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CAPITOLUL 1. ANALIZA-DIAGNSTISC A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE LA NIVELUL 

COMUNEI ȘINCAI 

1. ELEMENTE GEOGRAFICE GENERALE, ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU ȘI REȚEAUA DE 

LOCALITĂȚI 

 

Comuna este amplasată în partea de nord-vest a județului Mureș (unitate administrativ-

teritorială încadrată în categoria NUTS 3), care face parte din regiunea de dezvoltare Centru 

(NUTS 2) și din regiunea istorică a Transilvaniei. Ea se află la o distanță de aproximativ 26 km 

față de municipiul Târgu Mureș, principalul centru urban al județului, și la o distanță de 48 km 

și respectiv 43 km față de municipiul Reghin și orașul Luduș. 

 

FIGURĂ 1 - POZIȚIONAREA COMUNEI ȘINCAI ÎN CONTEXT JUDEȚEAN 

Sursa: Extras din PATJ Mureș 
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Satul Șincai a fost atestat documentar în anul 1332, apărând pentru prima  dată sub 

denumirea de Șamșond sau denumirea maghiara Mezősámsond. Satul Lechincioara apare 

atestat doar 4 secole mai târziu - în anul 1733, în timp ce satele Șincai-Fânațe și Pusta sunt 

așezări relativ recente, fiind atestate la mijlocul secolului 20, mai exact în anii 1954, respectiv 

1956. Comuna Șincai a făcut parte timp de aproape 800 de ani din Regatul Ungariei, mai exact 

din Comitatul medieval Turda (din secolul al XII-lea până în 1874), apoi din Comitatul Mureș-

Turda, Districtul Mureșul de Sus (1876-1920). În perioada interbelică, comuna a făcut parte 

din județul Mureș, plasa Răciu, din Regiunea Mureș, Raionul Târgul Mureș (1950-1952), apoi 

din Regiunea Autonomă Maghiară, Raionul Târgul Mureș (1952-1968). Din anul 1968, comuna 

face parte din județul Mureș, așa cum este acesta organizat și în prezent. 

Suprafața totală a comunei este de 33,82 kmp (3382 ha), fiind una dintre comunele cu o 

suprafață medie la nivelul județului Mureș, situație tipică pentru majoritatea comunelor din 

zona depresionară a acestuia. Comuna cuprinde 4 sate componente: Șincai (satul reședință), 

Lechincioara, Șincai-Fânațe și Pusta. În teritoriu, aproximativ 70% din populație este 

concentrată în satul-reședință (Șincai), urmat de Șincai-Fânațe (15%), Pusta (8%) și 

Lechincioara (7%). Tendința constatată între recensămintele din 2002 și 2011 este de creștere 

a populației stabile în satele Șincai și Lechincioara, respectiv una de scădere în satele Șincai-

Fânațe și Pusta.  

 

FIGURĂ 2 - POPULAȚIA STABILĂ PE SATE COMPONENTE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011  

Sursa: INS. RGPL 2011 

Comuna este amplasată în subzona Câmpiei Sărmașului, pe valea Lechinței. Astfel, peisajul 

dominant este unul de tip depresionar, respectiv colinar (cu dealuri joase), iar în partea estică 

a comunei predomină zona de luncă datorită prezenței râului Lechința. Altitudinea variază 
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între 480 m în extremitatea nordică a comunei și 300 m în albia râului Lechința, în 

extremitatea estică. Pe teritoriul comunei Șincai regăsim un singur tip de relief predominant, 

respectiv relieful deluros, al dealurilor colinare ce au rezultat în urma unei denudări și 

fragmentări intense. 

 

FIGURĂ 3 - HARTA FIZICĂ A COMUNEI ȘINCAI 

Sursa: ECO MAPS. PUG Comuna Șincai 

Din punct de vedere geologic, 70% din teritoriul administrativ al comunei are un subsol format 

din depozite de argile marnoase, nisipuri și tufuri, în timp ce pe arii restrânse, în special de-a 

lungul rețelei hidrografice, întâlnim depozite coluviale de nisipuri și pietrișuri.  

Solurile de pe teritoriul comunei fac parte, conform PUG, din următoarele categorii: 

- Cernoziomuri: sunt soluri cu fertilitate ridicată, întâlnite mai ale în extremitatea 

vestică a comunei și pe arii restrânse în zona râului Lechința, acestea fiind pretabile la 

cultura cerealelor, plante tehnice, vii și livezi; 

- Luvisolurile: se întâlnesc sub forma de soluri brune argiluviale, fiind prezente în special 

în zona centrală a teritoriului comunei și dispuse pe axa nord-sud; 

- Cernoziomoide: se regăsesc pe areale extinse în extremitatea nordică a comunei și 

relativ mai restrâns în extremitatea sudică; 
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- Gleice: prezente preponderent în zona estică a comunei, în albia râului Lechința și a  

afluenților acesteia; 

- Negre clorhidromorfe: prezente în centrul comunei, acestea se pretează pentru 

exploatare sub formă de pajiști și păduri. 

Elementul definitor al rețelei hidrografice prezente pe teritoriul comunei este râul Lechința, 

care traversează comuna dinspre nord spre sud, satul Lechincioara fiind amplasat pe traseul 

acestuia. De asemenea, rețeaua hidrografică este completată de către afluenții Milășel, Bozed 

și Coasta Mare, care împreună cu râul Lechința drenează o mare parte din teritoriul comunei. 

Pe lângă aceste cursuri principale mai există și o serie de mici afluenți cu dimensiuni de până 

la câteva sute de metri. În privința lacurilor, comuna Șincai nu are acumulări naturale și nici 

artificiale.  

Climatul zonei în care este amplasată comuna Șincai este determinat de așezarea geografică 

a acesteia, dispunerea reliefului și circulația atmosferei. Astfel, temperatura medie anuală 

este de circa 8-9 grade Celsius, cu o tendință de creștere pe fondul schimbărilor climatice. 

Temperatura maximă se înregistrează în luna iunie (o medie de 19-20 grade Celsius), iar cea 

minimă în luna ianuarie (minus 3-4 grade). Numărul zilelor cu cer senin este de 110-120/an, 

iar a celor cu cer acoperit de 120-140. Cantitatea medie anuală de precipitații este de circa 

600-650 mm/an, cu o tendință de stagnare, dar și de accentuare a precipitațiilor torențiale. 

Numărul mediu de zile cu precipitații este de 95-100/an, acestea fiind mai abundente în 

perioada caldă. Numărul mediu de zile cu precipitații sub formă de ninsoare este de 20, iar 

stratul de zăpadă persistă circa 50-60 de zile/an, cu o tendință de reducere. 

Vegetația naturală de pe teritoriul comunei Șincai este influențată de solurile și tipoclimatul 

zonei. Pajiștile sunt formate dintr-o variată paletă floristică, precum: Papanaș, Hrana vacii, 

Mohor Verde, Centaura, Zglăvoc, Pieptănariță, Pătlagină, Floarea fânului, Troscot, Silene, 

Trestie de câmp, Calluna, Păiuș de livadă, Iarba câmpului, Coada vulpii, iar local apar Juncus 

gerardi, Puccinelia distans, Deschampsia caepitosa. Vegetația silvică este dominată de speciile 

de Fag și Carpen. În arealele mai înalte predomină speciile de Brad și Pin, iar de-a lungul 

cursurilor de apă mai apar specii de Plop și Salcie. 

Fauna de pe teritoriul comunei a fost, ca și în cazul florei, puternic afectată de intervențiile 

antropice. Astfel, în cursurile de apă din zonă se regăsesc specii de pești precum: scobarul, 

cleanul, crapul, somnul, mreana, oblețul și beldița. Amfibienii sunt reprezentați de specii 

precum broasca de iarbă, broasca roșie, broasca gheboasă, broasca de pădure, broasca 

comună, broasca râioasă cafenie, broasca râioasă verde, brotăcelul, tritonul cu creastă, 

tritonul comun, șopârla de apă. Reptilele sunt reprezentate de șopârla cenușie, năpârca de 

pădure, șarpele de alun, șarpele de casă. Dintre mamifere se remarcă speciile de porci 

mistreți, căprioare, vulpi, iepuri, dihori, nevăstuici, rozătoare ca: popândăi, șoareci de câmp, 

hârciogi etc. Dintre păsări întâlnim: huhurezul, ciocănitori, grauri, coțofene, iar dintre cele 

migratoare mierla, pupăza, privighetoarea, cucul etc. 
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2. DEMOGRAFIA 

Conform INS, la data de 1 ianuarie 2020, în comuna Șincai își aveau domiciliul 1564 de 

persoane, ceea ce o plasa în categoria comunelor cu o populație redusă de la nivelul județului 

Mureș. Față de anul 1990 populația cu domiciliul in comuna a scăzut cu peste 400 de 

persoane, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 20,7%, mult peste media înregistrată 

la nivel național (-4,6%) și județean (-5,6%). 

Din totalul de locuitori înregistrați la nivel local în anul 2020, 824 (52,6% din total) erau de sex 

masculin, iar 740 (47,4% din total) de sex feminin. Distribuția pe sexe la nivelul grupelor de 

vârstă indică faptul că bărbații sunt clar majoritari la grupele 0-24 ani și 40-54 ani, așadar în 

rândul populației active, femeile devenind majoritare în cazul grupelor de vârstă de peste 65 

de ani, pe fondul speranței de viață mai ridicate.  

Structura pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2020, indică faptul că 18,4% din totalul 

populației avea vârsta cuprinsă între 0-14 ani, 58,1% între 15-59 de ani, iar 23,4% aveau vârsta 

peste 60 de ani. Astfel, ponderea populației vârstnice se situa în linie cu media județeană 

(23,5%) și națională (23,2%), în timp ce ponderea populației tinere se situa la un nivel superior 

mediei județene (15,5%) și naționale (14,5%). Raportul dintre numărul de vârstnici și cel de 

tineri era de 1,27, ceea ce confirmă existența fenomenului de îmbătrânire demografică 

inclusiv la nivel local. 

 

FIGURĂ 4 - PIRAMIDA VÂRSTELOR LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI ÎN ANUL 2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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Piramida vârstei are o bază solidă, însă care prezintă o tendință ușoară de restrângere ca 

urmare a reducerii natalității după anul 2000. Zona mediană a piramidei, care corespunde 

populației apte de muncă, este foarte bine reprezentată, mai ales în cazul persoanelor de sex 

masculin cu vârsta de 40-54 de ani, corespunzând ratei ridicate a natalității din perioada 

comunistă (mai ales din anii 70, așa-numiții ”decreței”). Vârful piramidei este unul relativ 

restrâns, mai ales în cazul bărbaților trecuți de vârsta de 65 de ani.  

Prin urmare, piramida actuală creează premisele unei avansări a fenomenului de îmbătrânire 

demografică, mai ales în apropierea anului 2030, pe fondul atingerii vârstei de pensionare de 

către generația decrețeilor, dar și a creșterii speranței de viață. În ceea ce privește evoluția 

populației tinere, numărul mare de persoane cu vârsta de 10-25 de ani poate asigura bazele 

pentru o evoluție pozitivă a natalității în următorii 10 ani.  

Din perspectivă istorică, populația comunei a scăzut în ultimii 50 de ani, mai ales pe fondul 

migrației forței de muncă către centrele urbane. Astfel, față de nivelul maxim de 3.011 de 

locuitori atins la recensământul din anul 1966, populația din prezent a comunei este cu circa 

48% mai redusă. Politica de urbanizare din perioada comunistă și relativa izolare a comunei 

au accentuat și mai mult fenomenul de scădere a populației de după anul 1966. După 1990, 

o parte dintre cei mutați în oraș au preferat să se întoarcă la locurile de baștină, ceea ce a 

condus la o relativă stabilizare a populației față de scăderea galopantă din perioada 

comunistă. 

 

FIGURĂ 5 - POPULAȚIA STABILĂ A COMUNEI ȘINCAI LA RECENSĂMINTELE DIN PERIOADA 1920-2011 

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale recensămintelor 

Conform recensământului din 2011, cea mai recentă sursă oficială disponibilă, la nivelul 

comunei Șincai exista o comunitate etnică majoritară, formată din români, care reprezintă 
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55% din totalul populației stabile. Aceasta era urmată de comunitatea maghiară, care 

reprezenta 33% din totalul populației, dar cu o tendință de scădere continuă încă din anul 

1956. Etnicii maghiari sunt majoritari în satul-reședință, însă au o pondere redusă în satele 

aparținătoare. De asemenea, în comună există și o comunitate importantă de romi, care 

reprezintă 10% din totalul populației, concentrați fiind tot în satul Șincai. Pentru 2% dintre 

locuitori etnia nu a putut fi stabilă întrucât respectivele persoane nu au putut fi interogate de 

către recenzori.  

 

FIGURĂ 6 - STRUCTURA ETNICĂ A POPULAȚIEI COMUNEI ȘINCAI, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

În ceea ce privește structura confesională, ortodocșii dețin în prezent ponderea majoritară 

(57%), urmați de reformați (31%, preponderent cetățeni de etnie maghiară), la care se adaugă 

un număr mic de adepți ai confesiunilor romano- și greco-catolice (care reprezentau 6% și 

respectiv 3% din total) și ai cultelor neoprotestante (3%). Din punct de vedere istoric, cultul 

ortodox este singurul care a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de enoriași. 

Desființarea cultului greco-catolic, care a fost majoritar la nivel local până la sfârșitul anilor 

40, de către autoritățile comuniste a condus la trecerea celor mai mulți enoriași la bisericile 

ortodoxe.  
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FIGURĂ 7 - STRUCTURA CONFESIONALĂ A POPULAȚIEI COMUNEI ȘINCAI, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 
2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Per ansamblul intervalului 2008-2019, la nivelul comunei Șincai numărul deceselor a fost cu 

113 mai mare decât al nașterilor, sporul natural fiind negativ an de an și devenind principala 

cauză a scăderii populației. Acesta este rezultatul fenomenului de îmbătrânire demografică 

manifestat și la nivel local, care a debutat încă din perioada comunistă, odată cu migrația către 

zonele urbane a populației tinere.  

Rata natalității în comună a fost în anul 2019 de 10,2‰, peste media județeană (9,8‰) și 

națională (8,6‰), însă  de cealaltă parte, rata mortalității a fost și ea de 16,7‰, peste media 

județeană (11,7‰) și cea națională (11,8‰). Astfel, deficitul natural a ajuns la -6,5‰, mult 

mai ridicat decât cel de la nivelul județului Mureș (-1,9‰) și decât cel de la nivelul României 

(-3,2‰).  
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FIGURĂ 8 - MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI COMUNEI ȘINCAI ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În anul 2019 s-au înregistrat 5 căsătorii la nivelul comunei Șincai, rata nupțialității fiind de 

3,2‰, sub media județeană (5,5‰) și cea națională (5,8‰). Astfel, în ultimii 11 ani, doar 53 

de noi familii s-au constituit la nivel local, o premisă nefavorabilă pentru evoluția natalității în 

comună. Numărul divorțurilor înregistrate la nivel local a fost de 2, rezultând o rată a 

divorțialității de 1,2‰, valoare similar cu media județeană și națională.  

 

FIGURĂ 9 - NUPȚIALITATEA ȘI DIVORȚIALITATEA ÎN COMUNA ȘINCAI ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Soldul oficial al migrației interne și externe cu domiciliul a fost în intervalul 2008-2019 unul 
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negativ. Ultimii ani au marcat o tendință de reducere a sporului migratoriu și chiar de trecere 

a acestuia în teritoriu negativ (anii 2015 și 2018).   

 

FIGURĂ 10 - MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI COMUNEI ȘINCAI, ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

La recensământul din 2011, un număr de 24 persoane rezidente în comuna Șincai (circa 1,2% 

din populația stabilă) erau plecate în străinătate, dintre care 15 de bărbați și 9 de femei. Toate 

aceste persoane erau plecate pe termen scurt (sub 1 an). Date mai exacte cu privire la 

amploarea fenomenului migrației externe vor putea fi obținute doar la recensământul din 

2021, dar putem estima că cel puțin 5-10% dintre locuitorii apți de muncă lucrează în 

străinătate. 

 

3. ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 

Asemenea majorității localităților rurale din județul Mureș, comuna Șincai a avut, din 

perspectivă istorică, o economie bazată pe agricultură, cu ambele sale componente: cultura 

plantelor și creșterea animalelor. Odată cu procesul de industrializare accelerată prin care au 

trecut orașele în perioada comunistă, o parte din forța de muncă din comună a ieșit din sfera 

agricolă și a început să practice naveta către orașele învecinate, în timp ce alți locuitori s-au 

mutat definitiv în mediul urban. La nivel local, fostele mici proprietăți agricole s-au comasat, 

pe fondul procesului de colectivizare, și-au apărut cooperative agricole de producție, stații de 

mecanizare, ferme zootehnice.  
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După 1990, s-a revenit la mica proprietate agricolă, terenurile fiind retrocedate treptat celor 

deposedați de autoritățile comuniste, iar o parte dintre cei mutați în oraș au revenit la locurile 

de baștină, inclusiv pentru a lucra în agricultură. Ultimele două decenii au marcat însă un 

reviriment al activității economice din zonă, astfel că la nivel local s-au înființat mici unități 

din sfera agriculturii, producției industriale, comerțului și serviciilor. De asemenea, o parte 

însemnată dintre localnici fac încă naveta la locurile de muncă, mai ales în zona Târgu Mureș.  

 

3.1. AGRICULTURA 

 

Conform rezultatelor Recensământului General Agricol din anul 2010, la nivelul comunei 

Șincai existau 597 de exploatații agricole, cu o suprafață totală de 2749 ha, dintre care 2682 

ha aveau destinația de suprafață agricolă, ceea ce reprezenta 79% din suprafața 

administrativă totală a comunei. Din totalul exploatațiilor agricole, 458  (77% din total) erau 

mixte (vegetale și zootehnice), 132 se ocupau doar cu producția vegetală, iar 7 doar cu 

creșterea animalelor.  

Conform PATJ Mureș și PUG, terenurile agricole din comună se încadrează în clasa de 

fertilitate 2. Terenurile încadrate în clasa de fertilitate 2 au un potențial productiv ridicat, fiind 

soluri brune argiloiluviale și brun-roșcate luvice, cernozionuri levigate, soluri de luncă, 

respectiv protosoluri aluviale și soluri aluviale profunde cu grade diferite de humificare. 

Conținutul de humus este de 4,5-7 %. Sunt soluri profunde, de culoare închisă, au un grad 

înalt de fertilitate, fiind favorabile unei game largi de culturi agricole: legume, sfeclă de zahăr, 

porumb, plante furajere sămânțoase și rădăcinoase. 
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FIGURĂ 11 - MODUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR DIN COMUNA ȘINCAI 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Șincai 

La recensământul din 2010 s-a constat că mărimea medie a unei exploatații în comună era de 

4,55 ha, peste media județeană (3,3 ha) și națională (3,5 ha). Din totalul de peste 500 de 

exploatații care aveau ca și componentă producția vegetală, doar 3 administrau peste 100 ha 

de teren, două între 50 și 100 ha, 10 lucrau între 30 și 50 ha de teren, iar alte 9 între 20 și 30 

ha, în timp ce 61% dintre acestea administrau sub 2 ha. Din perspectiva suprafețelor agricole 

utilizate la nivel local, doar 49% erau lucrate de ferme de peste 20 ha, considerate viabile la 

nivel european, în timp ce 27% erau exploatate de ferme mai mici de 5 ha, de subzistență.  
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FIGURĂ 12 - SUPRAFEȚELE DE TEREN AGRICOL UTILIZAT LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, FUNCȚIE DE 
MĂRIMEA FERMEI, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2010  

Sursa: INS. RGA 2010 

Atât în cazul pășunilor, cât și în cazul terenurilor arabile existau exploatații mari, dintre care o 

pășune cu peste 287 ha și două exploatații agricole de aproximativ 140 ha fiecare. De 

asemenea 397 ha de teren arabil erau lucrate în ferme între 20-50 ha, reprezentând 20% din 

totalul terenului arabil existent la acea dată. 

Datele transmise de către administrația locală arată că, la nivelul anului 2020, doar 3 

exploatații depășeau 50 de ha. Cea mai mare exploatație existentă lucra doar 130 de ha de 

teren, celelalte două administrând între 50 și 100 ha.  

Din perspectiva formei de proprietate a terenurilor agricole existente la nivel local, la ultimul 

recensământ 71% erau exploatate direct de către proprietari, 25% erau date în arendă, 3% în 

parte, iar sub 1% din terenuri erau exploatate în alte regimuri de proprietate. În cazul 

terenurilor arabile, procentul celor lucrate direct de către proprietari era mai scăzut, de 69%, 

lucru care arată că deși la nivel local încă predomină modelul tradițional există o tendință de 

tranziție către o agricultură de tip extensiv. 

Din totalul de 2682 ha de teren agricol utilizate la nivel local în anul 2010, aproximativ 73% 

aveau destinația de teren arabil, urmate de pășuni și fânațe cu un procent de 25%, grădinile 

familiale, livezile și viile însumând doar 2% din totalul terenului agricol. La acestea se adăug și 

o suprafață de 3 ha de teren neutilizat. Structura este puternic influențată de condițiile pedo-

climatice existente, acestea fiind prielnice atât pentru creșterea animalelor cât și pentru 

cultivarea plantelor la nivel local.  
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FIGURĂ 13 - STRUCTURA SUPRAFEȚELOR AGRICOLE DIN COMUNA ȘINCAI, FUNCȚIE DE DESTINAȚIA 
LOR, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 

La nivel local se practică mai ales cultura cerealelor (porumb, grâu, ovăz, orz) și a plantelor de 

nutreț, care reprezintă peste 80% din totalul terenurilor arabile cultivate. De asemenea, pe 

suprafețe restrânse se întâlnesc și culturi de legume sau plante industriale. 

 

FIGURĂ 14 - SUPRAFEȚELE ARABILE CULTIVATE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, PE PRINCIPALELE 
CULTURI AGRICOLE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 
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îmbătrânite și afectate de dăunători și schimbările climatice, având o productivitate redusă 

comparativ cu media europeană.  

Potențialul ecologic al zonei Șincai este unul ridicat, în condițiile în care majoritatea 

terenurilor sunt cultivate de către micii proprietari, care folosesc arareori îngrășăminte 

chimice. Cu toate acestea, agricultura bio este slab dezvoltată la nivel local, din perspectiva 

numărului de fermieri și de suprafețe certificate ecologic. 

Din perspectiva zootehniei, la recensământul agricol din anul 2010, în comuna Șincai s-au 

înregistrat 662 bovine, 4990 ovine, 123 caprine, 1407 porcine, 10568 păsări, 76 cabaline, 97 

iepuri și 83 de familii de albine. Conform datelor transmise de către primăria Șincai, în anul 

2020 numărul bovinelor a crescut la 830, al cabalinelor la 120, al păsărilor la 20.000, în timp 

ce numărul ovinelor a scăzut la 4600 și cel al porcinelor la 1200. De asemenea numărul 

familiilor de albine existente în comună a cunoscut și el o creștere, până la 200 de familii 

existente în prezent. În satul Șincai funcționează o fermă de mari dimensiuni pentru 

reproducție rase grele de păsări, aparținând companiei Oprea Avicom SRL, care deține 

cunoscutul brand ”Puiul de Crăiești”.  

Deși la nivel local nu există un spațiu amenajat pentru vânzarea produselor agroalimentare, 

în municipiul Târgu Mureș există nu mai puțin de 7 piețe agroalimentare deschise zilnic, unde 

producătorii locali își pot desface parte din producție. În zonă există și târguri săptămânale la 

Râciu sau Band.  

În ceea ce privește dotarea cu mașini și echipamente agricole, la nivelul anului 2010 în comună 

se regăseau 53 de tractoare, 2 motocultoare, 44 de pluguri pentru tractoare, 10 cultivatoare 

mecanice, 14 combinatoare, 22 grape mecanice, 18 semănători mecanici, 5 mașini pentru 

împrăștiat îngrășământ, 13 mașini pentru erbicidat, 13 combine autopropulsate, 11 

motocultoare și 12 alte mașini și echipamente. Gradul de mecanizare era superior mediei 

naționale, circa 77% dintre exploatații indicând că au folosit mijloace mecanizate (tractor cu 

plug și grapă, semănători, combine de recoltat etc.). Totuși, multe dintre aceste echipamente 

agricole existente sunt învechite și utilizate ineficiente pe parcele mici de teren, în lipsa unor 

forme asociative puternice. 

În anul 2010 un număr de 1097 de locuitori (590 bărbați și 507 femei) au indicat că au lucrat, 

ca activitate principală sau secundara, în agricultură cel puțin o dată pe an. Aceștia 

reprezentau  67% din totalul populației stabile și 84% din populația în vârstă de muncă. Prin 

urmare, practicarea agriculturii este încă un fenomen prezent pe scară largă în comună. 

Dintre aceste persoane, doar 3 activau în cadrul unei entități cu profil agricol, în timp ce restul 

lucrau în propria gospodărie. Pe de altă parte, dintre cei care lucrau în propria gospodărie, 

doar o persoană absolvise studii de bază în domeniul agricol, restul având doar experiență 

practică. 
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Din totalul persoanelor care au activat în agricultură doar 8% alocau peste 50% din timpul lor 

pentru realizarea de munci agricole, în timp ce 68% dintre persoane alocau sub 25% din timp 

pentru munci agricole. Acest lucru confirmă faptul că la nivel local se practica mai ales 

agricultura de subzistență, pentru completarea veniturilor și asigurarea subzistenței, mai ales 

în cazul pensionarilor.  

Din punct de vedere al vârstei, peste 50% dintre persoanele care activau în agricultură 

depășesc vârsta de 55 de ani, în timp ce doar 13% aveau vârsta cuprinsă între 15-35 de ani. 

Așadar, în timp ce persoanele vârstnice, cei mai mulți pensionari, continuă să practice 

agricultura, interesul tinerilor pentru acest sector este unul tot mai redus. Acest lucru va 

conduce pe termen mediu la restrângerea forței de muncă din agricultură și la trecerea la 

ferme de medii și mari dimensiuni, cu un grad ridicat de mecanizare.  

 

FIGURĂ 15 - STRUCTURA PE VÂRSTE A POPULAȚIEI DIN COMUNA ȘINCAI CARE PRACTICA MUNCI 
AGRICOLE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2010 

Sursa: INS. RGA 2010 

Pădurile ocupă circa 252 ha, adică aproape 7% din suprafața administrativă totală a comunei 

Șincai, un procent mult mai scăzut decât media națională și județeană (de 29, respectiv 32%), 

o situație tipică pentru localitățile din zona depresionar-colinară a județului. Din totalul 

pădurilor, 54 ha se află în proprietatea statului, în timp ce 198 ha se află în proprietate privată. 

Acestea sunt administrate, în cea mai mare parte, de Direcția Silvică Mureș a Regiei Naționale 

a Pădurilor ROMSILVA, prin Ocolul Silvic Luduș. Pe teritoriul comunei se regăsesc mai ales 
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există spații special amenajate pentru practicarea acestui sport și nici suprafețe lacustre 
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46
98

190

185

208

370
15 - 24 ani

25 - 34 ani

35 - 44 ani

45 - 54 ani

55 - 64 ani

peste 65 de ani



                                                                                                                                                                  
 

 
21 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

 

3.2. INDUSTRIA, CONSTRUCȚIILE ȘI SERVICIILE 

 

Conform recensământului din anul 2011, aproximativ 45% din forța de muncă activă a 

comunei activa în domenii non-agricole (în jur de 250 de persoane), cei mai mulți în industrie, 

servicii, comerț și construcții. O parte substanțială a acestora, peste 100 de persoane, 

practicau naveta către municipiul Târgu Mureș, urmat de centrele urbane regionale și 

localitățile urbane din proximitate în proporții mai reduse. Economia este slab dezvoltată la 

nivel local, în total se pot întâlnii doar 9 unități active, majoritatea concentrate în satul 

reședință. 

În cazul industriei întâlnim 2 unități de producție, una care activează în domeniul fabricării 

produselor din lemn și una în domeniul fabricării hârtiei și cartonului. Cele două au însumat 

în anul 2019 o cifră  de afaceri de 48.506 lei având un efectiv de personal redus. În anul 2011, 

datele colectate în cadrul recensământului au sugerat că doar 16% din totalul forței de muncă 

din comună activau într-o unitate de producție cu profil industrial, inclusiv persoanele 

navetiste. 

Comerțul local este mai dezvoltat din punct de vedere al cifrei de afaceri realizate, acesta 

atingând în anul 2019 încasări de peste 277 de mii de lei cu o singură entitate economică 

activă în domeniul comerțului cu ridicata a pieselor și accesoriilor pentru automobile. Aceasta 

avea un efectiv de doar 2 angajați, lucru care corelat cu datele recensământului care arătau 

ca în 2011 doar 5% din forța de munca activa în comerț (inclusiv persoanele navetiste)  arată 

slaba dezvoltare a acestui sector la nivel local. 

Sectorul serviciilor este pe departe cel mai dezvoltat la nivel local, în comună activând în acest 

sector 6 entități economice. Între acestea regăsim câte una în domeniile: transporturi terestre 

de călători, baruri și alte activități de servire de băuturi, activități de servicii privind tehnica 

informației, spălarea și curățarea articolelor textile; și 2 în domeniul  transportului rutier de 

mărfuri. Cumulat acestea au înregistrat o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei și un efectiv 

de 7 angajați. În anul 2011, în acest sector activau 16% din totalul forței de muncă de la nivel 

local, inclusiv persoanele navetiste. 

Sectorul construcțiilor nu este prezent la nivel local sub formă de agenți economici, însă în 

anul 2011 aproximativ 7% din forța de muncă activa în acest domeniu, în mod evident aceștia 

practicând naveta către alte localități sau lucrând pe cont propriu.  

Cei mai importanți agenți economici locali din domeniul activităților non-agricole erau: 

- HUBAVANT SRL – Transporturi terestre de mărfuri – 3 angajați; 

- SC AUTOTRANS ALEX&SEBI SRL-D - Transporturi terestre de mărfuri – 2 angajați; 
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- SC HAWAI COM SRL - Comerțului cu ridicata a pieselor și accesoriilor pentru 

automobile – 2 angajați; 

Comuna este slab din punct de vedere economic, la nivel local din cele 881 de persoane în 

vârstă de muncă doar 50 activau într-o entitate privată cu sediul sau punct de lucru în satele 

componente 

 

3.3. FORȚA DE MUNCĂ 

 

În comuna Șincai, la nivelul anului 2011, erau înregistrate 567 de persoane active economic, 

reprezentând 34% din totalul populației stabile în comună. Dintre aceștia 527 erau ocupați 

efectiv, în timp ce 40 se aflau în căutarea unui loc de muncă. Acestora li se adăugau 91 de 

persoane casnice și 95 de persoane cu un alt statut economic, care în mod teoretic erau apți 

pentru a munci, însă din diferite motive nu o făceau. Astfel prin comparație cu alte localități 

din jud. Mureș, rata de ocupare a forței de muncă este una relativ scăzută, lucru care se 

datorează mai ales economiei locale slab dezvoltate și lipsei oportunităților de angajare la 

nivel local.  

Dintre persoanele ocupate nu toate obțineau un venit stabil, doar 47% având statutul de 

salariat/întreprinzător, în timp ce 35% lucrau pe cont propriu, iar 17% lucrau în propria 

gospodărie fără a fi remunerați. Această din urmă categorie este cea mai expusă riscului de 

sărăcie, fiind vorba despre persoane cu venituri incerte și frecvent nemonetizabile. 

 

FIGURĂ 16 - OCUPAȚIA PRINCIPALĂ A POPULAȚIEI STABILE DE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, LA 
RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
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Structura forței de muncă reflectă slaba dezvoltare a economiei locale, 52% din totalul 

populației activând în agricultură și silvicultură la momentul realizării recensământului din 

2011. Această activitate era urmată de industrie, cu un procent de 17% din totalul populație, 

respectiv de servicii private, cu 12%. Construcțiile și comerțul reuneau doar 12% din totalul 

populației, iar serviciile publice 5%.  

 

FIGURĂ 17 - STRUCTURA POPULAȚIEI OCUPATE DE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, PE PRINCIPALELE 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011  

Sursa: INS. RGPL 2011 

În jur de 81% din forța de muncă de la nivel local era alcătuită din agricultori și muncitori, 

urmați de lucrători în servicii cu un procent de 8%. Ponderea posturilor care necesită un nivel 

de calificare peste medie era de doar 11%, cei mai multe dintre acestea regăsindu-se în 

sectorul serviciilor publice (de ex. administrație locală, învățământ etc.).  

 

FIGURĂ 18 - STRUCTURA POPULAȚIEI OCUPATE DE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, PE PRINCIPALELE 
CATEGORII DE OCUPAȚII, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011  

Sursa: INS. RGPL 2011 
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În ceea ce privește pregătirea profesională, peste 50% dintre cetățenii cu vârsta de peste 10 

ani aveau o pregătire de bază (primară sau gimnazială), 16% au urmat învățământul 

vocațional (școală profesională), 13% studii liceale, și doar 4% studii universitare. Această 

configurație reflecta în mare parte și structura ocupațională a locuitorilor, în condițiile în care 

marea majoritate a agricultorilor și muncitorilor aveau doar studii de bază sau cel mult 

profesionale. Pe lângă aceștia regăsim și o pondere foarte ridicată, de 12% din forța de muncă, 

a persoanelor fără studii, formată mai ales din persoane vârstnice sau care au abandonat 

studiile. Această categorie este una vulnerabilă, lipsa studiilor îngrădindu-le perspectivele de 

angajare și crescând riscul de sărăcie.  

 

FIGURĂ 19 - STRUCTURA POPULAȚIEI STABILE CU VÂRSTA DE PESTE 10 ANI DIN COMUNA ȘINCAI, DUPĂ 
NIVELUL STUDIILOR ABSOLVITE, LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011  

Sursa: INS. RGPL 2011 

Numărul de locuri de muncă din comuna Șincai a cunoscut fluctuații moderate în perioada 

2008-2018, atingând un minim în anul 2014, de doar 72, pentru ca în prezent să ajungă la 
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comună sunt în sectorul public, mai exact în cadrul Primăriei și a Școlii Gimnaziale, în timp ce 

în sectorul privat aproximativ 50 de posturi, valori foarte reduse dacă le raportăm la cele 

aproximativ 600 de persoane active de la ultimul recensământ.  
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FIGURĂ 20 -NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI DIN COMUNA ȘINCAI, ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Conform datelor ANOFM, la nivelul comunei Șincai s-au înregistrat doar 10 șomeri în anul 

2019, ceea ce făcea ca rata șomajului raportat la populația activă și la populația în vârstă de 

muncă să fie în jur de 1%. Totuși, aceste valori nu reflectă în întregime numărul localnicilor 

care nu au un loc de muncă stabil. În evidențele oficiale sunt cuprinși doar șomerii care se 

înregistrează la AJOFM pentru obținerea unor beneficii sociale, dar în comună există, după 

cum am indicat, multe persoane casnice, fără ocupație sau care lucrează în propria gospodărie 

agricolă fără a fi remunerați. Aceste situații sunt adesea întâlnite în rândul persoanelor de 

etnie romă, care întâmpină încă dificultăți în ocuparea unui loc de muncă în economia 

formală.  

 

FIGURĂ 21 - NUMĂRUL MEDIU ANUAL DE ȘOMERI DIN COMUNA ȘINCAI, ÎN PERIOADA 2010-2020 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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4. ACCESIBILITATEA ȘI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

Comuna Șincai este amplasată în apropierea DN 15 E, care reprezintă un culoar important de 

transport rutier în zona Câmpiei Transilvaniei. Acesta face legătura între municipiile Târgu-

Mureș - principalul centru urban al județului Mureș, și Cluj-Napoca - principalul pol urban la 

nivel macro-regional și capitala informală a Transilvaniei. Totuși starea acestuia este una 

mediocră și chiar proastă pe unele tronsoane, acesta beneficiind în ultimii ani doar de lucrări 

de întreținere periodică (de ex. plombări).   

Accesul în comună se realizează exclusiv pe cale rutieră, în principal prin intermediul drumului 

județean DJ 154G, care leagă drumul național de localitatea Lechincioara și mai departe de 

reședința comunei, satul Șincai. Acest drum asfaltat, în lungime de circa 4,5 km, se află în 

administrarea Consiliului Județean Mureș. Starea drumului este una satisfăcătoare, acesta 

beneficiind periodic de lucrări de întreținere.  

 

FIGURĂ 22 - REȚEAUA DE TRANSPORT DE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI 

Sursa: Planșă proprie pe bază PUG Șincai 

În ceea ce privește rețeaua de transport de interes local, administrată de către Primăria Șincai, 

aceasta cuprinde: DC 140 (Șincai – Șincai-Fânațe), DC 141A (Șincai – Pusta), și parți din DC 

136A (Șincai – Fânațele Mădărașului), DC 140A (Pogăceaua-Șincai Fânațe), DC 132B (Șincai 
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Fânațe – Drăculea Bandului), DC 141 (Coasta Mare – Pusta – Pogăceaua). Drumul comunal DC 

140, în lungime de 2,5 km, a fost asfaltat cu fonduri PNDR 2007-2013, la fel ca și DC 140A (2,4 

km), realizându-se astfel legătura cu satul Șincai-Fânațe și comuna Pogăceaua. În prezent, se 

derulează lucrări de asfaltare a drumului comunal DC 136A (Șincai – Fânațele Mădărașului), 

în lungime de 3,7 km și DC 141A (Șincai-Pusta), în lungime de 5 km. Primul va asigura legătura 

cu comuna Band și cu DJ 152A, o alternativă atractivă de deplasare la Târgu Mureș, în timp ce 

al doilea va asigura legătura cu satul Pusta din centrul de comună. La finalul acestor lucrări, în 

comună vor mai exista doar 0,9 km de drumuri comunale pietruite (DC 132B Șincai Fânațe – 

Drăculea Bandului), respectiv 4,5 km din DC 141 (Coasta Mare – Pusta – Pogăceaua), ce ar 

constitui o alternativă la accesul în drumul național.  

În ceea ce privește rețeaua stradală, exceptând străzile care se suprapun peste drumurile 

județean și comunale modernizate/în curs de modernizare, restul sunt pietruite, ceea ce face 

deplasarea participanților la trafic dificilă, cu risc sporit de avariere a vehiculelor, de 

producere de accidente, cu antrenarea de particule de praf în atmosferă, poluare fonică etc. 

Drumurile de exploatarea agricolă și forestieră sunt, la rândul lor, din pământ, fiind greu 

accesibile chiar pentru mașinile agricole în perioadele cu precipitații.  

Circulațiile pietonale și velo de la nivel local sunt extrem de deficitare. Astfel, trotuare există 

doar pe o mică parte din rețeaua stradală din satul Șincai, acestea fiind adesea 

necorespunzătoare și degradate. În aceste condiții, pietonii și bicicliștii se deplasează frecvent 

pe carosabil, existând riscul de producere a unor accidente rutiere cu victime.  

Transportul public se asigură de către un operator privat pe ruta Tg. Mureș – Câmpenița – 

Șincai – Fânațe, existând stații de transport public în satele Lechincioara, Șincai și Șincai-

Fânațe. Locuitorii din satul Pusta nu au acces direct la o stație de transport public, iar 

frecvența curselor este una redusă și pentru celelalte 3 sate pe fondul numărului mic de 

locuitori.  

Comuna nu este traversată de o cale ferată funcțională, prin urmare transportul feroviar se 

realizează în principal prin intermediul gării din Tg. Mureș, lucru care face transportul feroviar 

de călători neatractiv pentru cetățeni. Satul Lechincioara se află pe traseul unei foste linii de 

cale ferată îngustă, care a fost însă dezafectată de mulți ani, autoritățile județene având 

intenția de a amenaja un traseu velo pe aliniamentul acesteia.  

În ceea ce privește transportul aerian, cel mai apropiat aeroport este cel din Târgu Mureș, 

aflat la circa 40 km de comună. Acesta a fost recent modernizat, oferind la nivelul anului 2019 

un număr de 11 curse regulate pe săptămână, către Memmingen, Dortmund, Antalya, Londra 

și Budapesta, toate operate de compania low cost WIZZ AIR. 
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5. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 

 

5.1. ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE 

 

Comuna Șincai beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu apă în toate satele 

componente, cu o lungime totală de 18 km. Alimentarea cu apă potabilă se face direct de la 

Uzina de Apă din Târgu Mureș, care deservește municipiului și localităților învecinate, folosind 

surse de apă calitative, de suprafață.  

 

FIGURĂ 23 - REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ DIN COMUNA ȘINCAI 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Șincai 

Totuși, rețeaua existentă acoperă doar o parte dintre zonele construite, deficiențe existând 

mai ales în satele componente Șincai-Fânațe și Pusta, unde gospodăriile sunt mai împrăștiate, 

dar și în satul-reședință. Așadar, se resimte nevoia de extindere a rețelei în cele localități 

componente sus-menționate.  

În cadrul recensământului din anul 2011 s-a constat că 131 de gospodării (21% din total) erau 

racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, 141 foloseau sisteme proprii pentru 

pomparea apei (21% din total), în timp ce 386 nu aveau acces la apă curentă (58% din total). 
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La nivelul anului 2020, datele Primăriei arată că numărul gospodăriilor racordate la sistemul 

de alimentare cu apă a crescut la 430 (65% din total). 

Sistemul de alimentare cu apă este administrat parțial de către operatorul regional 

AQUASERV S.A., în condițiile în care comuna Șincai. Din cei 430 de abonați la serviciul de 

alimentare cu apă, 170 sunt gestionați de către operatorul regional, iar 260 în regie proprie.  

În anul 2018, la nivel local s-a distribuit o cantitate de 19 mii de mc de apă, dintre care 14 mii 

consumatorilor casnici și 5 mii pentru firme și instituții 

 

FIGURĂ 24 - CANTITATEA DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR DIN COMUNA ȘINCAI, ÎN 
PERIOADA 2008-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În prezent comuna dispune de un sistem de canalizare realizat cu fonduri PNDR 2007-2013, 

care deservește satului Lechincioara, unde 48 de gospodării au fost deja racordate. De 

asemenea administrația publică locală are în vedere extinderea acestui sistem în celelalte 3 

sate componente.  

La nivelul recensământului din 2011, în jur de 193 de gospodării (29% din total) dispuneau de 

un sistem de canalizare propriu în interiorul locuinței sau în curte (de tip fosă septică), în timp 

ce 473 (71%) foloseau latrine uscate. Așadar, lipsa canalizării reprezintă o amenințare directă 

la adresa factorilor locali de mediu, prin deversarea de ape uzate neepurate în cursurile de 

apă de suprafață, respectiv direct în sol, ceea ce poate determina infestarea apelor subterane.  
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5.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Șincai se face de către operatorul ELECTRICA 

FURNIZARE, prin linii electrice aeriene de 20 kV și 6 posturi de transformare, dispuse în toate 

cele 4 sate componente. Deși operatorul de profil a realizat investiții în rețea în ultimii ani, 

unele componente ale acesteia rămân învechite și expuse diferitelor intemperii, ceea ce 

conduce uneori la întreruperea furnizării.   

 

FIGURĂ 25 - REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN COMUNA ȘINCAI 

Sursa: Planșă proprie pe baza PUG Șincai 

Rețeaua de iluminat public este administrată direct de către Primărie, folosind infrastructura 

rețelei de distribuție a energiei electrice. La nivelul acesteia au fost realizate intervenții de 

modernizarea și implementare a tehnologiei LED. Totuși, în lipsa unor sisteme de producere 

a energiei din surse regenerabile (de ex. panouri fotovoltaice), alimentarea se realizează din 

surse clasice, generând costuri lunare importante pentru administrația locală.  
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5.3. ÎNCĂLZIREA ȘI ASIGURAREA COMBUSTIBILULUI PENTRU GĂTIT LA NIVELUL 

LOCUINȚELOR 

 

Comuna Șincai dispune de un sistem de alimentare cu gaze naturale în 3 din cele 4 localități 

componente, excepția fiind satul Șincai-Fânațe. Rețeaua de distribuție măsoară 35,2 km, iar 

conform recensământului, 450 de locuințe (67% din totalul locuințelor) se încălzeau folosind 

centrale sau sobe pe bază de gaze naturale, 168 (25% din total) foloseau centrale sau sobe pe 

bază de lemn, 25 (3%) foloseau alt tip de combustibil (de ex. GPL), iar 20 (3%) nu erau încălzite. 

Ponderea locuințelor cu centrală termică proprie, indiferent de combustibilul folosit, era de 

doar 8%. 

Distribuția gazelor naturale se face de către un operator privat – DELGAZ GRID, care se ocupă 

și de mentenanța, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție. În anul 2018, acesta a 

distribuit la nivel local o cantitate de 476.000 mc de gaze naturale, dintre care 247.000 mc 

pentru consumatorii casnici și 229.000 mc pentru firme și instituții. 

 

FIGURĂ 26 - CANTITATEA DE GAZE NATURALE DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR DIN COMUNA ȘINCAI, 
ÎN PERIOADA 2008-2018 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

În ceea ce privește prepararea hranei, 73% dintre locuințe foloseau instalații de gătit pe bază 

de gaze naturale, 19% instalații pe bază de lemne, 2% aragaze cu butelie, iar 3% utilizau 

instalații electrice sau de alt tip.  
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5.4. TELECOMUNICAȚII 

 

Serviciile de telecomunicații de la nivelul comunei Șincai sunt gestionate de mai mulți 

operatori de telefonie fixă, mobilă și internet (de ex. Telekom, Orange, Vodafone, Digi), 

calitatea acestora fiind satisfăcătoare. Cu toate acestea, tehnologia 4G nu este disponibilă pe 

întreg teritoriul comunei, astfel încât serviciile de transfer de date mobile lasă de dorit. 
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6. FONDUL LOCATIV 

 

PUG al Comunei Șincai, care se află în curs de avizare, prevede scăderea numărului de trupuri 

de la 111 la 79 și mărirea suprafeței de intravilan de la 225 ha la 294 ha, distribuite pe sate 

componente după cum urmează: 

Satul component Intravilan (ha) 

Șincai 168,89 

Lechincioara 28,21 

Pusta 29,36 

Șincai-Fânațe 67,98 

Extinderile propuse vizează toate satele componente ale comunei, cele mai mari fiind însă la 

nivelul satului Șincai-Fânațe (+25 ha), urmat de Șincai (+23 ha), Pusta (+11) și Lechincioara 

(+11 ha), în timp ce numărul de trupuri va crește doar în Șincai. Extinderea intravilanului se 

face mai ales în cazul funcțiunilor de locuințe cu regim mic de înălțime (+144 ha), unităților 

agricole (+12 ha), drumurilor (+4 ha), spațiilor verzi (+3  ha), care vor fi extinse inclusiv pe 

seama schimbării destinației agricole a peste 100 ha de teren agricol. Așadar, PUG 

previzionează mai ales o consolidare a funcției rezidențiale a comunei și numai în subsidiar a 

celei economice. 



                                                                                                                                                                  
 

 
34 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 



                                                                                                                                                                  
 

 
35 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

 

FIGURĂ 27 - MODUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR INTRAVILANE DIN SATELE COMPONENTE ALE 
COMUNEI ȘINCAI, DUPĂ FUNCȚIUNILE URBANISTICE  

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza PUG Șincai 
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La nivelul anului 2019, estimările INS indicau că în comuna Șincai existau un număr de 671 de 

locuințe (667 în proprietate privată și 4 în proprietate publică), în creștere doar cu 2 față de 

anul 2011, dar în scădere cu 11% față de anul 1990. Scăderea numărului de locuințe se 

datorează în special datorită deteriorării locuințelor părăsite. Numărul de locuințe nou 

recepționate a fost unul foarte scăzut în perioada 2008-2019, per total înregistrându-se doar 

5 locuințe noi. Totuși, experiențele de la recensămintele anterioare indică faptul că numărul 

real al locuințelor din comună este mai scăzut decât cel estimat de INS (spre exemplu, în anul 

2011 au fost identificate pe teren 669, față de doar 717 estimate). Așadar, numărul exact al 

locuințelor va fi determinat doar la recensământul din 2022. 

 

FIGURĂ 28 - NUMĂRUL DE LOCUINȚE FINALIZATE ÎN COMUNA ȘINCAI, ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Suprafața locuibilă din comuna Șincai a fost estimată în anul 2019 la 25194 mp, adică 

echivalentul a 37,5 mp/locuință, sub media județeană (47 mp) și națională (47,6 mp). În plus, 

aceasta a crescut cu 1% față de recensământul din 2011 și cu 17% față de 1990, ceea ce indică 

faptul că investițiile localnicilor în locuințe noi și în extinderea celor existente s-au menținut 

la un nivel relativ scăzut.  

Cele mai multe locuințe sunt amplasate în satul Șincai (436 locuințe), urmat de Șincai-Fânațe 

(111 locuințe), Lechincioara (66 locuințe) și Pusta (56 locuințe). Raportat la numărul de 

locuitori, în satul Șincai regăsim cel mai mare număr de persoane per gospodărie (2,5), la polul 

opus situându-se satul Lechincioara (1,7 persoane/locuință). 
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FIGURĂ 29 - NUMĂRUL DE LOCUINȚE LA NIVEL DE SAT COMPONENT  

Sursa: INS. Rezultatele definitive ale RGPL 2011 

Conform recensământului din anul 2011, cele mai multe locuințe erau de tip casă individuală 

cu regim de înălțime parter, exceptând circa 1% din case care aveau regim de înălțime P+1. În 

altă ordine de idei, peste 90% dintre case sunt amplasate într-o zonă de locuire continuă, de-

a lungul drumurilor și străzilor, în timp ce doar 30 gospodării erau amplasate în grupuri de 

case, în zone de locuire mai răsfirate, iar 33 erau locuințe izolate, ultimele două situații fiind 

specifice mai ales satelor Pusta și Șincai-Fânațe. 

Circa 67% dintre locuințele existente în comună au fost ridicate în perioada comunistă, cu 

precădere în anii 50-60, pe fondul mai multor factori, precum politica autorităților comuniste 

cu privire la locuire, creșterea nivelului de trai post-război, creșterea naturală a populației etc. 

Anii 70-80 au adus o schimbare radicală, în sensul încurajării fenomenului de urbanizare și 

industrializare, care a antrenat migrația forței de muncă locale către orașele din zonă (mai 

ales Târgu Mureș) și, implicit reducerea cererii pentru noi locuințe în comună. Chiar și după 

anii 2000 nu s-a remarcat o dinamizare substanțială a pieței imobiliare locale, comuna fiind 

angrenată într-un proces de stagnare economică. Totuși, circa 25% dintre case sunt foarte 

vechi, fiind construite înainte de 1945.  
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FIGURĂ 30 - LOCUINȚELE DIN COMUNA ȘINCAI, FUNCȚIE DE PERIOADA DE CONSTRUCȚIE, LA 
RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Peste jumătate dintre locuințele din comună sunt realizate din chirpici/paiantă sau lemn, 

astfel fiind mult mai expuse daunelor materiale în cazul unor fenomene naturale extreme. La 

polul opus doar 24% dintre locuințe sunt realizate din beton și prefabricate din beton, iar 7% 

sunt realizate din cărămidă, acestea fiind mult mai rezistente și oferind un confort mai sporit. 

 

FIGURĂ 31 - LOCUINȚELE DIN COMUNA ȘINCAI, FUNCȚIE DE MATERIALUL DE ZIDĂRIE FOLOSIT, LA 
RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 
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La recensământul din 2011, doar 40 de locuințe din comună (6% din total) erau reabilitate 

termic, iar 77 (11%) aveau tâmplărie termoizolantă din PVC, aluminiu sau lemn stratificat. 

Chiar dacă în intervalul scurs de la recensământ ponderea locuințelor care au beneficiat de 

investiții pentru eficientizare energetică a mai crescut, o bună parte dintre acestea continuă 

să înregistreze pierderi mari de energie, care se reflectă în costul mare al utilităților, respectiv 

în confortul termic redus al locuirii. 

Conform recensământului, în anul 2011 în jur de 58% din locuințe avea în componența 2 

camere de locuit, ceea ce indică un confort relativ redus, chiar dacă luăm în calcul mărimea 

medie a unei gospodării (circa 2 persoane). În altă ordine de idei, la nivel local există și cazuri 

de supra-aglomerare a locuințelor, mai ales în rândul populației de etnie romă. Astfel, la nivel 

local existau, la recensământul din 2011, 12 case în care locuiau 2 nuclee familiale, 2 în care 

locuiau 3 nuclee familiale și una în care locuiau 5 nuclee familiale. 

 

FIGURĂ 32 - LOCUINȚELE DIN COMUNA ȘINCAI, DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE DE LOCUIT, LA 
RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

Sursa: INS. RGPL 2011 

Din totalul locuințelor existente în comună la același recensământ, doar 557 (83% din total) 

erau locuite permanent, 77 (11%) erau folosite temporar (ca reședințe secundare sau 

sezoniere), în timp ce 35 (5% din total) erau neocupate în marea parte a anului. Numărul 

locuințelor neocupate se află în creștere, în condițiile în care populația este tot mai 

îmbătrânită. După decesul foștilor proprietari multe locuințe sunt moștenite de către 

descendenți ai acestora care nu locuiesc în zonă. 
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7. EDUCAȚIA 

 

La nivelul comunei Șincai funcționează o singură unitate școlară cu personalitate juridică 

(Școala Gimnazială Șincai), care are arondată Grădinița cu program normal Șincai.  

Unitățile de învățământ din satele Pusta, Șincai-Fânațe și Lechincioara, deși au beneficiat de 

fonduri importante de la bugetul local în trecut, au fost închise treptat din cauza numărului 

mic de copii, cei rămași fiind transportați gratuit de către Primărie cu microbuzul școlar în 

centrul de comună.  

Cele două structuri educaționale reuneau, în anul școlar 2020/2021, 2  grupe mixte de 

grădiniță, 5 clase de învățământ primar și 4 clase de învățământ gimnazial, cu predare în limba 

română și maghiară. Așadar, predarea se realizează simultan la toate cele 3 cicluri de 

învățământ. Cursurile au loc într-un singur schimb.  

Conform INS, populația școlară a comunei Șincai atingea, în anul 2019, numărul de 193 de 

copii și elevi (12% din populația stabilă a comunei. Dintre aceștia 51 erau în ciclul preșcolar 

(grădiniță), 87  în ciclul primar (clasele 0-4) și 55 în ciclul gimnazial (clasele 5-8). În perioada 

2008-2019 populația școlară a scăzut cu aproximativ 13%, mai ales pe fondul reducerii 

natalității, dar și a migrației copiilor către școlile din Târgu Mureș. Datele mai recente, pentru 

anul școlar 2020/2021 indică un număr de 52 de preșcolari, 92 la ciclul primar și 51 la cel 

gimnazial, rezultând o populație școlară totală de 195 de copii, așadar cu o tendință de 

stabilizare în ultimii ani.  

 

FIGURĂ 33 - POPULAȚIA ȘCOLARĂ DE LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI, ÎN PERIOADA 2008-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 
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Populația școlară este împărțită în 3 grupe etnice cu o majoritate a celor de etnie română, 

urmați de copii de etnie maghiară care reprezintă în jur de 30% din totalul populației școlare. 

Dacă aceștia din urmă au posibilitatea de a învăța în limba maternă, elevii de etnie romă 

învață în limba română. În cazul acestora se înregistrează și cele mai mari probleme legate de 

riscul de absenteism și abandon, mai ales la ciclul gimnazial.  

Numărul cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Șincai (inclusiv de la unitățile 

subordonate) a fost în anul 2019 de 17, dintre care 2 educatori, 5 învățători și 10 profesori. 

Față de anul 2008 numărul de cadre didactice care activau în unitatea școlară a rămas relativ 

constant, cu mici fluctuații anuale. Personalul didactic de la unitățile de învățământ din 

comună este unul corespunzător calificat, o parte substanțiala dintre profesori făcând naveta 

de la Târgu Mureș.  

În ceea ce privește resursele materiale ale școlii, aceasta beneficiază de 10 săli de clasă, un 

laborator SEI, un cabinet. Școala Gimnazială din comună face obiectul unui proiect de 

reabilitare, extindere și dotare cu fonduri de la bugetul de stat, prin PNDL. Clădirea grădiniței 

cu program normal este nouă și are o capacitate de 4 grupe, fiind realizată cu fonduri PNDR 

2007-2013.  

La nivelul comunei nu există o sală de sport corespunzător amenajată, ci doar un teren de 

sport la școala din Șincai, care necesită lucrări de modernizare. Unitățile de învățământ dispun 

de 18 de calculatoare conectate la Internet, care sunt folosite în procesul educațional. În 

schimb, elevii nu beneficiază de serviciile unui cabinet de medicină școlară.  

 

8. SĂNĂTATE 

 

La nivelul comunei Șincai funcționa în anul 2018 doar un cabinet de medicină de familie. În 

cadrul acesteia activau un medic și un asistent medical -  ambii în sistem privat. Prin 

comparație, în anul 1990 în comună activau un medic și doi asistenți sanitari, astfel că accesul 

populației la servicii medicale a rămas aproximativ același în ultimele 3 decenii. Pentru 

consulturi de specialitate, analize de laborator, tratamente chirurgicale sau servicii de 

urgență, cetățenii comunei trebuie să se deplaseze la unitățile sanitare din municipiul Târgu 

Mureș. Cabinetul medicului de familie funcționează în clădirea Dispensarului Uman deținută 

de către administrația locală și care face obiectul unui proiect PNDL pentru reabilitare și 

dotare.  

Deși în comună există o comunitate importantă de persoane de etnie romă, la nivel local nu 

există un mediator sanitar sau un asistent medical comunitar care să faciliteze accesul 

acestora la servicii medicale de bază, să deruleze campanii de informare, conștientizare, 
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planificare familială, vaccinare a copiilor etc. Această situație este cu atât mai problematică 

cu cât există persoane care nu sunt înscriși în evidențele medicului de familie.  

 

9. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate, elaborat de Banca Mondială în anul 2016, 

satele componente ale comunei Șincai nu intră în categoria zonelor rurale marginalizate, 

nefiind confruntate cu probleme complexe de excluziune socială. Cu toate acestea, la nivel 

local există și cazuri de familii sau persoane care sunt expuse riscului de sărăcie și care se 

confruntă cu diferite probleme de acces la educație, piața muncii, sănătate sau locuire etc. și 

care necesită măsuri de sprijin din partea autorităților.  

În cadrul Primăriei Șincai funcționează Compartimentul de Asistență Socială, care are 

competența de a furniza servicii sociale de bază (anchete sociale, întocmire, evidență și plată 

dosare pentru diferite forme de prestații sociale). Totuși singurul post rezervat acestui 

compartiment este vacant, astfel încât atribuțiile administrației locale în acest domeniu sunt 

asigurate de către un alt angajat al Primăriei. 

La nivelul anului 2020, conform datelor transmise de Primăria Șincai, erau înregistrate circa 

200 de dosare în plată pentru diferite tipuri de prestații sociale. Dintre beneficiari putem 

menționa: 

- 12 beneficiari de ajutor social (venit minim garantat) 

- 20 de beneficiari de alocații pentru sprijinirea familiei 

- 11 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului 

- 5 beneficiari de stimulent de inserție pentru creșterea copilului 

La aceștia se adaugă persoanele cu dizabilități, beneficiarii de ajutoare de urgență etc. În anul 

2020 au fost alocată de la bugetul local o sumă de circa 450.000 lei pentru asistența socială, 

cea mai mare parte mergând către persoanele cu dizabilități.  

La nivel local nu funcționează în prezent niciun centru social, public sau privat, însă locuitorii 

au acces la serviciile DGASPC Mureș, unitate din subordinea CJ Mureș, care dispune de rețea 

extinsă de centre/servicii pentru copii, persoane cu dizabilități, vârstnici, victime ale violenței 

domestice etc.  
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10. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR 

 

Comuna Șincai beneficiază de peisaje naturale atractive, pe teritoriul comunei existând și o 

arie naturală protejată ”Fânațele de pe Dealul Corhan – Săbed”, însă acesta acoperă o 

suprafață redusă de pe teritoriul comunei. Cu toate acestea, asupra biodiversității și factorilor 

naturali din zonă se manifestă o serie de presiuni antropice, legate mai ales de deversarea 

apelor uzate neepurate, depozitare necontrolată a deșeurilor, de suprapășunat, tăierile 

ilegale de lemn sau de valorile în creștere ale traficului motorizat.  

Comuna Șincai a aderat, asemenea tuturor UAT din județul Mureș,  la ADI ECOLECT, către care 

a delegat serviciul de colectare și transport al deșeurilor menajere, în contextul implementării 

Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Mureș. ADI a încheiat în anul 2019 un 

contract cu un operator de salubritate pentru întreaga zonă Sărmașu, care, pentru o perioadă 

de 8 ani, va colecta selectiv deșeurile, le va transporta la Râciu, unde vor fi sortate, apoi la 

depozitul ecologic județean de la Sânpaul, unde vor fi tratare mecano-biologic, respectiv vor 

fi eliminate prin depozitare. În acest context, cetățenii comunei vor plăti Primăriei o taxă 

specială de salubritate, evitându-se astfel situația în care aceștia refuză să încheie contracte 

direct cu operatorul.  

Primăria Șincai, va continua să rămână totuși responsabilă pentru gestionarea unor probleme 

de salubritate, igienă, deratizare, dezinsecție etc., precum eliminarea depozitelor neconforme 

de deșeuri, curățenia stradală, toaletarea vegetației, decolmatarea cursurilor de apă etc. 

Primăria a demarat în anul 2020 un proiect pentru dotarea serviciul public de gospodărire 

comunală cu o autoutilitară cu benă, în cadrul unui proiect finanțat din PNDR 2014-202.  

La nivel local nu există în momentul de față surse de poluare industriale, comuna nefiind 

expusă nici poluării de proximitate, deoarece nu este amplasată în imediata vecinătate a unui 

centru urban sau a unei surse de poluare majore. În schimb, ferma avicolă din comună, deși 

beneficiază de autorizație integrată de mediu, poate genera poluare la nivel local.  

Poluarea apelor reprezintă o problemă la nivel local, determinată în principal de lipsa unui 

sistemului de canalizare. O parte dintre cetățenii comunei se alimentează în continuare din 

puțuri proprii, în timp ce mai bine de jumătate dintre case dispun de bazine/fose vidanjabile 

pentru colectarea apelor uzate, combinație care reprezintă o amenințare la adresa sănătății 

populației. În mod similar, deversarea acestor ape uzate direct în sol, ca și depozitarea 

gunoiului de grajd în curți, reprezintă, la rândul lor, potențiale surse de poluare a apelor 

subterane. 

În rapoartele privind starea mediului în județul Mureș, nu există informații cantitative cu 

privire la gradul de afectare a solului în comuna Șincai. Pe teritoriul comunei există și 

suprafețe de teren afectate de unele procese de versant, pe baza unui fond litologic dominat 
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de roci sedimentare și argiloase. Nu există nici indicii privind afectarea calității solului ca efect 

al activităților umane. 

Comuna Șincai este, conform PATN, PATJ și PAAR Mureș, expusă riscului de producere a unor 

inundații prin revărsare, cu precădere pe cursul râului Lechința, în aval și în amonte de satul 

Lechincioara, care ar putea aduce pagube importante. Conform Planului de Management al 

Riscului la Inundații al Administrației Bazinale de Apă Mureș, pe cursul râului Lechința sunt 

necesare lucrări de decolmatare și profilare a albiei, de tăiere a vegetației și de împădurire a 

bazinului hidrografic. 

 

FIGURĂ 34 - HARTA RISCURILOR LA NIVELUL COMUNEI ȘINCAI 

Sursa: ECO MAPS. PUG Comuna Șincai 

În ceea ce privește procesele geomorfologice, harta riscurilor din cadrul PUG identifică areale 

cu risc de apariție a alunecărilor de teren (A.1.), șiroire și torențialitate (A.2.), surpări și 

prăbușiri (A.3.), creep/gonflare (A.4.) și alte procese complexe (A.5.).  

Comuna Șincai se află într-o zonă cu Intensitate seismică redusă (zona 6 pe scara MSK, cu o 

perioadă de revenire  la circa 100 de ani), nefiind înregistrate de-a lungului timpului pagube 

majore asociate cutremurelor.  
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La nivelul comunei Șincai nu funcționează un serviciu voluntar pentru situații de urgență care 

să dispună de autospecială pentru stins incendii. În aceste condiții, pentru stingerea 

incendiilor se apelează la punctul de lucru al ISU din comuna învecinată Râciu. 

 

11. PATRIMONIUL, CULTURA ȘI SPORTUL  

 

Conform Listei Monumentelor Istorice actualizate în anul 2015, la nivelul comunei Șincai 

există următoarele obiective de patrimoniu construit: 

- Situl arheologic de la Șincai - Cetatea Păgânilor – este un sit arheologic de importanță 

locală care datează din epoca Bronzului și aparține culturii Coțofeni. Situl este situat 

la 3 km SV de satul Șincai. 

La nivelul comunei Șincai funcționează câte un cămin cultural în satele Șincai, Șincai-Fânațe, 

iar în satul Lechincioara funcționează un Centru comunitar pentru activități culturale. Căminul 

din satul Șincai și cel din satul Șincai-Fânațe sunt în curs de renovare și modernizare, acest 

proiect fiind finanțat prin PNDR, iar centrul din satul Lechincioara a fost realizat printr-o 

finanțare din cadrul GAL ”Poarta Câmpiei Mureșene”. Acestea sunt utilizate ca locații pentru 

evenimente culturale, educaționale, dar și comunitare (întâlniri, nunți, botezuri etc.). În 

schimb, în satul Pusta nu există un așezământ cultural corespunzător amenajat și dotat, 

administrația locală având în vedere o astfel de investiție.  

În comună există și o bibliotecă care beneficiază de un fond de carte de 5310 volume 

(incluzând și fondul bibliotecii școlare), modernizată și dotată prin Programul Biblionet. 

Numărul de cititori activi a scăzut drastic în perioada 2012-2019, lectura devenind din ce în ce 

mai rar întâlnită la nivel local, majoritatea covârșitoare a cititorilor fiind de altfel elevi de la 

Școala Gimnazială. În plus, postul de bibliotecar din organigrama Primăriei este vacant. 
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FIGURĂ 35 - NUMĂRUL DE CITITORI ACTIVI DE LA NIVELUL BIBLIOTECILOR DIN COMUNA ȘINCAI, ÎN 
PERIOADA 2011-2019 

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

Viața culturală a comunei este relativ săracă. În comună locuitorii mai păstrează încă diverse 

obiceiuri locale legate în special de evenimentele religioase. La nivel local se serbează zilele 

comunei și balul Mătăhărilor unde au loc concerte și spectacole de dans tradițional. De 

asemenea, pe data de 28 Februarie în comună se sărbătorește și ziua de naștere a lui 

Gheorghe Șincai, un important istoric, filolog, traducător, scriitor român și unul dintre cei mai 

cunoscuți reprezentanți ai Școlii Ardelene. Tot în comună funcționează și formații de dansuri 

populare, sprijinite, de asemenea, de către Primărie.  

În comuna Șincai funcționează biserici ortodoxe (Șincai, Lechincioara, Șincai-Fânațe), romano-

catolice (Șincai), și reformate (Șincai). Parohiile din comună beneficiază periodic de sprijinul 

financiar al Primăriei și Consiliului Local pentru executarea de lucrări de reparații și întreținere 

la lăcașurile de cult. În schimb, în satele Șincai și Șincai-Fânațe este necesară construirea de 

capele mortuare pentru îndeplinirea cerințelor legale din domeniu.  
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12. TURISMUL ȘI ACTIVITĂȚILE RECREATIVE 

 

Conform PATJ, comuna Șincai se încadrează în categoria comunelor cu o concentrare medie 

de resurse turistice naturale și antropice, precum și cu o infrastructură specific turistică slab 

dezvoltată.  

Dintre resursele turistice ale zonei se remarcă cu precădere cele naturale, respectiv: 

- Fondul forestier și peisajele naturale – pădurile de pe teritoriul comunei, 

biodiversitatea (floră, faună); 

- Fondul cinegetic – ce cuprinde specii de cerbi, căpriori, mistreți, vulpi, iepuri etc.  

- Resursele de apă sărată – în jurul puțului existent în comună se poate amenaja o mini-

stațiune.  

Resursele turistice antropice sunt slab dezvoltate în ceea ce privește patrimoniul construit (la 

nivel local nu există niciun monument istoric atestat), dar relativ bogate din perspectiva 

patrimoniului imaterial, respectiv: 

- Monumentele istorice – situl arheologic din apropierea satului Șincai; 

- Obiceiurile locale – precum colindatul, udatul fetelor;  

- Evenimentele culturale – de ex. Zilele Comunei, Balul Mătăhărilor etc.;  

- Gastronomia locală.  

În acest context, comuna Șincai are potențial pentru dezvoltarea următoarele forme de 

turism: 

- Turismul balnear și de agrement – dezvoltat în jurul puțului de apă sărată; 

- Agroturismul: prin valorificarea stilului de viață tradițional, a obiceiurilor și tradițiilor 

încă bine conservate, a artizanatului, a gastronomiei locale etc.; 

- Turismul sportiv – mai ales vânătoarea.  

La nivel local nu există în prezent nicio unitate de cazare atestată oficial de autoritățile din 

domeniu.  

În ceea ce privește oportunitățile pentru petrecerea timpului liber pentru locuitori, comuna 

nu beneficiază de spații publice special amenajate corespunzător pentru petrecerea timpului 

liber. Așadar, la nivel local se resimte lipsa unor spații de joacă pentru copii, respectiv de 

relaxare pentru adulți și vârstnici.  

Infrastructura sportivă de la nivel local este slab dezvoltată, remarcându-se lipsa unor terenuri 

moderne, inclusiv cu gazon artificial și nocturnă. Comuna nu mai dispune în prezent de o 

echipă de fotbal, însă autoritățile locale au în vedere reînființarea și sprijinirea acesteia.  
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13. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Administrarea comunei este asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, de către Consiliul Local (ca for decizional) și Primăria 

(organism executiv al Consiliului). Consiliul Local este format din 11 consilieri, aleși pe o durată 

de patru ani. În legislatura 2020-2024, 4 mandate de consilier au revenit PSD, 4 UDMR și 3 

PNL. Primăria este condusă de un primar ales direct de către cetățeni tot pentru 4 ani, care 

este reprezentant al PSD, respectiv de un viceprimar ales din rândul consilierilor locali, 

reprezentat UDMR. Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde, pe lângă posturile de 

viceprimar, secretar și auditor, următoarele servicii și compartimente, cu un număr de 14 

posturi: 

- Comp. Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice (2 posturi ocupate și 2 
vacante); 

- Comp. Agricol, Cadastru Urbanism și Relații Publice (1 post ocupat, 1 post vacant); 
- Comp. Audit Intern (un post ocupat); 

- Comp. Asistență Socială (un post vacant); 

- Comp. Stare Civilă (un post vacant); 
- Comp. Administrativ (3 posturi ocupate și unul vacant); 
- Comp. Cultură (un post vacant); 

 

FIGURĂ 36 – ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI ȘINCAI 
Sursa: Primăria Șincai 
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Comuna face parte din GAL ”Poarta Câmpiei Mureșene”, alături de comunele Ceaușu de 

Câmpie, Sântana de Mureș, Mădăraș. Teritoriul GAL reunește o populație de aproximativ 

14.608 de locuitori pe un teritoriu de 166,4 kmp. Pentru perioada de programare 2014-2020 

de un buget total de peste 524 de mii de euro, alocați pe 4 măsuri prioritate. Acestea urmăresc 

sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole, sprijin pentru investițiile în crearea, 

îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază, investiții în infrastructura socială și 

conservarea patrimoniului natural și cultural. Comuna a beneficiat în anul 2017 de o finanțare 

de peste 200 mii de lei pentru construcția unui centru cultural în satul Lechincioara. 

Alte structuri asociative din care face parte comuna Șincai sunt: 

- ADI. ”Ecolect” – care gestionează Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor și 

către care comuna a delegat serviciul de colectare și  transport a deșeurilor; 

- ADI ”Aqua Invest” – care implementează programele de investiții din domeniul apei 

și apei uzate; 

- ADI ”Câmpia Transilvană”; 

- ADI ” BAND-ŞINCAI-MĂDĂRAŞ”; 

La nivelul anului 2020, execuția bugetară a UAT Comuna Șincai s-a finalizat cu următorii 

indicatori: 

- Venituri totale: 3.450.104 lei; 
- Cheltuieli totale 3.362.035 lei; 
- Excedent bugetar: 88.069 lei. 

Din perspectiva încasărilor la bugetul local, comuna Șincai înregistra valori similare cu ale altor 

comune din județul Mureș, precum: Coroisânmartin, Lunca Bradului, Pogăceaua, Suseni, 

Vărgata, Viișoara. 

Încasările totale la bugetul local din comuna Șincai au variat în perioada 2012-2019. Veniturile 

proprii ale administrației locale au cunoscut o creștere de  aproximativ 42% în această 

perioadă, bazate mai ales pe cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv pe impozitele 

pe proprietate. Sumele defalcate din TVA primite de la bugetul de stat au variat de la an la an 

pe fondul unor schimbări de ordin fiscal. În ceea ce privește veniturile din programe de 

finanțare europene (PNDR) și subvențiile de la bugetul de stat pentru investiții (PNDL), 

acestea au avut o pondere importantă în bugetul local în intervalul 2014-2016, când în 

comună au fost derulate mai multe proiecte majore de investiții cu finanțare PNDR 2007-

2013. O situație similară se va reflecta și în bugetul anilor 2021 și 2022, în comună derulându-

se mai multe proiecte de investiții cu fonduri PNDR 2014-2020 și PNDL.  
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FIGURĂ 37 - DINAMICA ȘI STRUCTURA VENITURILOR LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, ÎN 
PERIOADA 2012-2019 

Sursa: MDRAP. DPFBL 

În ceea ce privește structura cheltuielilor pe tipuri, se remarca faptul că cele mai mari sume 

au fost alocate (exceptând anii 2014 și 2015) costurilor de personal (în perioada 2012-2017 

pentru personalul Primăriei și al unităților de învățământ, începând cu 2018 doar pentru 

angajații din administrația locală), care au crescut semnificativ începând cu anul 2016 pe 

fondul măririi salariilor în sistemul public, respectiv bunurilor și serviciilor (cheltuieli curente 

cu utilitățile, combustibilii, reparațiile și dotările la spațiile deținute de Primărie etc.). 

 

FIGURĂ 38 - DINAMICA ȘI STRUCTURA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE LA BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI 
ȘINCAI, PE TIPURI DE CHELTUIELI, ÎN PERIOADA 2012-2019 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
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Per ansamblu, în intervalul 2012-2018, cheltuielile de capital (investiții) ale administrației 
locale au totalizat doar 11,8 mil. lei, adică o medie de circa 1,4 mil. lei/an. Din acest total, circa 
9,4 mil. lei au provenit din fonduri europene,  0,2 mil au venit din fonduri proprii și 2,1 mil. 
din fonduri guvernamentale. În mod evident, acest volum al investițiilor este nesatisfăcător 
în raport cu nevoile, fiind mai mic decât al unor comune de mărime similară din județ.  

În ceea ce privește structura cheltuielilor pe domenii (servicii), cele mai mari sume au fost 

alocate pentru domeniul transporturilor, ele fiind concentrate în perioada 2014-2015 când în 

comună au avut loc lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere (drumuri comunale). Pe 

poziția secundă se află cheltuielile cu serviciilor publice generale, constând în principal din 

salariile personalului Primăriei. Pe a treia poziție s-a plasat domeniul educației, însă în acest 

caz cea mai mare parte din sumele reflectate în bugetul local sunt cele primite de la bugetul 

de stat pentru plata salariilor, care doar tranzitau contabil conturile Primăriei. Ca atare, odată 

cu renunțarea la acest sistem în anul 2018, cheltuielile alocate educației au scăzut drastic, 

rezumându-se în general la lucrările periodice de reparații, întreținere, igienizare, dotare a 

școlilor, care cad în sarcina Primăriei. Restul domeniilor (de ex. cultură, sănătate, iluminat, 

salubritate etc.) au primit alocări mai modeste și care au variat de la un an la altul. Modificările 

legislative de la nivel central au contribuit la o creștere accelerată a cheltuielilor cu asistența 

socială, care au crescut cu 68% în perioada 2012-2019.  

 

FIGURĂ 39 - DINAMICA ȘI STRUCTURA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE LA BUGETUL LOCAL AL PRIMĂRIEI 
ȘINCAI, PE DOMENII, ÎN PERIOADA 2012-2019 

Sursa: MDRAP. DPFBL 
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Bugetul local aprobat de către Consiliul Local pentru anul 2020 a prevăzut venituri totale de 

12,1 mil. Lei (dintre care peste 7 mil. alocate pentru implementarea proiectelor finanțate din 

PNDL, iar 1,5 mil. pentru cele finanțate din PNDR). Cheltuielile totale au fost estimate la 13,4 

mil. lei, dintre care 5,6 mil. curente și 7,9 mil. cheltuieli de capital.  
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ANALIZA SWOT 

 

Punct tare Justificare 

Diversitatea etnică și religioasă a populației 

și conviețuirea în bună înțelegere între 

grupurile etnice și confesionale 

Circa 55% dintre locuitori sunt români, 33% 

maghiari și 10% romi. Din perspectivă religioasă, 

57% sunt ortodocși, 31% reformați, 6% romano-

catolici, 3% greco-catolici, iar restul alte 

confesiuni.  

Pondere a populației tinere peste medie Procentul populației tinere este de peste 18%, cu 

circa 3 puncte procentuale peste media 

națională și județeană.  

Sporul migratoriu pozitiv Comuna a înregistrat în perioada 2008-2019 un 

spor migratoriu pozitiv, de +8 persoane. 

Efectivele însemnate de animale deținute 

de localnici 

În anul 2020, cetățenii comunei dețineau circa 

830 de bovine și 4600 de ovine, existând și 

proprietari care au peste 20 de bovine sau 100 de 

ovine.  

Existența unei ferme avicole de mari 

dimensiuni 

În comună există o fermă avicolă de reproducție 

rase grele aparținând unei companii cu brand 

regional puternic.  

Accesul la o sursă sigură și de calitate de apă 

potabilă 

Rețeaua de apă potabilă din comună se 

alimentează direct de la Stația de Tratare din 

Târgul Mureș.   

Existența unei rețele de distribuție a gazelor 

naturale 

Ponderea locuințelor branșate la rețeaua de gaze 

naturale este de circa 67%, conform 

recensământului din 2011.  
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Predarea în limba maternă la unitățile de 

învățământ din comună 

Cei circa 1/3 dintre copii înscriși la unitățile de 

învățământ din comună sunt de etnie maghiară 

și pot studia în limba maternă începând de la 

grădiniță și până în clasa a 8-a.  

Personalul didactic calificat de la unitățile 

de învățământ din comună 

Întreg personalul didactic care predă la unitățile 

de învățământ din comună este corespunzător 

calificat, fiind în general cadre care fac naveta de 

la Târgu Mureș.  

Număr redus de beneficiari de ajutor social În prezent, la nivel local există circa 10 beneficiari 

de ajutor social la o populație de 1500 de 

locuitori.  

 

Punct slab Justificare 

Numărul mic de locuitori și tendința de 

scădere a populației 

Comuna are aproximativ 1.500 de locuitori, 3 

dintre satele componente numărând sub 250 de 

locuitori fiecare. Numărul de cetățeni din prezent 

este la jumătate față de anii 50 ai secolului trecut.  

Sporul natural negativ Între 2008 și 2019, numărul persoanelor 

decedate a depășit numărul persoanelor nou 

născute cu 113. 

Slaba dezvoltare a sectorului privat și 

numărul redus de locuri de muncă 

Sectorul privat este slab dezvoltat la nivel local, 

la nivelul anului 2018 existând doar 9 entități 

economice active. Numărul de locuri de muncă 

din sectorul privat nu trece de 50.  

Practicarea pe scară largă a agriculturii 

tradiționale, pe loturi individuale de mici 

dimensiuni, cu competitivitate redusă pe 

piețele externe  

Deși mărimea medie a unei exploatații agricole 

era la ultimul recensământ mai mare decât 

media județeană, circa 71% dintre terenurile 

agricole erau lucrate direct de către micii 
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proprietari. În anul 2020, doar 3 ferme lucrau în 

arendă peste 50 ha de teren.  

Îmbătrânirea forței de muncă din 

agricultură 

La recensământul din 2010, jumătate dintre 

persoanele care au declarat că lucrează 

pământul aveau peste 55 ani, în timp ce 

persoanele sub 40 de ani reprezentau sub un 

sfert. 

Ponderea redusă a fermierilor care au 

urmat cursuri de specialitate 

La recensământul din 2010, o singură persoană 

absolvise studii de specialitate în domeniul 

agriculturii, restul având doar experiență 

practică.   

Gradul ridicat de ocupare în agricultura 

informală, de subzistență 

Conform recensământului din 2011, 52% din 

forța de muncă locală lucra în agricultură, însă 

peste 90% dintre aceștia activau în gospodării 

individuale, în lipsa unor ferme de mari 

dimensiuni.  

Ponderea ridicată a persoanelor fără studii la nivelul anului 2011 s-a constat că în jur de 12% 

din totalul forței de muncă nu au absolvit o formă 

de școlarizare, ceea ce îi plasează într-o categorie 

de persoane defavorizate. 

Starea proastă a DN 15E Târgu Mureș Drumul național DN 15 E care leagă Târgu Mureș 

de Satu Nou, și mai departe de Cluj-Napoca prin 

intermediul DN 16, se află într-o stare proastă, 

beneficiind doar de mici lucrări de întreținere și 

reparații.  

Gradul foarte redus de modernizare a 

străzilor din comună și existența unor 

drumuri comunale pietruite / de pământ 

Cele mai multe de străzi din comună sunt 

neasfaltate, ceea ce creează probleme de mediu, 

de mobilitate, dar și de siguranță pentru toate 

categoriile de participanți la trafic. Drumul 

comunal care leagă Pusta de Coasta Mare este de 

pământ, iar cel care leagă Șincai-Fânațe de 

Drăculea Bandului este pietruit.  
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Extensia redusă a trotuarelor și lipsa 

pistelor de biciclete 

Trotuarele există în prezent doar pe străzile 

principale ale satului-reședință, în timp ce pistele 

de biciclete lipsesc cu desăvârșire. În acest 

context, există riscul implicării în accidente 

rutiere a pietonilor și bicicliștilor care se 

deplasează pe carosabil, printre autovehicule.  

Starea precară a drumurilor de hotar 

(exploatare agricolă și forestieră) 

Drumuri de exploatare din comună sunt de 

pământ, ceea ce face dificilă deplasarea la 

parcelele de teren inclusiv pentru mașini 

agricole.  

Gradul redus de conectare al gospodăriilor 

la sistemul centralizat de alimentare cu apă 

La nivelul anului 2020, doar 65% dintre locuințele 

din comună erau branșate la rețeaua centralizată 

de distribuție a apei potabile, în timp ce restul 

consumau apă din surse proprii, necontrolate. 

Rețeaua existentă acoperă doar o parte din 

zonele construite din satele componente.  

Gradul redus de conectare al gospodăriilor 

la sistemul de canalizare 

Comuna dispune de un sistem de canalizare 

recent construit în satul Lechincioara, numărul 

gospodăriilor racordate fiind de doar 48. În acest 

condiții, la recensământul din 2011, o pondere 

de 71% dintre gospodării au indicat faptul că 

folosesc latrine uscate săpate direct în pământ.   

Ponderea ridicată a clădirilor realizate din 

materiale vulnerabile 

Conform recensământului din anul 2011, în jur 

de 54% din totalul locuințelor din comună erau 

realizate din lemn și chirpici, materiale slabe care 

sunt mai expuse riscului în cazul manifestării 

fenomenelor naturale extreme 

Eficiența energetică scăzută a clădirilor de 

locuit 

Conform recensământului din 2011, mai puțin de 

6% dintre locuințele din comună erau reabilitate 

termic și aveau tâmplărie termoizolantă.  

Lipsa unor capacități de producere a 

energiei din surse regenerabile 

La nivelul comunei nu există panouri solare care 

să acopere necesarul de energie pentru 
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alimentarea clădirilor și corpurilor de iluminat 

din administrarea Primăriei.  

Existența unor zone nedeservite de rețeaua 

de distribuție a gazelor naturale 

Unele gospodării din comună, mai ales din satul 

Pusta, nu au acces la rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale, fiind nevoite să se încălzească 

cu sobe pe bază de combustibili solizi, cu impact 

negativ asupra mediului.  

Scăderea populației școlare și predarea 

simultană la toate ciclurile de învățământ 

Efectivele de copii și elevi înscriși la unitățile de 

învățământ din comună au scăzut cu 13% în 

perioada 2008-2019. În acest context, predarea 

se face simultan începând de la grădiniță până la 

finalul ciclului gimnazial, iar școlile din satele 

componente au fost închise.  

Infrastructura sportivă deficitară La nivel local există un singur teren de sport la 

Școala Gimnazială Șincai, iar elevii nu beneficiază 

de o sală de sport corespunzător amenajată și 

dotată.  

Lipsa unui mediator sanitar sau a unui 

asistent medical comunitar 

Deși în comună există o comunitate de romi care 

numără peste 150 de persoane, din care o bună 

parte neasigurate medical, acestea nu 

beneficiază de serviciile unui mediator sanitar 

și/sau ale unui asistent medical comunitar.   

Slaba dezvoltare a serviciilor sociale publice 

și private   

Compartimentul de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei nu mai este acreditat să furnizeze 

servicii sociale, realizând doar activități de bază 

(de ex. anchete sociale, întocmire și plată dosare 

de ajutor social) și nu dispune de personal 

dedicat (postul este vacant). În plus, la nivel local 

nu există niciun centru sau serviciu social furnizat 

de o entitate privată. 

Existența unor potențiale surse de poluare 

la nivel local  

Deversarea de ape uzate direct în sol sau în apele 

de suprafață, suprapășunatul și depozitarea în 

gospodării a gunoiului de grajd, depozitarea 
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necontrolată de deșeuri sau tăierile ilegale de 

lemn reprezintă potențiale surse de poluare și 

degradare a solului și a apelor subterane și de 

suprafață din comună.   

Ponderea redusă a suprafețelor împădurite  Pădurile ocupă doar aproximativ 7% din 

suprafața comunei, mult sub media județeană și 

națională.  

Capacitatea redusă de intervenție locală în 

cazul unor situații de urgență 

La nivelul comunei nu există nicio autospecială 

pentru stingerea incendiilor, deși astfel de 

evenimente apar anual.  

Lipsa unei facilități culturale în satul Pusta În satul Pusta nu există un cămin cultural modern 

și corespunzător dotat.  

Oferta culturală relativ restrânsă pentru 

locuitori 

Deși comuna beneficiază de trei cămine/centre 

culturale în curs de modernizare și dotare la 

standarde foarte bune, acestea găzduiesc puține 

evenimente culturale (de ex. concerte, teatru, 

dansuri, lansări de carte etc.), fiind mai degrabă 

folosite în scop comunitar. Biblioteca Comunală 

a fost dotată prin programul Biblionet, însă 

postul de bibliotecar e vacant.  

Lipsa capelelor mortuare La nivelul comunei nu există capele mortuare 

care să asigure îndeplinirea cerințelor sanitare în 

vigoare, deși numărul de decese este relativ 

ridicat (o medie de 2-3 pe lună).  

Oportunitățile limitate de relaxare și 

socializare pentru cetățeni 

La nivelul comunei nu există spații publice special 

amenajate (ex: parcuri, spații de joacă pentru 

copii).  

Numărul redus al angajaților din 

administrația locală și lipsa unor 

competențe-cheie pentru dezvoltare 

În organigrama Primăriei sunt prevăzute doar 3 

posturi de conducere și 15 de execuție, care sunt 

doar parțial ocupate, existând compartimente 
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fără niciun angajat (de ex. asistență socială, 

cultură) 

Baza logistică precară a administrației 

locale 

Comuna nu dispune de un parc extins de utilaje 

pentru execuția de lucrări edilitare în regie 

proprie.   

Ponderea redusă a imobilelor înregistrate 

în sistemul de cadastru 

Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor 

în sistemul de cadastru se află într-o fază 

incipientă.  

 

Oportunități Justificare 

Valorificarea resurselor naturale și, cu 

precădere, a potențialului agricol (ecologic) 

al comunei 

Comuna are un însemnat potențial ecologic, însă 

pentru moment acesta nu este exploatat. 

Implementarea amenajamentului pastoral al 

comunei va permite menținerea pajiștilor în 

bune condiții și dezvoltarea zootehniei. Nu în 

ultimul rând, micile parcele de teren arabil 

deținute de proprietari pot sta la baza dezvoltării 

agriculturii bio.  

Aderarea comunei la un GAL și la ADI-uri din 

domeniul utilităților publice  

Prin aderarea la GAL ”Poarta Câmpiei 

Mureșene”, Primăria Șincai a avut acces la 

finanțări nerambursabile pentru diferite 

proiecte, precum cel de construcție al unui 

centru cultural în satul Lechincioara. Pe de altă 

parte, prin statutul de membru al ADI-urilor din 

domeniul apă-canal și management deșeuri, 

comuna beneficiază de servicii moderne de 

utilități publice și, potențial, de noi investiții în 

acest domeniu.  

Valorificarea durabilă a resurselor naturale, 

în special a celor de apă sărată, în scop 

turistic și de agrement 

La nivel local există resurse naturale, precum 

fondul forestier, cinegetic, resurse de apă sărată 
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– care pot fi valorificate în scopul dezvoltării 

turismului 

Întărirea cooperării cu UAT-urile învecinate 

pentru atragerea de investiții private și 

realizarea de investiții publice 

În zona comunei există parcele însemnate de 

teren, resurse naturale, forță de muncă, o 

infrastructură de acces și tehnico-edilitară în curs 

de extindere, precum și deschidere din partea 

administrațiilor locale pentru a dezvolta în 

comun o zonă agro-industrială atractivă pentru 

investitori. De asemenea, comunele învecinate 

au nevoi de dezvoltare similare, existând 

potențial pentru dezvoltarea de proiecte de 

interes comun. 

Finalizarea proiectelor finanțate din PNDR 

și PNDL deja inițiate la nivel local 

Odată cu finalizarea proiectelor în curs, cetățenii 

comunei vor beneficia de o mobilitate sporită 

către localitățile învecinate, infrastructură 

educațională, sanitară și culturală la standarde 

ridicate.  
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Amenințări Justificare 

Amplificarea fenomenelor extreme 

asociate schimbărilor climatice 

Comuna Șincai este expusă, conform hărților de 

risc, fenomenelor de inundații, dar și de 

degradare a terenurilor. O creștere a frecvenței 

fenomenelor extreme (ploi torențiale, secetă, 

vijelii etc.) ar putea avea un impact ridicat asupra 

siguranței cetățenilor, a bunurilor acestora, a 

productivității în agricultură, a integrității și 

bunei funcționării a infrastructurii locale 

(drumuri, rețele etc.).   

Creșterea numărului de persoane 

aparținând unor grupuri defavorizate și 

potențiala apariție a unor zone rurale 

marginalizate 

Ponderea populației vârstnice va continua să 

crească, existând riscul să ajungă la 25-30% din 

totalul populației, inclusiv cu menținerea unui 

dezechilibru între sexe, ceea ce indicând un 

număr mare de bătrâni singuri. În mod similar, 

ponderea populației de etnie romă va continua, 

cel mai probabil, să crească, pe fondul sporului 

natural. Acești factori vor contribui la creșterea 

cererii de servicii medicale și sociale, care în 

prezent nu sunt deservite corespunzător cu 

servicii comunitare 

Intensificarea fenomenului de migrație 

internă și externă a forței de muncă 

Comuna dispune în prezent de o pondere ridicată 

a populației cu vârsta de 10-25 de ani, care este 

expusă în următorul deceniu riscului de migrație 

internă și externă, cu implicații negative multiple 

asupra dezvoltării comunei (reducerea forței de 

muncă și a atractivității comunei pentru 

eventuale investiții private, părăsirea unor 

locuințe, scăderea natalității și a populației 

școlare, a taxelor și impozitelor locale etc.) 
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CAPITOLUL II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI ȘINCAI PENTRU PERIOADA 2021-

2027 

II.1. CONTEXTUL STRATEGIC 

 

II.1.1. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL EUROPEAN: 

Politica de coeziune a UE 2021-2027 

Pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Uniunii Europene se propun cinci 

obiective de politică:  

• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

• O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon; 

• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale. 

De asemenea, se au în vedere și două aspecte orizontale: Consolidarea capacității 

administrative și Cooperarea în afara zonei de program.  

În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind 

Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR) – COM (2018) 375 final Propunere 

de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum 

și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului 

pentru managementul frontierelor și vize;  

• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC) – COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de 

dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 

• Regulamentul privind cooperarea teritorială – COM (2018) 374 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții 

specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de 

Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă; 
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• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră – COM (2018) 373 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context 

transfrontalier; 

• Regulamentul privind Corpul european de solidaritate – COM (2018) 440 final Propunere 

de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

programului ”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului 

privind Corpul european de solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) – COM (2018) 382 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Fondul social european Plus (FSE+); 

• Regulamentul privind planurile strategice PAC – COM (2018) 392 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de 

statele membre în carul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate 

de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) 

nr. 1307/2013; 

• Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești 

(FEAM) – COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și 

activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014; 

• Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) – COM (2018) 

380 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG); 

• Regulament privind sprijinul pentru reforme – COM (2018) 391 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme.  

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE 

implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă 

(ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă 

de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(FEADR). 
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Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală 
vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului 
alimentar și a zonelor rurale, prin intermediul celor două fonduri Fondul European pentru 
Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 
Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:  

- promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează 
securitatea alimentară; 

- stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;  

- consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.  

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin 
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în 
agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.  

În regulament sunt propuse, de asemenea, următoarele obiective specifice:  

- sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea 
îmbunătățirii securității alimentare;  

- îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui 
accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;  

- îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;  

- contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la 
adaptarea la acestea;  

- promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale 
precum apa, solul și aerul;  

- contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și 
conservarea habitatelor și a peisajelor;  

- atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;  

- promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a 
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;  

- îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la 
hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile 
alimentare și la bunăstarea animalelor.  
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II.1.2. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL NAȚIONAL: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (2023) 
 
Documentul reprezintă asumarea României față de implementarea Pilonului II al Politicii UE 
pentru o Agricultură comună, reflectată în Reglementarea CE 1305/2013. PNDR își propune 
următoarele priorități (https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html): 
 

• Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale; 

• Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării 
durabile a pădurilor; 

• Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animale și gestionării riscurilor în agricultură; 

• Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură 
și silvicultură; 

• Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic; 

• Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele 
rurale. 

 
Obiective specifice: 
1. Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole; 
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 
3. Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. 
 
 
Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027 
 
Pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune următoarea arhitectură a 
programelor operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național 
(http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/): 
 
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 
2. Programul Operațional Transport (POT) 
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrument Financiare 

(POCIDIF) 
4. Programul Naţional de Sănătate (PNS) 
5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 
6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
7. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
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De asemenea, au fost realizate matrici cu logica intervenție, care prezintă legătura dintre 
propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune stabilite la 
nivelul UE pentru perioada 2021-2027: 
 

Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

OP 1 – O Europă mai inteligentă 

Cercetare și 

inovare 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și inovare 

și adoptarea 

tehnologiilor 

avansate 

 

Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de 

Cercetare European (European Research Area) 

Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, 

pentru toate tipurile de inovare (de produs, de 

proces, organizațională și de marketing) 

Sprijinirea creării de noi companii inovative și 

creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

Consolidarea CDI în domeniul sănătății 

Digitalizare 

Fructificarea 

avantajelor 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice 

pentru societatea românească 

Digitizare pentru  creșterea siguranței și 

îmbunătățirii serviciilor de mobilitate si transport 

Soluții IT  și digitizare în sănătate 

Competitivitate 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității IMM-

urilor 

Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv 

prin încurajarea finanțării inițiale și timpurii a start-

up-urilor cu potențial inovativ ridicat 

Consolidarea competitivității economiei românești 

10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea 

ratei de supraviețuire a acestora 

Specializare 

inteligentă, 

tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

Dezvoltarea 

competențelor 

pentru specializare 

inteligentă, tranziție 

industrială și 

antreprenoriat 

Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate 

cerințelor mediului de afaceri în contextul unei 

economii bazate pe cunoaștere 

Susținerea capacității administrative a structurilor 

din cadrul mecanismului integrat regional și național 

de descoperire antreprenorială 

OP 2 – O Europă mai verde 

Energie 

Promovarea 

eficienței energetice 

și reducerea emisiilor 

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în 

vederea îmbunătățirii eficienței energetice 

Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive 

pentru a-și îmbunătăți performanța energetică  
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de gaze cu efect de 

seră 

 

Îmbunătățirea performanței energetice în industriile 

energointensive 

Măsuri de sprijin pentru ESCOs  

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul 

încălzirii centralizate, alături de promovarea 

energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și 

răcirea centralizată 

Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de 

proiecte și a autorităților 

Promovarea energiei 

din surse 

regenerabile  

Creșterea ponderii de surse regenerabile în 

consumul de energie al clădirilor 

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de 

energie electrică pentru a crește capacitatea de 

integrare a energiei provenite din surse 

regenerabile, de natură variabilă 

Dezvoltarea de 

sisteme inteligente 

de energie, rețele și 

stocare în afara TEN-

E 

Echipamente și sisteme inteligente pentru 

asigurarea calității energiei electrice 

Implementarea  de soluții digitale pentru izolarea 

defectelor și realimentarea cu energie  

Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții 

privind controlul rețelei de la distanță – integrare 

stații în SCADA 

Creșterea capacității disponibile pentru comerțul 

transfrontalier 

Schimbări 

climatice, 

riscuri, apă 

Promovarea 

adaptării la 

schimbările 

climatice, a prevenirii 

riscurilor și a 

rezilienței în urma 

dezastrelor 

Managementul inundațiilor 

Reducerea impactului manifestării secetei și 

furtunilor asupra populației, proprietății și mediului. 

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, 

inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 

adaptarea continuă la realitatea operațională. 

Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii 

costiere. 

Promovarea 

gestionării 

sustenabile a apei 

Continuarea acțiunilor integrate de dezvoltare a 

sistemelor de apă și apă uzată, inclusiv prin 

consolidarea suplimentară si extinderea a 

operatorilor regionali. 

Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de 

reglementare economică a sectorului de apă și apă 

uzată, astfel încât să se eficientizeze procesul de 

realizare a planurilor de investiții pentru conformare 
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Continuarea investițiilor în managementul 

nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a 

apelor uzate/tratare a apei potabile. 

Economia 

circulară 

Promovarea 

tranziției către o 

economie circulară 

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la 

nivel de județ, inclusiv îmbunătățirea sistemelor 

integrate existente de gestionare a deșeurilor, 

pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a 

preveni generarea deșeurilor și devierea de la 

depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile 

identificate în PNGD și PJGD-uri 

Investiții individuale suplimentare pentru închiderea 

depozitelor de deșeuri. 

Investiții în consolidarea capacității părților 

interesate fie publice sau private, pentru a susține 

tranziția la economia circulară și care să promoveze 

acțiuni/ măsuri privind economia circulară, inclusiv 

conștientizarea publicului, prevenirea deșeurilor, 

colectarea separată și reciclarea. 

Biodiversitate 

Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul 

urban și reducerea 

poluării 

Investiții în rețeaua Natura 2000 – Elaborarea, 

revizuirea și implementarea planurilor de 

management, măsuri de menținere și de refacere a 

siturilor Natura 2000 pentru specii și habitate, 

precum și a ecosistemelor degradate și a serviciilor 

furnizate situate în afara ariilor naturale protejate. 

Acțiuni de completare a nivelului de cunoaștere a 

biodiversității și ecosistemelor și realizarea de studii 

științifice 

Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi 

Consolidarea capacității administrative a 

autorităților și entităților cu rol în managementul 

rețelei Natura 2000   și a altor arii naturale protejate 

Aer 

Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul 

urban și reducerea 

poluării 

Dotarea Rețelei Naționale de Monitorizare  a 

Calității Aerului cu echipamente noi astfel încât să se 

continue conformarea cu cerințele de asigurare și 

controlul calității datelor și de raportare a RO la CE 

si achiziția de echipamente pentru măsurarea 

poluanților în aerului ambiental cu respectarea 

prevederilor Directivei 2008/50/CE. 

Implementarea măsurilor care vizează creșterea 

calității aerului: 
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• măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea 
instalațiilor individuale (casnice) de încălzire a 
locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu 
instalații mai performante ; 

• finanțarea sistemelor de încălzire pentru 
scopuri de atenuare a schimbărilor climatice,  
atât la nivelul agenților economici cât și la 
nivelul  sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică la nivelul autorităților publice 
și/ sau altor entități publice (spitale, unități de 
învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale 
de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor, 
utilizând gaz natural. 

Situri 

contaminate 

Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul 

urban și reducerea 

poluării 

Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv 

refacerea ecosistemelor 

Regenerarea spațiilor urbane degradate și 

abandonate, reconversia funcțională a terenurilor 

virane degradate/ neutilizate/  abandonate și 

reincluderea acestora în circuitul social/ economic 

sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la 

nivelul orașelor, în vederea creării condițiilor 

necesare pentru o dezvoltare durabilă urbană. 

Mobilitate 

urbană 

Mobilitate națională, 

regionala și locală 

sustenabilă, 

rezilientă în fața 

schimbărilor 

climatice, inteligentă 

și intermodală, 

inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport 

pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T 

centrală și globală  de transport, inclusiv soluții 

combinate. 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 

reședință de județ și în municipii și zona lor 

funcțională prin investiții bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă 

OP 3 – O Europă mai conectată 

Conectivitate 

Dezvoltarea unei 

rețele TEN-T 

durabilă, rezilientă în 

fața schimbărilor 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de 

transport rutier 

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de 

transport pe calea ferată 
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climatice, 

inteligentă, sigură și 

intermodală 

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea 

ferată pe scurt și lung parcurs, prin creșterea 

capacității de transport și   măsuri de reformă 

Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate 

modurile de transport și punerea în aplicare a 

strategiei adoptată privind siguranța traficului, 

pentru reducerea numărului de decese din accidente 

rutiere și diminuarea impactului asupra mediului 

Investiții în infrastructură și suprastructură  portuară 

situate pe rețeaua   TEN-T central și globală, inclusiv 

acces în porturi, investiții multimodale în porturi și 

pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere 

Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale 

inclusiv acces și echipamente 

Investiții în modernizarea punctelor de trecere 

transfrontaliere pe rețeaua TEN-T central și globală 

și crearea de noi conexiuni de transport 

suplimentare peste Dunăre, inclusiv măsuri de 

îmbunătățire a timpilor de trecere, includerea de noi 

servicii și proceduri operaționale.  

Asistență tehnică acordată principalilor beneficiari 

din domeniul transportului, cu precădere Compania 

Națională de Căi Ferate și Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autorități 

de transport și Ministerul Transporturilor 

Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente 

și intermodale, 

inclusiv 

îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

Dezvoltarea rețelelor rutiere  naționale de acces la 

TEN-T centrală și globală  de transport  

Dezvoltarea rețelelor feroviare  de acces la TEN-T 

centrală și globală  de transport  

Broadband 
îmbunătățirea 

conectivității digitale 

Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă 

Broadband – Investiții în infrastructură de bandă 

largă de foarte mare capacitate, conform  
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rezultatelor  “Planului național sau regional privind 

banda largă” (condiție favorizantă) 

OP 4 – O Europă mai socială 

Ocupare 

Îmbunătățirea 

accesului pe piața 

muncii pentru toate 

persoanele aflate în 

căutarea unui loc de 

munca, în special 

pentru tineri, șomeri 

de lungă durată și 

grupurile 

dezavantajate pe 

piața muncii, 

persoane inactive, 

prin promovarea 

angajării pe cont 

propriu și a 

economiei sociale 

Dezvoltarea mecanismului de integrare 

multidisciplinară a politicilor din ocupare, educație, 

asistență socială și sănătate prin  armonizarea 

cadrului legal între serviciile oferite forței de muncă 

de cele patru sectoare 

Noi abordări de furnizare de servicii integrate de 

ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate 

pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități, 

șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, 

migranți etc.), prin pachete de servicii personalizate 

și adaptate nevoilor 

Valorificarea potențialului economic al tinerilor 

(inclusiv NEETs) 

Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care 

înregistrează deficite 

Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale 

Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor 

dezavantajate 

Modernizarea 

instituțiilor și a 

serviciilor pieței 

muncii pentru a 

evalua si anticipa 

necesarul de 

competențe si a 

asigura asistenta  

personalizata  si in 

timp real urmărind 

asigurarea  

medierii/plasării 

(matching), tranziției 

și a mobilității forței 

de munca. 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de 

agregare și integrare a informațiilor furnizate de 

diversele instrumente folosite în anticipare și de 

utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor 

de competențe pe piața muncii 

Promovarea 

participării 

echilibrate după gen 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de 

agregare și integrare a informațiilor furnizate de 

diversele instrumente folosite în anticipare și de 
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pe piața muncii și a 

asigurării echilibrului 

dintre viața 

profesională și cea 

privată 

utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor 

de competențe pe piața muncii 

Promovarea 

adaptării la 

schimbare a 

lucrătorilor, 

întreprinderilor și 

antreprenorilor, a 

îmbătrânirii active și 

în condiții bune de 

sănătate, precum și a 

unui mediu de lucru 

sănătos și adaptat 

care să reducă 

riscurile la adresa 

sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, 

accesibil și prietenos pentru angajați, în special 

pentru cei cu nevoi speciale (din grupul țintă) 

Educație 

Îmbunătățirea 

calității, eficacității și 

a relevanței 

sistemului de 

educație și formare 

pentru piața muncii, 

pentru a sprijini 

dobândirea de 

competențe cheie, 

inclusiv a 

competențelor 

digitale 

Adaptarea  programelor de pregătire din educație și 

formare la cerințele pieței,  în competențe cheie și 

digitale 

Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și 

serviciilor de educație (la toate nivelurile) 

Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, 

serviciile de consiliere, sprijin, acompaniere 

Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru 

creșterea calități i și eficacității procesului educativ 

Promovarea 

accesului egal la 

educație și formare 

de calitate și 

favorabile incluziunii, 

completarea 

studiilor și a absolvirii 

acestora, în special 

pentru grupurile 

Creșterea accesului la educație și formare de calitate 

și favorabile incluziunii. 

Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice 

pentru o educație incluzivă 

Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru 

prevenirea și combaterea abandonului școlar și a 

părăsirii timpurii a școlii 

Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și 

formare de calitate pentru persoanele cu dizabilități 



                                                                                                                                                                  
 

 
73 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

defavorizate, 

începând de la 

educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari, 

continuând cu 

educația și formarea 

generală și 

profesională și până 

la învățământul 

terțiar 

Promovarea învățării 

pe tot parcursul 

vieții, în special a 

unor oportunități 

flexibile de 

perfecționare și 

reconversie 

profesională pentru 

toți luând în 

considerare 

competențele 

digitale 

Creșterea participării la formare profesională 

continuă (sistem de educație) 

Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, 

în contextul participării la formare pe tot parcursul 

vieții. 

Consolidarea participării populației în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții și de reconversie 

profesională pentru facilitarea  tranzițiilor și a 

mobilității de  pe piața muncii 

Incluziune 

socială 

Promovarea 

integrării socio-

economice a 

resortisanților țărilor 

terțe și a 

comunităților 

marginalizate, cum 

ar fi romii 

Promovarea integrării socio-economice a 700 

comunităților marginalizate, inclusiv Roma, prin 

implementarea unor măsuri integrate 

Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin 

acordarea de  locuințe sociale, înființarea de 

adăposturi de noapte și centre de urgență pentru 

categorii de persoane marginalizate: romi, persoane 

fără adăpost, familii monoparentale sărace, victime 

ale traficului de persoane sau ale violenței domestice 

Integrarea socio-economică a migranților 

Îmbunătățirea 

accesului egal și în 

timp util la servicii de 

calitate, durabile și 

accesibile; 

modernizarea 

sistemelor de 

protecție socială, 

Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru 

persoanele bolnave mintal cu sau fără tutore legal 

Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea 

socială a persoanelor fără adăpost 

Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței 

sociale 

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și 

adolescenților cu  tulburări din spectrul autist 
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inclusiv promovarea 

accesului la protecția 

socială; 

îmbunătățirea 

accesibilității, a 

eficacității și a 

rezilienței sistemelor 

de asistență 

medicală și a 

serviciilor de îngrijire 

de lungă durată 

Promovarea 

integrării sociale a 

persoanelor aflate în 

risc de sărăcie sau 

excluziune socială, 

inclusiv a 

persoanelor cele mai 

defavorizate și a 

copiilor 

Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de 

calitate 

Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în 

risc de excluziune 

Încurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă 

prin măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active 

Sprijinirea dezinstituționalizării 

Reducerea deprivării 

materiale prin 

furnizarea de 

alimente și/sau 

asistență materială 

de bază persoanelor 

cele mai 

defavorizate, inclusiv 

prin măsuri de 

acompaniere. 

Abordarea deprivării materiale 

Sănătate 

Îmbunătățirea 

accesului egal și în 

timp util la servicii de 

calitate, durabile și 

accesibile; 

modernizarea 

sistemelor de 

protecție socială, 

inclusiv promovarea 

Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ 

județene și spitale prioritare naționale (lista scurtă 

MS în baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/ 

Construcția spitalelor județene și spitale prioritare 

naționale si dotarea cu echipamente de specialitate,  

pregătire și perfecționare resursă umană 

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate 

prin sprijinirea unor măsuri care vizează prevenirea 

și controlul bolilor netransmisibile 
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accesului la protecția 

socială; 

îmbunătățirea 

accesibilității, a 

eficacității și a 

rezilienței sistemelor 

de asistență 

medicală și a 

serviciilor de îngrijire 

de lungă durată 

Sprijinirea programelor dedicate de sănătate, de 

exemplu, programe pentru mamă și copil, programe 

în domeniul transplantului de organe, țesuturi și 

celule, sănătate mintală, boli rare, prevenirea 

problemelor dentare 

Creșterea accesului la servicii medicale primare la 

nivelul comunității/ Asistență medicală de bază în 

comunitățile sărace/marginalizate/dezavantajate 

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire 

pentru personalul cu atribuții în domeniul asistenței 

medicale de urgență . Acordarea de prim ajutor 

calificat și asistență medicală de urgență 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, 

îngrijire pe termen lung și servicii și infrastructuri 

comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și 

pentru persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor 

naționale eficiente de îmbătrânire activă 

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate 

prin sprijinirea unor măsuri care vizează 

îmbunătățirea capacităților de diagnostic și 

supraveghere a bolilor transmisibile, raportarea 

acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și 

control 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi 

Turism, 

patrimoniu, 

cultură, 

securitate 

urbană 

Promovarea 

dezvoltării integrate 

în domeniul social, 

economic și al 

mediului, a 

patrimoniului 

cultural și a 

securității în zonele 

urbane 

Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de 

interes național 

Investiții în infrastructura din domeniul cultural 

Investiții în patrimoniul cultural 

Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea 

spațiilor publice  

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Promovarea 

dezvoltării integrate 

în domeniul social, 

economic și al 

mediului la nivel 

local, a patrimoniului 

cultural și a 

Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta 

Dunării și Valea Jiului)  - sprijin pentru pregătirea și 

conceperea strategiilor teritoriale 

Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-

uri) – pregătire, gestiune și animare 

Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare 
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securității, inclusiv în 

zonele rurale și de 

coastă și inclusiv prin 

dezvoltarea locală 

plasată sub 

responsabilitatea 

comunității 

 

II.1.3. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL REGIONAL: 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (valabilă până în anul 

2023) are ca obiectiv global ,,dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii 

economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a 

resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale”. 

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

fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale  

2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării  

3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării 

surselor alternative de energie  

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii  

5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative  

6. Dezvoltarea resurselor umane , creșterea incluziunii sociale  

Pentru zonele rurale din regiune, Strategia prevede următoarele priorități: 

• Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor 

agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și susținerea activităților de prelucrare 

a produselor agricole  

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

regional  

• Prioritatea 4.3.Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice 

în localitățile rurale din Regiunea Centru  

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

Regiunea Centru  

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

dezvoltării comunitare  
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Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (în lucru)  - 

propune următoarele direcții de acțiune și priorități de dezvoltare: 

Direcții strategice regionale: 

1. Dezvoltarea teritorială și dezvoltarea urbană durabilă 

2. Competitivitatea economică și cercetare-dezvoltare-inovare 

3. Resurse umane (educație), incluziune socială, ocupare și sănătate 

4. Mediu, energie și schimbări climatice 

5. Turism și patrimoniu cultural 

6. Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 

Pentru Direcția Strategică nr. 6 – Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, sunt prevăzute 

următoarele priorități de dezvoltare: 

• Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea exploatațiilor agricole, 

dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole, susținerea activităților de prelucrare a 

produselor agricole și creșterea pregătirii profesionale  

• Susținerea activităților agricole în zonele montane  

• Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în 

localitățile rurale din Regiunea Centru (inclusiv susținerea afacerilor în domenii 

economice neagricole, îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor 

din mediul rural)  

• Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale din Regiunea 

Centru (modernizare drumuri și străzi comunale, dezvoltare infrastructura locală de 

mediu)  

• Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării 

comunitare (inclusiv pentru acțiuni integrate de tipul ,,Leader” dezvoltate la nivelul 

GAL-urilor) 

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

(inclusiv susținerea acțiunilor de împădurire și întreținere a pădurilor) 
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II.1.4. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL JUDEȚEAN: 

Planul de Dezvoltare al Județului Mureș pentru perioada 2014-2020 are ca obiectiv general 

Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Mureș, reducerea 

disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil 

pentru locuitori, întreprinzători și turiști.  

Obiective specifice de dezvoltare: 

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

2. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea transferului tehnologic și 
a cercetării aplicate în sectoare cu potențial de creștere pentru îmbunătățirea 
competitivității economiei și creare de noi locuri de muncă;  

3. Întărirea caracterului de centru medical și de cercetare a județului Mureș;  
4. Susținerea polilor de dezvoltare urbani și rurali (așa cum au fost ele definite în PATJ a 

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

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

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

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

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

9. Dezvoltarea capacității administrative a autorităților publice locale 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Mureș este principalul document de planificare 

teritorială de la nivelul județului și are ca obiectiv general îmbunătățirea poziției naționale în 

ierarhia dezvoltării, prin intrarea în topul primelor 10 județe cu economie competitivă din 

România.  

Obiective strategice de dezvoltare: 

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

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

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

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

dezvoltării durabile.  
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1. II.1.5. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL MICROREGIONAL: 

Strategia de Dezvoltare a GAL ”Poarta Câmpiei Mureșene” are ca obiective de dezvoltare 

rurală: 

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

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

rurale: 

D.I. 6A. Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și 

a creării de locuri de muncă; 

 M01/6A. Sprijinirea întreprinderilor pentru activități non-agricole 

D.I. 6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 

M02/6B. Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază 

M03/6B. Investiții în infrastructura socială 

M04/6B. Patrimoniu cultural și natural, peisaje rurale și situri de înaltă valoare 

naturală 

 

2. DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE DE LA NIVEL LOCAL: 

Planul Urbanistic General al Comunei Șincai prevede următoarele propuneri de dezvoltare: 

• Extindere rețele de apă și de canalizare 

• Reglementarea protecției și a activităților din ariile naturale protejate 

• Lucrări de intervenţie la monumentele istorice (consolidare, restaurare, modernizare, 

punere în valoare / introducere în circuit public) 

• Promovarea conceptului de energie regenerabilă pe baza unor studii de specialitate 

• Amenajarea de parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport 

• Amenajarea de spații verzi de protecție a versanților, malurilor și traseelor pietonale, 

precum și de perdele de protecție de-a lungul drumurilor 

• Parcelare terenuri și construcție de locuințe sociale 

• Decolmatarea albiilor, salubrizarea malurilor și interzicerea / sancționarea depozitării 

ilegale de deșeuri în zonele cursurilor de apă 

• Împădurirea terenurilor în pantă și a celor degradate 

• Rezervarea de terenuri pentru activități agro-industriale și de depozitare 

• Amenajarea de taluzuri, ziduri de sprijin, podețe, mobilier urban, trotuare, accese auto 

• Regularizarea și adâncirea cursurilor de apă, redimnesionarea unor poduri și podețe 

• Realizarea canalizării pluviale, drenuri, lucrări pedoameliorative 

• Amenajarea de parcări publice 
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• Extinderea și reorganizarea transportului în comun, inclusiv amenajarea stațiilor 

• Modernizarea spațiilor publice (pavare, iluminare, dotare cu mobilier urban etc.) 

• Modernizarea carosabilului, trotuarelor, marcajelor, semnalizărilor, după realizarea / 

modernizarea rețelelor subterane 

• Implementarea prevederilor Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor 

• Mărirea posturilor de transformare, funcție de solicitări; 

• Înlocuire stâlpilor de lemn și extinderea reţelei electrice la gospodăriile neelectrificate 

din toate localităţile, reabilitarea iluminatului public stradal; 

• Promovarea și dezvoltarea activităților de agrement în cooperare cu cele de turism 

rural și industrie casnică artizanală; 

• Promovarea și dezvoltarea activităților din sectoarele secundar și terțiar; 

• Creșterea competitivității sectorului agro-alimentar; 

• Aplicarea de politici de atragere de capital, activități economice, sociale, culturale etc.;  

• Creșterea nivelului de educație și pregătire profesională a populației;  

• Dezvoltarea comunei în strânsă legătură cu UAT învecinate; 
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II.2. VIZIUNEA PE TERMEN LUNG (2030) ȘI OBIECTIVUL GENERAL PENTRU ORIZONTUL ANULUI 

2027 

 

La nivelul anului 2030, comuna Șincai va oferi locuitorilor săi condiții de viață mult 

îmbunătățite, sub formă de infrastructură de transport, utilități, servicii, spații și funcțiuni 

publice de interes comunitar de bună calitate, care să determine un număr cât mai mare 

dintre tinerii să rămână acasă sau chiar să se întoarcă din alte țări și orașe din România 

unde au căutat un trai mai bun. De asemenea, comuna va deveni un punct de atracție 

pentru oamenii de afaceri și fermierii autohtoni și străini aflați în căutarea unui loc propice 

pentru a deschide o nouă afacere, respectiv o destinație pentru turiștii și vizitatorii aflați în 

căutarea unei zone de agrement accesibile.  

Țintele specifice asumate de Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru anul 

2030 sunt: 

• Modernizarea tuturor drumurilor comunale care asigură legătura cu comunele 

învecinate și cu satele componente, respectiv a minim 80% din trama stradală care 

asigură accesul la gospodării; 

• Extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, energie electrică, iluminat public, gaze 

naturale) la toate zonele locuite și cu potențial de dezvoltare, conform noului PUG, 

astfel încât să asigure o rată de conectare de minim 95% dintre gospodării; 

• Amenajarea a minim un cămin cultural modern, a unui spațiu verde/de recreere și a 

unui loc de joacă în fiecare sat component, respectiv a două terenuri sportive; 

• Amenajarea unei zone de agrement în jurul resurselor de apă sărată; 

• Înființarea a minim două servicii sociale noi și adoptarea de măsuri de incluziune 

socială dedicate persoanelor de etnie romă aflate în risc de excluziune; 

• Realizarea de investiții în educației, în vederea înregistrării a zero cazuri de abandon 

școlar la nivel local; 

• Crearea a minim 100 de noi locuri de muncă la nivel local, prin atragerea și sprijinirea 

întreprinzătorilor, fermierilor si investitorilor din comună; 

• Întărirea capacității administrative a Primăriei, în vederea realizării de investiții publice 

de minim 5 mil. Euro, a înregistrării tuturor imobilelor în sistemul de cadastru și a 

furnizării de servicii publice online 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 

2021-2027: creșterea atractivității comunei pentru locuitori, investitori/antreprenori și 

turiști, concretizată în stabilizarea numărului de locuitori, sporirea numărului de locuri de 

muncă și a încasărilor la bugetul local.   
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II.3. OBIECTIVE SPECIFICE, PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI PROPUSE 

Obiectivul specific nr. 1: Modernizarea infrastructurii de transport în scopul facilitării 

circulației locuitorilor, turiștilor și a mărfurilor  

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab 
/ amenințarea din 

analiza SWOT) la care 
răspund acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național1 

1.1. 
Modernizarea 

rețelei de 
drumuri de 
interes local 

1.1.1. 
Reabilitarea, 

modernizarea și 
întreținerea 
drumurilor 

comunale și a 
străzilor, inclusiv 
poduri, podețe, 

rigole 

1.1.2. 
Modernizarea 
drumurilor de 

exploatare 
agricolă și 
forestieră  

1.1.3. Extinderea 
și reabilitarea 
trotuarelor / 

aleilor pietonale  

1.1.4. 
Modernizarea 

stațiilor de 
transport în 

comun 

Starea proastă a DN 
15E Târgu Mureș 

Gradul foarte redus 
de modernizare a 

străzilor din comună 
și existența unor 

drumuri comunale 
pietruite / de pământ 

Extensia redusă a 
trotuarelor și lipsa 

pistelor de biciclete 

Starea precară a 
drumurilor de hotar 

(exploatare agricolă și 
forestieră) 

O.P.2. ”O 
Europă 

mai 
ecologică, 
fără emisii 

de 
carbon” 

O.P.3. ”O 
Europă 

mai 
conectată” 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 
(CNI etc.) 

Bugetul local 

 

 
1 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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Obiectivul specific nr. 2: Extinderea infrastructurii de utilități publice, în vederea deservirii 

tuturor gospodăriilor, agenților economici, instituțiilor publice și a zonelor de dezvoltare 

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab 
din analiza SWOT) la 

care răspund 
acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național2 

2.1. 
Extinderea 
rețelei de 

alimentare cu 
apă și 

canalizare 

2.2.1. Extinderea 
rețelei de 

alimentare cu 
apă pentru a 
deservi noi 

gospodării în 
satele 

componente 

2.2.2. Extinderea 
rețelei de 

canalizare în 
satele 

nedeservite și 
conectarea 

acesteia la stații 
de epurare 

Gradul redus de 
conectare al 

gospodăriilor la 
sistemul centralizat 

de alimentare cu apă 

Gradul redus de 
conectare al 

gospodăriilor la 
sistemul de canalizare 

O.P.2. ”O 
Europă 

mai 
ecologică, 
fără emisii 
de carbon 

PODD 2021-
2027 

Bugetul de stat 
(CNI, AFM etc.) 

Bugetul local 

 

2.2. 
Extinderea 
rețelei de 

alimentare cu 
energie și 

gaze naturale  

2.2.1. Extinderea 
și modernizarea 
infrastructurii de 

alimentare cu 
energie electrică 

2.2.2. Extinderea 
rețelei de 

distribuție a 
gazelor naturale 

Existența unor zone 
nedeservite de 

rețeaua de distribuție 
a gazelor naturale 

O.P.3. ”O 
Europă 

mai 
conectată” 

O.P.2. ”O 
Europă 

mai 
ecologică, 

Bugetul de stat 
(AFM) 

Fonduri proprii 
ale operatorului 
de distribuție a 

energiei 
electrice 

Bugetul local 

 
2 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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2.2.3. Extinderea 
și modernizarea 

rețelei de 
iluminat public 

fără emisii 
de carbon 

2.3. 
Extinderea 

infrastructurii 
de telefonie, 

internet și 
supraveghere 

video 

2.3.1. Extinderea 
și modernizarea 
infrastructurii de 
telecomunicații 

(telefonie, 
internet, CATV)  

2.3.2. Extinderea 
și modernizarea 

sistemului de 
supraveghere 

video a spațiilor 
publice 

 O.P.3. ”O 
Europă 

mai 
conectată” 

Fondurile 
proprii ale 

operatorilor 

Bugetul local 

 

Obiectivul specific nr. 3: Îmbunătățirea deservirii populației cu servicii care să contribuie la 

promovarea incluziunii, reducerea riscului de sărăcie și accesul la un standard de viață mai 

ridicat 

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab 
din analiza SWOT) la 

care răspund 
acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național3 

3.1. 
Îmbunătățirea 

accesului la 
educație de 

bază și 
formare de 

calitate 

3.1.1. 
Întreținerea și 

dotarea 
unităților de 
învățământ, 

inclusiv pentru 
studiul online 

Scăderea populației 
școlare și predarea 
simultană la toate 

ciclurile de 
învățământ 

O.P.4. ”O 
Europă 

mai 
socială” 

POEO 2021-
2027 

Bugetul de stat 
(MEN) 

Bugetul local 

 
3 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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3.1.2. 
Implementarea 

de măsuri 
integrate de 
prevenire a 

abandonului 
școlar și de 

educație 
remedială 

3.1.3. Derularea 
de programe de 

formare 
continuă a 

persoanelor 
adulte expuse 

riscului de 
excluziune (cu 
precădere de 
etnie romă) 

Ponderea ridicată a 
persoanelor fără 

studii 

 

3.2. 
Îmbunătățirea 

accesului la 
asistență 
medicală 
primară și 

comunitară 

3.2.1. 
Întreținerea și 

dotarea 
dispensarului 

medical 

3.2.2. Atragerea 
medicilor de 

familie și 
sprijinirea 
activității 
acestora 

3.2.3. Asigurarea 
asistenței 
medicale 

comunitare prin 
intermediul unui 

asistent 

3.2.4. 
Amenajarea de 

capele mortuare 

Lipsa unui mediator 
sanitar sau a unui 
asistent medical 

comunitar 

Sporul natural negativ 

Lipsa capelelor 
mortuare 

O.P.4. ”O 
Europă 

mai 
socială” 

POS 2021-2027 

POIDS 2021-
2027 

Bugetul de stat 
(MS etc.) 

Bugetul local 
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3.3. 
Diversificarea 

gamei de 
servicii 
sociale, 

reducerea 
sărăciei și 

promovarea 
incluziunii 
grupurilor 

vulnerabile  

3.3.1. Sprijinirea 
persoanelor cu 
expuse sărăciei 

și excluziunii prin 
plata de beneficii 
sociale (ajutoare 

sociale, de 
urgență, 

indemnizații 
pentru persoane 

cu dizabilități 
etc.), conform 

legislației în 
vigoare  

3.3.2. Înființarea 
de noi 

centre/servicii 
sociale pentru 

tineri și 
persoanele 
vârstnice 

3.3.3. Sprijinirea 
tinerilor cu 

venituri reduse 
prin acordarea 

de loturi gratuite 
de teren pentru 
construcția de 

locuințe 

3.3.4. Înființarea, 
inclusiv în PPP, 
de unități de 

economie 
socială pentru 
persoanele cu 

risc de excludere 
de pe piața 

muncii 

Slaba dezvoltare a 
serviciilor sociale 
publice și private   

O.P.4. ”O 
Europă 

mai 
socială” 

PNS 2021-2027 

POIDS 2021-
2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

3.4. 
Îmbunătățirea 

accesului 
populației la 

3.4.1. 
Modenizarea, 

dotarea și 
întreținerea 

Infrastructura 
sportivă deficitară 

O.P.5. ”O 
Europă 

mai 
apropiată 

PNS 2021-2027 
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infrastructuri 
și activități 
culturale, 

sportive și de 
recreere 

căminelor / 
centrelor 

culturale și a 
bibliotecii 
comunale 

3.4.2. 
Încurajarea și 

sprijinirea 
organizațiilor (de 
ex,. formații de 

dansuri) și 
activităților 

(evenimentelor) 
culturale  

3.4.3. Sprijinirea 
cultelor 

religioase, cu 
precădere 

pentru repararea 
bisericilor  

3.4.4. Extinderea 
și modernizarea 

infrastructurii 
sportive  

3.4.5. 
Încurajarea și 

sprijinirea 
sportului de 

masă și a celui 
profesionist, cu 

precădere a 
echipei de fotbal 

3.4.6. 
Amenajarea de 

locuri/parcuri de 
joacă pentru 

copii 

3.4.7. 
Amenajarea de 
spații / zone de 

recreere în 

Lipsa unei facilități 
culturale în satul 

Pusta 

Oferta culturală 
relativ restrânsă 
pentru locuitori 

Oportunitățile 
limitate de relaxare și 

socializare pentru 
cetățeni 

de 
cetățeni” 

Bugetul de stat 
(CNI etc.) 

Bugetul local 

Fondurile 
private 

Donații / 
sponsorizări 
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satele 
componente 

Obiectivul specific nr. 4: Încurajarea dezvoltării sectorului privat, a creării de noi locuri de 

muncă și a creșterii veniturilor locuitorilor 

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab 
din analiza SWOT) la 

care răspund 
acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național4 

4.1.  
Sprijinirea 

investițiilor în 
agricultură în 

vederea 
creșterii 

veniturilor 
fermierilor 

4.1.1. 
Întreținerea și 
exploatarea 
durabilă a 
fondului 

pastoral, în 
sprijinul 

crescătorilor de 
animale 

4.1.2. 
Încurajarea și 

sprijinirea 
investițiilor în 
modernizarea 

fermelor  

4.1.3. Stimularea 
și sprijinirea 
structurilor 

asociative din 
domeniul agricol 

(cooperative, 
grupuri de 

producători, 
asociații de 

Practicarea pe scară 
largă a agriculturii 

tradiționale, pe loturi 
individuale de mici 

dimensiuni, cu 
competitivitate 

redusă pe piețele 
externe 

Îmbătrânirea forței de 
muncă din agricultură 

Ponderea redusă a 
fermierilor care au 
urmat cursuri de 

specialitate 

Gradul ridicat de 
ocupare în agricultura 

informală, de 
subzistență 

O.P.1. ”O 
Europă 

mai 
inteligentă

” 

PNS 2021-2027 

Bugetul local 

Fonduri private 

 

 
4 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  



                                                                                                                                                                  
 

 
89 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

crescători de 
animale etc.) 

4.1.4. 
Încurajarea și 

sprijinirea 
instalării tinerilor 

fermieri 

4.1.5. Sprijinirea 
investițiilor 

private în unități 
de colectare, 
depozitare și 
procesare a 
produselor 

agricole 

4.1.6. Sprijinirea 
fermierilor locali 
pentru obținerea 

de subvenții și 
plăți directe 

4.2. Atragerea 
și sprijinirea 
investitorilor 

și a micilor 
întreprinzători 

locali 

4.2.1. Încheierea 
unui protocol de 

colaborare cu 
UAT-urile 

învecinate în 
vederea 

dezvoltării unei 
zone de 

afaceri/unui parc 
industrial  

4.2.2. 
Identificarea 

unei zone 
adecvate (din 
perspectiva 
accesului la 
rețeaua de 
drumuri, de 

utilități publice) 
pentru 

dezvoltarea 
zonei de afaceri, 

Slaba dezvoltare a 
sectorului privat și 
numărul redus de 
locuri de muncă 

O.P.1. ”O 
Europă 

mai 
inteligentă

” 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 
(AIPPIMM etc.) 

Bugetul local 

Fonduri private 
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elaborarea unui 
PUZ, amenajarea 

și viabilizarea 
terenului, 
asigurarea 

echipării tehnice 
etc.   

4.2.3. 
Concesionarea / 

închirierea / 
vânzarea 

loturilor de teren 
din zona de 
afaceri către 

investitori, pe 
bază de 

procedură de 
achiziție publică 

4.2.4. Adoptarea 
de către Consiliul 

Local a unor 
facilități fiscale 
pentru agenții 
economici care 

generează locuri 
de muncă (de ex. 
sub forma unei 

scheme locale de 
minimis) 

4.2.5. Furnizarea 
de servicii de 

informare 
pentru 

întreprinzătorii 
locali cu privire 
la oportunitățile 

de finanțare 
disponibile (de 

ex. prin 
organizarea de 

sesiuni de 
informare, 

publicarea de 
informații pe 
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site-ul Primăriei, 
Social Media 

etc.) 

4.3. 
Valorificarea 

durabilă a 
resurselor 
turistice în 

scopul 
dezvoltării 
economice 

4.3.1. 
Dezvoltarea 

infrastructurii-
suport pentru 
turism (de ex. 

punere în 
valoare resurse 
de apă sărată, 

drumuri de 
acces, parcări, 

spații verzi, 
semnalizare, 

informare etc.) 

4.3.2. 
Încurajarea și 

sprijinirea 
investițiilor 
private în 

facilități de 
cazare, 

alimentație 
publică, 

agrement 

4.3.3. 
Promovarea 

turistică a zonei, 
inclusiv în 

parteneriat cu 
UAT-urile 

învecinate, CJ 
Cluj și alți actori  

4.3.4. Sprijinirea 
valorificării în 
scop turistic a 

traseului de cale 
ferată îngustă 

 O.P.5. ”O 
Europă 

mai 
aproape 

de 
cetățeni” 

PNS 2021-2027 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Obiectivul specific nr. 5:  Reducerea poluării, a riscului de producere și a impactului 

calamităților naturale, precum și protejarea patrimoniului natural al comunei 

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoia (punctul slab 
din analiza SWOT) la 

care răspund 
acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național5 

5.1. 
Conservarea 

patrimoniului 
natural și 

gestionarea 
eficientă a 
resurselor 

5.1.1. 
Îmbunătățirea 

colectării 
selective a 
deșeurilor 
menajere  

5.1.2. 
Îmbunătățirea 
serviciilor de 
salubritate 
stradală, 

deszăpezire, 
dezinsecție, 

inclusiv 
prevenirea și 

eliminarea 
depozitării 

ilegale în spații 
publice 

5.1.3. Reducerea 
consumului de 

energie din surse 
convenționale a 

clădirilor și 
iluminatului 
public, prin 

executarea de 

Existența unor 
potențiale surse de 

poluare la nivel local 

Ponderea redusă a 
suprafețelor 
împădurite 

Eficiența energetică 
scăzută a clădirilor de 

locuit 

Lipsa unor capacități 
de producere a 

energiei din surse 
regenerabile 

O.P.2. ”O 
Europă 

mai 
ecologică, 
cu emisii 

reduse de 
carbon” 

POIM 2014-
2020 

PODD 2021-
2027 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 
(AFM etc.) 

Bugetul local 

 

 
5 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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lucrări de 
reabilitare 

termică și dotare 
cu panouri 

solare 

5.1.4. Sprijinirea 
investițiilor 
private în 

facilități de 
producere a 
energiei din 

surse 
regenerabile  

5.1.5. 
Amenajarea de 
noi spații verzi 

5.1.6. 
Împădurirea 
terenurilor 

neproductive și 
degradate 

5.2. 
Reducerea 
riscului de 

producere și a 
impactului 

calamităților 
asupra 

comunității 

5.2.1. 
Decolmatarea 
cursurilor de 

apă, a șanțurilor 
și rigolelor de 

scurgere  

5.2.2. 
Împădurirea 
zonelor cu 

potențial de 
activare a 

alunecărilor de 
teren 

5.2.3. Dotarea 
administrației 

locale cu 
echipamente 

pentru 
intervenție în 

Capacitatea redusă de 
intervenție locală în 
cazul unor situații de 

urgență 

Ponderea ridicată a 
clădirilor realizate din 
materiale vulnerabile 

O.P.2. ”O 
Europă 

mai 
ecologică, 
cu emisii 

reduse de 
carbon” 

PNS 2021-2027 
(GAL) 

PODD 2021-
2027 

Bugetul de stat 
(ANIF, Apele 

Române) 

Bugetul local 
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situații de 
urgență  

5.2.4. 
Modernizarea 
sistemului de 

alarmare în caz 
de situații de 

urgență 

5.2.5. Instruirea 
voluntarilor 

pentru 
intervenții în 

situații de 
urgență și 

organizarea de 
exerciții de 
alarmare și 
intervenție 

 

Obiectivul specific nr. 6:  Creșterea capacității administrative a Primăriei, în sensul 

îmbunătățirii planificării și gestionării dezvoltării, digitalizării, transparenței și cooperării 

Priorități de 
intervenție 

Acțiuni propuse  Nevoile locale la care 
răspund acțiunile 

Corelarea 
cu 

obiectivel
e de 

politică 
ale UE 
pentru 

perioada 
2021-2027 

Corelarea cu 
sursele de 
finanțare 

existente la 
nivel național6 

6.1. Întărirea 
capacității de 
planificare și 
gestionare a 
dezvoltării  

6.1.1. Adoptarea 
și 

implementarea 
noului PUG și a 

RLU 

Ponderea redusă a 
imobilelor înregistrate 

în sistemul de 
cadastru 

O.P.5. ”O 
Europă 

mai 
aproape 

POR 2014-2020 

Bugetul de stat 
(ANCPI etc.) 

Bugetul local 

 
6 Configurația și denumirea programelor finanțate din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027 mai 

poate suferi modificări ca urmare a negocierilor cu Comisia Europeană. În mod similar, noi programe cu finanțare 

de la bugetul de stat pot apărea, funcție de decizia Guvernului.  
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6.1.2. Elaborarea 
de PUZ-uri/PUD-

uri pentru 
proiectele de 

investiții publice  

6.1.3. Elaborarea 
și adoptarea 

diferitelor 
planuri și 

regulamente 
necesare 

gestionării 
serviciilor 

publice (de ex. 
Planul de Analiză 

și Acoperire a 
Riscurilor) 

6.1.4. Finalizarea 
lucrărilor de 
înregistrare 

sistematică a 
proprietăților în 
sistemul integrat 

de cadastru  

6.1.5. Pregătirea 
documentațiilor 

aferente 
proiectelor 
majore de 

investiții publice 
(elaborare SF, 

DALI, studiu de 
oportunitate 

etc.)  

de 
cetățeni” 

 

6.2. 
Consolidarea 
capacității de 
gestionare a 

resurselor 
pentru 

dezvoltare 
locală 

6.2.1. 
Informatizarea / 

digitalizarea 
Primăriei (de ex. 

arhivă și 
semnătură 
electronică, 

plată online taxe 

 Baza logistică precară 
a administrației locale 

Numărul redus al 
angajaților din 

administrația locală și 
lipsa unor 

O.P.5. ”O 
Europă 

mai 
aproape 

de 
cetățeni” 

PNS 2021-2027 
(GAL) 

Alte Programe 
Operaționale 

aferente 
perioadei de 
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și impozite locale 
etc.)  

6.2.2. 
Reconceperea și 

actualizarea 
permanentă a 

site-ului WEB al 
Primăriei 

6.2.3. 
Gestionarea 
eficientă a 
resurselor 

umane 
(elaborare / 
actualizare 
proceduri, 

reorganizare 
organigramă, 

recrutare 
personal 

calificat, formare 
continuă a 

personalului 
existent etc.) 

6.2.4. 
Gestionarea 
eficientă a 
resurselor 

financiare ale 
administrației 
locale (de ex. 

creșterea 
gradului de 
colectare a 
taxelor și 

impozitelor 
locale, 

valorificarea 
unor active 
nefolosite, 

reducerea unor 
costuri de 

operare etc.) 

competențe-cheie 
pentru dezvoltare 

programare 
2021-2027 

Bugetul de stat 
(PNDL, CNI, 

AFM, MEN, MS, 
ANCPI etc.) 

Împrumuturi 
bancare 

Fonduri private, 
inclusiv PPP 

Bugetul local 
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6.2.5. Atragerea 
de finanțări de la 
bugetul de stat și 
externe pentru 

finanțarea 
proiectelor 
majore de 

investiții publice 
(inclusiv prin 
contractare 

servicii private 
de consultanță, 
management de 

proiect, 
comunicarea cu 
autoritățile care 

gestionează 
programele, 

colaborare cu 
parlamentarii 

din județ, 
instituțiile de la 

nivel central 
etc.) 

6.2.6. Dotarea 
Primăriei cu 

echipamente 
pentru realizarea 

de lucrări 
tehnico-edilitare 
în regie proprie 

6.2.7. Încheierea 
de acorduri de 

înfrățire / 
colaborare cu 

localități rurale 
din alte țări și 
gestionarea 

respectivelor 
parteneriate (de 

ex. organizare 
vizite de lucru, 

schimb de bune 
practici, acțiuni 
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cultural-sportive 
etc.) 

6.2.8. 
Implementarea 
conceptului de 

co-decizie la 
nivel local 

(organizarea de 
întâlniri și 
dezbateri 

publice periodice 
cu cetățenii și 

agenții 
economici de la 

nivel local 
pentru a stabili 
modalitatea de 

repartizare a 
resurselor 

comunei, măsuri 
de îmbunătățire 
a unor servicii 

publice, sesizări 
etc., publicarea 

periodică pe 
site-ul WEB a 
proiectelor de 

hotărâri, a 
proceselor 

verbale de la 
ședințele de CL 

etc.) 

6.2.9. Încheierea 
de acorduri de 
colaborare cu 

ONG-uri, dar și 
de acorduri de 

tip PPP cu 
companii pentru 

a implementa 
unele proiecte 
de investiții de 

interes 
comunitar 
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CAPITOLUL III. PLANUL DE ACȚIUNE ȘI MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI ȘINCAI 

III.1. PORTOFOLIUL (FIȘELE) DE PROIECTE PRIORITARE ALE COMUNEI PENTRU PERIOADA 

2021-2027: 

Atingerea obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru 

perioada 2021-2027 implică implementarea următoarelor proiecte prioritare de investiții:  

Proiectul Prioritar nr. 1 

Titlul proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Modernizarea 

infrastructurii de transport în scopul facilitării 

circulației locuitorilor, turiștilor și a mărfurilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

1.1. Modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede modernizarea a circa 5 km de 

drum comunal (DC 140 și DC 140A) și 5 km de străzi, 

inclusiv rigole, șanțuri, accese, poduri, podețe 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 2.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 

Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 2 

Titlul proiectului Program multi-anual de întreținere străzi, poduri 

și podețe 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Modernizarea 

infrastructurii de transport în scopul facilitării 

circulației locuitorilor, turiștilor și a mărfurilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

1.1. Modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede executarea de lucrări de 

întreținere a rețelei stradale din comună (plombări, 

pietruiri, reprofilări etc.), inclusiv poduri, podețe, 

șanțuri, rigole.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 3 

Titlul proiectului Amenajare și modernizare trotuare în comuna 

Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Modernizarea 

infrastructurii de transport în scopul facilitării 

circulației locuitorilor, turiștilor și a mărfurilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

1.1. Modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede executarea de lucrări de 

amenajare, respectiv de reabilitare trotuare / alei 

pietonale pe străzile din comună (circa 10 km) 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027  

Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 4 

Titlul proiectului Modernizare drumuri de exploatare agricolă în 

comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 1: Modernizarea 

infrastructurii de transport în scopul facilitării 

circulației locuitorilor, turiștilor și a mărfurilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

1.1. Modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede modernizarea drumurilor de 

acces la proprietățile agricole din comună (circa 10 

km) 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 (inclusiv GAL) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 5 

Titlul proiectului Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna 

Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 2: Extinderea infrastructurii 

de utilități publice, în vederea deservirii tuturor 

gospodăriilor, agenților economici, instituțiilor 

publice și a zonelor de dezvoltare 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

2.1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede extinderea rețelei de alimentare 

cu apă în satele Șincai, Șincai-Fânațe și Pusta, în 

vederea deservirii gospodăriilor care nu beneficiază 

încă de acest serviciu public 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1.000.000  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 6 

Titlul proiectului Extindere rețea de canalizare în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 2: Extinderea infrastructurii 

de utilități publice, în vederea deservirii tuturor 

gospodăriilor, agenților economici, instituțiilor 

publice și a zonelor de dezvoltare 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

2.1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede extinderea rețelei de canalizare 

în satele Șincai, Șincai-Fânațe și Pusta, unde nu 

există în prezent un astfel de serviciu, și conectarea 

acesteia la stația de epurare din zona Lechincioara.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 2.000.000  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 7 

Titlul proiectului Extinderea rețea de distribuție a gazelor naturale 

în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 2: Extinderea infrastructurii 

de utilități publice, în vederea deservirii tuturor 

gospodăriilor, agenților economici, instituțiilor 

publice și a zonelor de dezvoltare 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

2.2. Extinderea rețelei de alimentare cu energie și 

gaze naturale 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai, eventual în PPP 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede extinderea rețelei de alimentare 

cu gaze naturale în zonele nedeservite în prezent, 

cu precădere în satul Șincai-Fânațe 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 300.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul local 

PPP cu operatorul de profil 
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Proiect prioritar nr. 8 

Titlul proiectului Proiect integrat de prevenire a abandonului școlar în comuna  

Obiectivul specific din 
Strategie în care se 

încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții locuitorilor din 
comună, prin investiții în educație, sănătate, incluziune și servicii 
sociale, cultură și culte, sport și recreere 

Prioritatea de 
investiții din Strategie 
în care se încadrează 

3.1. Îmbunătățirea accesului la educație de bază și formare de 
calitate 

Beneficiarul 
proiectului 

UAT Comuna Șincai - în parteneriat cu furnizori privați de servicii 
sociale, eventual și cu alte UAT-uri din județ 

Scurta descriere a 
activităților propuse 

prin proiect 

Proiectul prevede implementarea unui pachet integrat de măsuri 
pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor aflați în 
situații de risc (de ex. de etnie romă, din familii cu venituri reduse, 
monoparentale, cu părinți plecați în străinătate etc.), în 
parteneriat cu ONG-uri cu experință în domeniu, care să cuprindă 
activități de tipul: 

- Program de tip ”Școală după Școală”, cu masă caldă și 
suport pentru efectuarea temelor, inclusiv prin 
amenajarea și dotarea de spații dedicate în acest sens; 

- Organizarea de activități educative (de ex. cercuri artistice, 
sportive); 

- Organizarea de activități recreative (excursii, tabere); 
- Acordarea de asistență socio-pedagogică pentru copii, 

părinți, de dezvoltare emoțională a comunicării, de 
adaptare socială etc.; 

- Formarea cadrelor didactice. 

Stadiul pregătirii 
proiectului  

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 300.000 Euro  

Sursele potențiale de 
finanțare 

POEO 2021-2027, 

Bugetul de stat,  

Bugetul local 
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Proiect prioritar nr. 9 

Titlul proiectului  Construcție capele mortuare în satele Șincai și 

Șincai-Fânațe 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 

sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și 

culte, sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

3.2. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală 

primară și comunitară 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede amenajarea unor capele 

mortuare în cele două sate componente, în vederea 

conformării la legislația sanitară din domeniu.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 150.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 10 

Titlul proiectului Servicii sociale pentru vârstnici în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 

sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și 

culte, sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

3.3. Diversificarea gamei de servicii sociale, 

reducerea sărăciei și promovarea incluziunii 

grupurilor vulnerabile 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai - în parteneriat cu furnizori 

privați de servicii sociale 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede extinderea, reabilitarea și 

dotarea unei clădiri existente (de ex. un fost local 

de școală), în vederea transformării acesteia în 

centru de zi, respectiv, care să cuprindă spații de 

petrecere a timpului liber, asistență medicală și 

fizioterapie, consiliere psihologică, de luare a mesei 

etc. Proiectul ar putea cuprinde și o componentă de 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

cu dificultăți de deplasare.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 400.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare POIDS 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Proiect prioritar nr. 11 

Titlul proiectului Măsuri integrate de promovare a economiei sociale 
în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie 
în care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 
locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 
sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și culte, 
sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 
Strategie în care se încadrează 

3.3. Diversificarea gamei de servicii sociale, reducerea 
sărăciei și promovarea incluziunii grupurilor 
vulnerabile 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai - în parteneriat cu furnizori privați 
de servicii sociale, eventual și cu alte UAT-uri 

Scurta descriere a activităților 
propuse prin proiect 

Proiectul prevede implementarea unui pachet de 
măsuri care să conducă la creșterea gradului de 
ocupare a cetățenilor din comună care sunt supuși 
riscului de excluziune de pe piața muncii (cu precădere 
romi, femei, persoane cu dizabilități. Acestea ar putea 
cuprinde: 

- Promovarea conceptului de economie socială, 
informarea și conștientizarea potențialilor 
beneficiari cu privire la aceasta; 

- Dezvoltarea competențelor și a abilităților de 
antreprenor în domeniul economiei sociale și 
TIC a persoanelor vulnerabile; 

- Sprijinirea înființării, dezvoltării și monitorizării 
a minim o întreprindere socială/de inserție la 
nivel local (de ex. seră de legume-flori, unitate 
de producere a materialelor de construcție, de 
ambalaje din carton etc.) 

Stadiul pregătirii proiectului  Idee de proiect 

Bugetul estimativ 200.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare POIDS 2021-2027, Bugetul de stat, Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 12 

Titlul proiectului Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din 

satul Pusta 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 

sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și 

culte, sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

3.4. Îmbunătățirea accesului populației la 

infrastructuri și activități culturale, sportive și de 

recreere 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unei clădiri existente cu funcțiunea de 

așezământ cultural, care să permită organizarea de 

activități culturale și comunitare.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 200.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027  

Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 13 

Titlul proiectului Amenajare parcuri de recreere și de joacă pentru 

copii în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 

sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și 

culte, sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

3.4. Îmbunătățirea accesului populației la 

infrastructuri și activități culturale, sportive și de 

recreere 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede amenajarea și dotarea a câte un 

spațiu cu destinația de spațiu de recreere (foișor, 

masă, scaune, aparate de fitness în aer liber) și loc 

de joacă în fiecare din cele 4 sate componente, care 

să dispună de mobilier specific, împrejmuire, 

iluminat public, cameră de supraveghere video, 

gazon, cișmea etc.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 150.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 14 

Titlul proiectului Construcție bază sportivă în comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 3: Creșterea calității vieții 

locuitorilor din comună, prin investiții în educație, 

sănătate, incluziune și servicii sociale, cultură și 

culte, sport și recreere 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

3.4. Îmbunătățirea accesului populației la 

infrastructuri și activități culturale, sportive și de 

recreere 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede amenajarea unei baze sportive 

cuprinse din teren de joc cu gazon natural, teren 

sintetic cu nocturnă, tribună cu vestiare, parcare 

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect 

Bugetul estimativ 1.500.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul de stat (CNI) 

Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 15 

Titlul proiectului Înființare zonă agro-industrială în comuna/zona Ș 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 4: Încurajarea dezvoltării 

sectorului privat, a creării de noi locuri de muncă și 

a creșterii veniturilor locuitorilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

4.2. Atragerea și sprijinirea investitorilor și a micilor 

întreprinzători locali 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai – eventual în parteneriat cu CJ 

Mureș, alte UAT-uri sau în PPP 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede identificarea, reglementarea prin 

PUZ, viabilizarea și dotarea tehnico-edilitară (rețea 

electrică și post TRAFO, alimentare cu apă, 

canalizare, gaze naturale, telecomunicații, drum de 

acces, parcare etc.) a unui teren în vederea 

amenajării unei zone de afaceri. Aceasta se poate 

dezvolta fie individual, fie în parteneriat cu alte 

UAT-uri interesate din zonă, fiind preferabilă 

amplasarea sa într-o zonă ușor accesibilă și aproape 

de rețelele tehnico-edilitare. În măsură în care 

terenul are o suprafață mai mare de 5 ha, 

administratorul poate solicita statutul de parc 

industrial, cu facilitățile fiscale aferente. După 

parcelare, loturile se vor concesiona prin procedură 

de achiziție publică către investitorii privați 

interesați.  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

În curs 

Bugetul estimativ 1.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul CJ, Bugetul local,Bugetele locale ale UAT-

urilor partenere 
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Proiectul Prioritar nr. 16 

Titlul proiectului Amenajare zonă turistică și de agrement în 

comuna Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 4: Încurajarea dezvoltării 

sectorului privat, a creării de noi locuri de muncă și 

a creșterii veniturilor locuitorilor 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

4.3. Valorificarea durabilă a resurselor turistice în 

scopul dezvoltării economice 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai – eventual în PPP sau cu 

sprijinul CJ Mureș 

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede reglementarea prin PUZ, 

viabilizarea și dotarea tehnico-edilitară (rețea 

electrică și post TRAFO, alimentare cu apă, 

canalizare, gaze naturale, telecomunicații, drum de 

acces, parcare etc.) a unei suprafețe de teren aflate 

în vecinătatea puțului de apă sărată, în vederea 

dezvoltării unei zone de agrement / turism în două 

scenarii posibile: 

- Concesionare către un investitor privat (sau 

mai mulți) în vederea realizării de facilități 

de agrement, cazare, alimentație publică 

etc, în baza PUZ.  

- Dezvoltarea zonei de agrement cu fonduri 

publice, tot în baza PUZ (eventual, etapizat)  

Stadiul pregătirii proiectului  Idee de proiect  

Bugetul estimativ 2.000.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul CJ 

Bugetul local, PPP 
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Proiectul Prioritar nr. 17 

Titlul proiectului Înființare parc fotovoltaic pentru producerea de 

energie regenerabilă destinată consumului public 

al comunei Șincai 

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 5: Reducerea poluării, a 

riscului de producere și a impactului calamităților 

naturale, precum și protejarea patrimoniului 

natural al comunei 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

5.1. Conservarea patrimoniului natural și 

gestionarea eficientă a resurselor 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede înființarea unui parc fotovoltaic 

cu circa 100 de panouri (circa 30 kilowați/oră), pe 

un teren din proprietatea administrației locale, în 

vederea asigurării necesarului de energie pentru 

sistemul de iluminat public și consumul instituțiilor 

publice din comună (Primărie, școală, dispensar 

etc.)  

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect  

Bugetul estimativ 100.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare Bugetul local 
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Proiectul Prioritar nr. 18 

Titlul proiectului Achiziționare utilaj pentru lucrări tehnico-

edilitare în comuna Șincai  

Obiectivul specific din Strategie în 

care se încadrează 

Obiectivul specific nr. 6: Creșterea capacității 

administrative a Primăriei, în sensul îmbunătățirii 

planificării și gestionării dezvoltării, digitalizării, 

transparenței și cooperării 

Prioritatea de investiții din 

Strategie în care se încadrează 

6.2. Consolidarea capacității de gestionare a 

resurselor pentru dezvoltare locală 

Beneficiarul proiectului UAT Comuna Șincai  

Scurta descriere a activităților 

propuse prin proiect 

Proiectul prevede achiziționarea unui 

buldoexcavator pentru realizarea diferitelor lucrări 

tehnico-edilitare de la nivelul comunei, cu ajutorul 

personalului Primăriei.   

Stadiul pregătirii proiectului (la 

momentul 2021) 

Idee de proiect  

Bugetul estimativ 70.000 Euro  

Sursele potențiale de finanțare PNS 2021-2027 (GAL) 
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III.2. PAȘII NECESARI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE  

În vederea implementării proiectelor prioritare, dar și a altor măsuri cuprinse în Strategia de 

Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027, recomandăm parcurgerea 

următorilor pași – pe termen scurt, mediu și lung: 

Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2021-2022) 

Acţiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală în 

cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de 

hotărâri în acest sens 

Primăria Șincai 

Consiliul Local 

Consultant 

Finalizarea, avizarea și aprobarea PUG și a RLU Primăria Șincai 

Consiliul Local 

Consultant 

Formalizarea / operaționalizarea parteneriatelor 

necesare pentru implementarea proiectelor 

cuprinse în lista prioritară de proiecte (de ex. în 

domeniul serviciilor sociale, a zonei 

agroindustriale, a celei turistice/de agrement) 

Primăria Șincai 

GAL 

ADI-uri 

ONG-uri partenere 

Finalizarea investițiilor în curs sau cu un stadiu 

avansat de maturitate (de ex. reabilitare școală, 

cămine culturale, drumuri etc.) 

Primăria Șincai 

Consultanți 

Contractori 

Elaborarea și aprobarea documentaţiilor tehnico-

economice (pentru proiectele aflate la stadiu de 

idee, respectiv actualizarea celor existente - daca 

acestea au expirat sau necesită modificări) 

aferente proiectelor prioritare din Strategie 

(identificare terenuri/clădiri, pregătire 

documente care să ateste regimul juridic al 

Primăria Șincai 

Consultanți 

 



                                                                                                                                                                  
 

 
118 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

terenurilor, studii de fezabilitate/DALI, studii de 

impact, planuri de afaceri, documentaţii 

urbanistice, etc.) 

Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de 

finanţare pentru proiectele prioritare din 

Strategie. Pregătirea cererilor de finanțare și a 

altor documente necesare pentru accesarea 

respectivelor surse de finanțare. 

Primăria Șincai 

Consultanți 

Identificarea şi informarea potenţialilor 

beneficiari privați (de ex. fermieri și 

întreprinzători locali) asupra surselor de 

finanţare disponibile pentru aceștia 

Primăria Șincai 

Autorităţi de Management / 

Organisme Intermediare (de ex. AFIR, 

ADR Centru) 

Instituţia Prefectului Mureș 

Planificarea multianuală a bugetului având în 

vedere resursele necesare pentru implementarea 

proiectelor prioritare şi stabilirea graficului de 

derulare/implementare a proiectelor din 

Strategia de Dezvoltare Locală  

Primăria Șincai 

Consiliul Local 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor 

umane pentru implementarea cu succes a 

proiectelor prioritare, prin recrutarea de 

personal suplimentar, formare profesională a 

personalului existent, achiziție de servicii de 

consultanță etc. 

Primăria Șincai 

 

  



                                                                                                                                                                  
 

 
119 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2022-2024) 

Acţiuni Responsabili 

Implementarea proiectelor prioritare (realizare 

achiziţii publice, executare lucrări, etc.), cu 

precădere a celor realizate cu fonduri europene și 

de la bugetul de stat 

Primăria Șincai 

Consultanți 

Atragerea de investiții private în comună (de ex. 

concesionarea / închirierea de terenuri, 

acordarea unor facilități fiscale pentru firmele 

care creează un număr mare de locuri de muncă, 

asigurarea accesului la infrastructura de 

transport și utilități până la limita proprietății 

etc.) 

Primăria Șincai 

Consiliul Local 

Monitorizarea stadiului implementării 

proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare  

Primăria Șincai 

Consultanți 

 

Acţiuni de întreprins pe termen lung (2025-2027)  

Acţiuni Responsabili 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare Primăria Șincai 

Consultanți 

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Locală pentru perioada 2019-2027 și actualizarea 

acesteia pentru perioada post 2027 

Primăria Șincai 

Consiliul Local 

Consultanți 
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III.3.  MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI. COMUNICAREA AFERENTĂ ACESTEIA 

Principalele riscuri la adresa implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai 

pentru perioada 2021-2027, așa cum au fost acestea definite la momentul elaborării 

documentului, sunt: 

Risc identificat Probabilitate 

de apariție 

Impact 

asupra 

obiectivelor 

Strategiei 

Măsuri de atenuare a 

riscurilor și de consolidare a 

capacității administrației 

locale 

Interesul scăzut al 

agenților economici de a 

investi în comună (de ex. 

în viitoare zonă agro-

industrială, de agrement) 

Ridicată Ridicat Acordarea de facilități fiscale 

(schemă locală de minimis) 

pentru investitorii care 

realizează noi locuri de 

muncă 

Punerea la dispoziție de 

terenuri cu acces facil la 

toate categoriile de utilități 

Încheierea de parteneriate cu 

UAT-urile din zonă, CJ, CCI 

Mureș, camere de comerț 

bilaterale etc. pentru 

promovarea zonei ca 

destinație de afaceri 

Încasările proprii reduse 

la bugetul local, care pot 

ridica dificultăți legate de 

realizarea unor investiții 

pe cont propriu, 

cofinanțare și cash-flow 

pentru proiectele cu 

finanțare externă  

Ridicată Ridicat Accesarea tuturor surselor de 

finanțare externă și 

guvernamentală disponibile 

pentru investiții în mediul 

rural 

Intensificarea eforturilor de 

colectare a taxelor și 

impozitelor locale 

Solicitarea de prefinanțare de 

la autoritățile de resort 
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pentru proiectele finanțate 

din fonduri europene 

Solicitarea de sprijin financiar 

de la bugetul CJ Mureș 

pentru (co)finanțarea 

proiectelor de investiții 

Intensificarea eforturilor de 

atragere a unor noi agenți 

economici în comună, în 

vederea creșterii încasărilor 

din impozitele plătite pe 

venit și pe proprietăți ale 

persoanelor juridice 

Reducerea cheltuielilor 

materiale (de ex. întreținere 

drumuri, plată consum apă și 

energie electrică), prin 

delegarea serviciului de 

alimentare cu apă și 

canalizare, eficientizarea 

energetică a sistemului de 

iluminat și a clădirilor 

publice, asfaltarea drumurilor 

etc.  

Valorificarea activelor 

imobiliare deținute de 

administrația locală și care nu 

sunt în prezent folosite, prin 

concesionare, închiriere, 

vânzare etc.  

Monitorizarea strictă a 

cheltuielilor cu asistența 

socială, prin realizarea de 

anchete sociale periodice la 

beneficiari și prin 

promovarea de măsuri active 

de incluziune (de ex. 
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intermedierea găsirii unui loc 

de muncă, în detrimentul 

plății de ajutoare sociale) 

Numărul redus de posturi 

din organigrama Primăriei 

și lipsa unor competențe-

cheie pentru pregătirea și 

implementarea 

proiectelor, mai ales a 

celor cu finanțare 

europeană 

Ridicată Ridicat Contractarea de servicii de 

expertiză externă în 

domeniul accesării fondurilor 

europene, proiectării, 

managementului de proiect, 

dirigenției de șantier etc.  

Regândirea organigramei 

Primăriei, ocuparea 

posturilor vacante cu atribuții 

în domeniul investițiilor și 

serviciilor publice, formarea 

continuă a personalului 

propriu în domenii precum 

accesarea fondurilor 

europene, achiziții publice, 

management de proiect etc. 

Partajarea sarcinilor legate 

de pregătirea și 

Implementarea proiectelor, 

prin cooperarea cu alte UAT-

uri în cadrul ADI/GAL 

Lipsa unei mase critice de 

locuitori pentru a face 

viabile anumite 

intervenții publice (de ex. 

în sfera serviciilor sociale 

și incluziunii, a educației 

și formării etc.) 

Ridicată Ridicat Implementarea de proiecte 

în parteneriat cu alte UAT-uri 

pentru a alcătui un grup țintă 

suficient de consistent 

numeric.   

 
În ceea ce privește procesul de planificare participativă, este de menționat faptul că pentru 
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost organizate interviuri (inclusiv telefonice, pe 
durata pandemiei) cu Primarul și personalul de execuție din cadrul Primăriei Șincai, care au 
vizat colectarea de informații/date, precum și propuneri de proiecte, dar și cu alți actori locali 
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interesați de acest demers (în paralel cu procesul de consultare aferent actualizării Planului 
Urbanistic General). Varianta de lucru a strategiei a fost transmisă de către aparatul 
Primarului către consilierii locali, înaintea supunerii spre aprobare a acesteia și a fost 
disponibilă în format fizic și electronic la sediul Primăriei pentru toți actorii interesați în 
vederea consultării, în condițiile legislației în vigoare, astfel încât să fie colectate 
observații/completări, care au fost ulterior integrate de consultant în varianta finală a 
documentului.  

După aprobare sa în Consiliul Local, recomandăm ca Strategia de Dezvoltare Locală să fie 

publicată pe site-ul WEB al Primăriei Șincai și să fie transmisă spre informare GAL ”Poarta 

Câmpiei Mureșene”, Consiliului Județean și Instituției Prefectului Mureș, respectiv ADI-urilor 

din care comuna face parte.  

 

III.4. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI  

 

Pașii propuși în vederea monitorizării atingerii țintelor asumate prin Strategia de Dezvoltare 

Locală a Comunei Șincai sunt:  

- La începutul fiecărui an calendaristic, o persoană din aparatul executiv al Primăriei 
(desemnată printr-o dispoziție a Primarului), va pregăti un scurt raport de progres al 
implementării Strategiei, la care se va anexa valoarea indicatorilor de realizare 
imediată aferenți anului precedent. Acesta va fi prezentat conducerii Primăriei, 
precum și Consiliului Local, în vederea întreprinderii măsurilor de remediere a 
diferitelor obstacole întâmpinate în calea ducerii la îndeplinire a proiectelor prioritare. 
Primul astfel de raport va fi prezentat la începutul anului 2021, cu indicatorii aferenți 
anului 2020; 

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

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

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

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

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

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

• Concluzii finale - o apreciere generală privind progresul înregistrat în 
implementarea Strategiei.  
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La finalul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, adică la sfârșitul anului 

2026 sau începutul anului 2027, se va genera un Raport final de monitorizare a implementării 

Strategiei, care se va prezenta de asemenea conducerii Primăriei și Consiliului Local, care va 

include o analiză a: 

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

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

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

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

• eventualelor riscuri manifestate și neplanificate;  

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

 
În ceea ce privește actualizarea documentului strategic, lista de proiecte prioritare aferentă 
Strategiei poate fi completată / modificată de către Consiliul Local, prin adoptarea unei HCL, 
cu condiția ca noile acțiuni / proiecte să fie subscrise viziunii, obiectivului general, obiectivelor 
specifice, direcțiilor de acțiune strategică și priorităților de investiții definite pentru intervalul 
de timp 2021-2027. Pentru a asigura totuși o coerență în timp a efortului de planificare a 
investițiilor și a resurselor locale, recomandăm că astfel de modificări să fie operate doar în 
situații de excepție, bine fundamentate: catastrofe naturale (de ex. inundații, alunecări de 
teren) care impun noi investiții; modificarea unor documente de reglementare care impun 
măsuri locale de aliniere la acestea; apariția de noi oportunități de finanțare guvernamentală 
sau europeană etc. 

În vederea monitorizării stadiului de implementare a strategiei și a evaluării acesteia, 

propunem utilizarea următorilor indicatori de rezultat – utilizați în scop de monitorizare 

anuală, la nivel de obiective specifice: 
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Indicatorii de rezultat (la nivel de obiectiv specific): 

Obiectivul specific Indicatorul de 

rezultat 

U.M. Valoarea 

de bază 

Valoarea 

țintă 

pentru 

anul 2027 

Sursa de 

documentare 

Obiectivul specific 

nr. 1: 

Modernizarea 

infrastructurii de 

transport în scopul 

facilitării 

circulației 

locuitorilor, 

turiștilor și a 

mărfurilor 

Lungimea 

drumurilor 

comunale 

modernizate 

Km 0 5 Primărie 

Lungimea străzilor 

modernizate 

Km 0 5 Primărie 

Lungimea 

drumurilor de 

exploatare 

agricolă 

modernizate 

Km 0 10 Primărie 

Lungimea 

trotuarelor 

amenajate / 

modernizate 

Km 0 10 Primărie 

Obiectivul specific 

nr. 2: Extinderea 

infrastructurii de 

utilități publice, în 

vederea deservirii 

tuturor 

gospodăriilor, 

agenților 

economici, 

instituțiilor publice 

Ponderea 

locuințelor 

branșate la 

rețeaua de apă 

potabilă 

% 65 85 Primărie 

Ponderea 

locuințelor 

racordate la 

rețeaua de 

canalizare 

% 8 70 Primărie 



                                                                                                                                                                  
 

 
126 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Șincai pentru perioada 2021-2027 

și a zonelor de 

dezvoltare 

 

 

Ponderea 

locuințelor 

branșate la 

rețeaua de gaze 

naturale 

% 73 85 DELGAZ  

Obiectivul specific 

nr. 3: 

Îmbunătățirea 

deservirii 

populației cu 

servicii care să 

contribuie la 

promovarea 

incluziunii, 

reducerea riscului 

de sărăcie și 

accesul la un 

standard de viață 

mai ridicat 

 

Elevi în situații de 

risc de abandon 

sprijiniți  

Nr. 0 50 Primărie 

Școala 

Gimnazială 

Persoane 

vârstnice care 

beneficiază de 

sprijin 

Nr. 0 30 Primărie 

ONG 

Sportivi legitimați 

la echipele locale 

care beneficiază 

de sprijin 

Nr.  0 20 Primărie 

Asociații 

sportive 

Evenimente 

culturale 

organizate la nivel 

local 

Nr.  0 5 Primărie 

 

 

Obiectivul specific 

nr. 4: Încurajarea 

dezvoltării 

sectorului privat, a 

creării de noi 

locuri de muncă și 

a creșterii 

veniturilor 

locuitorilor 

 

 

Locuri de muncă 

create la nivel 

local 

Nr. 0 100 INS 

Fermieri care 

beneficiază de 

sprijin 

Nr. 0 10 INS 

Sosiri ale turiștilor 

în unitățile de 

cazare 

Nr. 0 1000 Primărie 

Unități de 

cazare 
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Obiectivul specific 

nr. 5:  Reducerea 

poluării, a riscului 

de producere și a 

impactului 

calamităților 

naturale, precum 

și protejarea 

patrimoniului 

natural al comunei 

Suprafața spațiilor 

verzi existente în 

comună 

Mp 0 10000 Primărie 

Ponderea energiei 

regenerabile în 

consumul public 

% 0 50 INS 

Locuințe afectate 

de calamități 

naturale 

Nr. 0 0 Primărie 

Obiectivul specific 

nr. 6:  Creșterea 

capacității 

administrative a 

Primăriei, în 

sensul 

îmbunătățirii 

planificării și 

gestionării 

dezvoltării, 

digitalizării, 

transparenței și 

cooperării 

 

Fonduri europene 

absorbite în 

perioada 2021-

2027 

Mil. 

Euro 

0 

 

5.000.000 Primărie 

 

Utilizatori ai 

serviciilor publice 

electronice/an 

Nr. 0 500 Primărie 

Ponderea 

posturilor vacante 

din organigramă 

% 30 20 Primărie 

Ponderea 

imobilelor înscrise 

în sistemul de 

cadastru și 

publicitate 

imobiliară 

% 20  100 Primărie 

OCPI 
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