini în cadrul 
parcului industrial  

- Existen  investitori în domeniul agriculturii 
- Deschiderea unei fabrici de abator de p s ri 

prin care se creeaz  noi locuri de munc  

- Existen a unui incubator de afaceri în cadrul 
Parcului Industrial Mure  

- Oportunit i de ocuparea for ei de munc  în 
cadrul parcului industrial 

- Distribuirea propor ional  a angaja ilor pe 
activit ile economice36

 

- Cursuri de formare profesional  organizate 
pentru popula ia de etnie rrom    
- Existen a unor monumente istorice 

importante (Castelul Haller (secolul XVII-

- Lipsa locurilor de munc  pentru femei 

- Lipsa locurilor de munc  pentru 
persoanele cu dizabilit i 
- Num rul sc zut al agen ilor economici, a 

micro-întreprinderilor şi IMM-urilor în 
comun   
- Lipsa spiritului antreprenorial (num r 

sc zut de start-uri) 

- Lips  modele antreprenoriale 

- Lips  parc industrial pentru creare 

incubator de afaceri 

- Lips  programe de promovare a 
antreprenorialului 

- Lips  asocia ii în agricultur  

- Starea degradat  a unor monumente 
istorice importante (Castelul Haller, 

Biserica ortodox  de lemn Sf. Arhangheli 
Mihail i Gavriil din Sânm rghita, 

Biserica romano-catolic , Biserica 
ortodox  de zid)38

 

- Turism şi servicii agroturistice 
nedezvoltate 

- Sector zootehnic nedezvoltat 

- Lips  Centru de relaxare 

- Lips  Centru de agrement  
- Lipsa caselor de oaspe i (exist  doar la 

Parohia Reformat  în Dileu Nou) 

- Comuna s-a axat pe industrie nu pe turism 

- Necesitate parteneriat între proprietar 
castel Haller, prim ria i ONG în 
domeniu pentru reabilitarea castelului 

- Necesitate de organizare evenimente 

                                                           
35 Printr-un proiect de aproape 6 milioane de euro finan at din fondul european Phare a fost inaugurat Parcul 
Industrial Mureş. Comuna Sânpaul este partener în cadrul parcului cu o suprafa  de teren de 15,8 hectare din 
care 1,4 sunt drumuri si utilit i. În prezent comune de ine 8% din ac iunile parcului, iar din terenul util 
comuna Sânpaul are exact 50%, cealalt  jum tate având-o ora ul Ungheni. Valoarea investi iilor str ine 
realizate în Sânpaul de la înfiin area Parcului Industrial Mureş dep e te suma de 50 milioane de euro. 

36 Conform datelor statistice din 2011, ponderea angaja ilor arat  o distribu ie propor ional . 
Majoritatea popula iei din comun  lucreaz  în industria prelucr toare (34,50%), fiind urma i de categoria 
persoanelor care lucreaz  în agricultur  (20,12%). Procentul celor care lucreaz  în cadrul construc iilor este 
de 9,62%. 
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XVIII), Biserica ortodox  de lemn Sf. 
Arhangheli Mihail i Gavriil din 

Sânm rghita (secolul XVIII.), Biserica 
romano-catolic  (secolul XIV.), precum şi 
Biserica ortodox  de zid de la Chirileu 
(1947))

37
 

- Existen a poten ialului turistic 

- Existen a evenimentelor precum Zilele 
satului/Târgul Pepenilor, Fii Satului, 
prezent ri de carte 

- Dileu Nou (Dileu Mure ului) zona cu 
poten ial turistic 

- Comuna s-a axat pe industrie  

pentru promovarea monumentelor istorice 

- Organizare tabere pe Dileu Mure ului 
- Lips  investitori pentru centru de 

agrement/relaxare (teren public exist ) 
- Lips  vapora  pe râul Mure  pentru 

dezvoltarea turismului 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Exist  ini iativ  din partea investitorilor 
priva i în ceea ce prive te dezvoltarea 
economic  a comunei (înfiin are sta ie de 
biogaz cu finan are din fonduri europene) 
- Existen a cursurilor de formare profesional  

pentru grupurile vulnerabile (popula ia de 
etnie rrom , persoane cu dizabilit i) şi 
femei 

- Existen a posibilit ilor pentru accesarea 
fondurilor comunitare şi necomunitare 
(Fond Norvegian) pentru reabilitarea 

patrimoniului cultural 

- Accesarea fondurilor europene i na ionale 
pentru dezvoltarea turismului, agriculturii, a 

economiei i a serviciilor 
- Fonduri guvernamentale i structurale pentru 

tineri antreprenori, pentru dezvoltarea de 

microîntreprinderi (start-up) 

- Fonduri pentru modernizarea exploata iilor 
agricole (PNDR, programe în cadrul GAL-

urilor LEADER din zon ) 

- Zon  expus  inunda iilor ceea ce 
reprezint  un risc pentru investi iile i 
activit ile de agricultur  din zon , şi care 
poate sc dea rentabilitatea financiar  în 
exploatarea agricol  

 

                                                                                                                                                                               
38

 Salvarea monumentelor istorice din comun  reprezint  o problem  major , deoarece în momentul de fa  
aceste monumente sunt în stare accentuat  de degradare. În cazul în care nu se vor lua m suri pentru a salva, 

a renova aceste monumente, starea acestora se va deteriora şi mai tare. În cazul în care asta se va întâmpla, 
comuna va pierde  monumente istorice de nepre uit, şi un poten ial turistic uriaş. 
37 Comuna Sânpaul are un poten ial turistic ridicat. Printre cele mai importante obiective turistice ale 
comunei amintim: Castelul Haller, construit în stil baroc în anul 1760 pe ruinele cet ii din localitate, 
Biserica ortodox  de lemn Sf. Arhanghel adus  din Moldova şi situat  în satul Sânm rghita, Biserica 
Romano-catolic  din satul Sânpaul, construit în secolul al XIV-lea, Castrul roman din satul Sânpaul, Parcela 

Eroilor Români din al Doilea R zboi Mondial. 
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5.2.4 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva infrastructurii 

INFRASTRUCTURA 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- În satele Dileu Nou i Sânm rghita 
proiectul de realizarea a re elei de 
canalizare este în derulare i 

extindere pe unele por iuni în 
celelalte sate ale comunei 

- Existen a re elei de alimentare ap  

- Asfaltarea drumurilor în propor ie de 

80% 

- Existen a re elei de gaz i realizarea  

extinderi acestuia în cazul unor 
extinderi de str zi 

- Extinderea re elei de energie electric  
pentru str zile noi locuite 

- Existen a trotuarelor reabilitate 

- Existen a iluminatului public LED în 
toate satele din comun  

- Existen a sistemului de supraveghere 

video 

- Lips  drum asfaltat de la intrarea de 
pe drumul na ional pân  la intrarea în 
satul Chirileu 

- Necesitate de suplimentare sisteme 

de supraveghere video 

- Necesitate de a reabilita i între ine 

trotuarele 

- Necesitate de amenajare parcuri  

- Necesitate de amenajare zone verzi, 

peisagistic  

- Necesitatea unei echipe pentru 

gospod rire comunal /peisagistic  

- Necesitate îmbun t ire 
infrastructur  rutier : oglinzi, trotuar 

- Existen a caselor neîntabulate 

- Necesitatea de construire capele în 
Sânpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, 
Sânm rghita, Dileu Nou 

- Transportul public are capacitate 

redus , condi ii minime i program 
nepotrivit pentru comun  

- Acces la transport public în Sânpaul 
doar de pe drumul na ional, nu are 

intrare direct  în sat 
- Necesitatea reabilit rii podului pentru 

a asigura leg tura direct  dintre satul 

Sânm rghita i Sânpaul 
- Necesitate construire pod între salete  

Sânm rghita i Chirileu 

- Necesitatea înfiin rii unui parc solar 

pentru alimentarea cl dirilor publice/ 
institu iilor publice 

- Necesitate digitalizare serivicii 

publice 

- Necesitatea unui parc industrial 

pentru creare incubator de afaceri 
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OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Existenta surselor de finan are comunitare 
(POS Mediu) i interna ionale (de ex. 
Fondul Norvegian), respectiv 

guvernamentale (scheme de certificate 

verzi) pentru dezvoltare produc iei de 
energie din surse regenerabile 

- Proiectul de extindere a aeroportului  

nu permite în acest moment 
reabilitarea drumului spre Chirileu 

- Efectele crizei economice 

- Transportul public licitat de Consiliul 

Jude ean, firma contractat  stabile te 
programul i capacitatea autobuzelor 

puse la dispozi ia comunei 
 

5.2.5 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva domeniului s n t ii 
SERVICII DE S N TATE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Exis  dou  cabinete medicale 
individuale în comun  (Sânpaul si 

Chirileu) 

- Pe raza comunei exist  4 farmacii, din 
care 2 farmacii în satul Sânpaul, 1 

farmacie în satul Valea Izvoarelor, 1 
farmacie în satul Chirileu 

- Existen a unui cabinet veterinar 
- Exist  un cabinet de medicin  dentar  

- Existen  medici de familie i dou  

asistente, cu program zilnic doar în 
Sânpaul i s pt mânal în celelalte sate 
arondate comunei 

- Existen  proiect de extindere a 
centrelor medicale existente în 
comun  

- Existen  proiect în elaborare pentru 
modernizarea centrului medical din 

Sânpaul care în prezent func ioneaz  
ca i cabinet medical 

 

 

 

 

 

 

- Necesitate Cabinet medical pentru 

medicul de familie, în satele Dileu 

Nou i Sânm rghita 

- Necesitate punct sanitar la colile 

din comun  

- Lipsa serviciilor medicale de 

specialitate 

- Lips  serviciu de ambulan  local  
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OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Oportunit i de finan are pentru dezvoltarea 
i modernizarea cabinetelor medicale 

- Existen a unor programe de finan are care 
sprijin  modernizarea infrastructurii 
medicale 

- Creşterea num rului de probleme 
medicale ca urmare a procesului de 

îmb trânire a popula iei; 
- Cre terea num rului îmboln virilor 

datorate degrad rii factorilor de mediu 

 

 

5.2.6 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva domeniului educa iei 
EDUCA IE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Şcolile existente de in autoriza ii de 
func ionare 

- Gr dini  cu program prelungit 

inaugurat  în Valea Izvoarelor 
- Este în derulare construirea Gr dini ei 

cu program normal în Chirileu 

- Derulare proiect ”Modernizarea 
unit ilor de înv mânt din comuna 
Sânpaul”, finan at prin Programul 
Opera ional Regional 2014-2020 

- Absenteism colar redus în Sânpaul i 

Valea Izvoarelor 

- Existen  program after-school 

- Existen a a dou  microbuze colare 

- Existen a unui ansamblu de dans 

folcloric cu specific maghiar cu 

personalitate juridic  

- Sistem educa ional performant 

- Absenteism colar mare în Chirileu, 
unde coala gimnazial  nu e 
frecventat  de mare parte a elevilor 

- Necesitate gr dini  cu program 
prelungit în Sânpaul i Chirileu 

- Este necesar înlocuirea 

microbuzelor colare, cheltuielile 

de între inere a acestor sunt mari 

- Nu exist  tradi ie pentru p strarea 

i transmiterea dansurilor i 

cântecelor tradi ionale 

- Comunitatea nu se implic  în 

p strarea tradi iilor locale 

- Lips  program de mas  cald  

- Lips  cantin  social  la nivel de 

comun  

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Existen a unor programe de finan are a 
investi iilor în infrastructura educa ional  

- Existen a unor programe de finan are pentru 
îmbun t irea competen elor personalului 
didactic 

- Existen a unor programe de finan are pentru 
furnizare de servicii de educare şi 
dezvoltare timpurie 

- Organizarea cursurilor de formare 

- Intensificarea fenomenului de p r sire 
timpurie a sistemului de înv mânt 
- Interesul sc zut al personalului didactic 

pentru unit ile de înv mânt din mediul 
rural 

- Intensificarea decalajului educa ional 
între elevii romi i cei ne-romi 
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5.2.7 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva serviciilor sociale 

SERVICII SOCIALE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- C min cultural modernizat 

- Existen a unui ONG care deruleaz  
proiecte cu finan are nerambursabil  
i voluntariat în toate domeniile 

- Exist  un azil de b trâni public (17 
locuri) i unul privat (peste 100 
locuri) în Valea Izvoarelor 

- Comunitate de romi dezvoltat  în 
Sânpaul, lucreaz  i au gospod rii 
între inute 

- Asista ii sociali presteaz  munc  în 
folosul comunit ii în limita s n t i 

- Existen a programelor i cursurilor de 
specializare (POCU) pentru 

comunitatea rom  din comun  

- Necesitate Club al pensionarilor i 

amenajare spa iu pentru derulare 

activitate 

- Necesitate renovare c mine 
culturale din Sânm rghita i Dileu 
Nou 

- Necesitate de extindere a azilului 

de b trâni public 

- Creare azil de b trâni public i în 
Sânpaul 

- Existen a a mai multor cazuri de 
abuz în familie 

- Necesitatea unui centru de zi pentru 

consiliere în leg tur  cu violen  
domestic  

- Lipsa locuin e sociale  
- Comunitatea de romi în Chirileu 

evolueaz  încet 
- Comunitatea de romi în Chirileu au 

participare redus  la coal  

- Lips  Centru de consiliere pentru 

minore provenite din grupuri 

vulnerabile 

- Existen a cazurilor de consum 

substan e interzise, necesitate 

m suri pentru combatere 

- Mul i pensionari cu pensii de 
agricultori (CAP – Cooperative 

profesional  pentru tinerii din comun  

- Implementarea unor programe pentru 

prevenirea abandonului colar i revenirea 
în sistemul educa ional al persoanelor care 

au p r sit sistemul educa ional 
- Existen a programelor de fina are pe plan 

social 
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Agricole de Produc ie)  

- Necesitate centru pentru vârstnicii 
cu venituri foarte mici  

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Existen a unor programe de finan are pentru 
furnizarea serviciilor sociale 

- Existen a unor programe de finan are pentru 
sprijinirea ONG-urilor care activeaz  în 
sfera social  

- Existen a posibilit ilor de finan are pentru 
integrarea persoanelor de etnie rom  în 
comunitate 

- Posibilit i de finan are care pot fi accesate 
în vederea dezvolt rii programelor de 
protec ie social  a grupurilor vulnerabile 

- Salarii sc zute pentru personalul din 
sectorul social 

- Intensificarea gradului de dependen  în 
rândul popula iei 
- Intensificarea în rândul popula iei a 

formelor de dependen  vicioas  i a 
violen ei domestice 

- Intensificarea fenomenului de 

discriminare  

 

5.2.8 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva domeniului cultural 

(cultur , recreere, sport 
CULTUR , SPORT, RECREERE 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Exist  3 echipe de fotbal sus inute de 
prim rie 

- Existen  baz  sportiv  în Sânpaul i 
Valea Izvoarelor 

- Organizare Ziua satului Valea 

Izvoarelor  

- Organizare Târgul tradi ional de 

pepeni din Sânpaul  
- Expozi ii periodice la c minele 

culturale din comun , diferite 
spectacole artistice/culturale  

- Modernizare teren de fotbal 

- Necesitate Centru de relaxare 

- Necesitate Centru de agrement 

- Castelul Haller e în ruin  i se afl  
în proprietate privat , s-au c utat 
investitori, dar dat fiind starea 

avansat  de degradare nu s-a g sit 
- Nu exist  case de oaspe i în 

comun , decât la Parohia 
Reformat  în Dileu Nou 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Proiecte de amenajare a terenurilor de 

sport sau creare centru sportiv 

- Existen a posibilit ilor de finan are 
pentru modernizarea monumentelor 

istorice i a imobilelor aflate în 
patrimoniul cultural de interes local i 
regional 

- Organizarea unor competi ii sportive 

- Alterarea i pierderea mo tenirii 
culturale i a tradi iilor rurale 

- Reducerea preocup rilor popula iei 
pentru cultur  

-  
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5.2.9 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva protec iei mediului 

între localit ile din zon  

- Posibilit i de finan are pentru 
organizarea de programe culturale, de 

tineret, sportive etc. 

- Programe de finan are dedicate 
finan rii proiectelor pentru 
promovarea valorilor culturale ale 

popula iei de etnie rrom  

- Posibilit i de finan are pentru 
construc ia de s li i complexe 
sportive, bazine de înot 

PROTEC IA MEDIULUI 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Exist  la Valea Izvoarelor fântân  cu 
ap  s rat  natural  

- Salubrizare zona 1 (3 ora e, 18 
comune) asociere UAT-uri i 
contractare servicii 

- Exist  co uri de gunoi stradale în 
sate 

- Exist  containere pentru colectare 
selectiv  

- Firmele existente nu sunt poluatoare, 

au ob inut avizul de mediu 

- Lipsa colect rii selective a 
de eurilor menajere. Societatea de 
salubritate nu a distribuit 

loccuitorilor comunei pubele 

- Localnicii amestec  de eurile în 
containerele selective, nu se preia 

la Criste ti la sta ia de sortare 

- Necesitate informare localnici în 
ceea ce prive te selectarea 
de eurilor i p strarea cur eniei 
în comun  

- Depozitarea de eurilor pe malurile 

râului Mure  

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Existen a posibilit ilor de finan are pentru 
reconversia i refunc ionalizarea 
terenurilor degradate 

- Programe de finan are pentru investi ii în 
surse de energie regenerabil  

 

- Condi iile meteorologice nefavorabile 
pot provoca inunda ii i alunec ri de 
teren 

- Cre terea gradului de îmboln vire al 
popula iei datorit  polu rii chimice 

- Comuna este supus  polu rii din surse 
industriale (se resimt efectele 

poluan ilor emana i în atmosfer  de 
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5.2.10 Analiza SWOT a comunei Sânpaul din perspectiva cooper rii între localit i 
COOPERAREA ÎNTRE LOCALIT I 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Existen a unei localit i înfr ite 
(Tápiószőlős, Ungaria) 
- Rela ii de cooperare cu localit ile Târgu-

Mureş, Iernut 

 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Amplasarea în zona metropolitan  
Târgu- Mureş face posibil  
colaborarea între localit ile 
componente ale zonei 

- Posibilitate de cooperare cu 

localitatea înfr it  (Tápiószőlős, 
Ungaria) 

- Dezvoltarea de rela ii de înfr ire şi 
cu alte localit i din str in tate 

- Existen a programelor de finan are 
care sprijin  dezvoltarea rela iilor 
între oraşele înfr ite, dezvoltarea de 
noi parteneriate/colabor ri (ex. 
Europa pentru Cet eni) 

- Apari ia conflictelor la nivel 
interna ional care pot genera dificult i în 
încheierea parteneriatelor între localit i 
de la nivel european 

- Distan a mare fa  de localitatea  
Tápiószőlős, Ungaria 

 

 

                                                           
39

 Comuna reprezint  un risc din punct de vedere al polu rii atmosferei din surse industriale, datorit  aşez rii 
sale geografice, la 19 km municipiului Târgu Mureş, unde func ioneaz  cel mai mare produc tor de 
îngr minte chimice din România, combinatul de îngr ş minte azotoase Azomureş.  
40

 Comuna reprezint  un risc şi pentru poluarea fonic  datorit  amplas rii sale pe drumul DN15/E60, un 
drum na ional şi european foarte aglomerat, unde traficul rutier genereaz  valori ridicate ale zgomotului 
stradal şi vibra iilor. 

c tre Azomureş)39
 

- Deteriorarea solurilor din cauza 

utiliz rii necontrolate de îngr ş minte 
chimice 

- Poluare fonic  din cauza situa iei pe 

drumul na ional DN15/ E6040
 

- Groapa de gunoi din Sânpaul polueaz  
aerul (o celul  e plin , s-a început 
procedura pentru construirea celei de a 

doua celule) 
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PROTEC IE CIVIL  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existen  Serviciu de pompieri 
voluntar 

- Existen a unei ma ini de pompieri 
func ional  i una par ial func ional  

 

- Necesitate ma in  nou  pentru 
poli ia local  

- Necesitate dispecerat la poli ia 
local  

- Necesitate program de reabilitare 

sec ie, echipamente i dotare poli ia 
local  

- Necesitate dezvoltare serviciu 

pompieri: echipamente, logistic , 
ma in  de pompieri 

OPORTUNIT I AMENIN RI 

- Posibilit i de  - Lipsa finan rii sau pu ine 
oportunit i de finan are  

 

5.3 Identificarea problemelor locale i analiza rela iilor dintre cauze i probleme 

 Problemele identificate atât în cadrul colect rii informa iilor prin intermediul 
chestionarelor respectiv în cadrul organiz rii focus-grupurilor, al turi de problemele 
rezultate în urma analiz rii punctelor slabe i amenin rilor asupra comunei, identificate în 
cadrul analizei SWOT, este dezvoltat arborele problemelor comunei Sânpaul. Problemele 

identificate au fost organizate i rela ionate conform metodei cauz -efect. 

 În cadrul arborelui problemelor, fiec rei probleme identificate îi sunt atribuite 
elemente derivate din analiza SWOT care sus in respectiva problem . 

 Principalele efecte negative identificate la nivelul comunei Sânpaul sub influen a 
problemelor existente sunt: 

 Dezvoltare unilaterală în direcția industrializării   
 Capacitate redusă a serviciilor socio – educaționale 

 Lipsa spații de recreere și socializare  

 

 Datorit   celor 3 efecte majore ale problemelor existente, comuna Sânpaul se afl  
sub amenin area riscului de a deveni un spa iu de via  mai pu in atractiv. 

 Comasate la nivelul fiec rui domeniu, principalele probleme ale comunei Sânpaul 
constau în: 

 Infrastructură tehnică și socială insuficient dezvoltată 



PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE LOCAL  AL COMUNEI SÂNPAUL  

2021 – 2027 

 

 

85 

 

 Turism slab dezvoltat  

 Sistem de servicii de sănătate slab dezvoltate  
 Dotare insuficientă în ceea ce privește poliția locală și serviciul de pompieri 
 Sistem de servicii culturale, sociale slab dezvoltate în special pentru vârstnici 
 Infrastructură educațională necesită dezvoltare continuă 

 Infrastructura de eficiență energetică nedezvoltată 

 Cooperare transnațională scăzută 
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ELEMENTUL 

ARBORELUI 

PROBLEMELOR 

ELEMENTE CORESPUNZ TOARE DIN ANALIZA SWOT 

(puncte slabe, amenin ri) 

1. Infrastructur  tehnic  şi social  insuficient dezvoltat  

1.1. Re ele de 
utilit i, servicii 

publice slab 

dezvoltate 

- Lips  re ea de canalizare în satele Dileu Nou i Sânm rghita 

( proiectul de realizarea a re elei de canalizare este în 
derulare) 

- Necesitate drum asfaltat de la intrarea de pe drumul na ional 
pân  la intrarea în satul Chirileu 

- Necesitate de suplimentare sisteme de supraveghere video 

- Necesitate de a reabilita i între ine trotuarele 

- Necesitate de amenajare parcuri  

- Necesitate de amenajare zone verzi, peisagistic  

- Necesitatea unei echipe pentru gospod rire 
comunal /peisagistic  

- Necesitate îmbun t ire infrastructur  rutier : oglinzi, trotuar 
- Necesitate intabulare case 

- Necesitatea de construire capele în satele Sânpaul, Valea 
Izvoarelor, Chirileu, Sânm rghita i Dileu Nou 

- Necesitate îmbun t ire transport public 

- Necesitatea construirii unui pod între satele Sânm rghita i 
Chirileu 

- Necesitatea înfiin rii unui parc solar pentru alimentarea 

cl dirilor publice/ institu iilor publice 

- Necesitate serviciu public de ambulan  

- Infrastructura serviciului public de poli ie local  i serviciul 
de pompieri necesit  dotare, modernizare 

- Necesitate digitalizare serivicii publice  

- Lips  parc industrial pentru creare incubator de afaceri 

1.2. 

Infrastructur  
educa ional  
cultural  şi 

sportiv  
deficitar  

- Infrastructura educa ional  necesit  extindere, reabilitare, 
modernizare i dotare cu echipamente în continuare 

- Necesitarea de programe împotriva fenomenul de p r sire 
timpurie a sistemului de înv mânt respectiv împotriva 
absenteismului 

- Necesitatea de înlocuire a microbuzelor colare  
- Infrastructura sportiv  necesit  extindere (lips  centru de 

agrement i sport, lips  sal  de sport multifunc ional ) 
- Monumentele istorice existente pe teritoriul comunei necesit  
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reabilitare 

- Infrastructura de p strarea a tradi iilor trebuie intensificat  

1.3. 

Infrastructur  
social  i sanitar  

deficitar  

- Infrastructura sanitar  necesit  extindere, modernizare i 
dotare cu echipamente (lips  puncte sanitare/ necesit  
renovare, modernizare i dotare cu echipamente, lips  centre 
de s n tate i de interven ie integrat , servicii de ambulan  
local  (unit i de primiri urgen e), servicii medicale de 

specialitate) 

- Lips  infrastructur  de servicii sociale f r  component  
reziden ial  (lips  centre de îngrijire de zi, centre de servicii 
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de zi 

de specialitate pentru formarea i reabilitarea copiilor cu 

diferite dizabilit i, centre de consiliere în special pentru 
cazuri de abuz în familie, sistem de îngrijire la domiciliu, 

centru de consiliere pentru minore) 

- Lips  locuin e i centre sociale 

- Necesitate azil de b trâni public  
- Lipsa unui centru de zi, club al pensionarilor pentru persoane 

vârstnice 

- Lipsa unui centru de s n tate  
- Lipsa serviciului de mas  cald  i a unei cantine sociale 

2. Turism slab dezvoltat (patrimoniul local nevalorificat, activit i culturale i 
recreative deficitare) 

2.1. Turism slab 

dezvoltat 

2.1.1. 

Oportunit il
e turistice 

locale 

neexploatate 

- Monumentele istorice, obiectivele turistice 

necesit  renovare, conservare, protec ie i 
promovare  

- Lips  turism, infrastructur  turistic  de agrement 
nedezvoltat 

- Lips  promovare turistic  

- Lipsa spa iilor de cazare pe teritoriul comunei 
2.1.2. 

Agroturism 

neexploatat 

- Lips  servicii agroturistice (turism agroturistic 
nedezvoltat) 

- Lipsa agriculturii organice/ecologice 

3. Sistem de servicii culturale, sociale i de s n tate mai slab dezvoltate 

3.1. Lipsa 

serviciilor 

culturale şi de 
recreere 

- Pu ine programe culturale, de tineret, sport i pentru petrecerea 
timpului liber dedicate tuturor categoriilor de vârst  

- Lips  centru de relaxare i centru de agrement 

3.2. Servicii de 

s n tate mai 

pu in dezvoltate 

- Lips  programe de educare a popula iei cu privire la o via  
s n toas  

- Insuficient  servicii de s n tate şi îngrijire pentru bolnavi, 
persoane cu dizabilit i, sau popula ia care tr ie te în s r cie 

- Lipsa unor programe dedicate persoanelor care sufer  de boli 
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cronice i persoanelor cu dizabilit i 
- Lipsa unor programe de consiliere i informare privind igiena 

corporal , planificarea familial  i prevenirea bolilor 
- Lipsa serviciilor medicale de laborator i a serviciilor medicale 

specializate 

- Lipsa serviciului de asisten  medical  comunitar  

- Lipsa unui centru de s n tate 

3.3. Dezvoltarea 

insuficient  a 
serviciilor sociale 

- Lips  programe de educa ie parental  pentru familiile 
dezavantajate 

- Necesitate extindere servicii pentru persoane vârstnice 

- Lipsa serviciilor de consiliere individual   pentru minore 

provenite din grupuri vulnerabile 

- Lipsa serviciilor de educare şi dezvoltare timpurie 

- Lipsa furnizorilor de servicii sociale precum: logoped, mediator 

pentru comunitatea rom , mediator sanitar, asistent medical 

comunitar, mediator colar, expert sociolog 

- Lipsa m surilor inovatoare destinate familiilor dezavantajate cu 
copii mici 

4. Sistemul local educa ional şi de formare profesional  nesatisf c toare 

4.1. Num rul 
sc zut al 
programelor de 

formare 

- Necesitate de programe de instruire şi formare profesional  
dedicate tinerilor, adul ilor, şomerilor, persoanelor cu dizabilit i 
şi popula ia de etnie rrom  

5. Eficien a energetic  sc zut  (surse alternative de energie neutilizate) 

5.1. Num rul 

sc zut al 
investi iilor în 

energia 

regenerabil  

- Resurse de energie regenerabil  neexploatate: lips  investi ii în 
utilizarea resurselor de energie regenerabil  (resurse de energie 
regenerabil  neexploatate) 

6. Cooperare transna ional  sc zut   

6.1. Num rul 
sc zut al 

cooper rilor 
transna ionale 

- Num r sc zut de programe de cooperare, schimburi de experien e 
între comun  i alte localit i din str in tate  
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5.4 Viziunea de dezvoltare a comunei Sânpaul 

 Pe baza punctelor problematice prezentate în arborele problemelor, comuna 
Sânpaul şi-a stabilit ca viziune „O comună în dezvoltare continuă, curată și peisagistic 

aranjată, cu imaginea comunei îmbunătățită și cu probleme sociale rezolvate, o comună 

exemplu de urmat”. 

 Dezvoltarea strategic  a comunei va aduce cu sine cre tea nivelului de trai al 
popula iei, respectiv oportunit i de ocupare a for ei de munc  pentru toate categoriile 
popula iei. Astfel, Comuna Sânpaul dore te s  devin  o comun  dinamic , orientat  spre 
progres, o comun  care s  corespund  tuturor standardelor europene specifice mediului 
rural.  

5.4.1 Sistemul obiectivelor strategice 

 Prin transformarea problemelor şi necesit ilor de dezvoltare identificate în cazul 
comunei Sânpaul în obiective şi prin luarea în considerare a factorilor care stau la baza 
acestor probleme, s-a realizat arborele obiectivelor. 

Elementele sistemului de obiective sunt grupate dup  cum urmeaz : 

I. Obiectiv general (direc ia major  de dezvoltare a localit ii care reflect  un ansamblu 
complex de aspecte sociale, economice şi infrastructurale): crearea unui spaţiu de 
viaţă atractiv. 

II. Obiective strategice (orient ri strategice pe termen lung, care conduc la dezvoltarea 
complex  a comunit ii)  

Pentru perioada 2020 – 2027, comuna Sânpaul a stabilit urm toarele obiective 
strategice: 

 OS.1. Dezvoltarea infrastructurii tehnice i sociale ale comunei 
 OS.2. Dezvoltarea serviciilor turistice al comunei (valorificarea patrimoniului 

local, diversificarea activit ilor culturale i recreative) 
 OS.3. Dezvoltarea serviciilor culturale, sociale i de s n tate 

 OS.4. Dezvoltarea sistemului de educa ie şi formare profesional  

 OS.5. Cre terea eficien ei energetice, prin stimularea utiliz rii surselor alternative 
de energie  

 OS.6. Cre terea cooper rii transna ionale 
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A. Obiective specifice (stabilite în scopul atingerii obiectivelor strategice): 

Obiectivele specifice care se supun acestor obiective strategice sunt:  

1. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 1.- „Dezvoltarea infrastructurii 
tehnice i sociale a comunei”:  
1.1. Dezvoltarea re elelor de utilit i publice 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii educa ionale, culturale i sportive  
1.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale i sanitare  

 

2. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 2.- „Dezvoltarea serviciilor 
turistice al comunei (valorificarea patrimoniului local, diversificarea activit ilor 
culturale i recreative)”:  
2.1. Dezvoltarea turismului 

 

3. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 3. – ”Dezvoltarea serviciilor 

culturale, sociale i de s n tate”: 
3.1. Cre terea num rului serviciilor culturale i de recreere 

3.2. Dezvoltarea serviciilor de s n tate 

3.3. Dezvoltarea serviciilor sociale 

 

4. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 5.- „Dezvoltarea sistemului de 

educa ie şi formare profesional ”:  
4.1. Creşterea num rului de programe de formare organizate 

 

5. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 6.- „Cre terea eficien ei 
energetice, prin stimularea utiliz rii surselor alternative de energie”: 
5.1. Promovarea investi iilor în energie regenerabil  

6. Obiectivele specifice ale obiectivului strategic nr. 7. – ”Cre terea cooper rii 
transna ionale”: 
6.1. Cre terea num rului cooper rilor transna ionale 
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B. Obiective opera ionale şi programe: 

1.1 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 1.1. - „Dezvoltarea re elelor de 
utilit i publice”: 

1.1.1. Dezvoltare şi extinderea infrastructurii rutiere (drumuri comunale, drumuri 
de exploatare)  

1.1.2. Dezvoltarea i extinderea re elei re elei de canalizare 

1.1.3. Îmbun t irea sistemului de management integrat al de eurilor 

1.1.4. Renovarea, modernizarea, extinderea i dotarea cl dirilor publice din comun  

1.1.5. Dezvoltarea eficien ei energetice a infrastructurii publice din localitate 
(inclusiv cl diri publice, locuin e) 

1.1.6. Extinderea re elei de energie electric   

1.1.7. Dezvoltarea re elei de transport public intercomunal i între comunele 
înconjur toare 

1.1.8. Amenajarea spa iilor verzi, a parcurilor, terenurilor de joac  pentru copii 

1.1.9. Construire case de pr znuire/capel  mortuar  

1.1.10 Dotarea cu echipamente corespunz toare i digitalizarea serviciilor publice  

1.1.11. Dezvoltarea unui parc industrial pentru creare incubator de afaceri 

 

1.2 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii 

educa ionale, culturale şi sportive”: 

1.2.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea i dotarea cu echipamente a 
infrastructurii educa ionale 

1.2.2. Extinderea infrastructurii sportive 

1.3 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 1.3 - „Dezvoltarea infrastructurii 
sociale i sanitare”: 

1.3.1. Extinderea, modernizarea i dotarea cu echipamente a infrastructurii sanitare 
(renovarea, modernizarea i dotarea cu echipamente a punctelor sanitare, înfiin are 
cabinete medicale i stomatologice, înfiin are centre sanitare i de interven ie 
integrat , înfiin are centru de s n tate, servicii de ambulan  local  (unit i de 
primiri urgen e), servicii medicale de specialitate) 

1.3.2. Dezvoltare infrastructur  de servicii sociale f r  component  reziden ial  
(înfiin are centre de îngrijire de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de 
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tip ambulatoriu, centru de zi de specialitate pentru formarea i reabilitarea copiilor 
cu diferite dizabilit i, centre de consiliere, i îmbun t irea sistemului de îngrijire 
la domiciliu, centru de consiliere pentru minore, serviciu de mas  cald ) 

1.3.3. Construire locuin e i centre sociale pentru popula ia defavorizat  din 
comuna Sânpaul 

2.1. Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 2.1. - „Dezvoltare serviciilor 
turistice al comunei”: 

2.1.1. Exploatarea oportunit ilor turistice locale   

2.1.1.1. Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea, promovarea și dotarea 
interioară a monumentelor istorice, obiectivelor turistice 

2.1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement 

2.1.1.3. Promovarea turistică a localității  

2.1.2. Exploatarea agroturismului 

2.1.2.1. Înființarea de servicii agroturistice (dezvoltarea turismului agroturistic)  

2.1.2.2. Dezvoltarea agriculturii organice/ecologice 

3.1 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 3.1. - „Dezvoltarea serviciilor 

culturale şi de recreere”: 

3.1.1. Dezvoltarea de programe culturale, de tineret, de sport i pentru petrecerea 
timpului liber dedicate tuturor categoriilor de vârst  

3.1.2. Intensificarea interesului locuitorilor comunei pentru p strarea identit ii i 
mo tenirii culturale a comunei  

3.1.3. Organizarea evenimentelor culturale, coordonarea activit ilor culturale la 
nivelul comune 

3.1.4. Promovarea tradi iilor locale 

3.2 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 3.2. -„Dezvoltarea serviciilor de 

s n tate”: 

3.2.1. Dezvoltare de programe de educare a popula iei cu privire la via a s n toas  

3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de s n tate şi îngrijire pentru bolnavi, persoane cu 
dizabilit i, sau popula ia care tr ie te în s r cie 
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3.2.3 Educarea locuitorilor comunei privind igiena, starea de s n tate i 
planificarea familial  

3.2.4. Cre terea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

3.2.5. Stimularea înfiin rii unor întreprinderi sociale i cre terea nivelului de trai al 
comunit ii locale 

3.2.6. Combaterea discrimin rii, reducerea decalajului educa ional dintre elevii 
apar inând comunit ii rome i elevii apar inând comunit ii non-rome 

3.2.7. Îmbun t irea accesului minorit ii rome la servicii de s n tate de baz  

3.2.8.  Cre terea gradului de implicare activ  a membrilor comunit ii pentru 

interven ii în situa ii de urgen  

3.3 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 3.3. -„Dezvoltarea a serviciilor 

sociale”: 

3.3.1. Promovarea integr rii persoanelor dezavantajate (dezvoltarea programelor de 
integrare) 

3.3.2. M suri de integrare socio-profesionale pentru persoanele care sufer  de 
forme de dependen  vicioas , victimele violen ei domestice 

4.1 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 4.1. - „Creşterea num rului 
programelor de formare organizate”: 

4.1.1. Cre terea num rului de programe de instruire şi formare profesional  pentru 
tineri, adul i, şomeri, persoane cu dezabilit i şi popula ia de etnie rom  

4.1.2. Con tientizarea cet enilor cu privire la importan a implic rii individuale 
pentru dezvoltarea economic  a comunei 

5.1 Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 5.1. - ”Promovarea investi iilor 
în energie regenerabil ”: 

5.1.1. Exploatarea posibilit ilor pentru  utilizarea resurselor de energie 
regenerabil  (de ex. creare parc fotovoltaic, învesti ii în producerea de biomas , 
etc.) 

6.1. Obiectivele opera ionale ale obiectivului specific 6.1. - ”Cre terea cooper rii 
transna ionale”: 

6.1.1.Cre terea num rului programelor de cooperare i a schimburilor de experien e 
între comun  i alte localit i din str in tate 
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5.5 Portofoliul proiectelor pentru atingerea obiectivelor strategice 

5.5.1 Lista proiectelor propuse în scopul atingerii obiectivelor strategice 

ELEMENTELE ARBORELUI 

OBIECTIVELOR 

PLANURI DE PROIECT 

1. Dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale a comunei 
1.1. Dezvoltarea 

re elelor de utilit i 
publice 

1.1.1. Dezvoltare şi extinderea infrastructurii rutiere (drumuri 
comunale, drumuri de exploatare)  

1.1.2. Dezvoltarea i extinderea re elei re elei de canalizare 

1.1.3. Îmbun t irea sistemului de management integrat al 
de eurilor 
1.1.4. Renovarea, modernizarea, extinderea i dotarea cl dirilor 
publice din comun  

1.1.5. Dezvoltarea eficien ei energetice a infrastructurii publice din 
localitate (inclusiv cl diri publice, locuin e) 
1.1.6. Extinderea re elei de energie electric   
1.1.7. Dezvoltarea re elei de transport public intercomunal i între 
comunele înconjur toare 

1.1.8. Amenajarea spa iilor verzi, a parcurilor, terenurilor de joac  
pentru copii 

1.1.9. Construire case de pr znuire/capel  mortuar  

1.1.10. Dotarea cu echipamente corespunz toare i digitalizarea 
serviciilor publice 

1.1.11. Dezvoltare parc industrial pentru creare incubator de 

afaceri 

1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii 

educa ionale, 

culturale şi sportive 

1.2.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea i dotarea cu 
echipamente a infrastructurii educa ionale 

1.2.2. Extinderea infrastructurii sportive 

1.2.3. Construire, reabilitare, modernizare i dotare c mine 
culturale şi centru cultural 

1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale i sanitare  

1.3.1. Extinderea, modernizarea i dotarea cu echipamente a 
infrastructurii sanitare (renovarea, modernizarea i dotarea cu 
echipamente a punctelor sanitare, înfiin are cabinete medicale i 
stomatologice, înfiin are centre sanitare i de interven ie integrat , 
înfiin are centru de s n tate, servicii de ambulan  local  (unit i 
de primiri urgen e), servicii medicale de specialitate) 
1.3.2. Dezvoltare infrastructur  de servicii sociale f r  component  
reziden ial  (înfiin are centre de îngrijire de zi, centre de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centru de zi de 

specialitate pentru formarea i reabilitarea copiilor cu diferite 
dizabilit i, centre de consiliere, i îmbun t irea sistemului de 
îngrijire la domiciliu) 
1.3.3. Construire locuin e i centre sociale pentru popula ia 
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dezavantajat  din comuna Sânpaul 
 

 

2. Dezvoltarea serviciilor turistice al comunei (valorificarea patrimoniului cultural 

local, diversificarea activit ilor culturale i recreative) 
2.1. Dezvoltarea 

turismului 

2.1.1.Exploatarea 

oportunit ilor turistice 
locale 

2.1.1.1. Restaurarea, consolidarea, 

protecția, conservarea, promovarea și 
dotarea interioară a monumentelor 
istorice, obiectivelor turistice 

2.1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii 

turistice de agrement 

2.1.1.3. Promovarea turistică a 
localității  

2.1.2. Exploatarea 

agroturismului 

2.1.2.1. Înființarea de servicii 
agroturistice (dezvoltarea turismului 

agroturistic)  

2.1.2.2. Dezvoltarea agriculturii 

orgaice/ ecologice 

3. Dezvoltarea serviciilor culturale, sociale i de s n tate al comunei 

3.1. Dezvoltarea 

serviciilor culturale 

i de recreere 

3.1.1. Dezvoltarea de programe culturale, de tineret, de sport i 
pentru petrecerea timpului liber dedicate tuturor categoriilor de 

vârst  

3.1.2. Intensificarea interesului locuitorilor comunei pentru 

p strarea identit ii i mo tenirii culturale a comunei  
3.1.3. Organizarea evenimentelor culturale, coordonarea 

activit ilor culturale la nivelul comune 

3.1.4. Promovarea tradi iilor locale 

3.2. Dezvoltarea 

serviciilor de 

s n tate 

 

3.2.1. Dezvoltare de programe de educare a popula iei cu privire la 
via a s n toas  

3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de s n tate şi îngrijire pentru bolnavi, 
persoane cu dizabilit i, sau popula ia care tr ie te în s r cie 

3.2.3 Educarea  locuitorilor comunei privind igiena, starea de 

s n tate i planificarea familial  

3.2.4. Cre terea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

3.2.5. Stimularea înfiin rii unor întreprinderi sociale i cre terea 
nivelului de trai al comunit ii locale 

3.2.6. Combaterea discrimin rii, reducerea decalajului educa ional 
dintre elevii apar inând comunit ii rome i elevii apar inând 
comunit ii non-rome 

3.2.7.  Cre terea gradului de implicare activ  a membrilor 
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comunit ii pentru interven ii în situa ii de urgen  

 

3.3. Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

3.3.1. Promovarea integr rii persoanelor dezavantajate 
(dezvoltarea programelor de integrare) 

3.3.2. M suri de integrare socio-profesionale pentru persoanele 

care sufer  de forme de dependen  vicioas , victimele violen ei 
domestice 

3.3.3 Creşterea accesului la servicii de educare şi dezvoltare 
timpurie, la servicii de asisten  medical  comunitar  şi la 
programe de educa ie parental  

4. Dezvoltarea sistemului de educa ie i formare profesional  

4.1. Creşterea 
num rului 

programelor de 

formare organizate 

4.1.1. Cre terea num rului de programe de instruire şi formare 

profesional  pentru tineri, adul i, şomeri, persoane cu dizabilit i şi 
popula ia de etnie rom  

4.1.2. Con tientizarea cet enilor cu privire la importan a implic rii 
individuale pentru dezvoltarea economic  a comunei 

5. Cre terea eficien ei energetice prin stimularea utiliz rii resurselor alternative de 
energie 

5.1. Promovarea 

investi iilor în 
energie 

regenerabila 

5.1.1. Exploatarea posibilit ilor pentru  utilizarea resurselor de 
energie regenerabil  (de ex. creare parc fotovoltaic, învesti ii în 
producerea de biomas , etc.) 

6. Cre terea cooper rii transna ionale 

6.1. Cre terea 
num rului 

cooper rilor  
transna ionale 

6.1.1.Cre terea num rului programelor de cooperare i a 
schimburilor de experien e între comun  i alte localit i din 
str in tate 

 

5.5.2 Detalierea proiectelor propuse 

1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNIC  ŞI SOCIAL  
DEZVOLTAT  

1.1. Dezvoltarea re elelor de utilit i publice  

1.1.1. Dezvoltarea și extinderea infrastructurii rutiere (drumuri comunale, drumuri de 
exploatare) – Modernizarea, asfaltarea drumurilor comunale din comuna Sânpaul 

Obiectiv: Pentru c  starea tehnic  a drumurilor, str zilor şi trotuarelor actuale ale comunei 

în unele sate sunt neconforme, este necesar  reabilitarea, modernizarea şi extinderea lor. 
Str zile din comun  nu sunt prev zute cu supral rgiri în curbe şi acostamentele acestora 
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sunt neprofilate şi neconsolidate. Trotuarele nu sunt amenajate şi şan urile sunt 

necorespunz toare, iar pode ele existente sunt într-o stare necorespunz toare.  

De asemenea, este necesar  dezvoltarea şi/sau reabilitarea drumurilor de exploatare din 
comun , deoarece lipsa sau neconformitatea acestora face accesul la exploata iile 

fermierilor din comun  extrem de dificil. 

Surse de finan are: PNDR, POR 

Beneficiari: popula ia şi agricultorii comunei Sânpaul 

 

1.1.2. Dezvoltarea și extinderea reţelei de canalizare– Dezvoltarea și extinderea de 
canalizare pe toată teritoriul comunei  

Obiectiv: În momentul de fa  re eaua de canalizare lipse te în unele sate adiacente. 

Proiectul de extindere a infrastructurii de alimentare cu ap  curent  şi a canaliz rii este 
prioritar pentru asigurarea standardelor de via  ale locuitorilor. 

Prin extinderea re elei canaliz rii se doreşte asigurarea accesului locuitorilor comunei la 
aceast  utilitate.  

Surse de finan are: PNDR, AFM 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

 

1.1.3. Îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor 

Obiectiv: Îmbun t irea sistemului integrat al de eurilor pe raza comunei Sânpaul, care s  
îmbun t easc  atât calitatea vie ii cât şi pe cea a mediului i s  corespund  din punct de 
vedere al protec iei mediului cu cerin ele legisla iei române şi europene i va cuprinde 

construirea depozitelor ecologice, sta ii de transfer, sisteme de colectare selectiv  a 
deşeurilor pentru fiecare sat.  

Surse de finan are: PNDR 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

 

1.1.4. Renovarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor publice din comună 

Obiectiv: Mai multe dintre cl dirile publice (cl diri administrative, cl diri de înv mânt, 
c mine culturale, biserici) ale comunei Sânpaul  necesit  renovare, modernizare sau 
extindere respectiv dotare cu echipamente.  
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Proiectul cuprinde:  

 îmbun t irea izola iei termice a anvelopei cl dirii, (pere i exteriori, ferestre, 
tâmpl rie, plan eu superior, plan eu peste subsol), arpantelor i învelitoarelor, 
inclusiv m suri de consolidare a cl dirii;  

 reabilitarea i modernizarea instala iilor pentru prepararea i transportul agentului 
termic, apei calde menajere i a sistemelor de ventilare i climatizare, inclusiv 
achizi ionarea i instalarea echipamentelor aferente i racordarea la sistemele de 
înc lzire centralizat , dup  caz;  

 utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 

termic  pentru înc lzire i prepararea apei calde de consum;  
 implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbun t irea 

eficien ei energetice i monitorizarea consumurilor de energie (achizi ionarea i 
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea i gestionarea energiei 
electrice);  

 înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent cu corpuri de iluminat 
cu eficien  energetic  ridicat  i durat  mare de via ;  

 alte activit i care conduc la îndeplinirea realiz rii obiectivelor proiectului (ex. 
înlocuirea circuitelor electrice - sc ri, subsol, lucr ri de demontare a instala iilor i 
echipamentelor montate, lucr ri de repara ii la fa ade etc.).  

 Surse de finan are: PNDR, POR, Fonduri EEA/Norvegiene  

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

 

1.1.5. Dezvoltarea eficienței energetice a infrastructurii publice din localitate (inclusiv 
clădiri publice, locuințe) 

Obiectiv: Cre terea eficien ei energetice a cl dirilor publice din comun . Proiectul 
cuprinde lucr ri de reabilitare energetic  profund  (izolarea termic  a cl dirilor: izolarea 
anvelopei (pere i exteriori, ferestre, tâmpl rie, plan eu superior, plan eu peste subsol), 
arpantelor i învelitoarelor, inclusiv m suri de consolidare a cl dirii), reabilitarea i 

modernizarea instala iilor pentru prepararea i transportul agentului termic, apei calde 
menajere i a sistemelor de ventilare i climatizare, înlocuirea corpurilor de iluminat, 
implementarea sistemelor de management energetic pentru îmbun t irea eficien ei 
energetice i monitorizarea consumului de energie – achizi ionarea i instalarea sistemelor 
inteligente pentru promovarea i gestionarea energiei electrice). 

Surse de finan are: POR, PNDR 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 
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1.1.6. Extinderea rețelei de energie electrică din comuna Sânpaul 

Obiectiv: Extinderea re elei electrice pe teritoriul comunei, pentru ca aceasta s  
corespund  standardelor comunitare, în acele zone de locuit al comunei care s-au dezvoltat 

în ultimii ani.  

Surse de finan are: POIM 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

1.1.7. Dezvoltarea rețelei de transport public intercomunal și între comunele 
înconjurătoare 

Obiectiv: În momentul de fa  transportul public intercomunal şi care leag  satele comunei 
Sânpaul cu comunele înconjur toare nu exist , deoarece accesul c tre aceste localit i este 
dificil . Astfel prin proiect se dore te dezvoltarea i extinderea re elei de transport public 

prin achizi ionarea de autobuze/microbuze, care vor asigura transportul comun regulat 
între satele apar in toare comunei, respectiv localit ile înconjur toare. 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul i al comunelor înconjur toare 

1.1.8. Amenajarea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de joacă pentru copii 

Obiectiv: În comuna Sânpaul spa iile verzi, terenurile de joac  necesit  amenajare, 
modernizare, extindere. Proiectul vizeaz  amenajarea terenurilor de joac , crearea de 
spa ii/locuri pentru petrecerea timpului liber, amenajarea spa iilor verzi în toate satele 
apar in toare comunei Sânpaul. Proiectul vizeaz  lucr ri de igienizare a terenurilor 
existente, scarificarea terenului, sisteme de iriga ii, realizare de grupuri florale, fântân  
artezian , pavaje şi borduri de beton la parc ri auto, pavaje şi borduri de beton la accesele 
pietonale, amplasarea mobilierului urban  (b nci, m su e, coşuri de gunoi, obiecte de 
joac : jocuri de nisip, tobogane, turnuri, etc.), etc. În scopul realiz rii acestor spa ii de 
agrement vor avea loc lucr ri de construc ii şi amenaj ri exterioare precum şi lucr ri de 
horticultur . 

Surse de finan are: PNDR, POR 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

1.1.9. Construire case de prăznuire/capelă mortuară 

Obiectiv: În comuna Sânpaul în momentul de fa  nu exist  capel  mortuar . 
Înmormânt rile sunt inute la casa decedatului sau ale rudelor. Astfel construirea unei 
capele mortuare/case de pr znuire în fiecare sat apar in tor comunei  este un proiect 
prioritar pentru comun .  

Proiectul prevede construirea unor case de pr znuire pentru locuitorii comunei Sânpaul.  

Surse de finan are: PNDR/LEADER 
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Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

1.1.10. Dotarea cu echipamente corespunzătoare și digitalizarea serviciilor publice  

Obiectiv: Serviciile publice de la nivelul comunei Sânpaul necesit  dotarea cu echipamente 

corespunz toare deservirii serviciilor de transport pentru institu iile publice ( coal  
prim rie) a materialelor necesare (materie lemnoas ), transportul de eurilor vegetale 
rezultate în urma toalet rii arborilor/arbu tilor de pe teritoriul comunei i t ierii ierbii 
respectiv serviciilor de gestionare a acestor de euri vegetale, serviciilor de între inere a 
infrastructurii de evacuare a apei uzate, serviciilor de între inere a infrastructurii rutiere i 
serviciilor de asigurare a securit ii la incendii. Totodat , serviciile publice necesit  
digitalizare prin proiecte de transformare/tranzi ie digital .  

Proiectul prevede achizi ionarea unui tractor cu toate echipamentele aferente: remorc  
basculant , toc tor de crengi, vidanja, echipament pentru stingerea incendiilor, lame de 

grader, respectiv achizi ia de echipamente i software în vederea digitaliz rii serviciilor.  

Surse de finan are: PNDR, MFE 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

1.1.11. Dezvoltare parc industrial pentru creare incubator de afaceri 

Obiectiv: Este necesar promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 

exploat rii economice a ideilor noi i prin încurajarea cre rii de noi întreprinderi, în 
vederea  consolid rii pozi iei pe pia  a IMM-urilor.  

Proiectul prevede crearea de incubatoare de afaceri i dezvoltarea serviciilor prestate în 
cadrul incubatoarelor de afaceri.  

Surse de finan are: POR 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

1.2 Dezvoltarea infrastructurii educa ionale, culturale şi sportive 

1.2.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a infrastructurii 
educaționale 

Obiectiv: În comuna Sânpaul se doreşte dezvoltarea i extinderea de cre e, gr dini e cu 
program prelungit i coal  pentru satele Sânpaul i Chirileu.  

Surse de finan are: POR, PNDR, Fonduri EEA/norvegiene 

Beneficiari: popula ia local , popula ia şcolar  din comuna Sânpaul 
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1.2.2. Extinderea infrastructurii sportive - Înființarea unei centre comunitare de agrement 
și sport în satul Sânpaul și înființare baze sportive în satele Chirileu, Sânmărghita, Dileu 
Nou 

Obiectiv: Comuna Sânpaul în momentul de fa  nu dispune de centre comunitare de 

agrement de sport corespunz toare în care elevii colilor î i pot desf ura activit ile 
sportive, respectiv unde se pot organiza evenimente sportive pentru comunitatea local . 
Astfel acest proiect prevede înfiin area unui centru comunitar de agrement i sport în satul 
Sânpaul, respectiv de baze sportive în satele Chirileu, Sânm rghita i Dileu Nou. 

Centrele comunitare de agrement i bazele sportive vor fi echipate cu terenuri de fotbal, 

dota cu gazon artificial, respectiv un bazin de înot, astfel încât s  permit  desf şurarea 

evenimentelor sportive.  

Surse de finan are: PNDR, CNI (Compania Na ional  de Investi ii) 

Beneficiari: locuitorii comunei Sânpaul 

1.2.3. Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale şi centru cultural 

Obiectiv: C minele culturale din comuna Sânm rghita i Dileu Nou necesit  reabilitare şi 
modernizare. Proiectul vizeaz  reabilitarea, modernizarea i dotarea c minelor culturale 
din comun , pentru ca acestea s  permit  organizarea evenimentelor culturale din comun . 

Surse de finan are: PNDR 

Beneficiari: popula ia din comuna Sânpaul 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale i sanitare 

1.3.1. Extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente a infrastructurii sanitare 
(renovarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a punctelor sanitare, înființare 
cabinete medicale și stomatologice, înființare centre sanitare și de intervenție integrată, 
servicii de ambulanță locală (unități de primiri urgențe), servicii medicale de specialitate) 

Obiectiv: Prin proiect se dore te dezvoltarea infrastructurii sanitare existente prin 

renovarea, modernizarea i dotarea cu echipamente a punctelor sanitare actuale, respectiv 
extinderea acestuia prin înfiin area de cabinete medicale i stomatologice, centre sanitare i 
de interven ie integrat , servicii de ambulan  local  (unit i de primiri urgen e), servicii 
medicale de specialitate care vor furniza servicii de îngrijire continu  pentru popula ia din 
comuna Sânpaul. 

Surse de finan are: PNDR, POR, Fonduri EEA/norvegiene 

Beneficiar: popula ia din comuna Sânpaul 
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1.3.2. Dezvoltare infrastructură de servicii sociale fără componentă rezidențială 
(înființare centre de îngrijire de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu, centru de zi de specialitate pentru formarea și reabilitarea copiilor cu 

diferite dizabilități, centre de consiliere, și îmbunătățirea sistemului de îngrijire la 
domiciliu) 

Obiectiv: Proiectul vizeaz  dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale f r  component  
reziden ial  – centre de îngrijire de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu, centru de zi de specialitate pentru formarea i reabilitarea copiilor cu diferite 
dizabilit i (care va oferi servicii de evaluare psihologic  i recuperare psihopedagogic , 

logopedie, terapie ocupa ional  i kinetoterapie pentru copii cu vârste cuprinse între 0 si 10 
ani), centre de consiliere, i îmbun t irea sistemului de îngrijire la domiciliu – aceste 

servicii în prezent nefiind accesibile locuitorilor în comun , sau nu sunt suficient de 
dezvoltate (ca de ex. serviciul de îngrijire la domiciliu). 

Surse de finan are: PNDR, POR, Fonduri EEA/norvegiene 

Beneficiar: popula ia din comuna Sânpaul 

1.3.3. Construire locuinţe și centre sociale pentru populaţia dezavantajată din comuna 
Sânpaul 

Obiectiv: Construirea de locuin e i centre sociale pentru popula ia defavorizat  din 
comuna Sânpaul. Proiectul va prevede investi ii în c su e şi apartamente de tip familial, în 
locuin e protejate etc. precum şi în dot rile aferente.  

Surse de finan are: PNDR, POR 

Beneficiar: popula ia dezavantajat  din comuna Sânpaul 

2. DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE AL COMUNEI 

(VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL, DIVERSIFICARE 

ACTIVIT ILOR CULTURALE I RECREATIVE) 

2.1. Dezvoltarea serviciilor turistice al comunei 

2.1.1. Exploatarea oportunităților turistice locale   

2.1.1.1. Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea, promovarea și dotarea 
interioară a monumentelor istorice, obiectivelor turistice 

Obiectiv: În comuna Sânpaul exist  mai multe monumente istorice i o cu poten ial 
turistic. În momentul prezent aceste monumente sunt în stare avansat  de degradare. Astfel 
reabilitarea lor este de o importan  major . Reabilitarea acestor monumente totodat  va 
contribui şi la revitalizare turismului din zon .  

Surse de finan are: POR, PNDR, Fonduri EEA/norvegiene 
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Beneficiari: popula ia din comuna Sânpaul 

2.1.1.2. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement 

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement variat, care acoper  cererea de-a 

lungul întregului sezon turistic al anului calendaristic dedicat întregii game de consumatori 
(tineri, adul i, vârstnici, popula ie cu venituri modeste, medii i mari), construirea de piste 
pentru cicloturism, turism de vân toare, turism pentru pescuit etc. 

Surse de finan are: POR, PNDR 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

2.1.1.3. Promovarea turistică a localității  

Obiectiv: Prin proiect de dore te dezvoltarea turismului local. Proiectul totodat  prevede 
promovarea turistic  a comunei i atragerea de turi ti pentru dezvoltarea economiei 

localit ii i a zonei prin dezvoltarea rela iilor comunei pe plan interna ional, creare de 
parteneriate, dezvoltarea, aprofundarea rela iilor existente, creare de materiale 
promo ionale, etc.  

Surse de finan are: PNDR, Programul Europa pentru Cet eni, INTERREG, Fonduri 
EEA/norvegiene, etc.   

Beneficiari: comuna Sânpaul, popula ia local , turiştii care viziteaz  localitatea 

2.1.2. Exploatarea agroturismului 

2.1.2.1. Înființarea de servicii agroturistice (dezvoltarea turismului agroturistic)  

Obiectiv: Turismul agroturistic din comun  înc  nu este dezvoltat , cu toate c  comuna 
de ine un considerabil poten ial de dezvoltare a în acest domeniu datorit  resurselor 
naturale existente. Astfel, prin proiect se dore te înfiin area de pensiuni agroturistice i 
ferme de prezentare, prin care este posibil  prezentarea metodelor de gospod rie 
caracteristice regiunii sau localit ii. Prin extinderea programelor turistice în cadrul fermei, 
acesta poate deveni o metod  de a atrage turi tii în localitate.   

Surse de finan are: PNDR 

Beneficiari: comuna Sânpaul, popula ia local , turiştii care viziteaz  localitatea 

2.1.2.2. Dezvoltarea agriculturii organice/ecologice 

Obiectiv: Exploatarea condi iilor favorabile agriculturii organice, aprovizionarea turiştilor, 
introducerea unor metode alternative de gospod rire.   

Surse de finan are: PNDR 

Beneficiari: popula ia comuna Sânpaul, agricultori, turişti, consumatori  
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3. DEZVOLTAREA SERVICIILOR CULTURALE, SOCIALE I DE S N TATE 
AL COMUNEI 

3.1. Dezvoltarea serviciilor culturale şi de recreere 

3.1.1. Dezvoltarea de programe culturale, de tineret, de sport și pentru petrecerea 
timpului liber dedicate tuturor categoriilor de vârstă 

Obiective: diversificarea i multiplicarea programelor culturale, de sport, de tineret, i 
programelor pentru petrecerea timpului liber, care vor contribui la promovarea valorilor 

culturale locale, a multiculturalit ii i la diversificarea vie ii culturale din localitate.  

Surse de finan are: AFCN, Programele Funda ei Communitas, Europa pentru Cet eni, etc. 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.1.2 Intensificarea interesului locuitorilor pentru păstrarea identității și moștenirii 
culturale a comunei 

Obiective: organizarea programelor culturale i evenimentelor cu tem  folcloric  în 
vederea stimul rii interesului participan ilor pentru valorile culturale i tradi ionale 
specifice comunei Sânpaul. 

Surse de finan are: AFCN, Europa Creativ , Programul RO Cultura  

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.1.3 Organizarea evenimentelor culturale și coordonarea activităților culturale la nivelul 
comunei 

Obiectiv: oferirea oportunit ii membrilor comunit ii de a interac iona în cadrul unor 
programe special organizate pentru a determina implicarea cet enilor în via a cultural . 
Organizarea evenimentelor culturale conduc la cre terea gradului de atractivitate a 

comunei Sânpaul i la oportunitatea încheierii parteneriatelor între entit ile de la nivel 
local sau între comuna Sânpaul i alte localit i. Organizarea evenimentelor culturale 
îmbun t e te i gradul de cultur  al copiilor i tinderilor i conduce la descoperirea 

tinerelor talente locale. 

Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.1.4 Promovarea tradițiilor locale 

Obiectiv: tradi iile locale reprezint  factorii esen ial în cadrul afirm rii identit ii na ionale 
pe de-o parte, iar pe de alt  parte contribuie la majorarea gradului de atractivitate a 
comunei Sânpaul. 
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Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale  

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

 

3.2. Dezvoltarea serviciilor de s n tate 

3.2.1. Dezvoltare de programe de educare a populației cu privire la viața sănătoasă 

Obiectiv: Dezvoltarea de programe de informare, educa ie pentru con tientizarea 
popula iei cu privire la importan a adopt rii unui stil de via  s n tos pentru a reduce riscul 
de îmboln vire i prelungirea duratei de via .  

Surse de finan are: POCU, Programele Funda iei Communitas, etc. 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.2.2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate şi îngrijire pentru bolnavi, persoane cu 

dizabilități, sau populația care trăiește în sărăcie 

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor de s n tate i îngrijire pentru bolnavi, persoane cu 
dizabilit i sau popula ia care tr ieşte în condi ii de s r cie.  

În comun  în momentul de fa  serviciile de s n tate şi îngrijire pentru bolnavi, persoane 
cu dizabilit i, sau popula ia care tr ie te în s r cie nu sunt suficient dezvoltate. Astfel, 
este nevoie de dezvoltarea serviciilor sociale şi de s n tate oferite bolnavilor, persoanelor 
cu dizabilit i, sau popula iei care tr ie te în condi ii de s r cie în satele comunei Sânpaul 

Surse de finan are: POR, PNDR 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

 

3.3. Dezvoltarea serviciilor sociale 

3.3.1. Promovarea integrării persoanelor dezavantajate (dezvoltarea programelor de 

integrare) 

Obiectiv: Integrarea popula iei de etnie rrom  din localitate i rezolvarea conflictelor 
interetnice din comun  este o prioritate pentru comuna Sânpaul. Astfel se vor dezvolta mai 

multe programe special destinate acestor scopuri: ajustarea integr rii popula iei de etnie 
rrom  în comunitate.  

Surse de finan are: POCU, Fonduri EEA/norvegiene, DRI, etc. 

Beneficiari: comunitatea rrom , popula ia comunei Sânpaul 
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3.3.2.Măsuri de integrare socio-profesionale pentru persoanele care suferă de forme de 

dependență vicioasă, victimele violenței domestice 

Obiectiv: combaterea formelor de dependen  vicioas  i prevenirea violen ei domestice 
contribuie la îmbun t irea vie ii persoanelor care se confrunt  cu astfel de situa ii. M suri 
eficiente în acest context sunt: oferirea serviciilor de consiliere pentru persoanele care 
sufer  de forme de dependen  vicioas  (alcool, tutun, droguri etc.), oferirea serviciilor de 
consiliere i mediere pentru persoanele care sunt victime ale violen ei domestice. 

Surse de finan are: POCU, Programele Funda iei Communitas, etc. 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.3.3 Creşterea accesului la servicii de educare şi dezvoltare timpurie, la servicii de 
asistenţă medicală comunitară şi la programe de educaţie parentală 

Obiectiv: Îmbun t irea calit ii vie i şi creşterea accesului familiilor dezavantajate cu 
copii mici, pân  la 6 ani la servicii de calitate, adecvate nevoilor lor în comunitatea în care 
tr iesc, în vederea asigur rii condi iilor necesare pentru un început de via  sigur, într-un 

mediu familial echilibrat care permite o dezvoltare armonioas  şi s n toas  a copiilor, 
prevenind marginalizarea şi excluziunea social .  

Surse de finan are: POCU, Fonduri EEA/norvegiene 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.3.4 Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

Obiectiv: incluziunea social  a grupurilor vulnerabile (persoane defavorizate, popula ia de 
etnie rom  etc.) constituie un factor esen ial în cadrul îmbun t irii vie ii acestor persoane 
la nivel individual, dar i a comunit ii la nivel general.  

Surse de finan are: POCU, Programele Funda iei Communitas, etc. 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.3.5. Stimularea înființării unor întreprinderi sociale și creșterea nivelului de trai al 
comunității locale 

Obiectiv: înfiin area întreprinderilor sociale pe teritoriul comunei Sânpaul contribuie la 

majorarea locurilor de munc , reducerea ratei omajului i implicit la majorarea ratei de 
ocupare, dar mai ales la îmbun t irea condi iilor de via  la nivelul comunit ii datorit  
veniturilor realizate în urma contrapresta iei muncii în cadrul acestor întreprinderi. 

Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 
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3.3.6 Combaterea discriminării, reducerea decalajului educațional dintre elevii 
aparținând comunității rome și elevii aparținând comunității non-rome 

Obiectiv: reducerea decalajului dintre elevii apar inând comunit ii rome i cei din 
comunitatea non-rom , contribuie a îmbun t irea gradului de educa ie pe teritoriul 
comunei i implicit la majorarea num rului popula iei absolvente a unei forme de 
înv mânt cel pu in de nivel mediu. De asemenea, combatere discrimin rii i promovarea 
egalit ii de anse contribuie la îmbun t irea vie ii comunit ii. 

Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

3.3.7 Creșterea gradului de implicare activă a membrilor comunității pentru intervenții în 
situații de urgență 

Obiectiv: esen a îmbun t irii vie ii comunit ii, const  în implicarea membrilor acesteia 
pentru derularea diverselor activit i. Implicarea membrilor comunit ii pentru interven ii 
în situa ii de urgen  (incendii, inunda ii etc.) contribuie la diminuarea riscului de 
producere a pagubelor materiale i la men inerea unei situa ii organizate la nivelul 
comunei,astfel încât, ori de câte ori este nevoie de interven ia de urgen , s  existe personal 
disponibil. 

Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

 

4. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE EDUCA IE I FORMARE 
PROFESIONAL  

4.1. Creşterea num rului de programelor de formare organizate 

4.1.1. Creșterea numărului de programe de instruire şi formare profesională pentru tineri, 
adulţi, şomeri, persoane cu dezabilități şi populația de etnie rromă 

Obiectiv: organizarea de programe de instruire i formare profesional  pentru cre terea 
gradului de calificare al persoanelor apar inând grupurilor dezavantajate, precum: tineri 
sub vârsta de 25 de ani în c utarea unei locuri de munc , persoanele de peste 50 de ani, 
omeri de lung  durat , femei, persoane cu dizabilit i, persoane de etnie rrom , i pentru 

cre terea gradului de ocupare în cadrul acestor grupuri.  

Sursa de finan are: POCU 

Beneficiari: popula ia apar in toare grupurilor dezavantajate din comuna Sânpaul 
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4.1.2 Conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța implicării individuale pentru 
dezvoltarea economică a comunei 

Obiectiv: implicarea individual  pentru dezvoltarea economic  a comunei reprezint  o 
form  deosebit de important  de îmbun t ire a condi iilor de via , ca urmare a 
desf ur rii unei afaceri generatoare a veniturilor personale pe de-o parte dar i a 
veniturilor la bugetul de stat.  

Surse de finan are: Programe unionale, programe guvernamentale 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

 

5. CRE TEREA EFICIEN EI ECONOMICE PRIN STIMULAREA UTILIZ RII 
RESURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE 

5.1. Promovarea investi iilor în energie regenerabil  

5.1.1. Exploatarea posibilităților pentru utilizarea resurselor de energie  regenerabilă (de 
ex. creare parc fotovoltaic, învestiții în producerea de biomasă, etc.) 

Obiectiv: Cre terea num rului investi iilor în producerea de energie regenerabil  (de ex. 
biomas ), respectiv  înfiin area unui parc fotovoltaic în comuna Sânpaul pentru a suporta 

consumul comunei din surse regenerabile.  

Surse de finan are: PNDR, AFM 

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 

 

6. CRE TEREA COOPER RII TRANSNA IONALE 

6.1. Cre terea cooper rii transna ionale 

6.1.1. Creșterea numărului programelor de cooperare și a schimburilor de experiențe 
între comună și alte localități din străinătate 

Obiectiv: Cre terea num rului programelor de cooperare i a schimburilor de experien e 
între comun  i alte localit i din str in tate care ar putea contribui la dezvoltarea vie ii 
culturale, comunitare a localit ii, respectiv schimburile de experien e între func ionarii 
locali i ai localit ii partenere ar putea duce la dezvoltarea i îmbun t irea serviciilor 
publice locale i ar cre te viabilitatea comunei.  

Surse de finan are: Programul Europa pentru Cet eni, Programul INTERREG;  

Beneficiari: popula ia comunei Sânpaul 
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