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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

 

 

 

 

Preocupată de bunăstarea comunității locale, Primăria a procedat la elaborarea strategiei 

de dezvoltare locală a comunei pentru următorii 7 ani, într-un context favorabil, dat de 

perioada de programare 2014-2020. 

Scopul planificării strategice este acela de a sincroniza obiectivele locale cu direcțiile 

strategice de dezvoltare și cu strategia de dezvoltare zonală prin Grupurile de Acțiune 

Locală, de a identifica oportunitățile și de a pregăti portofoliul de proiecte de investiții în 

perspectiva reconstrucției administrative. Printre argumentele care susțin ideea și nevoia 

de regionalizare poate fi enumerată și creșterea gradului de absorbție a fondurilor 

europene prin posibilitatea integrării proiectelor mici, disparate la nivel local, în proiecte 

strategice, de anvergură la nivel regional. 

În acest context, strategia de dezvoltare constituie un punct important de pornire pentru 

dezvoltarea sustenabilă a comunității pe termen mediu și lung, îndeplinirea obiectivelor 

prezentei strategii reprezentând scopul principal al factorilor de decizie locali. 

 

 

Dan Vasile-Dumitru 

PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

O bună strategie de dezvoltare înseamnă creșterea veniturilor, crearea de locuri 

de muncă, dezvoltarea economică și ocuparea forţei de muncă prin acţiunea 

sinergică a tuturor factorilor implicaţi şi prin valorificarea cât mai eficientă a 

resurselor disponibile, a mediului şi a patrimoniului cultural local. 
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PARTEA I – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE 

1. Cadru natural 

1.1. Aşezare geografică 

Din punct de vedere administrativ, comuna Ibănești din județul Mureș, face parte din 

Regiunea de Dezvoltare Centru, fiind situată în estul județului Mureș, localitatea 

învecinându-se în partea de răsărit cu judeţul Harghita, la sud cu ţinutul Sovatei, comuna 

Chiheru de Jos, la vest cu localitatea Gurghiu iar spre nord cu următoarele comune: 

Hodac, Stânceni şi Lunca Bradului. 

Situată la 20 km est de oraşul Reghin și la 58 km nord de Sovata, în 

Depresiunea Gurghiului, pe cursul superior al râului Gurghiu, localitatea are în componență 

10 sate, sediul administrativ fiind în Ibănești. Altitudinea medie este de 530-570 m.  

Figura nr. 1 Localizarea comunei Ibănești la nivelul județului Mureș 

 

Sursa: www.casmures.ro 

http://www.casmures.ro/
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Cele 10 sate cu etimologia denumirilor lor sunt prezentate în continuare1: 

 Blidireasa - Originea numelui provine de la o ocupaţie tradiţională „blidar” = „olar” 

– „blidireasă”  = femeie  care face blide (farfurii din lut), poreclă împrumutată de 

localitate şi de împrejurimi. 

 Brădețelu - Termen derivat de substantivul colectiv „brădet” + sufixul diminutival 

– el, sat ce se situează la poalele unei păduri de brad. 

 Dulcea - Denumirea satului provine de la pârâul cu acelaşi nume – apa acestui 

pârâu fiind lipsită de unele sărări, este „dulce”. 

 Ibănești - Termen de origine slavă cu următoarea evoluţie fonetică Liuban – 

Luban – Lubăneasa – Ibăneşti:  În 1453 localitatea se numea Lybanfalva; actuala 

denumire o întâlnim începând cu anul 1850. 

o Isticeu - Localitate aparţinătoare satului Ibăneşti, nu figurează ca unitate 

administrativă (sat) a comunei Ibăneşti. Numele de Isticeu îl poartă şi pârâul 

care traversează satul în drumul său spre vărsare în Râul Gurghiu.  

o Pietroasa - Loc cu multă piatră, stânci, roci vulcanice măcinate de ape sunt 

prezente printre locurile de fâneţe sau păşuni. Casele din Pietroasa aparţin 

satului Ibăneşti şi Ibăneşti Pădure.  

 Ibănești Pădure (Podu Runcului) - Termen de origine latină runcus (lat.) = 

„defrişare” sau „cusătură” un loc într-o pădure, curăţat de arbori, de mărăcini, 

pentru a putea fi cultivat. 

 Lăpușna – nume dat localității după pârâul omonim ce izvorăște de la poalele 

Muntelui Bătrâna și traversează localitatea. 

 Pârâul Mare - Toponimicul desemnează o realitate, pârâul ce trece printre casele 

satului, în timpul ploilor torenţiale se revarsă. 

 Tireu - Satul poartă numele Pârâului Tireu, afluent al Râului Gurghiu. 

 Tisieu - Satul poartă numele Pârâului Tisieu, afluent al Râului Gurghiu. 

 Zimți - Denumirea satului provine de la terenul accidentat, dealurile alternează cu 

pâraiele repezi care au „săpat” văi adânci sub forma unor „zimţi”. 

 

 

 

 

                                                           
1 - http://www.e-primarii.ro/  

http://www.e-primarii.ro/
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Scurtă monografie a comunei Ibănești2 

1453 – prima atestare documentară a localităţii Ibăneşti; 

1599 – 1600 – locuitorii din Ibăneşti i se alătură companiei lui Mihai Viteazul din 

Moldova; 

1848 – 1849 – locuitorii Văii Gurghiului au făcut parte din Legiunea a XII – a condusă de 

Constantin Roman Vivu şi-au trimis reprezentanţii la Marea Adunare Naţională de la Blaj; 

1877 – 1878 – Războiul pentru Independenţa României : 30 de contribuabili din Ibăneşti 

sprijină prin donaţii dotarea armatei române cu suma totală de 16 florini şi 10 cruceri, 2 

taleri şi 2 merindare; 

1914 – 1918 – Primul război mondial – lupte grele se dau în Valea Gurghiului între 5 

septembrie şi 4 octombrie 1916; 

1932 – S-a ridicat Monumentul Eroilor din Ibăneşti cu sprijinul financiar al Dr. Eugen 

Nicoară, preşedinte al Despărţământului A.S.T.R.A – Reghin, fiu al Ibăneştiului; 

1921 – Reforma agrară – sunt împroprietăriţi din Ibăneşti din teritoriul statului „Lunca 

Iepuri” şi „Lunca Zâmţi” - invalizii, văduvele şi orfanii de război cu suprafaţa de 10 

jugăre şi 6 stânjeni 

 

 

Stema comunei3 Ibănești 

Stema comunei Ibănești, se compune dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. 

 În partea superioară, în câmp albastru, se află trei brazi de argint; 

 În vârful scutului, în câmp rosu, se află un cap de cerb de aur; 

 Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn 

crenelat. 

Brâul undat simbolizează râul Gurghiu. Brazii și capul de cerb reprezintă bogăția silvică și 

cinegetică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are 

rangul de comună. 

 

                                                           
2 - http://www.ibanesti.ro/  
3 - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Chetani, Ibănești, Mădăras, Sânpaul, Sântana de Mureș, Solovăstru, 
Stânceni, judetul Mureș, publicat în Monitorul Oficial nr. 644, septembrie 2008 

http://www.ibanesti.ro/
http://www.dsclex.ro/legislatie/2008/septembrie2008/mo2008_644.htm#hg867
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1.2. Suprafaţă  

Suprafața ocupată de terenuri este de 31.890 ha4 în exploatare, din care: 

 30.590 ha sunt terenuri agricole; 

 1.300 ha reprezintă teren intravilan. 

Numărul de locuințe este de 1.8955 din care: 

 99,68 % (1.889 locuințe) sunt în proprietate majoritar privată; 

 0,32 % (6 locuințe) sunt în proprietate majoritar de stat. 

Suprafața locuibilă6 luată în evidență în anul 2011 este de 100.862 mp, urmând ca în anul 

2012, aceasta să crească la 101.026 mp. 

Suprafața ocupată cu construcții este de 174 ha de teren, conform datelor cuprinse în Fișa 

localității comunei, furnizate de DJS Mureș. 

 

1.3. Locuitori  

Populație stabilă conform Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011 este de 

4.357 locuitori din care: 

 De sex masculin sunt luați în evidență 2.222 locuitori 

 De sex feminin sunt luați în 2.135 locuitori. 

Conform rezultatelor preliminare a Recensământului Populației și Locuințelor din anul 

2011, publicate pe site-ul www.recensamantromania.ro , Tabel 4 – Persoane înregistrate 

la Recensământul din anul 2011, pe sexe – rezultate preliminare, la nivelul comunei 

Ibănești, din total, 4.034 persoane erau prezente în comună. 

 

Figura nr. 2 Structura populaţiei stabile la nivelul comunei Ibăneşti, judeţul Mureş 

 

Sursa: Prelucrare realizată pe baza Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011  

                                                           
4 - Date furnizate de Compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Ibănești 
5 - Fișa localității Ibănești, județul Mureș, furnizată de DJS Mureș 
6 - Fișa localității Ibănești, județul Mureș, furnizată de DJS Mureș 

Masculin

51%

Feminin

49%

http://www.recensamantromania.ro/
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1.4. Reţea hidrografică 

Reţeaua hidrografică a comunei Ibănești este constituită din rețeaua hidrografică a râului 

Gurghiu, afluent al Mureșului pe cursul său superior. De sub masivele Bătrâna și Saca 

Mare izvorăsc marea majoritate a afluenților Gurghiului: Pârâul Negru, Fâncel, Fătăciuniţa, 

Tisieu, Tireu, Isticeu, Valea Caşvei, pe dreapta, iar în stânga Călin, Sirodul, Prislopul, 

Bucin, Floreşti, Dulcea, Pietroasa şi Orşova. 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, bazinul morfohidrografic al Gurghiului7 include 

patru comune, alcătuite din 30 de sate, cele mai multe sate aparţinând comunelor  

Ibăneşti (10 sate) şi Gurghiu (10 sate). 

Bazinul hidrografic al Gurghiului este situat în partea estică a Depresiunii Transilvaniei, 

suprapunându-se ariei vulcanice a Munţilor Gurghiu, în partea estică a  bazinului şi unităţii 

deluroase a Subcarpaţilor Reghinului şi culoarului terasat al Mureşului, în partea vestică.  

Forma bazinului morfohidrografic este uşor alungită, cu dezvoltare asimetrică, afluenţii de 

pe stânga ai Gurghiului având o lungime mai redusă în raport cu cei de pe dreapta. 

Lungimea râului Gurghiu este de 55 km, iar suprafaţa bazinului morfohidrografic este de 

aproape 585 km².  

Conform datelor cuprinse în Fișa localității comunei Ibănești, furnizată de DJS Mureș, la 

nivelul comunei suprafața ocupată cu ape și bălți este de 42 ha de teren. 

Figura nr. 3 Localizarea bazinului hidrografic al râului Gurghiu 

 

Sursa: Extras din Teza de doctorat “Riscurile naturale şi dezvoltarea  durabilă în bazinul morfohidrografic al  
Gurghiului”, Cluj-Napoca, 2011, Doctorand Maria-Luminița Neagu 

                                                           
7 - Riscurile naturale şi dezvoltarea durabilă în bazinul morfohidrografic al  Gurghiului, teză de doctorat Cluj-Napoca, 
2011, Maria-Luminița Neagu 
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Debitele cele mai mari sunt înregistrate primăvara, ca urmare a topirii stratului de zăpadă 

şi a precipitaţiilor de primăvară (aprilie-mai). Debite mari sunt înregistrate vara, în urma 

ploilor convective. Cu totul excepţional, sunt înregistrate debite mari iarna, pe fondul unei 

încălziri bruşte a vremii, cum s-a întâmplat în 27 decembrie 1995. Cele mai mari debite ale 

râului măsurate între 1986 şi 2009 la postul hidrometric Ibăneşti (460 m) s-au înregistrat 

în anii 1995 (199 mc/s), 2000 (182 mc/s) şi 2006 (86.5 mc/s), producându-se viituri, 

pagubele înregistrate fiind cele mai însemnate în anul 1995. 

 

1.5. Climă 

Cea mai mare suprafaţă a comunei se încadrează în zona climei specifice contactului dintre 

deal și munte cu uşoare diferenţieri de la est la vest. Dispunerea reliefului pe trepte 

altitudinale influenţează în mod direct climatul (cu temperaturi care scad treptat cu cât 

creşte altitudinea). Climatul temperat-continental prezintă diferite nuanţări între zonele 

colinare şi domeniul montan, temperatura medie fiind cuprinsă între 6º şi 8º C.  

Iarna are o durată relativ lungă, stratul de zăpadă acoperă solul în mod continuu, 

începând din luna decembrie şi până la sfârşitul lunii martie. 

Precipitaţiile medii anuale8 se încadrează între 800 şi 950 mm, maximul de precipitaţii fiind 

atins la Fâncel: 1.244,2 mm/an, cu un maxim în luna iunie și un minim în februarie. 

Frecvent se înregistrează geruri timpurii şi târzii. Iarna precipitaţiile sunt bogate, stratul de 

zăpadă în munţi atingând grosimea de 0,75 m – 2,5 m. (în anul 1975/1976). 

Primăvara sunt înregistrate ploi abundente, care favorizează adesea declanşarea unor 

procese geomorfologice. Combinarea fenomenului de încălzire bruscă a vremii la începutul 

primăverii cu ploile abundente determină debite ridicate, astfel de situaţie ducând adesea 

la viituri. Maximul de precipitaţii este atins în luna iulie, atât la postul hidrometric Lăpuşna 

(815 m), cât şi la postul hidrometric Ibăneşti (460 m). 

Regimul eolian este caracterizat printr-o frecvenţă mare a vânturilor din N-NE, din direcţia 

Munţilor Călimani. Frecvenţa şi intensitatea acestor vânturi se concretizează prin 

doborâturile de vânt înregistrate în ultimul deceniu. 

 

1.6. Relief 

Comuna se află în inima Munţilor Gurghiului în care s-au păstrat cel mai bine aparatele 

vulcanice ale suprastructurii. Acestea sunt constituite dintr-o calderă principală, 

înconjurată de conurile vulcanice cu înălţimi mai reduse decât în celelalte două masive, 

                                                           
8 - Riscurile naturale şi dezvoltarea  durabilă în bazinul morfohidrografic al  Gurghiului,  teză de doctorat Cluj-Napoca, 
2011, Maria-Luminița Neagu 
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aflate la altitudini de 1.500-1.700 m. La baza conurilor se întind platourile de lavă 

vulcanică, între 1200-1400 m, urmate de aglomeratele vulcanice şi piroclastite între 850-

1.100 m. 

În partea estică a bazinului domină versanţii cu un profil convex, fiind mai abrupţi şi cu 

pante mai accentuate. Se remarcă gradul mare de acoperire cu vegetaţie de conifere. În 

zona piemontană, versanţii coboară uşor în trepte, cu lungi trene de grohotiş la baza lor. 

Versanţii din zona depresionară au mai degrabă un profil concav, fiind uşor ondulaţi. 

În ceea ce priveşte expoziţia versanţilor, dominanţi sunt versanţii cu expoziţie nordică, 

urmaţi de versanţii cu expoziţie vestică şi nord-vestică. Înclinarea versanţilor cunoaşte 

valori mai ridicate în zona montană, dar în general domină pantele cu valori cuprinse între 

2.1°- 5° şi cele cu valori între 5.1° – 15°.  

Valea comunei Ibănești este mărginită de masivele Fâncel (1.684 m), Bătrâna (1.634 m), 

Tătarca (1.688 m) şi Vârful Saca (1.777 m). 

 

Figura nr. 4 Harta geografică a județului Mureș 

 

 

Sursa: www.pe-harta.ro 

http://www.pe-harta.ro/
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Aspecte geologice specifice zonei montane limitrofe 

Pădurile sunt situate în Munţii Gurghiului din grupa central-vestică a Carpaţilor Orientali. 

Din punct de vedere geologic, zona aparţine pliocenului superior cu carapacea formată din 

produsele fazei levonţiene puternic dezvoltată, Munţii Gurghiului fiind de natură vulcanică.  

Erupţiile cu andezite şi conglomeratele respective au început în Dacian şi Devanţian, 

continuând în Cuaternarul inferior. Dacitele sunt roci mai vechi care reprezintă o fază 

Sarmatică inferioară cu care se consideră că au început erupţiile vulcanice. Unitatea 

geomorfologică dominantă în această zonă este versantul – configuraţia terenului fiind în 

cea mai mare parte ondulată. Caldera vulcanică, străjuită de vârfurile Tătarca 1.655 m, 

Seaca Mare 1.777 m, Seaca Mică 1.732 m şi Poiana Sirod 1.229 m, este tipică pentru 

caracterizarea erupţiilor vulcanice.  

Pereţii interiori calderei vulcanice sunt foarte abrupţi, cu scurgeri de lespezi iar forma este 

circulară, cu o deschidere spre Valea Secuieu. Înclinarea medie a versanţilor în zona 

protejată este de peste 25° iar expoziţia generală parţial însorită şi umbrită, dar din cauza 

reţelei geografice, apar expoziţii variate dând aspectul unui relief frământat. În jurul 

vârfului Seaca, spre bazinul Nirajelor se întâlneşte un platou. 

 

1.7. Vegetaţie 

În bazinul morfohidrografic al Gurghiului, vegetaţia9 prezintă o etajare în funcţie de 

altitudine, pădurile acestui bazin ocupând mai mult de jumătate din suprafaţa lui, gradul 

de împădurire a bazinului fiind de peste 60%. Pădurile din cadrul acestui bazin prezintă o 

etajare în funcţie de climat şi de altitudine: până la înălţimea de 600 m domină foioasele, 

între 600-1.000 m se găsesc răşinoase în amestec cu foioase (etajul dominant), în timp ce 

răşinoasele pure se află la altitudini de peste 1.000 de metri. Speciile dominante sunt fagul 

şi molidul. 

Pe lângă cele menționate mai sus mai pot fi menționați arbori și arbuști (bradul alb, fagul, 

molidul, alunul, zmeurul, murul, afinul, fragii, jneapănul, ienupărul, aninul), plante 

medicinale (măcieşul, socul, izma sunt folosite în tratamentul diferitelor boli) și plante 

perene (narcise, bulbuci, garofiţe, campanule, stânjenei de baltă, ghiocei şi căldăruşe). 

Zone protejate 

Rezervația naturală de molid de rezonanţă Lăpuşna10 

Pădurea este constituită ca rezervaţie de seminţe forestiere pentru specia molid, aflată în 

etajul molidişurilor. Valoarea genetică a arborilor este de o mare însemnătate având în 

                                                           
9 - http://www.ibanesti.ro/  
10 - www.apmms.anpm.ro  

http://www.ibanesti.ro/
http://www.apmms.anpm.ro/
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vedere aspectele fenotipice. Sunt arborete pure, pluriene, natural fundamentale de 

producţie superioară cu tip de floră Oxalis-Dentaria.  

Compoziţia arboretelor este de 90% molid şi 10% specii de brad şi fag. Vârsta arboretelor 

depăşeşte la elementul molid 170 de ani, dar datorită caracterului de pădure plurienă 

avem în compoziţie şi arborete de 110-120 ani.  

Există regenerare naturală de molid de 15-20 ani pe 10% din suprafaţă. Mărimea 

exemplarelor este excepţională, astfel diametrele medii la molid depăşesc 65-75 cm, 

înălţimile medii depăşesc 35-38 m. Arboretele sunt afectate de doborâturi de vânt şi de 

uscare slabă. 

Parcul Natural de interes național Seaca11 

Ecosistemul determinant al ariei protejate este cel forestier. Pădurile sunt caracteristice 

etajului fitoclimatic al munţilor mijlocii, tipul de staţiune predominant fiind cel montan de 

molidişuri (65%). Factorii ecologici determinanţi sunt altitudinea, condiţiile de sol, panta 

versanţilor şi expoziţia, care au determinat ca majoritatea arboretelor să fie de 

productivitate mijlocie. În etajul montan de amestecuri (35%) se găsesc predominant 

arboretele de productivitate superioară.  

Ca formaţii forestiere predomină molidişurile pure (68%), urmate de amestecuri de molid, 

brad şi fag (22%) şi molideto-făgetele (9%). Pădurile natural-fundamentale în bazinul 

Gurghiului reprezintă 51%, pădurile artificiale de productivitate superioară şi mijlocie 39%.  

Extinderea pădurilor artificiale a fost posibilă datorită politicii de extindere a răşinoaselor 

din regimul trecut. Pădurile de limită fiind caracterizate printr-o deosebită fragilitate 

ecologică şi îndeplinind funcţii multiple (antierozionale, hidrologice, climatice) au fost 

amenajate în regim de conservare deosebită.  

Pădurile de interes ştiinţific şi de ocrotire al genofondului şi ecofondului forestier sunt 

reprezentate de arboretele considerate rezervaţii pentru producerea de seminţe forestiere, 

respectiv de pădurile destinate ocrotirii cocoşului de munte. În anul 1995 pădurile din zona 

Seaca au fost afectate de doborâturi masive datorate vânturilor puternice. Exploatarea 

doborâturilor a fost mult întârziată, din această cauză se observă înmulţirea în masă a 

dăunătorilor biotici ai pădurilor, care atacă la răşinoase scoarţa şi lemnul. 

 

1.8. Faună 

Fauna este constituită din cerbi, cerbul lopătar, râsul, jderul, mistreţul, lupul, căpriorul, 

cocoşul de munte, buha, huhurezul ş.a. în apele curgătoare de munte, sunt specii de 

păstrăv, lipan, mreană, clean, grindel, rac şi ţipar. 

                                                           
11 - www.apmms.anpm.ro 

http://www.apmms.anpm.ro/
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Fondul de vânătoare din Lăpuşna a fost fond de vânătoare al coroanei regale iar în vechiul 

regim a fost fond de vânătoare prezidenţial. Din această zonă s-au recoltat mai multe 

trofee de valoare mondială la cerbi, urşi, lupi. Zona reprezintă şi în prezent un interes 

cinegetic deosebit, dar este afectat grav de braconaj. Instituirea regimului de vânătoare 

controlată prin crearea rezervaţiei peisagistice va putea contribui la refacerea efectivelor 

într-un habitat favorabil vânatului mare. 

Pentru ocrotirea cocoşului de munte sunt delimitate suprafeţe de pădure cu destinaţie 

specială. În pâraiele rezervaţiei cu capacitate biogenetică bună se găseşte păstrăvul 

indigen, păstrăvul fântânel şi păstrăvul curcubeu. Pâraiele oferă condiţii de relief variate cu 

porţiuni mai deschise sau mai înguste, cu unele abrupturi, existând condiţii excelente de 

recreere şi agrement prin pescuit. 

 

1.9. Soluri 

Comuna este situată în Munţii Gurghiului, la obârşia Văii Gurghiului fiind o zonă specifică 

de munte cu văi şi culmi pronunţate. Munţii Gurghiului sunt munţi vulcanici, formaţi din 

andezite şi conglomerate aparţinând din punct de vedere geologic pleistocenului superior. 

Rocile mai vechi sunt dacitele, iar sub influenţa factorilor externi a început procesul de 

mineralizare, formându-se astfel soluri profunde foarte bogate în humus cu o circulaţie 

bună a apei şi substanţelor nutritive. 

Învelişul de soluri se compune dintr-o diversitate de tipuri, subtipuri, varietăţi. Astfel, pe 

cuprinsul bazinului au fost identificate şase clase de soluri, fiecare cuprinzând mai multe 

tipuri şi subtipuri de soluri. Dominante sunt tipurile de soluri care aparţin claselor 

andosoluri (AND) şi cambosoluri (CAM), la care se adaugă luvisoluri, protisoluri, 

antrisolurilor şi spodisoluri. 

 

1.10. Resurse ale subsolului 

Pe arealul Văii Gurghiului există rezerve considerabile de depozite mobile de bolovăniş, 

pietriş şi balast, extrase în numeroase puncte şi folosite ca materiale de construcţie brute 

sau prelucrate industrial. Astfel de rezerve potenţiale de agregate minerale se întâlnesc  

pe cursul râului Gurghiu în zona localităţilor Ibăneşti, Hodac, Gurghiu. 

Substanţele minerale terapeutice12 cuprind întreaga gamă de substanţe minerale, ape de 

zăcământ, lacuri sărate, nămoluri sapropelice, gaze mofetice. În această categorie se 

încadrează apele sărate de la Sovata, Gurghiu, Jabeniţa, Ideciu de Jos, Brâncoveneşti, 

Uila. Dintre acestea se remarcă renumele european al staţiunii balneare Sovata.  

                                                           
12 - Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

http://apmms.anpm.ro/
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1.11. Analiza SWOT a cadrului natural 

Puncte tari Puncte slabe 

 Acces facil prin părțile de nord, vest 

și sud ale județului Mureș 

 Situarea în arealul bazinului geografic 

al Gurghiului 

 Comuna cu întinderea cea mai mare 

din județul Mureș 

 Comuna este amplasată în Rezervația 

Naturală de molid Lăpușna și Parcul 

Natural de interes național Seaca 

 Existența plantelor medicinale și a 

fructelor de pădure 

 Faună bogată, interes cinegetic 

deosebit 

 Rezerve considerabile de depozite 

mobile de bolovăniş, pietriş şi balast 

 

 Distanță semnificativă față de reședința 

administrativă a județului 

 Ponderea ridicată a reliefului montan 

limitează extinderea așezărilor și 

activităților umane 

 Accesul în zona montană este limitată 

de încadrarea Văii Gurghiului de 

versanți abrupți, văluriți și acoperiți de 

grohotișuri și formațiuni sedimentare 

specifice reliefului vulcanic 

 Ierni îndelungate și durată mare a 

menținerii stratului de zăpadă 

 Densitatea scăzută a populației 

 Calitatea solurilor limitează 

diversificarea culturilor agricole 

Oportunităţi Ameninţări 

 Potențial turistic datorat reliefului 

variat: Munții Gurghiului și râul 

Gurghiu 

 Apropierea de stațiunile balneare 

recunoscute 

 Proximitatea față de resursele 

minerale cu rol terapeutic 

 Fond peisagistic generos 

 

 Fauna din zonă este afectată de 

braconaj, iar fondul forestier este 

afectat de exploatare ilegală 

 Dispunerea bazinului hidrografic și 

regimul pluvio-nival specific etajului 

climatic crește probabilitatea producerii 

de inundații sau forme de eroziune 

extremă a solurilor (alunecări, scurgeri 

pe versanți, etc.) 

 Vânturile dinspre Munții Călimani 

produc adesea doborâturi ale fondului 

forestier 

 Substratul pedologic rezultat din 

alterarea rocilor vulcanice limitează 

extinderea zonelor construite și a celor 

exploatate agricol 
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Concluzii capitol 1. Cadru natural 

Comuna Ibănești este amplasată într-un cadru natural ce permite extinderea în bune 

condiții a așezărilor și activităților umane, beneficiind de un fond forestier generos, un 

climat echilibrat, faună bogată și un fond peisagistic atractiv. 

Suprafețele agricole extinse  cultivate în principal cu plante furajere și culturi de boabe 

necesită o utilizare intensă, suprafața mare atrage după sine o valorificare și administrare 

greoaie. 

Zona necesită o supraveghere mai atentă a unor potențiale hazarde cum ar fi inundațiile și 

fenomenele infracționale de tipul tăierilor ilegale de lemne și braconajul. 

Potențialul turistic și economic al zonei nu trebuie neglijate, existând posibilitatea 

valorificării oportunităților oferite de cadrul natural specific. 
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2. Demografie 

2.1. Populaţie 

Analiza modificărilor demografice înregistrate la nivelul unei comune oferă informații cu 

privire la tendințele demografice din următoarea perioadă. În contextul în care evoluția 

demografică a populației la nivelul României este caracterizată prin îmbătrânirea 

populației, model demografic reprezentat prin scăderea ratei natalității manifestată 

concomitent cu sporirea speranței de viață, reflectată într-o structură a populației cu o 

vârstă mai înaintată, prezenta analiză își propune să urmărească îndeaproape care sunt 

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

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

segmentului finanțelor publice, etc.  

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

fundamentarea programelor de dezvoltare economică şi socială. 

Pentru realizarea unei analize demografice la nivelul comunei Ibănești se vor utiliza datele 

rezultate în urma Recensământului Populației și Locuințelor realizat in anul 2011. 

 

2.1.1. Populaţia pe grupe de vârstă 

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

observăm că la nivelul comunei Ibănești, paritatea populației de gen feminin și masculin 

este echilibrată, cu o ușoară superioritate a persoanelor de gen masculin. 

 

Tabel nr.  1 Populația stabilă a comunei Ibănești, județ Mureș la nivelul anului 2011 

 0-14 ani 15-40 ani peste 40 ani Total 

Masculin         348              810              1.064               2.222      

Feminin         331              692              1.112               2.135      

Ambele sexe         679           1.502              2.176               4.357      

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor furnizate de DJS Mureș  - Recensământul Populației și 

Locuințelor din anul 2011 
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Populația cu vârstă școlară deține o pondere scăzută ca urmare a scăderii ratei natalității 

în ultimii ani, scăderea ratei fertilității și a modificării comportamentului demografic al 

femeilor, în mediul rural predominând familiile cu doi copii. 

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

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

La nivelul comunei Ibănești, ponderea populației vârstnice depășește cu aproximativ 7% 

ponderea populației tinere, cel mai mare procent fiind ocupat de populația cu vârstă 

mijlocie și cu putere de muncă, respectiv 62,02%. 

 

Figura nr. 5 Structura populației pe grupe de vârstă – tineri vs. persoane vârstnice 

 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor furnizate de  

DJS Mureș – Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 

 

Ponderea scăzută a populației tinere poate constitui un motiv de îngrijorare pentru 

perioada următoare întrucât tendința va fi de creștere a numărului persoanelor cu vârstă 

de pensionare, ce vor avea nevoie de susținere din partea populației tinere. 

Tinând cont de faptul că populația vârstnică deține o pondere semnificativă în structura 

comunei Ibănești, respectiv 22,40%, este necesar ca sistemul de pensii să aibă 

capacitatea de a asigura o finanțare suficientă pentru a putea acoperi această formă de 

“remunerare” a persoanelor devenite inactive. 
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Figura nr. 6 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă la nivelul comunei Ibănești, 

jud. Mureș (2011) 

 

 

Analizând structura populației comunei Ibănești pe grupe de vârstă și ținând cont de 

gruparea pe sexe se constată următoarele: 

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

feminin, depășind-o în valori absolute cu 17 persoane; 

 Grupa 15-40 ani – populația de gen feminin este devansată în valori absolute, de 

populația de gen masculin, diferența fiind de 118 indivizi; 

 Grupa peste 40 ani – balanța se înclină în favoarea persoanelor de gen feminin, care 

la nivelul acestei grupe dețin majoritatea, respectiv 1.112 persoane, față de 1.064 

persoane de gen masculin. 

Analizând datele cuprinse în Fișa localității Ibănești, furnizată de DJS Mureș se constată că 

la nivelul anului 2011, natalitatea era de 11,24 ‰ iar mortalitatea de 12,63 ‰, astfel 

ritmul de creștere a populației comunei este marcat de un spor natural negativ de -1,39 

‰. 
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Figura nr. 7 Starea civilă a populației din comuna Ibănești, jud. Mureș -2011 

 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor furnizate de  

DJS Mureș – Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 

 

Conform figurii anterioare, populația necăsătorită deține al doilea loc ca pondere în 

populația comunei Ibănești, aceasta fiind grupa de populație cu cea mai mare flexibilitate 

și disponibilitate în modificarea statisticilor mișcării naturale a populației.  

În lipsa unei oferte concrete de locuri de muncă pe piața locală, populația necăsătorită, va 

avea capacitatea de a se reloca în funcție de oferta regională de pe piața muncii. Este 

necesară conturarea unui profil al nivelului de pregătire și formare profesională a acestei 

părți a populației, astfel încât să fie identificate și create locuri de muncă care să asigure 

stabilitatea populației la nivelul comunei Ibănești. 

La nivelul comunei trebuie monitorizate atent familiile monoparentale, întrucât analizate 

împreună, segmentele populației divorțate și văduve, însumează o pondere semnificativă. 

În cursul anului 2012, au fost înregistrate la Oficiul Stării Civile la care este arondată 

comuna Ibănești, solicitări pentru 17 căsătorii și 2 divorțuri13. 

La nivelul comunei Ibănești, din punct de vedere etnic, populația este formată majoritar 

din români, în proporție de 97,93%. Restul etniilor au o pondere nesemnificativă în total, 

respectiv 0,18% maghiari, iar pentru 1,88% din total nu există informații disponibile cu 

privire la apartenența etnică. 

Structurarea populației comunei Ibănești după limba vorbită respectă în linii generale, 

structura etnică, astfel populația majoritară alcătuită din români determină și populația 

majoritară vorbitoare de limbă română, respectiv 97,98%. 

                                                           
13 - Fișa localității Ibănești, județul Mureș, furnizată de DJS Mureș 
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Din punct de vedere a structurii confesionale, populația comunei Ibănești este majoritar de 

credință ortodoxă, respectiv 88%, greco-catolicii deținând următorul procent semnificativ, 

5%. Celelalte confesiuni declarate dețin procente de sub 5%, respectiv: penticostali 1%, 

adventiști de ziua a șaptea 3%, alte religii 1%, iar pentru 2% din populație nu există 

informații cu privire la apartenența religioasă. 

 

Figura nr. 8 Structura populației comunei Ibănești, județul Mureș după nivelul de 

educație – 2011 

 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor furnizate de  

DJS Mureș – Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 

 

Din punct de vedere a pregătirii educaționale, populația a urmat în pondere majoritară 

învățământul secundar, aceștia având acces la serviciile de învățământ secundar în 

unitățile de pe raza comunei Ibănești. Integrați pe piața muncii, aceștia sunt adesea 

remunerați la un nivel scăzut, asigurându-le strict venituri de subzistență. 

Populația care a urmat doar școala primară se situează pe locul II în ierarhie, procentul 

ridicat atrăgând un semnal de alarmă cu privire la rata ridicată a abandonului școlar.  

Cauze locale identificate 

 Lipsa resurselor financiare necesare continuării studiilor 

 Implicarea copiilor în activitățile agricole 

 Modelul educațional oferit de părinți/familie – majoritatea au studii 

primare/secundare 
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Persoanele cu studii superioare din comunitate activează în general în instituțiile cu 

importanță semnificativă la nivelul comunității locale: școli, biblioteci, primărie, dispensar 

medical, poliție, Direcții agricole, etc. 

 

Tabel nr. 2 Structura populației (număr total) care a lucrat în agricultură, după statutul 

juridic al exploataţiilor agricole și după sexe 

3.523 persoane ce au 

lucrat în agricultură 

1.916 bărbați 

1.607 femei 

 

3.508 persoane – exploatații agricole fără personalitate juridică 

15 persoane – exploatații agricole cu personalitate juridică 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș – 

Recensământul General Agricol 2010 

 

Întrucât cea mai mare parte a populației din comuna Ibănești activează în sectorul agricol, 

este relevantă analizarea gradului de pregătire educațională a acestora. 

Din rândul persoanelor luate în evidență în urma Recensământului General Agricol din 

2010, având statut de șef de exploatație agricolă într-o exploatație fără personalitate 

juridică14, se consemnează următoarele: 

 1.670 persoane au doar experiență din practica agricolă 

 32 persoane au pregătire agricolă de bază 

 3 persoane pregătire agricolă completă 

Din rândul persoanelor luate în evidență în urma Recensământului General Agricol din 

2010, având statut de șef de exploatație agricolă într-o exploatație cu personalitate 

juridică15, se consemnează următoarele: 

 8 persoane au doar experiență din practica agricolă 

 1 persoană are experiență agricolă de bază 

 

                                                           
14 - Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 - Tabelul 38a. Şeful exploataţiei 
agricole fără personalitate juridică (număr total) după nivelul de instruire al acestuia, pe localităţi 
15 - Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 - Tabelul 38a. Şeful exploataţiei 
agricole fără personalitate juridică (număr total) după nivelul de instruire al acestuia, pe localităţi 
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Tabel nr. 3 Structura populației (număr total) care au lucrat în agricultură, pe grupe de 

vârstă și sexe 

 Grupă de vârstă (ani) TOTAL 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65 

Femei 152 194 285 292 262 432 1.607 

Bărbați 224 227 341 421 352 351 1.916 

Total 376 421 616 713 614 783 3.523 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Mureș – 

Recensământul General Agricol 2010 

 

Analizând datele din tabel, se constată: 

 O superioritate a ocupării bărbaților în activitățile agricole 

 Grupa de vârstă de peste 65 ani este cea mai activă în sectorul agricol 

 Îmbătrânirea populației din agricultură, ținând cont că aproximativ 40% din populația 

activă în agricultură are peste 55 ani 

 lipsa interesului populației tinere pentru sectorul agricol 

Conform datelor existente în Fișa localității pentru anul 2012, furnizate de DJS Mureș, la 

nivelul comunei Ibănești, 409 persoane lucrează cu forme legale de muncă, dintre care 

cea mai mare parte a acestora, respectiv 32,5% (respectiv 133 persoane) activează în 

industria prelucrătoare, cel mai probabil în prelucrarea materialului lemnos. O pondere 

semnificativă este deținută de populația ocupată în agricultură, respectiv 21,51% din 

totalul persoanelor care lucrează cu forme legale. O infrastructură de învățământ 

dezvoltată presupune mobilizarea forței de muncă în domeniu, prin urmare, 55 persoane 

sunt angajate cu forme legale în învățământ. 

Diferența semnificativă între numărul mare de persoane ce sunt ocupate în agricultură și 

cele ce lucrează efectiv cu forme legale de lucru, e dată de faptul că majoritatea populației 

lucrează în exploatații de tip familial, de tip subzistență și semi-subzistență, produsele 

agricole având utilizare în gospodăria proprie, nefiind valorificate pe piață. 

Populația șomeră înregistrată până la finalul anului 2012 este de 83 persoane, din care cea 

mai mare parte este reprezentată de bărbați, 56 persoane (67,46%). 
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2.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

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

detenţie, persoanele înrolate în Armata Naţională şi persoanele plecate peste hotarele ţării 

cu durata absenţei de peste un an. 

Persoane temporar absente sunt înregistrate 272 persoane. 

 

Tabel nr. 4 Structura mobilității persoanelor temporar absente 

Ibănești În țară În străinătate 

Ambele 

sexe 

Masculin Feminin Ambele 

sexe 

Masculin Feminin 

59 34 25 213 121 92 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor furnizate de DJS Mureș – Recensământul Populației și 

Locuințelor din anul 2011 – rezultate preliminare 

 

Persoane temporar prezente – în această categorie sunt incluși: studenţii, persoanele în 

detenţie, persoanele înrolate în Armata Naţională şi persoanele venite din afara hotarelor 

ţării cu durata prezenței de peste un an. 

 

Persoane temporar prezente sunt luate în evidență 10 persoane, din care: 

 6 persoane sunt de gen masculin 

 4 persoane sunt de gen feminin 

 

Persoane plecate pentru o perioadă îndelungată 

La nivelul comunei Ibănești există 3 persoane plecate pentru o perioadă îndelungată , fiind 

plecate în străinătate. 
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2.2. Analiza SWOT a populației 

Puncte tari Puncte slabe 

 Populație preponderent cu vârstă de 

muncă (peste 60% au vârsta între 15 

și 59 de ani) 

 Procent scăzut al persoanelor fără 

studii 

 Populația cu vârstă școlară deține o 

pondere scăzută 

 Populația majoritară are studii sub 

nivelul mediu (gimnaziale) 

 Pondere scăzută a persoanelor cu studii 

profesionale, postliceale sau de maiștri 

 Lipsa pregătirii de specialitate a 

persoanelor active în sectorul agricol 

Oportunităţi Ameninţări 

 Forță de muncă disponibilă pe piața 

locală 

 Forță de muncă ieftină pentru 

antreprenori ca urmare a existenței 

unei oferte generoase și a nivelului 

scăzut de școlarizare 

 Pondere apreciabilă a persoanelor cu 

studii superioare, procent semnificativ 

pentru o comunitate rurală 

 Scăderea ratei natalității, scăderea 

fertilității și modificarea 

comportamentului demografic  

 Intensificarea tendinței migratorii 

 Tendință de accentuare a gradului de 

dependență (raportul dintre persoanele 

vârstnice și cele active) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii capitol 2. Demografie 

Populația comunei Ibănești este constituită preponderent din persoane în vârstă de muncă. 

Din punct de vedere al pregătirii profesionale și educaționale, majoritatea populației are 

studii sub nivelul mediu (primare și gimnaziale) remarcându-se o plafonare la acest nivel. 

Forța de muncă în rândul adulților în principal, nu este suficient instruită pentru a se adapta 

cerințelor de pe piața muncii locale și regionale. 

Ținând cont că populația îmbătrânită depășește ca pondere populația cu vârstă școlară, pe 

viitor trebuie găsite soluții pentru a putea susține populația vârstnică. 

La nivel social trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina tendința migratorie a populației, 

asistarea socială a copiilor ce provin din familii monoparentale și a celor în care părinții sunt 

plecați în străinătate. 

Trebuie intensificat impactul programelor de formare profesională continuă și reintegrarea 

adulților pe piața muncii în vederea unei alinieri corespunzătoare între nivelul de pregătire și 

cerințele de pe piața forței de muncă. 

O pregătire adecvată a antreprenorilor locali în domeniul în care au inițiative investiționale îi 

protejează într-o oarecare măsură de un eșec precoce. 
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3. Activităţi economice și dezvoltare locală 

3.1. Dezvoltare locală și investiții  

În comuna Ibănești funcționează următoarele organizații neguvernamentale16:  

 Asociaţia Crescătorilor de Taurine, în domeniul creşterii animalelor 

 Asociaţia Ibăneşti Orizonturi Noi, în domeniul Cultură, educaţie, sport 

 Asociaţia Proprietarilor de Terenuri Valea Gurghiului, în domeniul gestionare fond de 

vânătoare 

 Asociația pentru promovarea produselor tradiționale de pe Valea Gurghiului 

Analizând baza de date disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro și Rapoartele de selecție a 

proiectelor finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, la nivelul 

comunei Ibănești, jud. Mureș, au fost finanțate proiecte în cadrul următoarelor Măsuri: 

 Măsura 112 – investiție ce vizează modernizarea fermelor cu profil zootehnic; 

 Măsura 123 – investiții ce vizează achiziționarea de echipamente în vederea dotării 

din punct de vedere tehnic a exploatațiilor existente în sectorul producției și 

procesării laptelui și lemnului; 

 Măsura 141 – investiții de finanțare a unor ferme ce funcționează în sistem de semi-

subzistență și a unor afaceri în domeniul apicol; 

 Măsura 313 – proiecte ce au vizat finanțarea dezvoltării infrastructurii turistice 

locale. 

La nivelul comunei există în implementare un proiect integrat finanțat prin PNDR, în cadrul 

Măsurii 322 – “Renovarea și dezvoltarea satelor”, care vizează: 

 Conectarea comunei la rețeaua de alimentare cu apă; 

 Conectarea comunei la rețeaua de canalizare; 

 Dotarea căminului cultural; 

 Achiziție microbuz; 

 Achiziție buldoexcavator.  

Primăria Comunei Ibănești realizează investiții și din surse proprii (buget local) – alei 

pietonale, parcări, iluminat public. 

 

                                                           
16 Sursa: www.cjmures.ro – Baza ONG 2011 

http://www.apdrp.ro/
http://www.cjmures.ro/
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Alte investiții strategice vizate: 

 Modernizarea drumurilor comunale/laterale – 45 km de drum (4 km de drum sunt 

prinși pe proiectul aferent Măsurii 322); 

 Modernizarea drumurilor forestiere care fac legătura cu comuna; 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice prin realizarea de trasee turistice, refugii 

montane, drumuri turistice tematice (Ex. Drumurile Stânilor); 

 Dezvoltarea zonei Lapușna (Primăria este în litigiu cu Romsilva pentru terenul din 

zonă); 

 Finalizare PUG (termen de finalizare – 2015). 

 

3.2. Industrie și servicii  

Activitațile economice principale desfășurate de agenții economici din comuna Ibănești 

vizează preponderent exploatarea resurselor forestiere și prelucrarea acestora. Astfel, în 

urma analizei domeniului de activitate al firmelor înregistrate în comuna Ibănești, după 

codul CAEN principal17, s-a constatat faptul că din cele 77 societăți înregistrate, cea mai 

mare partedin acestea activează în sectorul silviculturii, prelucrării și comerțului cu 

material lemnos în formă brută sau prelucrat. (peste 35 de firme), din care: 

 Silvicultură și alte activități forestiere – 3 firme 

 Exploatare forestieră – 13 firme 

 Activități de servicii anexe silviculturii – 1 firmă 

 Tăierea și rindeluirea lemnului – 16 firme 

 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții – 1 firmă 

 Fabricarea de mobilă – 2 firme 

 Lucrări de tâmplărie și dulgherie – 1 firmă 

 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții – 1 firmă 

 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și 

echipamentelor sanitare – 1 firmă 

 

Începând cu anul 2008, mai multe produse alimentare fabricate în comună au primit 

recunoașterea ca produse tradiționale românești, prin efortul producătorilor SC Mirdatod 

Prod SRL și PF FRANDEŞ IOAN:  

                                                           
17 - Prelucrare proprie pe baza datelor existente pe www.listafirme.ro-2012 

http://www.listafirme.ro/
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 Cașcavalul de Ibănești și cașcavalul afumat de Ibănești,  

 Smântâna de Ibănești,  

 Brânză telemea tradițională de Ibănești,  

 Urdă tradiţională Ibăneşti și Urdă dulce de oaie tradiţională de Ibăneşti “La Pintilică” 

 Brânză burduf Ibăneşti și Brânză de burduf tradiţională de Ibăneşti “La Pintilică” 

 Caş de oaie tradițional de Ibăneşti “La Pintilică”,  

 Telemea de oaie maturată tradiţională de Ibăneşti “La Pintilică”,  

 Specialitățile Cubuleţe condimentate de Ibănești, Ruladă cu mărar și Rulada cu ceapă 

de Ibănești, Ruladă de Ibănești afumată cu piper și Ruladă de Ibănești afumată cu 

boia.   

În 2012, Asociația pentru promovarea produselor tradiționale de pe Valea Gurghiului a 

depus un caiet de sarcini pentru recunoașterea produsului Telemea de Ibănești ca produs 

tradițional, cu denumire de origine controlată.  

 

3.3. Agricultură 

Conform datelor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești,structura 

de folosință a terenurilor se prezintă astfel: 

Suprafața agricolă a comunei Ibănești este de 30.590 ha, repartizate astfel: 

 662 ha de teren arabil, din care: 222 ha porumb, 120 ha cartofi, 46 ha lucernă, 24 

ha trifoi, grâu, orz, etc 

 1.947 ha de pășuni 

 2.133 ha de fânețe 

 25.848 ha de pădure 

Suprafața cu terenuri degradate și neproductive ocupă 382 ha, conform raportărilor 

cuprinse în Fișa localității, pusă la dispoziție de DJS Mureș. 

Întrucât suprafața acoperită de păduri cuprinde peste 25.800 ha, comuna a fost declarată 

zonă montană defavorizată18, conform Ordinului nr. 335 din 10.05.2007. 

 

                                                           
18 -  Extras din Teza de doctorat “Riscurile naturale şi dezvoltarea  durabilă în bazinul morfohidrografic al  Gurghiului” , 
Cluj-Napoca, 2011, Doctorand Maria-Luminița Neagu 
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3.3.1. Exploatări agricole organizate  

Conform datelor publicate în urma Recensământului General Agricol 201019, la nivelul 

comunei Ibănești, exploatațiile agricole existente sunt grupate astfel, după suprafața 

agricolă cultivată: 

 Sub 0,1 ha cultivate – sunt înregistrate 180 exploatații 

 Între 0,1 – 0,3 ha cultivate – sunt înregistrate 231 exploatații 

 Între 0,3 – 0,5 ha cultivate – sunt înregistrate 139 exploatații 

 Între 0,5 – 1 ha cultivate – sunt înregistrate 341 exploatații 

 Între 1 – 2 ha cultivate – sunt înregistrate 392 exploatații 

 Între 2 – 5 ha cultivate – sunt înregistrate 323 exploatații 

 Peste 5 ha cultivate – sunt înregistrate 44 exploatații 

Analizând datele se remarcă gradul ridicat de fărâmițare a terenurilor și lipsa exploatării în 

asociere, doar 44 de exploatații depășesc 5 ha cultivate. 

Conform datelor extrase din statisticile Recensământului General Agricol 2010, la nivelul 

comunei Ibănești este consemnată: 

 existența unei exploatații agricole de plante oleaginoase – soia boabe 

 4 exploatații pentru fân și masă verde 

 1 exploatație porumb verde 

 110 exploatații leguminoase pentru nutreț 

 2 exploatații alte plante pentru nutreț 

În privința culturilor de cereale existente la nivelul comunei sunt consemnate următoarele 

suprafețe: 

 8,89 ha grâu comun și grâu spelt 

 0,40 ha secară 

 6,49 ha orz și orzoaică 

 7,06 ha ovăz 

 102,58 ha porumb 

 0,18 ha alte cereale pentru boabe 

 

                                                           
19 - Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 Tabelul 5a. Exploataţii agricole 
(număr), pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi 
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Segmentul pomiculturii este slab dezvoltat la nivelul comunei analizate, astfel: 

 3,84 ha meri 

 0,18 ha peri 

 0,98 ha pruni 

 0,02 ha cireși și vișini 

 0,49 ha alți pomi fructiferi 

Analizând suprafețele de pășuni și grădini se constată: 

 11,56 ha grădini familiale 

 3.802,44 ha pășuni 

Conform raportărilor înregistrate în urma Recensământului General Agricol, la nivelul 

anului 2010, nu au fost luate în evidență suprafețe amenajate pentru irigat. 

Nivelul de mecanizare al agriculturii20 este scăzut, conform datelor recensământului, la 

nivelul comunei Ibănești sunt în proprietate: 24 tractoare, 16 pluguri pentru tractoare, 1 

combinatoare, 7 grape mecanice, 3 semănători cu tracțiune mecanică, 1 mașină pentru 

erbicidat, 1 combină pentru recoltare, 47 motocositoare, 24 de alte echipamente și mașini 

agricole. 

 

3.3.2. Exploatări zootehnice organizate  

Conform datelor publicate în urma Recensământului General Agricol 201021, la nivelul 

comunei Ibănești, exploatațiile zootehnice dețin în total următoarele efective de animale: 

 861 capete bovine, din care doar 7 sunt deținute de o exploatație cu personalitate 

juridică. Dintre acestea 550 sunt vaci pentru lapte. 

 4.724 capete ovine, din care 4.301 sunt oi fătătoare și montate 

 550 capete caprine, din care 471 capre și tineret femel montat 

 1.455 capete porcine, din care 279 purcei de până la 20 kg, 67 scroafe și scrofițe 

pentru reproducere, iar diferența alte porcine 

 9.390 păsări, din care 7.643 găini pentru ouă 

 244 capete cabaline 

 127 capete iepuri de casă 

 650 familii de albine 
                                                           
20 - Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 - Tabelul 30b. Maşini şi echipamente 
agricole în proprietate (număr), după tipul de maşini şi echipamente agricole utilizate, pe localităţi 
21 - Direcția Județeană de Statistică Mureș – Recensământul General Agricol 2010 - Tabelul 12b. Efective de animale 
(capete) / Familii de albine(număr), pe specii, pe localităţi 



 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ibăneşti,  
judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 

32 

Creșterea ovinelor și bovinelor este facilitată de existența unor suprafețe extinse de pășuni 

atât pentru pășunat liber cât și pentru cultivarea furajelor necesare alimentației animaliere. 

 

Exemplu de bună practică: SC Mirdatod Prod SRL22  

Înființată în anul 1994, fabrica de produse lactate SC 

MIRDATOD PROD SRL, își colectează laptele materie 

primă, de la producători din zona montană, zonă nepoluată, lucru care contribuie la gustul 

și calitatea laptelui. Producătorii care livrează lapte la fabrică sunt în curs de atestare 

ecologică a fermelor pe care le dețin. 

Pentru buna desfășurare a procesului tehnologic firma dispune de un personal calificat și 

are în dotare instalații și utilaje procurate de pe piața europeană. Condițiile de muncă se 

vor perfecta și ușura deoarece firma beneficiază de finanțări externe sub forma proiectelor 

SAPARD și FEADR accesat în 2011. 

 

3.3.3. Exploatări piscicole organizate  

În comuna Lăpușna există o crescătorie de păstrăvi 

cunoscută în zonă, alături de cele de la Gudea din 

apropiere de Stânceni ori Câmpu Cetății, zona fiind astfel 

un mediu favorabil dezvoltării acestui tip de faună. 

 

3.3.4. Silvicultură şi vânătoare  

Fondul de vânătoare din Lăpuşna a fost fond de vânătoare al coroanei regale, iar în 

vechiul regim a fost fond de vânătoare prezidenţial. Din această zonă s-au recoltat mai 

multe trofee de valoare mondială la cerbi, urşi, lupi. Zona reprezintă şi în prezent un 

interes cinegetic deosebit, dar este afectat grav de braconaj.  

Instituirea regimului de vânătoare controlată prin crearea rezervaţiei peisagistice va putea 

contribui la refacerea efectivelor într-un habitat favorabil vânatului mare. Fauna este 

reprezentativă pentru zona pădurilor din munţii mijlocii, cu efective de cerbi, căpriori, urşi, 

mistreţi, râs, lup, cocoşi de munte. Pentru ocrotirea cocoşului de munte sunt delimitate 

suprafeţe de pădure cu destinaţie specială. În pâraiele rezervaţiei cu capacitate 

biogenetică bună se găseşte păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi păstrăvul curcubeu. 

Pâraiele oferă condiţii de relief variate cu porţiuni mai deschise sau mai înguste, cu unele 

abrupturi, existând condiţii excelente de recreere şi agrement prin pescuit. 

                                                           
22 - www.mirdatod.ro  

http://www.mirdatod.ro/
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Castelul Lăpușna, construit între anii 1925-1926, a aparținut regilor României: Ferdinand, 

Carol al II-lea și Mihai I, până în anul 1949, când a fost naționalizat.  

În timpul regimului comunist, castelul a avut rol de „Casă Prezidențială” și castel de 

vânătoare; aici au vânat Hrusciov, Tito sau Jivcov. În prezent, Castelul de la Lăpușna este 

destinat cazării. 

Conform relatărilor reprezentanților Primăriei Ibănești, în zonă există două asociații de 

vânătoare și pescuit private (Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Valea Gurghiului și 

Colegiul Silvic Gurghiu23) ce acoperă un areal de 1.720 ha. 

Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Valea Gurghiului funcționează în baza licenței nr. 

48524 din anul 2010, iar Colegiul Silvic Gurghiu  reprezintă o asociație care are în 

administrare fonduri de vânătoare și funcționează în baza licenței nr. 71. 

 

3.4. Turism  

Zona comunei Ibănești, prin factorii de relief şi de mediu, prin diversitatea şi frumuseţea 

peisajului, prin eterogenitatea etnică şi implicit cea culturală, prezintă multe oferte 

amatorilor de turism montan, cultural, rural, sportiv, ecumenic şi turism pentru tineret. 

Analizând componentele cadrului natural observăm că acestea se împletesc în mod 

armonios cu cele antropice, realizând peisaje geografice de interes turistic care duc la o 

mai mare diversificare a formelor de turism care se pot practica, ceea ce dă în final 

caracteristica principală a turismului din zonă. 

 

3.5.1. Resurse de turism  

Obiectivele turistice din comună pot fi clasificate: 

Patrimoniu natural 

Patrimoniul natural cuprinde ansamblul componentelor și structurilor fizico-geografice, 

floristice, faunistice și biocenotice ale mediului natural a căror importanță și valoare 

ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă și cultural-

istorică au o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversității biologice floristice și 

faunistice, al integrității funcționale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, 

vegetal și animal, precum și pentru satisfacerea cerințelor de viață, bunăstare, cultură și 

civilizație ale generațiilor prezente și viitoare.  

                                                           
23 - www.mmediu.ro , Lista gestionarilor fondurilor de vânătoare pe județe, accesat în 15.01.2014 
24 - www.mmediu.ro ,  Situația licențelor valabile , accesat în 15.01.2014 

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/
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Prin ansamblul componentelor sale, patrimoniul natural al comunei Ibănești are o 

importanță semnficativă la nivelul întregului județ.  

 Molid de rezonanţă Lăpuşna25 

Amplasare: Ibăneşti – sat Lăpuşna 

Suprafața rezervației este de 77,8 ha  

Cale de acces:  

Tg. Mureş DN 15 – Reghin DJ 153C – Gurghiu – DF 

Tipul rezervaţiei: Forestieră 

 

Vegetaţie 

Pădurea este constituită ca rezervaţie de seminţe forestiere 

pentru specia molid, aflată în etajul molidişurilor. Valoarea 

genetică a arborilor este de o mare valoare având în vedere aspectele fenotipice. Sunt 

arborete pure, pluriene, natural fundamentale de producţie superioară cu tip de floră 

Oxalis-Dentaria. Compoziţia arboretelor este de 90% molid şi 10% specii de brad şi fag.  

 Parc Natural Seaca26 

Amplasare: Sovata, Ibăneşti 

Suprafaţa rezervaței este de 7.700 ha 

Tipul rezervaţiei: Mixtă – peisagistică 

Cale de acces: Accesul pe Valea Gurghiului se face pe drumul judeţean Reghin-Lăpuşna. 

Accesul de la Sovata se face prin drumurile forestiere Sebeş, Sovata, Nirajul Mic, Nirajul 

Mare. 

 

Vegetaţie 

Ecosistemul determinant al ariei protejate este cel forestier. Pădurile sunt caracteristice 

etajului fitoclimatic al munţilor mijlocii, tipul de staţiune predominant fiind cel montan de 

molidişuri (65%). Factorii ecologici determinanţi sunt altitudinea, condiţiile de sol, panta 

versanţilor şi expoziţia, care au determinat ca majoritatea arboretelor să fie de 

productivitate mijlocie.  

În etajul montan de amestecuri (35%) se găsesc predominant arboretele de productivitate 

superioară. Ca formaţii forestiere predomină molidişurile pure (68%), urmate de 

                                                           
25 - www.apmms.anpm.ro  
26 - www.apmms.anpm.ro 

http://www.apmms.anpm.ro/
http://www.apmms.anpm.ro/
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amestecuri de molid, brad şi fag (22%) şi molideto-făgetele (9%). Pădurile natural 

fundamentale în bazinul Gurghiului reprezintă 51%, pădurile artificiale de productivitate 

superioară şi mijlocie 39%. Pădurile natural fundamentale în bazinul Nirajelor reprezintă 

peste 72%.  

Extinderea pădurilor artificiale a fost posibilă datorită politicii de extindere a răşinoaselor 

din regimul trecut. Pădurile de limită fiind caracterizate printr-o deosebită fragilitate 

ecologică şi îndeplinind funcţii multiple (antierozionale, hidrologice, climatice) au fost 

amenajate în regim de conservare deosebită. Pădurile de interes ştiinţific şi de ocrotire al 

genofondului şi ecofondului forestier sunt reprezentate de arboretele considerate rezervaţii 

pentru producerea de seminţe forestiere, respectiv de pădurile destinate ocrotirii cocoşului 

de munte.  

 

Patrimoniu material 

 Biserica de lemn din Lăpușna27 

Edificarea bisericii a avut loc în secolul XVIII 

(1779) și poartă hramul „Sfântul Nicolae”. 

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Lăpușna a fost 

construită în satul Comori, în anul 1779, an 

menționat în sculptura de la intrarea în biserică. 

Icoanele din interior au fost realizate în 1740 de 

Vasilașcu, conform atestărilor documentare, un 

zugrav din Țara Moldovei, feciorul lui Chiriac, 

stegarul din Focșani și au fost preluate de la o 

ctitorie anterioară. 

Biserica este zidită din lemn de stejar și molid, bârnele fiind îmbinate în coadă de 

rândunică. Turnul clopotniță constituie intervenția ahitectului restaurator, fiind cu foișor și 

coif înalt, neobișnuit pentru bisericile din zonă. Ancadramentul intrării este preluat de la 

ctitoria anterioară, fiind în formă de gaură de cheie. Pictura este murală, în stil naiv 

popular, plină de viață, cu ample compoziții, realizată de Toader Popovici, împreună cu un 

ucenic.  

În anul 1939, biserica a fost strămutată la Lăpușna și reașezată în natură, în vecinătatea 

castelului de vânătoare, aparținând familiei regale, la câțiva pași de pârâul Secuieu, din 

dorința regelui Carol al II-lea. Din anul 1997 s-a hotărât înființarea unei mănăstiri de 

călugări care să-i redea bisericii viața spirituală și să o îngrijească. 

                                                           
27 - http://ro.wikipedia.org/ și http://www.infopensiuni.ro/ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1779
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comori,_Mure%C8%99
http://ro.wikipedia.org/
http://www.infopensiuni.ro/
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Accesul se face pe DJ 153C Reghin – Gurghiu – Ibănești – Lăpușna (37 km), sau DN 12 

Gheorghieni (spre Toplița) – Ditrău (13 km), stânga DJ 153C, Remetea – Lăpușna.  

 

 Castelul Lăpușna28 

Castelul Lăpușna este situat în satul cu 

același nume din comuna Ibănești, județul 

Mureș, la distanță de 45 km de Reghin, pe 

Valea Gurghiului și la 70 km de Târgu Mureș, 

fiind situat la o altitudine de 815 m. 

Construit între anii 1925-1926, Castelul 

Lăpușna a aparținut regilor României: 

Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I, până în 

anul 1949, când a fost naționalizat.  

După naționalizarea din anul 1949, Castelul a fost trecut în proprietatea statului, în 

administrarea comunei Ibănești, în raza administrativă a căreia era situat. Acesta, mai ales 

în anii în care la conducerea statului s-a aflat Nicolae Ceaușescu a funcționat sub formă de 

“Casă Prezidențială”, în funcțiunea de “Castel de Vânătoare”, pentru cadrul cu funcții înalte 

din anturajul conducerii comuniste.  

În prezent, Castelul a fost renovat și este destinat cazării. Castelul Lăpușna oferă 40 locuri 

de cazare, din care 16 camere cu pat dublu și cu regim de 3***, iar celelalte 24 de 2**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 - http://www.infopensiuni.ro/ 

http://www.infopensiuni.ro/
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 Monumentul Eroilor din Ibănești29 

Monument ridicat în anul 1932 – cu sprijinul financiar 

al Dr. Eugen Nicoară, președinte al Despărțământului 

A.S.T.R.A – Reghin, fiu al Ibăneștiului. 

Mențiunile istorice relevă faptul că Eugen Nicoară și-a 

petrecut copilăria la Ibănești, alături de părinții lui. A 

zidit pe cheltuiala sa Căminul Cultural din Ibănești 

Pădure și Școala din Ibănești Sat, precum și 

Monumentul Eroilor căzuți în primul Război Mondial.  

Împreună cu Vasile Netea aceștia au scris lucrările: 

„Murăș, Murăș, apă lină…”, „Literatura populară din 

regiunea Murășului de sus”, “Figuri mureșene” sau 

„Frânturi din cântecele satelor” și „Colind pentru 

fericirea omului sărac și milostiv”. 

 Turnul roman de supraveghere de la Ibăneşti – “Cetăţuia Mică”30 

Punct situat pe o culme de deal cu bună vizibilitate spre valea Gurghiului, la 

cca. 2 km sud de vatra satului. Aici a fost cercetat un turn de supraveghere roman. 

Construcţia se prezenta sub forma unei fortificaţii patrulatere (25 x 17 m). Pe laturi avea 

un val de pământ, consolidat cu piatră, mărginit pe unele laturi de şanţuri. Există 

urme de edificii și cărămizi, ceramică romană, cărbune, resturi osteologice, fragmente de 

chirpic. 

 Aşezarea neolitică de la Ibăneşti – “Piatra Orşovei”31 

Punct situat la circa 3 km S-SE de şcoala generală. În vârful punctului – o mică platformă, 

aproape netedă, înconjurată dinspre N, V, S de prăpăstii. 

 Aşezarea preistorică de la Ibăneşti –“Pietroasa”32 

Este menţionată o aşezare preistorică cu numeroase fragmente ceramice. Probabil din 

acest punct provine şi o urnă mică, cu capac cu patru găuri şi o urnă mare cu două toarte, 

descoperite într-o groapă cu pietre plate. 

 Aşezarea culturii Coţofeni de la Ibăneşti – “Pietroasa-Isticeu”33 

Din acest punct provin un topor din piatră, şlefuit şi perforat realizat din granit şi 

fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni. 

                                                           
29 - http://www.cuvantul-liber.ro/  
30 - www.cimec.ro  
31 - www.cimec.ro 
32 - www.cimec.ro 
33 - www.cimec.ro 

http://www.cuvantul-liber.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.cimec.ro/
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Patrimoniu imaterial – evenimente locale 

 Festivalul Văii Gurghiului  

Se desfășoară de regulă vara, în luna august. Festivalul se desfășoară în satul alegoric 

unde sunt expuse produse tradiționale specifice zonei, articole artizanale, obiceiuri și 

produse autohtone. 

În timpul festivalului ansamblurile folclorice din Mureș, dar și localnicii, prezintă o paradă a 

portului popular, iar în cadrul evenimentului este organizat și un târg al meșterilor 

populari, cu expoziție și vânzare. Evenimentul este organizat de Asociația Comunităților 

Văii Gurghiului constituită din 4 comunități de pe Valea Gurghiului – Gurghiu, Solovăstru, 

Ibănești și Hodac. 

 Ibăneşti între mit şi realitate  

Supranumită și “Sărbătoarea persoanelor vârstnice”, este un eveniment local organizat 

printr-o colaborare dintre Consiliul Local, Primăria comunei Ibăneşti, Biblioteca Comunală 

și cu susținerea  Asociaţia „Ibăneşti – Orizonturi noi”. 

 Balul primăverii  

Aflat la ediția a IV-a, este un eveniment organizat de regulă de Primăria comunei Ibăneşti 

în colaborare cu Biblioteca Comunală. 

 Portul popular specific regiunii34:  

Portul locuitorilor era simplu şi distins, având la origine pe cel dacic, culorile predominante 

fiind alb şi negru. 

Femeile purtau cămaşă albă, cu mâneci legate, adunate într-o bentiţă. Mânecile erau 

cusute cu motive florale, „cu şâre”  şi „cheiţă” . În faţă, pe piept, cămaşa avea din croi, o 

parte numită „ciupag” care era foarte bogat ornamentată. Deasupra cămăşii, femeile 

purtau „rocie” = rochie, ţesută din fuior de cânepă, cele mai sărace, sau din lână cele mai 

avute, vopsită în negru, bordo sau verde în funcţie de vârstă. Peste cămaşă aveau o vestă, 

până la brâu, de culoare închisă, numită „laibăr”.Sub cătrânţe aveau „poale” = fuste albe 

mai largi din pânză albă, strânse la brâu.  

Portul bărbaţilor era alcătuit din „cioareci” = pantaloni de culoare albă, ţesuţi din lână 

pentru iarnă şi din cânepă pentru vară; cămăşi mai lungi, tot albe, din cânepă, apoi, mai 

târziu, din cânepă cu bumbac, cusute pe la gât, mâneci şi piept, cu negru şi roşu. Pe cap, 

bărbaţii purtau o pălărie mică, neagră, cu borurile înguste. 

 

 

                                                           
34 - http://www.e-primarii.ro/  

http://www.e-primarii.ro/
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Unități de cazare  

 Complex Castel Lăpușna *** 

Complexul Lăpușna dispune de următoarea 

structură de cazare: 16 locuri în 8 camere 

de 3 stele, având pat matrimonial și 24 

locuri în 12 camere, din care 6 camere cu 

12 locuri cu pat matrimonial și 12 camere 

double twin (cu 2 paturi separate). 

Complexul Lăpușna este alcătuit din 3 vile, vila centrală având elemente de patrimoniu 

național. 

 Pensiunea Tera – Ibănești35 - *** 

Unitatea dispune de o capacitate de cazare de 10 locuri în 5 camere, dotate cu baie 

proprie, TV/cablu, internet și uscător de par. 

Restaurantul Tera oferă o gama variată de preparate din meniul tradițional românesc și 

internațional, servite într-un cadru intim. Localul este disponibil și pentru organizarea de 

diverse evenimente speciale precum nunți, botezuri, mese festive, aniversări etc. 

 Pensiunea Pârâul Negru *** 

Este situată pe drumul Reghin-Lăpușna (km 38), Județul Mureș. 

 Tabăra de la Lăpușna 

Tabăra de la Lăpușna s-a ridicat pe fostul domeniu de vânătoare al regentului Horthy 

Miklos. Tabăra avea o capacitate de aproximativ 300 de copii pe serie. Ultima dată a fost 

funcțională în 2004. În prezent tabăra se află în administrarea autorităților publice locale. 

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești, în 

administrarea căreia se află tabăra, în prezent aceasta are o capacitate de 48 locuri de 

cazare, 2 săli de mese, grupuri sanitare. 

 

3.5.2. Tipuri de turism practicate  

În arealul comunei Ibănești, județul Mureș există potențial pentru practicarea următoarele 

tipuri de activități turistice: 

 Turism cultural  

 Turism rural  

 Turism religios  

                                                           
35 - www.cautpensiuni.ro  

http://www.cautpensiuni.ro/
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 Turism climateric  

 Turism recreativ  

 Turism de drumeţie  

 Turism de agrement  

 Turism cinegetic  

 Turism piscicol  

 Turism extrem  

 Turism de tranzit  

 

3.5.3. Zone cu potenţial turistic deosebit  

Identificarea tipurilor de turism practicate în zona comunei Ibănești presupune analizarea 

detaliată a potențialului turistic al zonei36. 

 Potențialul turistic al reliefului 

Potenţialul turistic al reliefului este modest și se bazează pe efectul peisagistic rezultat din 

alternanţa dealurilor cu depresiunile şi văile, fiind direct determinat de structura, litologia, 

tectonica şi impactul factorilor modelatori externi. Potenţialul morfoturistic este generat de 

varietatea formelor de relief întâlnite în regiunea deluroasă a comunei Ibănești. 

 Potențialul turistic al climei 

Radiaţia solară, precipitaţiile atmosferice, temperatura, vânturile, durata de strălucirea a 

Soarelui, umiditatea relativă a aerului constituie cele mai importante componente climatice 

care au rol determinant în favorizarea desfășurării activităţilor turistice în zona comunei 

Ibănești. Radiaţia solară are rol important în derularea actului turistic, mai ales prin 

practicarea helioterapiei în sezonul estival. 

Regimul termic al aerului are influenţă deosebită asupra turiştilor prin asigurarea 

confortului termic, dar în acelaşi timp poate influenţa tipul de turism practicat. 

Nebulozitatea influenţează turismul şi activităţile turistice doar când formaţiunile noroase 

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

astfel posibilitatea efectuării curei heliotermice sau desfăşurarea excursiilor pe perioade 

mai lungi de timp. 

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

în mod diferit. Dintre toate categoriile de precipitaţii, cea mai mare influenţă asupra 

turismului o au ploaia, ninsoarea, viscolul, stratul de zăpadă.  

                                                           
36 - Teză de doctorat “Potenţialul turistic al dealurilor şi podişurilor dintre Mureş şi Târnava Mare” Rezumat - Doctorand, 
Prof. Dumitru Voicu, București 2011 
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 Potențialul turistic al rețelei hidrografice 

Reţeaua hidrografică are un rol important în stimularea şi dezvoltarea activităţilor turistice, 

mai ales a turismului de scurtă durată (de week-end), orientat frecvent spre apele 

curgătoare şi un peisaj deosebit.  

 Potenţialul turistic biogeografic  

În arealul analizat învelişul vegetal dominant este cel de pădure în alternanţă cu pajişti 

secundare, instalate mai ales prin defrişările masive pentru obţinerea de terenuri agricole 

sau suprafeţe pentru păşunat. Prin caracteristicile sale, pădurea are un important rol 

geoecologic întrucât are rol în purificarea aerului, asigurarea umidităţii din atmosferă, 

atenuarea viiturilor, fixarea solurilor, diminuarea poluării, adăpostirea faunei. Valoarea 

turistică a vegetaţiei creşte şi prin includerea în circuitul turistic a unor specii declarate 

monumente ale naturii, sau a unor rezervaţii sau parcuri naturale cu caracter ştiinţific.  

 Potențialul patrimoniului turistic etnografic  

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

deosebită, multiculturalitatea manifestându-se şi din punct de vedere etnografic.  

Păstrarea datinilor şi obiceiurilor în zona rurală a determinat păstrarea nealterată a 

tradiţiilor populare, datinilor şi obiceiurilor specifice. 

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

suscită doar periodic interesul vizitatorilor, cel mai adesea doar în perioada desfăşurării lor, 

o pondere însemnată având: târgurile populare, hramurile şi pelerinajele religioase, 

festivalurile tradiţionale – foarte numeroase, zilele localităţilor şi competiţiile sportive. 
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3.6. Analiza SWOT a activităților economice și a dezvoltării locale 

Puncte tari Puncte slabe 

 Experiență în implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană 

 Cadrul natural favorabil  practicării 

activităților turistice 

 Situri arheologice 

 Fond cinegetic  

 Suprafețe extinse de pășuni și 

fânețe 

 Tradiție în practicarea unor 

activități meșteșugărești și 

exploatare fond cinegetic 

 Promotor al produselor tradiționale 

românești 

 Suprafața mare de pășuni 

facilitează zootehnia 

 Lipsa inițiativei private, a diversității 

economice și a serviciilor 

 Infrastructura instituţională slab 

dezvoltată  

 Suprafață scăzută de teren arabil 

 Piață de desfacere a produselor 

agricole tradiționale neorganizată 

 Existența unor terenuri neexploatate 

 Fărâmițare ridicată a exploatațiilor 

agricole și lipsa diversificării culturilor  

 Activități turistice insuficient dezvoltate 

 Patrimoniul turistic cultural degradat 

 Infrastructură turistică insuficientă și 

slab dezvoltată 

 Lipsa pregătirii în turism 

Oportunităţi Ameninţări 

 Potențial pentru turism divers ce 

trebuie promovat și în exteriorul 

țării 

 

 Litigiul dintre Primăria comunei 

Ibănești și RomSilva cu privire la 

tabăra Lăpușna 

 Blocajul financiar al administrației 

publice locale  

 Lipsa activităților industriale în zonă 

 Izolarea zonei de circuitul turistic 

național și degradarea patrimoniului 
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Concluzii capitol 3 Activități economice și dezvoltare locală 

La nivelul comunei Ibănești există un potențial turistic impresionant însă nivelul 

de dezvoltare este nesemnificativ, zona confruntându-se adesea cu lipsa de 

promovare în circuitul turistic național și o degradare accentuată a patrimoniului. 

Dezvoltarea infrastructurii turistice locale și instruirea populației în vederea 

ofertării de servicii turistice adecvate pot mări considerabil șansele de dezvoltare 

ale comunei Ibănești. 

Deși suprafața agricolă este semnificativă, comunitatea locală nu utilizează 

eficient terenurile, gradul de fragmentare este ridicat, majoritatea exploatațiilor 

funcționează în regim de subzistență și activitatea este axată pe culturi 

tradiționale utilizate pentru consum propriu și nu pentru o valorificare pe piață. O 

șansă este reprezentată de reprofilarea culturilor agricole și intensificarea 

creșterii animalelor, o mai bună utilizare a terenurilor și promovarea intensă a 

produselor de proveniență agricolă cu specific tradițional. 

Monospecializarea activităților economice, bazată în special pe prelucrarea 

lemnului, coroborată cu o limitare a exploatării ca urmare a extinderii arealelor 

protejate și a epuizării resurselor lemnoase, pun în pericol viitorul economic al 

regiunii. Prin urmare, este necesară o diversificare a activităților economice 

desfășurate de investitorii locali. 
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4. Amenajarea si echiparea teritoriului 

4.1. Infrastructura rutieră şi/sau feroviară  

Comuna Ibănești este traversată de 13 km de drumuri județene și are în administrare o 

rețea de 36 km de drum comunal. 

Conform www.autogari.ro, pentru transportul local al populației există curse permanente 

pe rutele: 

 Ibănești – Reghin; 

 Ibănești – Dulcea. 

Transportatorii locali oferă în general servicii de transport pe distanțe scurte și cu o 

capacitate medie. Prin consultarea hărții interactive a rețelei CFR, disponibilă pe 

www.cfrcalatori.ro, comuna Ibănești nu este conectată în mod direct la rețeaua feroviară. 

Figura nr. 9 Extras din rețeaua feroviară locală – județ Mureș 

 

Sursa: www.cfrcalatori.ro 

 

La nivelul comunei, suprafața ocupată de căile de comunicații și căi ferate ocupă 127 ha, 

conform raportărilor cuprinse în Fișa localității, pusă la dispoziție de DJS Mureș. 

http://www.autogari.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/
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4.2. Infrastructura tehnico-edilitară 

Alimentarea cu energie electrică 

Din totalul locuințelor convenționale înregistrate la Recensământul Populației și Locuințelor 

din anul 2011, conform datelor preliminare, la nivelul comunei Ibănești, 98,2% (respectiv 

1.831 locuințe) din acestea sunt conectate la rețeaua de iluminat electric. Distribuirea 

energiei electrice se realizează în toate satele comunei de către unitatea teritorială a S.C. 

F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Sud S.A. – S.D.F.E.E. Reghin. 

 

Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală 

La nivelul comunei Ibănești, doar 9,6% (respectiv 179 locuințe) din totalul locuințelor 

convenționale dispun de încălzire centrală. Procentul redus de racordare la o rețea de 

energie termică este specific localităților din mediul rural, comuna Ibănești este localizată 

într-o zonă cu un fond forestier bogat, prin urmare lemnul reprezintă principalul 

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

 

Alimentare cu gaze naturale 

La nivelul comunei Ibănești nu există sistem de racordare la rețeaua de gaze naturale. 

 

4.3. Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media 

Comuna beneficiază de serviciile furnizorilor naționali de telecomunicații, existând cablu TV 

și servicii de furnizare a internetului. 

În telecomunicații se remarcă un proces alert de modernizare datorită expansiunii tehnicii 

avansate în telefonia cu fir și a creșterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă. 

Modernizarea acestui sector va continua și pe viitor prin extinderea montării cablurilor 

optice, prin extinderea rețelelor digitale, a celor wireless, și a serviciilor de internet. 

Prin consultarea bazei de date disponibile pe site-ul Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații, www.ancom.org.ro, pe raza comunei 

Ibănești, nu există înregistrați operatori locali de servicii poștale.  

Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română, cu 3 ghișee 

disponibile pe aria comunei Ibănești. 

 Oficiul Poștal Ibănești 
 Agenție Poștală Ibănești Pădure 
 Agenție Poștală Dulcea 

 

http://www.ancom.org.ro/
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Complementar, există firme de servicii poștale și de curierat private, care în baza unei 

comenzi asigură servicii pe raza comunei Ibănești. Deși nu există niciun centru de 

colectare pe raza comunei, coletele sunt depozitate la centrele regionale de pe aria 

județului Mureș (ex. Târgu Mureș, Reghin, etc.). 

Analizând baza de date disponibilă pe www.ancom.org.ro , la nivelul comunei Ibănești este 

înregistrat un furnizor local de comunicații electronice, respectiv S.C. TELE CABLU S.R.L. 

(MUREȘ).    

Pe lângă operatorii de telecomunicații înregistrați pe teritoriul comunei Ibănești, sunt 

prezenți și operatorii naționali de cablu, cât și cei înregistrați pe raza județului Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancom.org.ro/
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4.4. Analiza SWOT a amenajării și echipării teritoriului 

Puncte tari Puncte slabe 

 Acces la infrastructura rutieră - 
comuna este traversată de 13 km de 
drumuri județene 

 98,2% din populație este racordată la 
rețeaua publică de alimentare cu 
energie electrică 

 Acces la serviciile de furnizare a 
telefoniei fixe, mobile, a televiziunii 
prin cablu/satelit, internet și a 
curieratului 

 Lipsa unor curse de transport regulate 
pe ruta Ibănești-Târgu Mureș 

 Lipsa unei legături directe la rețeaua 
feroviară 

 Infrastructură rutieră degradată 

 9,6% din populație dispune de sistem 
de încălzire centralizat 

 Alimentare termică bazată 
preponderent pe resurse lemnoase 

 Nu există sistem de racordare la 
rețeaua de gaze naturale 

 Relieful îngreunează crearea unui 
sistem centralizat de alimentare cu 
gaze și energie termică 

Oportunităţi Ameninţări 

 Curse regulate cu utilizare turistică pe 
ruta Sovata-Ibănești 

 

 Epuizarea/limitarea exploatării 
fondului forestier pentru folosirea 
drept carburant în alimentarea cu 
energie termică a locuințelor 
populației 

 Alunecările de teren și structura 
litologică este nefavorabilă dezvoltării 
rețelei rutiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii capitol 4. Amenajarea și echiparea teritoriului  

Comuna Ibănești dispune de un nivel peste media națională în ceea ce privește racordarea 

la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, grație programelor de finanțare a unor 

investiții în dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și apă uzată.  

Comunitatea locală trebuie să continue efortul investițional pentru dezvoltarea 

infrastructurii de alimentare cu gaze naturale și energie termică, dar și pentru diminuarea 

ponderii deținute de materialul lemnos în încălzirea locuințelor. 

Deși comuna este traversată de drumuri județene și rețeaua rutieră este semnificativă, 

acestea prezintă un nivel crescut de deteriorare, prin urmare sunt necesare proiecte de 

îmbunătățire a infrastructurii rutiere pentru a facilita accesul populației către zonele mai 

dezvoltate. 
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5. Social  

5.1. Sănătate (infrastructură, resurse umane)  

Conform informațiilor comunicate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești, 

în comună există: 

 1 dispensar medical 

 2 farmacii 

 2 medici de familie, medici stomatologi 

 Cabinet veterinar la care lucrează 3 medici veterinari 

 1 centru zonal SMURD. 

Conform Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, infrastructura de sănătate la 

nivelul județului Mureș se prezintă astfel: 

 4.042 paturi de spitale 

 2.107 medici 

 401 stomatologi 

 391 farmaciști 

 4.025 personal sanitar mediu 

 13 spitale 

 15 ambulatorii integrate spitalelor de specialitate 

 40 policlinici 

 6 dispensare medicale 

 4 centre de sănătate mintală 

 2 unități medico-sanitare 

 2 centre medicale de specialitate 

 1 cabinet medical de medicină generală 

 83 cabinete medicale școlare și studențești 

 314 cabinete medicale de familie 

 331 cabinete stomatologice 

 294 cabinete medicale de specialitate 
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 8 societăți civile medicale de specialitate 

 220 farmacii și puncte terapeutice 

 15 depozite farmaceutice 

 10 creșe 

 154 laboratoare medicale 

 57 laboratoare de tehnică dentară 

 1 centru de transfuzie sanguină 

Raportându-ne strict la serviciile de medicină de familie, la nivelul județului Mureș se 

constată că 1 medic de familie deservește 1.843,7737 locuitori. Ținând cont că la nivelul 

comunei Ibănești există 2 medici, din care doar unul este de specialitate medicină 

generală/medicină de familie, acesta este nevoit să deservească întreaga comunitate, mai 

precis 4.357 persoane, adică  de 2,3 ori mai mulți pacienți. Situația este la fel de 

dramatică și în privința serviciilor stomatologice, astfel dacă la nivel de județ un medic 

stomatolog deservește 1.443 persoane, la nivelul comunei Ibănești un singur medic 

stomatolog trebuie să asigure asistență pentru 4.357 persoane. 

Din cauza infrastructurii insuficient dezvoltate, majoritatea locuitorilor comunei Ibănești 

sunt nevoiți să parcurgă distanțe semnificative până la Reghin sau Târgu Mureș pentru a 

beneficia de servicii medicale și asistență medicală de urgență. 

 

5.2. Protecție socială 

Analizând situațiile financiare ale comunei Ibănești pe ultimele 3 exerciții financiare 

încheiate, constatăm următoarea situație cu privire la prestațiile de asistență socială: 

Tabel nr. 5 Analiza evoluției cheltuielilor cu protecția socială (lei) 

 Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Credite bugetare - asigurări și asistență 

socială 

770.000,00 406.936,00 423.000,00 

Plăți asigurări și asistență socială 701.065,26 395.225,37 407.979,79 

Disponibil 68.934,74 11.710,63 15.020,21 

Rată utilizare efectivă 91,04% 97,12% 96,44% 

% deținut în structura cheltuilelilor 14,76% 8,86% 7,81% 

Sursa: prelucrarea realizată pe baza informațiilor  cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – 
cheltuieli, în intervalul 2010-2012 

                                                           
37 - Calcul făcut pe baza datelor furnizate de Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 (578.945 locuitori ai 
județului Mureș sunt deserviți de 314 cabinete de medicină de familie) 
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Tabel nr. 6 Evoluția structurii de execuție bugetară a contului de Asigurări și asistență 

socială (lei) 

 Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Asistență socială în caz de boli și invalidități 290.281,00 270.583,00 297.690,00 

Asistență socială pentru familie și copii 9.934,00 0,00 0,00 

Prevenirea excluderii sociale 373.118,00 88.142,00 70.444,00 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței 

27.733,00 36.500,00 39.846,00 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor  cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – 
cheltuieli, în intervalul 2010-2012 

 

Comparând ponderea cheltuielilor cu asigurările și asistența socială în totalul cheltuielilor 

executate la nivel de buget local, constatăm tendința de scădere a acestora de la un an la 

altul, astfel de la 14,76% valoare înregistrată în 2010, la 7,81% în ultimul exercițiu 

bugetar. Cauzele identificate sunt diverse: 

 creșterea alocărilor bugetare destinate acoperirii cheltuielilor în ansamblu (creșterea 

cheltuielilor totale); 

 modificarea sistemului de finanțare a sectorului asistenței sociale, prin împărțirea în 

mod diferit a sarcinilor de finanțator între bugetul local și bugetul central (există 

cheltuieli specifice de asistență socială ce nu sunt trecute prin bugetul local ci sunt 

direct alocate de la bugetul central); 

 modificările legislative ce au vizat fie eliminarea unor forme de sprijin financiar 

pentru anumite categorii de persoane ce necesită asistență socială, fie diminuarea 

în cuantum a sprijinului acordat acestora; 

 înăsprirea condițiilor de acordare a ajutoarelor sociale; 

Analizând rata de utilizare efectivă a fondurilor pentru prestații sociale, se constată că la 

nivelul anului 2011 s-a înregistrat cea mai bună rată de utilizare a fondurilor alocate, 

fondurile rămase necheltuite înregistrând valoarea minimă în interval. 

Tendința de scădere a ponderii cheltuielilor cu asigurările sociale în totalul cheltuielilor 

executate se menține și la nivelul plăților efective pentru prestațiile sociale, anul 2010 fiind 

vârful din punct de vedere a valorii distribuite, iar anul 2011 a înregistrat o scădere bruscă, 

de aproximativ 43,62%. 

Analizând structura execuției bugetare a contului de Asigurări și asistență socială 

constatăm că asistența socială în caz de boli și invalidități a oscilat foarte ușor în jurul 
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valorii de 290.000 lei iar asistența acordată familiilor și copiilor a fost eliminată începând 

cu anul 2011. 

Cele mai semnificative tăieri în rândul structurii de execuție bugetară a prestațiilor sociale 

s-a înregistrat la nivelul prevenirii excluderii sociale, valorile din anul 2011 reprezentând 

doar ¼ din valoarea cheltuită în anul 2010. 

Conform organigramei comunei Ibănești, la nivelul primăriei sunt angajați 49 asistenți 

personali, aparținând de Compartimentul de Asistență Socială, aflat în subordinea 

primarului. 

 

5.3. Educaţie  

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești, la 

nivelul comunei sistemul educațional beneficiază de următoarea infrastructură: 

 4 școli generale sunt amplasate în fiecare sat cu program – dimineața; 

 5 grădinițe sunt arondate școlilor, din care 1 grădiniță nu funcționează. Din cele 4 

grădinițe funcționale, 3 au program dimineața, iar 1 grădiniță are program prelungit; 

 1 mașină este dedicată transportului elevilor (proprietatea Primăriei); 

 5 biblioteci, din care una funcționează pe lângă centrul de documentare și 4 biblioteci 

școlare, ce funcționează în cadrul unităților de învățământ; 

Conform informațiilor cuprinse în Fișa localității furnizate de DJS Mureș, la nivelul anului 

2012, cifrele cheie ce caracterizează nivelul de dezvoltare al sistemului de învățământ local 

se prezintă astfel: 

 163 copii sunt înscriși la grădinițele din localitățile componente comunei Ibănești; 

 La nivelul comunei sunt 374 copii înscriși în sistemul de învățământ, din care 175 

copii în ciclul de studii primare și 199 copii în ciclul gimnazial; 

 Corpul didactic este alcătuit din 41 de profesori din care 9 profesori deservesc ciclul 

preșcolar și 32 se ocupă de copii din învățământul primar și gimnazial; 

 Școlile de pe raza comunei Ibănești au în dotare 26 săli de clasă și cabinete școlare, 

3 laboratoare școlare și un atelier; 

 Din punct de vedere a dotării specifice activităților sportive există o sală de 

gimnastică și un teren de sport; 

 Infrastructura IT școlară consemnează 63 de calculatoare. 
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Investiții realizate 

Școala "Nicolae Petra Petrescu”38 din Isticeu este o unitate care a beneficiat de Programul 

Național de relansare a Învățământului Rural finanțat de Banca Mondială. 

În anul 2000, școala din Isticeu a fost inclusă în planul de reabilitare al școlilor, Banca 

Mondială asigurând în acest sens o finanțare în valoare de trei miliarde ROL, comunitatea 

locală contribuind cu alte 100 milioane ROL. 

Școala din Isticeu a beneficiat și de un alt proiect finanțat de Banca Mondială și denumit 

"Reporter în satul meu", proiect ce a debutat în toamna anului 2005. 

De asemenea, cu ajutorul Băncii Mondiale, s-au reabilitat în anul 2003-2004 şcolile din 

Ibăneşti Pădure şi Isticeu, din păcate acestea nu au fost prevăzute cu grupuri sanitare 

corespunzătoare, ceea ce impune ca în viitorul apropiat să fie soluţionată această 

problemă. Pentru şcoala generală Ibăneşti se are în vedere finalizarea lucrărilor de 

modernizare a tâmplăriei prin înlocuirea geamurilor existente cu termopane, uşile fiind 

deja înlocuite. 

Școala din Ibănești este dotată cu sistem de securitate39, un sistem cu senzori de mişcare 

la intrare și un sistem de supraveghere video montat în anul 2007, cu 12 camere 

funcţionale, care supraveghează împrejurimile şcolii precum şi coridoarele. Costurile dotării 

cu acest sistem video au fost alocate din bugetul local, dar nu deservește doar şcoala ci şi 

poliţia comunei. 

 Centru de documentare și informare publică la Ibănești  

Inaugurat în anul 2006, la Ibănești funcționează primul Centru de documentare și 

informare publică din județul Mureș, la nivelul județului mai există 16 astfel de centre care 

funcționează în cadrul unor școli mureșene.  

Centrul de la Ibănești e dotat cu cinci calculatoare, aparatură audio-video (televizor, 

videoplayer, CD-player, casetofon etc.), permițând, totodată, conexiune la Internet. 

Finanțarea dotării și amenajării a fost făcută în totalitate de Primăria din Ibănești, fondurile 

alocate depășind cinci sute de milioane de lei.  

În noul Centru a fost mutat întreg fondul de carte din sediul vechi al Bibliotecii comunale 

(9.640 de exemplare), oferind condiții mai bune de acces la raft și depozitare. Centrul, 

oferă ibăneștenilor, pe lânga împrumutul de cărți, și posibilitatea de a consulta legislația la 

zi, precum și actele emise de Consiliul local.  

 

                                                           
38 - http://www.hotnews.ro/  
39 - http://www.ziaruldemures.ro/  

http://www.hotnews.ro/
http://www.ziaruldemures.ro/
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5.4. Cultură şi culte  

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești, la 

nivelul comunei există în folosință: 

 3 cămine culturale; 

 1 sală de manifestari nunți, botezuri, etc. 

La nivelul comunei este înființat un Grup satiric40 arondat Căminului Cultural Ibăneşti și o 

formație de dans – Ansamblul Ibăneșteana.  

Grupul satiric a participat din 1971 până în anul 1982 la: 

 Două ediţii ale „Festivalului Slănicului” obţinând locul I cu „De la ibăneşteni adunate şi 

tot la ibăneşteni date” în 1971 şi 1972; 

 Festivalul umorului „Constantin Tănase” la Vaslui anul 1974; 

 Festivalul „Tudor Muşatescu” la C.L.Muscel şi a obţinut locul I – Trofeul festivalului la 

două ediţii; 

 Cântarea României – faza pe ţară la Hunedoara, Deva, Bucureşti, Bistriţa – la Bucureşti 

a obţinut locul I pe ţară; 

 Festivalul de umor sătesc „Gura satului” la Mocea – Arad şi a obţinut locul II la două 

ediţii în anii 1974 şi respectiv 1976; 

 Festivalul – concurs de satiră socială la Tg. Mureş unde a obţinut titlul de laureat în 

anul 1980. 

Dansuri : 

Echipa de dansuri a participat la: 

 Sâmbra oşenească HUTA CERTEZE – Satu Mare „Cel mai frumos costum popular” – 17 

mai 1987 

 Festivalul naţional „Cântarea României” la care în anul 1981 a obţinut locul III 

cu dansuri, grup vocal, fluieraşi, grup satiric; 

 Formaţia mixtă de jocuri populare din Ibăneşti Pădure a obţinut locul IV la etapa 

republicană a festivalului naţional „Cântarea României” în anii 1985-1987; 

 Tradiţionala sărbătoare „Coborâtul oilor de la munte” – Baia de Aramă 1994; 

 Grupul vocal al Căminului Cultural Ibăneşti a participat la multe concursuri şi festivaluri, 

bucurându-se de mult succes. 

                                                           
40 - http://www.e-primarii.ro/  

http://www.e-primarii.ro/
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Elevii şcolilor generale de pe raza comunei Ibăneşti au participat la numeroase concursuri 

şcolare, obţinând numeroase premii: astfel ei au participat ani la rând cu grupuri vocale, 

satirice, echipe de dansuri şi fluieraşi la Festivalul „Cântăm frumuseţile Văii Gurghiului” şi 

la festivalul „Flori de pe Mureş şi Târnave” – concursuri judeţene.  

În prezent, echipa de dansuri a Ansamblului Ibăneșteana este formată din elevii școlii 

generale din Ibănești și ocazional participă la evenimente și festivaluri de profil, ca 

reprezentanți ai comunității locale. În ceea ce privește grupul satiric, acesta nu mai 

desfășoară o activitate constantă, ca în trecut, ultima reprezentație a avut loc în anul 

2013, însă la nivel de comună dorința menținerii unui Grup satiric există. 
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5.5. Analiza SWOT a infrastructurii sociale 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenta unui centru zonal SMURD  

 Personal calificat pentru asistență 

veterinară 

 Infrastructura de învățământ 

dezvoltată  

 Apropiere față de unitățile de 

învățământ secundar superior din 

Reghin (19 km) 

 Existența unei infrastructuri culturale 

în comună  

 Resurse umane calificate în domeniul 

protecției sociale 

 Atenție acordată prevenirii excluderii 

sociale 

 Infrastructura pentru activități sportive 

este insuficient dezvoltată 

 Personal medical nsuficient 

 Lipsa unui centru familial pentru copii 

instituționalizați 

 Pondere ridicată a populației cu studii 

secundare 

 Lipsa consilierii profesionale a adulților 

 Lipsa managementului proiectelor 

culturale la nivel local 

Oportunităţi Ameninţări 

 Modernizarea unităților medicale și 

dezvoltarea voluntariatului SMURD 

 Scăderea cheltuielilor cu asigurările 

sociale  

 Necesitatea consilierii copiilor ai căror 

părinți sunt plecați pentru muncă în 

străinătate 

 Înființarea unei școli de arte și 

meserii  și ateliere de lucru 

 Promovarea unor programe pentru 

formare profesională continuă 

 Conservarea specificului tradițional 

prin ansamblul folcloric din zonă, 

dansurile populare specifice zonei 

 Pierderea interesului medicilor pentru 

oferirea serviciilor în mediul rural  

 Înrăutățirea stării de sănătate a 

populației 

 Nivelul redus de trai în mediul rural 

poate accentua unele boli pe fondul 

consumului de alcool și al fumatului; 

 Înmulțirea cazurilor de asistență 

socială 

 Lipsa specializării forței de muncă 

 Tentația ajutoarelor sociale în 

detrimentul muncii plătite 

 Necorelarea ofertei educaționale cu 

nevoile locale de pe piața muncii 
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Concluzii capitol 5. Social 

Comuna Ibănești dispune de o infrastructură de învățământ foarte dezvoltată pentru 

mediul rural, având și avantajul situării în apropierea unei unități de învățământ secundar 

superior la Reghin. 

Analizând infrastructura în domeniul sănătății, constatăm că situația nu este la fel de 

îmbucurătoare ca în învățământ, comuna nu dispune de unități medicale și personal 

medical suficient pentru întreaga populație, iar nivelul de dotare a cabinetelor existente 

este foarte scăzut. 

Pe lângă infrastructura de sănătate care necesită investiții masive și infrastructura pentru 

protecția socială a copiilor, și a altor categorii defavorizate cum ar fi persoanele cu 

handicap sau persoanele vârstnice necesită alocări de fonduri în vederea construirii unor 

centre de permanență, centre de plasament și asistență. 

Deși infrastructura educațională este un punct forte al comunei, s-a pierdut din vedere 

necesitatea formării profesionale continue a adulților și reconversia profesională adaptată 

tendințelor de pe piața muncii. 
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6. Mediu  

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

impact negativ asupra mediului înconjurător și a calității sănătății populației datorită 

poluării aerului, apei, solului. S-au identificat câteva sectoare economice care au 

determinat în mod direct creșterea cantității de emisii de CO2 emanate în atmosferă la 

nivelul Regiunii Centru: industria energetică, industria metalurgică, industria chimică, 

transporturile, în principal. 

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

ramurile energointensive deţin ponderi mai puţin importante. Procesele de restructurare 

economică din ultimii 15 ani, au determinat restrângerea semnificativă a activităţilor 

industriale energofage, cel mai puternic afectată fiind industria chimică. Totodată, 

utilizarea unor metode moderne de producţie și a unor tehnologii industriale avansate au 

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

Regiunea Centru dispune de un potențial variat de valorificare a surselor regenerabile de 

energie, cel mai mare potențial deținându-l biomasa, urmată de energia hidro-microhidro 

și energia solară. 

 

6.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitate, habitate, floră şi faună  

La ora actuala în România sunt 108 SPA (Arii de Protecție Specială Avifaunistice) și 273 

SCI (Situri de Importanță Comunitară) desemnate, lista acestora fiind în continuă 

actualizare.  

La nivelul județului Mureș există areale care se supun reglementărilor Ordinului nr. 

1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România. Astfel, comuna Ibănești reprezintă o unitate teritorial-administrativă care se 

suprapune cu arealul următoarelor sit-uri: 

 Situl Călimani-Gurghiu codificat ROSCI001941 – 71% din suprafața comunei 

Ibănești corespunde cu arealul acestui sit. 

Conform hotărârii de Guvern nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială 

avifaunistică ca parte integrantă a rețelei europene Natura 2000 în România, la nivelul 

                                                           
41 - Ordinul nr. 1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România , 
www.natura2000.ro  

http://www.natura2000.ro/
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județului Mureș, comuna Ibănești reprezintă o unitate teritorial-administrativă care se 

suprapune cu arealul următoarelor sit-uri: 

 Depresiunea şi Munţii Giurgeului codificat ROSPA003342 – 27% din 

suprafața comunei Ibănești corespunde cu arealul acestui sit. 

Conform Repertoriului Arheologic Naţional, la nivelul comunei Ibănești, județul Mureș, sunt 

înregistrate 4 situri: 

Tabel nr. 7 Siturile amplasate pe teritoriul comunei Ibănești, județul Mureș 

Cod RAN Denumire Categorie Tip Cronologie 

117569.04 Turnul roman de supraveghere de la 

Ibăneşti- "Cetăţuia Mică". Punct situat 

pe o culme de deal, la cca. 2 km S de 

vatra satului, cu bună vizibilitate spre 

valea Gurghiului.   

fortificaţie turn Epoca 

romană 

117569.01 Aşezarea neolitică de la Ibăneşti - 

"Piatra Orşovei". Punct situat la circa 3 

km S-SE de şcoala generală. În vârful 

punctului - o mică platformă, aproape 

netedă, înconjurată dinspre N, V, S de 

prăpăstii.  

locuire 

civilă 

aşezare Neolitic 

117569.02 Aşezarea preistorică de la Ibăneşti -

"Pietroasa"   

locuire 

civilă 

aşezare Preistorie 

117569.03 Aşezarea culturii Coţofeni de la Ibăneşti 

- "Pietroasa-Isticeu"  

locuire 

civilă 

aşezare Epoca 

bronzului 

Sursa: Repertoriul Arheologic Național, www.ran.cimec.ro 

 

6.2. Factori şi probleme de mediu  

O analiză completă a comunei Ibănești presupune analizarea principalilor factori de mediu 

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

 

6.2.1. Factorul de mediu aer  

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

echilibrul climatic atât la scară locală cât și globală. Analiza calității aerului presupune 

                                                           
42 - Hotărârea de Guvern nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a 
rețelei europene Natura 2000 în România, Monitorul Oficial nr. 715 din 11 octombrie 2011 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1602&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Ocat=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?com=1602&Lang=RO&crsl=2&csel=2&clst=1&lpag=20&campsel=com&Otip=1
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ibanesti-ibanesti-mures-turnul-roman-de-supraveghere-de-la-ibanesti-cetatuia-mica-cod-sit-ran-117569.04
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ibanesti-ibanesti-mures-asezarea-neolitica-de-la-ibanesti-piatra-orsovei-cod-sit-ran-117569.01
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ibanesti-ibanesti-mures-asezarea-preistorica-de-la-ibanesti-pietroasa-cod-sit-ran-117569.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=ibanesti-ibanesti-mures-asezarea-culturii-cotofeni-de-la-ibanesti-pietroasa-isticeu-cod-sit-ran-117569.03
http://www.ran.cimec.ro/
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monitorizarea unui indice specific, reprezentând un sistem de codificare a concentrațiilor 

înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați: 

1. dioxid de sulf (SO2) 

2. dioxid de azot (NO2) 

3. ozon (O3) 

4. monoxid de carbon (CO) 

5. pulberi in suspensie (PM10) 

Dintre gazele cu efect de seră emanate în atmosferă în perioada 2003-2009 la nivelul 

Regiunii Centru, cele mai mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 69%, 

dioxidul de azot (N2O) – 22% și metanul (CH4) – 9%. 

Calitatea aerului în judeţul Mureş se menţine într-o tendinţă uşoară de îmbunătăţire. 

Începând cu anul 2006 s-au redus substanţial emisiile provenite din procesele industriale 

iar numărul de incidente de poluare este în scădere. Cu toate acestea, traficul rutier în 

creştere cauzează încă probleme locale de calitate a aerului. În judeţul Mureş nu sunt 

probleme de poluare a aerului care să impună instituirea de măsuri speciale de gestionare 

a calităţii aerului pentru încadrarea în standardele de calitate conform legislaţiei în vigoare. 

 

Figura nr. 10 Evoluţia emisiilor de monoxid de carbon – Județul Mureș 

 

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

 

În vederea identificării potenţialului surselor regenerabile de energie, la nivelul Regiunii 

Centru s-au realizat începând cu anul 2005 o serie de studii bazate pe analiza 

http://apmms.anpm.ro/
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particularităţilor geografice şi economice, prelucrarea datelor statistice, utilizarea de 

metode matematice, elaborarea pe baza tehnologiei GIS a unor hărţi de analiză şi 

modelare spaţială, interpretarea datelor şi rezultatelor obţinute. Analizând harta 

potențialului eolian la nivelul Regiunii Centru, constatăm că Ibăneștiul, nu face parte din 

arealul zonelor cu potențial. 

 

Figura nr. 11 Harta potențialului eolian al Regiunii Centru 

 

Sursa: Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice 

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

 

6.2.2. Factorul de mediu apă 

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

Apelor Subterane 59 de foraje hidrogeologice, dintre care, din punct de vedere fizico – 

chimic, au fost monitorizate în anul 2012, 14 foraje. 

Calitatea corpurilor de apă naturale43  

 din punctul de vedere al stării ecologice se prezintă astfel: 

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

bună; 

                                                           
43 -  Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

http://apmms.anpm.ro/
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o 54,80 km curs de râu (19,75 %) reprezentând 4 corpuri de apă au calitate 

moderată; 

 din punctul de vedere al stării chimice: 

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

Calitatea corpurilor de apă puternic modificate 

 din punctul de vedere al potenţialului ecologic se prezintă astfel: 

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

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

 din punctul de vedere al stării chimice: 

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

Zona analizată este expusă unor hazarde naturale generate de înregistrarea unui volum 

semnificativ de precipitații într-un interval scurt de timp, structura pedologică a solului fiind 

un factor favorizant. Mai precis, conform S.G.A. Mureş44, zona inundabilă avută în 

considerare în planul de apărare împotriva inundaţiilor la nivelul Administraţiei bazinale 

Mureş este reprezentată de lunca Gurghiului între Zimţi (comuna Ibăneşti) şi confluenţa cu 

Mureşul, plus o mică suprafaţă din satul Lăpuşna. Pentru această zonă a fost avută în 

vedere o probabilitate de 1% de producere a unei inundaţii. 

Conform reprezentanților Primăriei Ibănești, în prezent, în zona se construiesc două 

microhidrocentrale private. 

 

 Proiectul “Alternativă ecologică la microhidrocentrale pentru comunităţile 

locale”45  

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 

Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea totală a proiectului este de 

89.348,30 franci elveţieni, din care 72.810 CHF (81,49%) sunt asiguraţi, prin co-finanţare, 

de Programul de Cooperare Elveţiano – Român (SRCP). SRCP are ca scop principal: 

„Reducerea diferenţelor sociale şi economice între România şi ţările avansate din Uniunea 

Europeană, iar în România – între regiunile mai sărace şi cele mai dezvoltate”. Diferenţa 

este asigurată de Primăria oraşului Sovata (12.088,30 CHF), Asociaţia Rhododendron şi 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş (4.450 CHF). 

Proiectul propus vine ca un răspuns  la cererea Comisiei  Europene  adresată  Ministerului 

Mediului şi Pădurilor  în cursul anului 2012, prin care se cer răspunsuri adecvate 

                                                           
44 -  Riscurile naturale şi dezvoltarea  durabilă în bazinul morfohidrografic al  Gurghiului , teză de doctorat Cluj-Napoca, 
2011, Doctorand Maria-Luminița Neagu 
45 - www.zi-de-zi.ro , articolul “Alternativa ecologică la microhidrocentrale, de la Rhododendron” , accesat în 16.12.2013 

http://www.zi-de-zi.ro/
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în  problema microhidrocentralelor (MHC) amplasate sau în curs de construcţie în siturile 

Natura 2000. Asociaţia Rhododendron doreşte să ofere comunităţilor locale o alternativă 

de producere a energiei regenerabile faţă de microhidrocentrale, cu reducere semnificativă 

a  impactului asupra naturii, demonstrând încă o dată rolul  societăţii civile în soluţionarea 

problemelor de mediu. 

 Proiectul „Amenajare hidroenergetică pe râul Secuş, judeţul Mureş”46 

propus a fi amplasat în loc. Lăpuşna, comuna Ibăneşti jud. Mureş, titular S.C. BETONMIX 

S.R.L. 

Proiectul prevede instalarea unei centrale hidroelectrice de mică putere, amenajarea 

hidroenergetică fiind de tip derivaţie pe un sector cu o lungime de cca. 5,35 km, având o 

cădere brută de 220,18 m şi este constituită dintr-o singură priză de captare și o 

microhidrocentrală. Terenul, proprietate privată SC Betonmix SRL, prevede o priză de 

captare cu canalul by-pass , împrejmuit cu gard metalic și supraveghere video. 

Caracteristici tehnice și elementele componente ale microhidrocentralei: 

 debit instalat: 0,60 m3/s; 

 debit minim de funcționare: 0,06 m3/s; 

 puterea instalată: 986 kW; 

 energia medie anuală: 3259 MWh/an; 

 linie electrică de joasă tensiune; 

 linie electrică de medie tensiune. 

Accesul pe amplasament este asigurat pe drumul forestier 144 D. 

Anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Zi de zi” 

din 25.11.2012, afişat la Primăria comunei Ibăneşti cu nr. 9150 din 23.11.2012 şi pe 

pagina de internet a A.P.M. Mureş. 

Anunţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “ Zi de zi ” din 

10.10.2012 afişat la Primăria comunei Ibăneşti cu nr. 4310 din 10.10.2012 şi pe pagina de 

internet a A.P.M. Mureş. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş a decis ca urmare a consultărilor desfăşurate în 

cadrul Colectivului de Analiză Tehnică din 18.12.2012, că proiectul „Amenajare 

hidroenergetică pe râul Secuş, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în intravilanul şi 

extravilanul localităţii Lăpuşna, comuna Ibăneşti, jud. Mureş nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 

 

                                                           
46 - www.apmms.anpm.ro , Decizia etapei de încadrare din 20.12.2012 

http://www.apmms.anpm.ro/
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6.2.3. Factorul de mediu sol  

Calitatea solurilor este afectată atât din motive antropice, cât şi din cauze naturale. 

Datorită faptului că majoritatea terenurilor se află în zone cu diferite grade de pantă, 

gradul de erodare este pronunţat, coroborat cu alte fenomene de versanţi (alunecări de 

teren, izvoare de coastă, vegetaţie tipică excesului de umiditate în zonele izvoarelor de 

coastă).  

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

zonele de depozitare a deşeurilor, necesită atât măsuri de înlăturare a efectelor negative 

asupra mediului şi construcţiilor civile, cât şi de stopare a avansării lor pe mari suprafeţe, 

prin lucrări specifice (consolidări de versanţi, împăduriri, etc.). 

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

produselor pentru protecţia plantelor (fitosanitare), pesticidele - substanţe chimice de 

mare toxicitate, folosite în agricultură pentru combaterea dăunătorilor. Prin capacitatea lor 

de a acţiona selectiv, pesticidele încorporate în sol modifică prezenţa şi dezvoltarea 

diferitelor specii de buruieni, insecte şi microorganisme, iar prin aceste influenţe se 

modifică o serie de procese şi reacţii în masa solului. 

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

suprafețelor geografice care au un potențial ridicat de producere de biomasă47. În acest 

sens, identificarea suprafețelor de teren arabil corelate cu particularitățile bio-pedo-

climatice oferă cadrul informațional privind cele mai bune decizii pentru cultivarea 

diferitelor specii de plante pretabile pentru obținerea de energii regenerabile. 

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

 erbicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea buruienilor; 

 insecticidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea insectelor şi 

dăunătorilor; 

 fungicidele sunt produse chimice utilizate pentru combaterea diferitelor boli. 

 

Tabel nr. 8 Evoluţia utilizării produselor fitosanitare în judeţul Mureş 

Anul Insecticide Fungicide Erbicide 

Aria (ha) Total (kg) Aria (ha) Total (kg) Aria (ha) Total (kg) 
2011 33.000 13.051 33.000 20.753 86.568 168.328 
2012 28.587 26.636 29.106 29.419 92.812 188.520 

Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

                                                           
47 - Analiza emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Centru în contextul schimbărilor climatice - Identificarea 
soluțiilor privind eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile, ADR Centru, 2010 

http://apmms.anpm.ro/
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O altă formă de influenţare a calităţii solului constă în: 

 ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi 

industriale; 

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la 

complexele de creştere a animalelor;  

 depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi pesticide; 

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

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

o sursă permanentă de nitraţi.  

În conformitate cu normele internaţionale, din cauza potenţialului nociv pe care îl 

reprezintă, nitraţii au fost incluşi în clasa substanţelor toxice din apă. 

Pe lângă nitraţi, în sol se mai găsesc şi importante cantităţi de nitriţi, care provin din 

gazele de ardere emise în atmosferă de automobile şi ajung în sol asemeni metalelor grele 

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

Conform unei directive europene, statele membre au obligaţia să elaboreze programe de 

acţiune pentru zonele identificate ca fiind poluate cu nitriţi din surse agricole. 

 

6.2.4. Alţi factori cu impact asupra mediului  

 Analiza factorilor cu manifestare regională 

La nivelul comunei Ibăneşti nu sunt identificaţi factori antropici cu un impact semnificativ 

asupra mediului, însă ca urmare a poziţionării comunei în relativa proximitate a 

principalilor poli urbani cu o cunoscută activitate industrială cu risc asupra mediului, este 

importantă analizarea efectului factorilor care se manifestă la nivel regional. 

Principalii factori de poluare atmosferică care contribuie la schimbările climatice la nivel 

regional și nu numai sunt emisiile rezultate din activitatea economică și traficul rutier 

intern și de tranzit. 

Zonele critice la nivelul județului sunt cele considerate zone de impact a emisiilor provenite 

de la SC Azomureș, SA Târgu Mureș și zona de impact a emisiilor provenite de la SC 

Carbid Fox, SA Târnăveni.  

O contribuție considerabilă în fenomenul de dispersie sau stagnare al poluanților și gazelor 

cu efect de seră în atmosferă o au factorii meteorologici: direcția și viteza vântului, calmul 

atmosferic, inversiunile termice (stratificări pe verticală) și ceața. Aceștia prezintă factori 

de risc ridicat, întrucât prin dispersia poluanților vor fi afectate și alte zone, areale 

geografice vecine. 
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Pe lângă riscurile produse asupra principalelor componente ale mediului, poluanții 

atmosferici și emisiile de gaze cu efect de seră prezintă un grad de risc ridicat asupra 

sănătății populației care locuiește în zonele afectate. De cele mai multe ori, acțiunea 

directă a poluării aerului asupra sănătății este rezultanta interacțiunii mai multor poluanți 

prezenți concomitent în atmosferă.  

 

 Analiza factorilor cu manifestare locală  

Pericole antropice identificate în Pădurea Lăpuşna48 

Există un potenţial pericol asupra ariei protejate din cauza molidului de rezonanţă (apt 

pentru prelucrări superioare ca instrumente muzicale), inventariat recent pe valea 

Gurghiului şi identificat numai pe teritoriul rezervaţiei. 

Proiectul de refacere drum forestier Lepeş, având tronsonul din partea superioară în 

vecinătatea rezervaţiei, va deschide accesul pentru tăietorii ilegali de molizi de rezonanţă. 

Tehnica cunoscută, dar nepedepsită niciodată, constă din transportarea manuală până la 

baza versantului a trunchiului ales de cca 2 m şi încărcare în maşină mică cu prelată. Aşa 

au dispărut din situl Natura 2000 pe valea Gurghiului ultimii molizi de rezonanţă, cu 

excepţia rezervaţiei. Restricţia de tăiere alături de inaccesibilitate au fost factorii salvatori. 

Pericole antropice identificate în Rezervaţia Seaca49 

Rezervaţia este în coordonarea Ocolului Silvic Gheorgheni, dar nu există niciun ranger şi 

nici activitate de supraveghere în munţii Gurghiu - zona Sovata până pe vf. Seaca şi nici în 

căldarea vulcanică Secuieu (total peste 25 000 ha). 

O altă problemă este lipsa controlului eficient şi accesul cu vehicule în perioada de vară, 

până sub vf. Seaca, în centrul rezervaţiei, loc puţin deranjat în trecut. În plus, de regulă, în 

luna august rezervaţia este invadată de un număr mare de culegători de fructe de pădure, 

care nu au autorizaţie de mediu pentru teritoriul rezervaţiei. 

Pericole antropice identificate în Rezervaţia Călimani – Gurghiu50 

În cadrul acţiunilor de supraveghere a siturilor Natura 2000, APM Mureş a constatat 

deteriorarea pe suprafeţe semnificative a pajiştilor montane (îndeosebi fâneţe) din cauza 

păşunatului intensiv, abandon de terenuri, depuneri de steril de la cariera de piatră în 

lunca Mureşului, exploatările de masă lemnoasă cu drumuri de colectare prin pajişti. 

Amenajamentele silvice, deseori nu respectă normele silvice privind tratamentele de 

regenerare prevăzute pentru condiţii de pante mari, ducând la distrugerea unei părţi 

însemnate a structurii pădurilor naturale, unele virgine.  

                                                           
48 - Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 
49  - Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 
50 - Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

http://apmms.anpm.ro/
http://apmms.anpm.ro/
http://apmms.anpm.ro/
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Mediul local este afectat şi prin extinderea construcţiilor de pensiuni turistice în 

extravilanul localităţilor, pătrunzând în proximitatea zonelor protejate. 

 

6.3. Alimentarea cu apă  

Comuna Ibănești reprezintă o comunitate rurală cu un procent de racordare la o rețea de 

alimentare cu apă în locuințe peste media națională, respectiv 73,6% (1.372 locuințe), 

față de 66,7% cât este raportat la nivel național, conform datelor preliminarii ale 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011. 

Analizând același indicator la nivelul județului Mureș – 69,2%, constatăm performanța 

comunei Ibănești, fiind o dovadă a nivelului de dezvoltare și dotare edilitară ridicate.   

Toate satele componente comunei Ibănești sunt conectate la rețeaua de alimentare cu 

apă – majoritatea având aducțiune proprie. 

La nivelul anului 2012, infrastructura de furnizare a apei potabile avea următorii 

parametri51: lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 24 km, 

iar capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile atingea 432 mc/zi. Conform 

datelor furnizate de DJS Mureș, în anul 2012, cantitatea totală de apă potabilă distribuită 

consumatorilor era de 168 mii mc, din care 162 mii mc era destinată consumatorilor 

pentru uz casnic. 

 

6.4. Tratarea apelor uzate  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 2011, la 

nivelul comunei Ibănești, toate localitățile racordate la rețeaua de alimentare cu apă sunt 

conectate și la rețeaua de canalizare, prin urmare 73,6% din locuințe sunt racordate la o 

rețea de canalizare în vederea tratării apelor uzate. Media înregistrată la nivel național, 

65,1% se încadrează sub nivelul comunei analizate.  

Conform informațiilor furnizate de compartimentul de specialitate al Primăriei Ibănești, 

sistemul public de canalizare este în curs de execuție pentru toate satele din comună, 

proiectul integrat fiind finanțat prin intermediul PNDR, Măsura 322. 

În judeţul Mureş, în cursul anului 2012 s-a evacuat în cursurile de apă un volum de 

85.299,668 mii m3 ape uzate. 

Principalele activităţi52 care evacuează cantităţi însemnate de ape uzate sunt: 

                                                           
51 - Fișa localității Ibănești, județul Mureș, furnizată de DJS Mureș 
52 - Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

http://apmms.anpm.ro/
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 producerea energiei electrice şi termice - evacuează 51.627,426 mii m3, din care 

51.300,195 mii m3 (99,37%) reprezintă apă de răcire, prin urmare nu necesită 

epurare. 

 captare şi prelucrare apă pentru alimentare - evacuează 23.844,363 mii m3, din 

care un volum de 2.213,75 mii m3 nu se epurează corespunzător. 

 prelucrări chimice - evacuează 8.256,3 mii m3, din care 8.252,7 (99,9%) mii m3 nu 

se epurează corespunzător. 

Conform statisticilor publicate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la nivelul 

județului Mureș, în anul 2010, din analiza datelor cu privire la volumele de ape uzate 

evacuate au rezultat următoarele: 

Activitatea din economia națională – Prelucrări chimice 

 58,2% din volumele evacuate ce necesită epurare, se epurează insuficient; 

 91,05% din cantitatea de azot total (N) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 93,45% din cantitatea de azotați (NO3) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 25,22% din cantitatea de amoniu (NH4) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 39,34% din cantitatea de sulfați (SO4) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 89,60% din cantitatea de magneziu (Mg) utilizată constituie nocivitate fiind 

conținută de apele uzate; 

 100% din cantitatea utilizată de arsen, cadmiu, plumb și compuși, deși în cantitate 

mică, constituie nocivitate fiind conținută de apele uzate; 

Activitatea din economia națională – Captare și prelucrare apă pentru alimentare 

 28,91% din volumele evacuate ce necesită epurare, se epurează insuficient; 

 8,95% din cantitatea de azot total (N) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 54,43% din cantitatea de azotiți (NO2) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 71,46% din cantitatea de amoniu (NH4) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 95,11% din cantitatea de cloruri (Cl) utilizată constituie nocivitate fiind conținută de 

apele uzate; 
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 52,21% din cantitatea de sulfați (SO4) utilizată constituie nocivitate fiind conținută 

de apele uzate; 

 95,25% din cantitatea de feloni utilizată constituie nocivitate fiind conținută de 

apele uzate; 

 92,49% din cantitatea de detergent sintetici utilizată constituie nocivitate fiind 

conținută de apele uzate; 

 92,93% din cantitatea de crom total (Cr) utilizată constituie nocivitate fiind 

conținută de apele uzate; 

 94,75% din cantitatea utilizată de nichel și compuși, deși în cantitate mică, 

constituie nocivitate fiind conținută de apele uzate; 

 

6.5. Sistemul actual de gestionare a deşeurilor  

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

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

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” beneficiar fiind Consiliul Judeţean 

Mureş. 

Proiectul are o valoare totală de 45.200.612 Euro fără TVA, beneficiară fiind întreaga 

populaţie a judeţului, 571.496 locuitori. 

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

şi rurale,  se va implementa un sistem de colectare separată a deşeurilor reciclabile la nivel 

judeţean şi a unor metode de tratare a deşeurilor municipale biodegradabile (compostare 

în gospodărie, compostare, tratament mecano-biologic). De asemenea, printre obiectivele 

proiectului se numără închiderea depozitelor de deşeuri urbane neconforme (5 depozite) şi 

construirea unui depozit ecologic de deşeuri, întărirea capacităţii tehnice şi manageriale a 

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

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

În cadrul proiectului vor fi achiziţionate echipamente de colectare şi transport, se va 

construi o staţie de transfer (cu o capacitate de 65.000 t/an), o linie de sortare (cu o 

capacitate de 28.000 t/an) şi vor fi realizate facilităţi de compostare a deşeurilor (cu o 

capacitate de 10.000 t/an), la Târgu Mureş – Cristeşti. De asemenea, se va construi o 

staţie de tratare mecano-biologică şi  un depozit ecologic de deşeuri (cu o capacitate de 5 

milioane m3, din care prima celulă va avea o capacitate de 1,25 milioane m3), la Sînpaul.  

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

Strategiei Europene de reciclare a deşeurilor, precum şi prevederile noii legii privind 
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deşeurile. Odată cu implementarea acestor măsuri se va reduce semnificativ şi impactul 

negativ al deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului. 

Conform Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 67/2013, reprezentând Regulamentul de organizare 

și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Mureș, comuna Ibănești este 

arondată zonei 4 – Stației de Transport județean a deșeurilor Reghin. 

Principalele presiuni asupra factorilor de mediu datorate gestionării deşeurilor in județul 

Mureș au fost următoarele53: 

 lipsa unui depozit zonal de deșeuri nepericuloase, fapt ce atrage gestionarea 

defectuoasă a deşeurilor municipale; 

 extinderea intravilanelor localităților cu distrugerea cadrului natural din jurul 

localităților, prin depozitări necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi 

demolări; 

 lipsa unui depozit de deşeuri industriale nepericuloase, duce la costuri ridicate 

pentru agenţii economici privind gestionarea ecologică a deşeurilor de producţie; 

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

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

 tarifarea nu este unitară la nivelul judeţului, mai mult, sunt diferenţe chiar în 

aceeaşi localitate, în funcţie de operator. 

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

menajere cu agenţi economici autorizaţi. Colectarea deşeurilor menajere în amestec de 

către operatorii de salubrizare se realizează în diferite tipuri de recipiente. 

 

 

  

                                                           
53 - Sursa: Raportul privind starea mediului pe anul 2012 în judeţul Mureş, APM Mureș, http://apmms.anpm.ro/ 

http://apmms.anpm.ro/


 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ibăneşti,  
judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 

70 

6.6. Analiza SWOT a mediului 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existența a 4 situri arheologice  

 Racordare la o rețea de alimentare cu 

apă și canalizare de 73,6%  

 Existența unor zone acoperite de 

păduri cu rol în asigurarea echilibrului 

ecologic 

 Calitatea aerului și a apelor se 

încadrează în limitele normale 

 Existența unui sistem de 

management integrat al deșeurilor 

 Lipsa potențialului eolian 

 Rezervațiile naturale nu sunt suficient 

monitorizate 

 Substratul pedologic instabil 

 Lipsa sistemelor organizate de 

intervenții în caz de urgență 

Oportunităţi Ameninţări 

 Potențial valorificare biomasa, 

energia hidro-microhidro și solară 

 Implementarea proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Mureş” 

 Inventarierea şi cartarea habitatelor 

de interes european în cadrul siturilor 

suprapuse Natura 2000 

 Gradul pronunţat de erodare al solului 

de calitate precară 

 Proiectul de refacere drum forestier 

Lepeş deschide accesul pentru tăietorii 

ilegali de lemn 

 Deteriorarea pajiştilor montane 

 Calitatea aerului este influențată de 

circulația pe drumurile județene 

 Zona este luată în evidență în planul 

de apărare împotriva inundaţiilor la 

nivelul Administraţiei bazinale Mureş  

 Tendința de “ajutare” a culturilor 

agricole cu substanțe chimice 

(erbicide, pesticide, fungicide) 

 Lipsa personalului specializat din 

rezervația Seaca  
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Concluzii capitol 6. Mediu 

Comuna Ibănești este beneficiară a proiectului desfășurat la nivel județean ce vizează 

implementarea unui sistem de management integrat a deșeurilor. 

În contextul în care comuna este prinsă în planul ce prevede posibilitatea producerii unor 

inundații și alunecări de teren, este necesar ca în comună să existe un sistem organizat de 

funcționare în caz de urgență. 

Zona este recunoscută pentru potențialul existent de valorificare a biomasei și a energiei 

microhidro și hidro în vederea producerii de energie verde. Prin exploatarea acestei 

resurse, comuna ar beneficia de o diversificare a specificului economic și ar atrage 

investiții care generează valoare adăugată în comunitate. 

Întrucât o mare parte din comună este cuprinsă în arealul unor zone protejate, este 

necesară intensificarea monitorizării cu rangeri a zonei pentru a evita tăierile ilegale de 

fond forestier. 
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7. Administraţia publică locală  

7.1. Structură, servicii şi ordine publică  

Unitatea teritorial-administrativă Ibănești are în 

componență 10 sate, sediul administrativ fiind în 

localitatea Ibănești.  

Organigrama Primăriei Ibănești dispune de 26 de 

salariați din care: 

 Funcții de demnitate publică alese sunt  2 

persoane 

 1 persoană are funcție publică de conducere 

 10 persoane se află în funcții publice de execuție 

 La nivelul primăriei există  și personal contractual, reprezentat de 13 persoane 

Aparatul propriu al Primăriei Ibănești are următoarele compartimente: 

 Compartiment financiar-contabil, impozite și taxe 

 Compartiment achiziții publice și urbanism 

 Compartiment administrare Tabără Lăpușna 

 Compartiment cultură 

 Servicii publice administrativ-întreținere 

 Serviciul de pază și ordine publică – guard 

 Compartiment servicii de voluntariat și servicii de urgență 

 Compartiment asistență socială 

 Compartiment relații cu publicul și Registrul Agricol 

 Compartiment stare civilă 

 Compartiment audit intern 

Analizând structura de funcționare a Primăriei, se remarcă lipsa unui compartiment cu 

atribuții specifice pentru scrierea, implementarea și managementul proiectelor cu finanțare 

europeană, prin urmare este necesară instruirea personalului pe teme legate de finanțări 

europene și fonduri structurale în vederea coordonării proiectelor alături de consultanți 

externi. Colaborarea dintre Consiliul Local și Primar este asigurată prin intermediul unui 

Aparat Permanent de Lucru al Consiliului Local care este consultat periodic de Primar în 

vederea adoptării unor decizii de comun acord. Primarul comunei Ibănești este asistat de 
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un consilier personal, cu titlul de personal contractual și are în subordine un Viceprimar și 

Secretarul Primăriei, fiecare cu atribuții delimitate în coordonarea compartimentelor 

funcționale. 

 

Tabel nr. 9 Analiza evoluției contului de execuție a bugetelor locale în intervalul 2010-

2012 – Primăria Ibănești 

 2010 2011 2012 

Venituri bugetare totale 4.770.007,48 4.473.242,33 5.232.289,79 

Cheltuieli bugetare totale 4.747.373,37 4.460.881,45 5.221.694,53 

Excedent/deficit bugetar 22.634,11 12.360,88 10.595,26 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor  cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – pentru 

intervalul 2010-2012 

 

La nivelul anului 2010, Primăria comunei Ibănești a colectat la buget venituri superioare în 

cuantum, comparativ cu cheltuielile înregistrate, prin urmare, a fost încheiat exercițiul 

financiar cu un excedent de 22.634,11 lei. Excedentul bugetar înregistrat reprezintă o 

dovadă a unei estimări eficiente a cheltuielilor în faza de elaborare a bugetului, o disciplină 

financiară exercitată pe parcursul exercițiului bugetar și înregistrarea unui grad ridicat de 

colectare a veniturilor la buget. 

Comparativ cu exercițiul financiar precedent, în 2011, bugetul local s-a menținut 

excedentar, însă excedentul s-a diminuat față de 2010 cu 45,38% ca urmare a unor 

modificări în structura veniturilor și cheltuielilor comunei. 

Tendința de scădere a excedentului bugetar în vederea apropierii de un buget echilibrat, 

continuă și în 2012, cu o scădere de 53,18% față de anul 2010, și 14,28% față de 2011. 

Pentru o analiză atentă a surselor de finanțare a activității comunității locale, este 

relevantă analizarea în detaliu a structurii veniturilor primăriei Ibănești. 

 

Tabel nr. 10 Structura veniturilor locale ale Primăriei Ibănești – evoluție în intervalul 

2010-2012 (lei) 

Categorie venituri 
2010 2011 2012 

Lei % Lei % Lei % 

Impozit pe venit 1.410,00 0,03 5.440,00 0,12 9.005,50 0,17 

Cote și sume 

defalcate din 
1.009.918,80 21,17 1.181.740,23 26,42 1.214.876,45 23,22 
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Categorie venituri 
2010 2011 2012 

Lei % Lei % Lei % 

impozitul pe venit 

Impozite și 

taxe/proprietate 
215.055,45 4,51 209.038,86 4,67 214.708,62 4,10 

Sume defalcate din 

TVA 
2.399.026,00 50,29 2.042.467,00 45,66 2.373.444,00 45,36 

Alte impozite și taxe 

generale 
363,12 0,01 787,20 0,02 530,00 0,01 

Taxe pe utilizarea 

bunurilor 
223.803,15 4,69 205.021,36 4,58 220.740,87 4,22 

Alte impozite și taxe 246.749,61 5,17 221.819,60 4,96 183.624,00 3,51 

Venituri din 

proprietate 
356.558,35 7,48 460.066,58 10,28 868.116,62 16,59 

Venituri din taxe 

administrative 
3.828,00 0,08 3.533,00 0,08 2.235,00 0,04 

Amenzi, penalități și 

confiscări 
51.570,00 1,08 53.516,50 1,20 41.286,00 0,79 

Transferuri voluntare 5.900,00 0,12 14.314,00 0,32 19.800,00 0,38 

Subvenții de la 

bugetul de stat 
255.825,00 5,36 75.498,00 1,69 67.444,00 1,29 

Diverse venituri 0,00 0,00 0,00 0,00 16.478,73 0,31 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor  cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – pentru 

intervalul 2010-2012 

 

Analizând structura veniturilor comunei Ibănești la nivelul anului 2010, se observă că 

aproximativ 50% din venituri provin din sumele defalcate din TVA, iar cotele și sumele 

defalcate din impozitul pe venit reprezintă a doua categorie de venituri cu aport 

semnificativ la cuantumul total, contribuind cu 21,17%. 

Din categoria impozitelor și taxelor colectate la nivel local în anul 2010, doar veniturile din 

taxarea dreptului de proprietate dețin un procent semnificativ, respectiv 7,48%, celelalte 

categorii de taxe și impozite, precum amenzi, penalități, taxe administrative, reprezintă 

venituri cu un aport scăzut la bugetul general de venituri, fiind dovada unei proiectări 

sănătoase a bugetului, întrucât acestea din urmă sunt încadrate în categoria veniturilor cu 

un caracter dificil de previzionat. 

Deși comparativ cu anul 2010, sumele defalcate din TVA, din impozitul pe venit si venitul 

din impozitarea proprietății au rămas principalele categorii de venituri care au finanțat 

bugetul general, se constată o modificare a ponderii în anul 2011, astfel:  



 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ibăneşti,  
judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 

75 

 S-a diminuat ponderea deținută de sumele defalcate din TVA cu aproximativ 5% 

 A crescut ponderea sumelor defalcate din impozitul pe venit cu aproximativ 5% 

 A crescut ponderea contribuției veniturilor ce provin din taxarea proprietății cu 

aproximativ 3% 

Intensificarea activității operatorilor economici neplătitori de TVA și creșterea veniturilor 

declarate , supuse impozitării poate fi o explicație pentru modificarea procentuală. În plus, 

în contextul liberalizării pieței de bunuri, achizițiile de echipamente de exemplu, din spațiul 

comunitar nu implică aplicarea TVA-ului, prin urmare există posibilitatea ca agenții 

economici să fi direcționat achizițiile prevăzute în planul de investiții către furnizori 

comunitari în vederea eludării de la plata a TVA-ului. 

Din punct de vedere a structurii veniturilor bugetare în anul 2012, aceasta este mai 

apropiată de cea din 2011, rămânând constate principalele surse de venituri ce constituie 

bugetul anual. 

 

Tabel nr. 11 Structura cheltuielilor bugetare ale Primăriei Ibănești – evoluție în 

intervalul 2010-2012 (lei) 

Categorie 

cheltuieli 

2010 2011 2012 

Lei % Lei % Lei % 

Ajutoare 

publice 
675.708,45 14,23% 730.110,92 16,37% 954.522,91 18,28% 

Servicii publice 

generale 
54.714,96 1,15% 0,00 0,00% 29.474,90 0,56% 

Dobânzi 2.494,11 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Transferuri cu 

caracter 

general 

5.963,00 0,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Ordine publică 

și siguranță 

națională 

87.345,78 1,84% 76.317,05 1,71% 85.764,35 1,64% 

Învățământ 1.840.451,16 38,77% 1.407.847,76 31,56% 1.547.098,36 29,63% 

Sănătate 39.400,00 0,83% 66.800,00 1,50% 102.900,00 1,97% 

Cultură, 

recreere, 

religie 

141.353,43 2,98% 472.525,03 10,59% 501.033,27 9,60% 

Asigurări și 

asistență 

socială 

701.065,26 14,77% 395.225,37 8,86% 407.979,79 7,81% 
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Categorie 

cheltuieli 

2010 2011 2012 

Lei % Lei % Lei % 

Servicii și 

dezvoltare 

publică 

750.841,23 15,82% 676.495,71 15,17% 797.921,45 15,28% 

Protecția 

mediului 
68.533,17 1,44% 67.586,00 1,52% 150.777,68 2,89% 

Agricultură, 

silvicultură, 

piscicultură, 

vânat 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.000,00 0,48% 

Transporturi 379.502,82 7,99% 567.974,00 12,73% 619.221,82 11,86% 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor  cuprinse în “Contul de execuție a bugetului local” – pentru 

intervalul 2010-2012 

 

Faptul că la nivelul comunei există o infrastructură educațională dezvoltată, cu un număr 

semnificativ de școli și gradinițe și cheltuielile dirijate către acest sector sunt pe măsură, 

astfel către învățământ sunt direcționate 38,77% din totalul cheltuielilor din anul 2010. În 

cuantum sunt incluse atât cheltuielile cu remunerarea personalului cât și costuri cu 

întreținerea și funcționarea clădirilor. 

În anul 2010 servicii de dezvoltare publică, precum salubritatea, iluminatul public, 

alimentarea cu apă imobilizează 15,82% din bugetul de cheltuieli a comunei, urmat 

îndeaproape de serviciile de asigurări și asistență socială, 14,77%. Ținând cont că 

asistența socială reprezintă pentru un segment de persoane o formă de încurajare a 

inactivității este necesară revizuirea acestei tendințe prin măsuri active de crearea de noi 

locuri de muncă, stimularea ocupării, facilități acordate antreprenorilor locali pentru 

angajarea persoanelor din comunitate, organizarea de cursuri de formare și reconversie 

profesională în vederea adaptării la noile cerințe ale pieței muncii. 

Deși zona are un potențial piscicol, silvicol și cinegetic impresionat, conform bugetului din 

2010, nu au fost direcționate fonduri pentru acest sector. Ținând cont că zona poate 

valorifica toate aceste avantaje investind, este necesar ca în previzionarea bugetelor 

viitoare să se investească și la acest nivel pentru a putea obține avantaje semnificative. 

Serviciul de sănătate publică este subfinanțat, cu o alocare de 0,83% din bugetul de 

cheltuieli, rezultând astfel incapacitatea de a oferi servicii întregii populații, așa cum reiese 

din capitolul 5.1. 

Deși volumul cheltuielilor bugetare a înregistrat o scădere de 6,1% în anul 2011, 

destinațiile alocărilor bugetare se mențin în mare parte, principalele sectoare fiind: 

învățământul, ajutoarele publice și serviciile de dezvoltare publică. Spre deosebire de anul 
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anterior, se constată o diminuare semnificativă a cheltuielilor pentru asigurări și asistență 

socială, de la 14,77% în 2010 la 8,86% în 2011. 

Deși peste 80% din suprafața județului este acoperită de păduri și cea mai mare parte a 

acestora fac parte din arealul unor zone protejate, procentul de cheltuieli destinate 

protejării mediului și cofinanțării inițiativelor celorlalte instituții în administrarea cărora sunt 

zonele protejate, este limitat de fondurile disponibile, respectiv 67.586 lei. 

Comparativ cu anul 2011, în anul 2012, se constată o ușoară creștere a cheltuielilor pentru 

ajutoare publice și o diminuare a celor ce finanțează infrastructura de învățământ. 

Spre deosebire de anul anterior, în 2012 au fost alocate fonduri în valoare de 25.000 lei cu 

destinația agricultură, silvicultură, piscicultură. 

Tabel nr. 12 Structura cheltuielilor cu personalul la nivelul comunei Ibănești evoluție în 

intervalul 2010-2012 (lei) 

Cheltuieli cu personalul 2010 2011 2012 

Ajutoare publice 316.752,00 297.509,00 309.825,00 

Servicii publice generale 43.742,00 0,00 24.520,00 

Ordine publică și siguranță națională 6.876,00 0,00 0,00 

Invățământ 1.655.160,00 1.157.249,00 1.327.754,00 

Cultură, recreere, religie 22.858,00 22.062,00 23.199,00 

Asistență socială 309.447,00 75.353,00 17.234,00 

Servicii și dezvoltare publică 108.462,00 84.863,00 86.934,00 

Sursa: date preluate din “Contul de execuție a bugetului local” – pentru intervalul 2010-2012 

 

În structura cheltuielilor bugetare din anul 2010, ponderea cea mai mare a cheltuielilor 

este direcționată către cheltuielile de personal, ca și segment a cheltuielilor cu caracter 

variabil în funcție de numărul de angajați și de intensitatea serviciilor prestate de fiecare 

instituție angajatoare. 

Similar cu structura generală a cheltuielilor bugetare, învățământul reprezintă domeniul 

care absoarbe peste 50% din cuantumul cheltuielilor de personal la nivelul administrației 

publice locale. Serviciile de asistență socială, cu 49 de asistenți personali remunerați 

mobilizează cheltuieli în cuantum de 316.752 lei, la nivelul anului 2010. 
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În privința structurii cheltuielilor cu personalul, învățământul ocupă în continuare poziția 

fruntașă, cu 70,69% din totalul anului 2011. Spre deosebire de anul 2010, în anul curent 

analizei se constată eliminarea cheltuielilor de personal pentru serviciile publice generale și 

serviciile de ordine publică și siguranță națională. 

Spre deosebire de 2011, la nivelul exercițiului financiar 2012, se constată o creștere în 

cuantum a cheltuielilor de personal totale de 152.430 lei, creștere ce poate fi explicată prin 

apariția cheltuielilor de personal pentru serviciile publice generale, creșterea ușoară a 

cheltuielilor de personal pentru învățământ. 

Analiza gradului de încasare a taxelor și impozitelor de la persoanele juridice – 

noiembrie 2013 

Nivelul general de colectare este de 96,70 % 

Categoria taxelor și impozitelor cu procent de încasare de sub 50% 

 Taxă auto are un procent de colectare de 49,60 % 

 Taxa auto pentru mașinile cu masa de peste 12 tone are un nivel de colectare de 

43,80 % 

 Taxă de salubritate are un nivel de colectare de 20,50 % 

 Taxă SMURD a fost încasată în proporție de 38,60 % 

 Amenzile au fost colectate în proporție de  16,60 % 

Analiza gradului de încasare a taxelor și impozitelor de la persoanele fizice – 

noiembrie 2013 

Nivelul general de colectare este de 47,00 % 

Categoria taxelor și impozitelor cu procent de  încasare de sub 50% 

 Taxă auto are un procent de colectare de 49,50 % 

 Taxa auto pentru mașinile cu masa de peste 12 tone are un nivel de colectare de 

26,10 % 

 Taxa pentru terenurile situate în extravilan au fost colectate în proporție de 39,00 

% 

 Amenzile de circulație au fost colectate la buget în cuantum de doar 17,60 % 

 Amenzile au fost colectate în proporție de  8,00 % 

Conform statisticilor disponibile până în luna noiembrie 2013, se constată dificultatea 

colectării taxelor și impozitelor locale în rândul persoanelor fizice, la jumătatea ultimului 

trimestru al anului, nivelul de colectare este de sub 50%. La polul opus, persoanele 
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juridice și-au achitat taxele și impozitele aferente administrației publice locale în proporție 

de 96,70%. 

La nivelul comunei Ibănești funcționează și un post de poliție local. 

 

7.2. Asociere regională 

Comuna Ibănești face parte din următoarele forme de asociere regională și 

microregională: 

 Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureş" 

 Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect" Mureş 

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)54 sunt structuri de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţile administrativ 

teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal 

sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.  

 

Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureş"55 

Următoarele localități și instituții administrative sunt membri înscriși în asociație: Acăţari, 

Adămuş, Albeşti, Aluniş, Apold, Band, Băgaciu, Bogata, Breaza, Brîncoveneşti, Consiliul 

Județean Mureș, Ceuaşu de Câmpie, Cheţani, Corunca, Crăciuneşti, Crăieşti, Cristuru 

Secuiesc, Cristeşti, Cucerdea, Daneş, Deda, Ernei, Fărăgău, Găleşti, Găneşti, Gheorghe 

Doja, Glodeni, Gorneşti, Ibăneşti, Iernut, Livezeni, Luduş, Mădăraş, Miercurea Nirajului, 

Ogra, Pănet, Pogăceaua, Petelea, Porumbeni, Reghin, Rîciu, Ruşii Munţi, Sărmaşu, Sânger, 

Sighişoara,  Silivaşu de Cîmpie, Sîngeorgiu de Mureş, Sîngeorgiu de Pădure, Sînpaul, 

Sînpetru de Cîmpie, Solovăstru, Suseni, Şăulia, Sincai, Tîrgu Mureş, Tîrnăveni, Ungheni, 

Urmeniş, Voivodeni, Zau de Cîmpie. 

Obiectivele Asociaţiei: 

 să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile 

administraţiei publice locale în ceea ce priveşte dezvoltarea şi gestionarea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul coordonării politicilor şi acţiunilor de 

interes intercomunitar; 

 să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

                                                           
54 Art. 2 (c) a Legii nr. 286/2006, din 06.07.2006, pentru modificarea  şi completarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 

55 - http://www.cjmures.ro/  

http://www.cjmures.ro/
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 să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor 

în  legătură cu serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare 

necesare implementării strategiei de dezvoltare. 

 stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în 

contractul de delegare; 

 asigurarea protecţiei utilizatorilor; 

Conform art. 7 din statutul asociației, anexă la hotărârea nr.9 din 5 noiembrie 2008 privind 

aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, conform H.G. nr.855/2008, sursele de venit sunt 

următoarele: 

 contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 

contribuţii de la bugetele locale ale acestora; 

 dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

 donaţii, sponsorizări sau legate; 

 orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

 

Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară "Ecolect" Mureş 

La această asociaţie au aderat toate cele 102 unităţi administrativ - teritoriale de pe raza 

judeţului Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş. 

Scopul Asociaţiei îl reprezintă promovarea şi reprezentarea intereselor unităţilor 

administrativ-teritoriale membre, în legătură cu: 

 înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi 

controlul furnizării/prestării serviciilor publice comunitare de salubrizare a 

localităţilor 

 funcţionarea, administrarea şi exploatarea în comun a sistemelor de utilităţi publice 

aferente serviciilor comunitare de salubrizare a localităţilor; 

 realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice pentru realizarea, reabilitarea, 

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor 

comunitare de salubrizare şi a sistemelor de utilităţi publice aferente; 
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Obiective și atribuții: 

 implementarea Proiectului prin înfiinţarea/extinderea, organizarea, gestionarea şi 

exploatarea în interes comun a Serviciilor 

 promovarea şi implementarea în comun a unor programe de înfiinţare, eficientizare 

şi/sau dezvoltare a serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor; 

 asigurarea furnizării/prestării pe raza unităţilor administrativ-teritoriale asociate a 

serviciilor publice comunitare de salubrizare a localităţilor, în condiţii de eficienţă şi 

eficacitate; 

 promovarea, finanţarea şi implementarea în comun a unor programe de investiţii 

pentru înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea şi/sau, după caz, modernizarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a 

localităţilor 

 dezvoltarea capacităţii instituţionale şi decizionale a autorităţilor administraţiei 

publice locale membre ale Asociaţiei; 

 susţinerea şi stimularea iniţiativelor de participare şi/sau de asociere cu sectorul 

privat pentru gestionarea propriu-zisă a serviciilor publice comunitare de salubrizare 

a localităţilor; 

 atragerea capitalului privat în gestiunea şi managementul serviciilor publice 

comunitare de salubrizare a şi în finanţarea investiţiilor necesare 

 să coordoneze planificarea locală şi judeţeană, prin pregătirea şi aprobarea 

Strategiei pentru dezvoltarea Managementului Deşeurilor pentru Proiect. 
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7.3. Analiza SWOT a administrației publice locale 

Puncte tari Puncte slabe 

 Face parte din ADI Aqua Invest și 
Ecolec Mureș 

 Buget local excedentar  

 Creșterea veniturilor la buget 

 96,70% procent de colectare a 
impozitelor la buget provenind de la 
persoanele juridice 

 Preponderența veniturilor provenind 
din impozite pe venit, proprietăți și 
cote defalcate din TVA 

 Lipsă Compartiment implementare 
proiecte europene 

 Tendință de creștere a cheltuielilor la 
bugetul local 

 Nivel scăzut de colectare a taxelor 
provenind din amenzi 

 Sume mari mobilizate pentru asistență 
socială și ajutoare publice 

 Finanțare nesemnificativă a sectorului 
piscicol, cinegetic, forestier, agricol 

Oportunităţi Ameninţări 

 Dezvoltarea relațiilor în cadrul ADI-
urilor din care face parte 

 Instruirea personalului pe partea de 
fonduri europene 

 Îmbunătățirea infrastructurii de apă și 
canalizare 

 Suplimentarea fondurilor alocate 
protecției mediului natural și 
investițiilor în sectorul agricol 

 Dificultatea colectării impozitelor și 
taxelor locale în rândul persoanelor 
fizice 

 Venituri provenind din alte activități ale 
administrației publice locale 
nesemnificative 

 Presiune financiară din partea 
obligațiilor de plată a salariilor către 
sectorul învățământului 

 Lipsa atenției acordate finanțării 
sectorului ordinii și securității publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii capitol 7. Aministrația publică locală 

Comuna Ibănești beneficiază de avantajele apartenenței la două Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitară active pe teritoriul județului Mureș. 

Deși din punct de vedere financiar, administrația publică locală a reușit să obțină un rezultat 

financiar favorabil, excedent bugetar, se observă nivelul scăzut de colectare a taxelor și 

impozitelor locale percepute persoanelor fizice. 

Dintre investițiile strategice ce necesită alocări financiare pe viitor se numără: extinderea 

sistemului de apă și canalizare, investiții pentru stimularea agriculturii și protecției mediului 

înconjurător. 

Sistemul de salarizare a personalului din Invățământ pune presiunea cea mai mare asupra 

bugetului de cheltuieli al comunei Ibănești. 
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PARTEA II – STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI PORTOFOLIU 
DE PROIECTE 

 

1. Cadru european, național, regional și județean 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei are rolul de a canaliza forțele care acționează la 

nivel local în vederea  îndeplinirii unui obiectiv comun trasat de viziunea acesteia și corelat 

cu strategiile județene, regionale, naționale și europene. Impactul realizării și 

implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală nu se va limita la efectele directe la 

nivelul comunității locale, rezultând și numeroase efecte indirecte la nivel județean, 

regional, național și chiar european. 

Contextul european  

În acest context, în elaborarea strategiei comunei Ibănești au fost luate în considerate cele 

11 obiective tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele tematice enunțate în 

cadrul Strategiei Europa 2020 constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce 

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

 Cercetare şi inovare  

 Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)  

 Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  

 Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon  

 Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului  

 Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore  

 Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  

 Incluziune socială şi combaterea sărăciei  

 Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ibănești în obiectivele tematice 

enunțate anterior se va realiza prin stabilirea unor obiective strategice care vor urmări 

necesitățile comunității locale la nivelul infrastructurii de bază, dezvoltării durabile a 

economiei locale și dezvoltării capacității administrative a administrației publice locale. 
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Contextul național 

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

referitoare la ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi 

mediu/energie.  

 

Tabel 13 - Alinierea țintelor asumate de România la obiectivele Strategiei Europa 2020 

Indicator Ținte UE Ținte 
România 

Rata de ocupare (%) 75% 70% 

Procent CDI în PIB (%) 3% 2% 

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

20% 19% 

Utilizarea energiei regenerabile în totalul energiei produse 
(%) 

20% 24% 

Eficiență energetică – reducerea consumului de energie (în 
Mtoe) 

368 10 

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

10% 11,3% 

Educație terțiară (%)  40% 26,7% 

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

20.000.0
00 

580.000 

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ibănești, prin direcțiile de acțiune si proiectele 

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

identificarea, prioritizarea și realizarea acelor proiecte care pot genera cea mai mare 

valoare adăugată la nivelul comunității locale, fără a neglija efectele de amplificare ce pot 

rezulta la nivel regional și chiar național. 

 

Contextul regional 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională a regiunii Centru, pentru perioada de 

programare 2014-2020, s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au stabilit obiectivele 

specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru 

cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr de 

priorități și măsuri specifice: 
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După cum rezultă inclusiv din obiectivele enunțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Regională se poate remarca consistența și consensul existente în ceea ce privește 

principalele direcții de dezvoltare urmărite în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare 

la nivel european, național și regional. Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ibănești 

se încadrează în liniile directoare trasate de aceste documente strategice, în realizarea ei 

ținîndu-se cont de necesitatea implicită a unei dezvoltări armonioase si coordonate la toate 

nivelurile pentru valorificarea efectelor amplificatoare care vor fi obținute. 

 

Context județean 

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

documentelor de dezvoltare teritorială la nivel internaţional, naţional și regional, iar 

construirea viziunii de dezvoltare a avut la bază analizarea detaliată a „Profilului socio-

economic al judeţului Mureş”.  

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

judeţului Mureș în următoarea perioadă: 

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

domeniul medical şi farmaceutic; 

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

avantajele unui nod intermodal de transport rutier şi feroviar, la intersecţia a două 

(viitoare) autostrăzi şi beneficiind de existenţa Aeroportului „Transilvania”, cu statut 

internaţional;  

• OBIECTIV 1: Dezvoltare urbană, infrastructură tehnică și socială

• OBIECTIV 2: Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării

• OBIECTIV 3: Protecția mediului înconjurător, eficiență energetică, energie regenerabilă

• OBIECTIV 4: Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii

• OBIECTIV 5: Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative

• OBIECTIV 6: Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale
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 judeţ al industriilor cu valoare adăugată ridicată: dezvoltarea de platforme 

industriale pentru încurajarea activităţii productive;  

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

şi diversitatea generată de coexistenţa a 4 naţiuni în judeţul Mureş; 

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

operaţionale regionale în Tîrgu-Mureş; 

 judeţ al produselor agricole competitive: valorificarea potenţialului agricol al 

judeţului Mureş. 

În oglindă cu această abordare de sus în jos, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Ibănești, județ Mureș, pentru perioada 2014-2020, colectează informațiile de la nivel local, 

analizează nevoile și vine să răspundă, prin proiecte concrete, la obiectivele și țintele 

asumate de contextul județean, regional, național și cel european.  

Conceptul strategic înglobează toate cele 6 obiective de dezvoltare ale regiunii Centru, 

punându-se accent pe obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea 

și creșterea calității rețelei de infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei rurale 

din punct de vedere turistic și agricol.  

La nivel orizontal, strategia nu pierde din vedere importanța dezvoltării zonei rurale în 

armonie cu mediul, acordând atenția cuvenită conservării acestuia, precum si dezvoltarii 

capitalului uman și creșterii incluziunii sociale ca puntea de sprijin în vederea susținerii 

durabile a obiectivelor propuse prin strategie. 

 

 

2. Viziune 

Pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate în 

cadrul Analizei socio-economice realizate la nivelul comunității locale, s-a stabilit o viziune 

strategică la nivelul comunei Ibănești pentru orizontul 2014-2020: 

 

 

 

Comuna Ibănești își propune ca până în anul 2020 să devină o comunitate dinamică și 

competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii săi, iar inițiativele 

antreprenoriale să fie susținute de către administrația publică locală prin oferirea de 

servicii publice la standarde europene. 

Valorificarea potențialului turistic al comunei, a poziției strategice și a diversității culturale, 

reprezintă cheile dezvoltării durabile a comunității locale ce vor permite comunei Ibănești 

„Dezvoltarea economică a comunei Ibănești prin modernizarea  infrastructurii și 
valorificarea potențialului turistic al zonei” 

„ 
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să devină o locație turistică cunoscută și atractivă la nivel regional, național și chiar 

european. 

Conceptul de dezvoltare al comunei își propune să înglobeze totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare existente la nivelul comunității locale, astfel încât, pe termen 

lung, să creeze un fundament pentru asigurarea unui echilibru între elementele capitalului 

natural și creșterea bunăstării. 

Principiile de dezvoltare utilizate în realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Ibănești urmăresc organizarea direcțiilor și proiectelor de dezvoltare propuse în vederea 

creării unui mecanism dinamic de dezvoltare bazat pe obiective pragmatice, corelate cu 

realitatea socio-economică specifică la nivelul comunității locale. La stabilirea obiectivelor 

strategice la nivelul comunei s-a ținut cont de principiile dezvoltării convergente, 

intercorelate și durabile la nivelul comunității locale: 

 dezvoltarea convergentă are în vedere identificarea acelor inițiative care vor 

conduce la maximizarea performanțelor fără a crea decalaje semnificative în 

dezvoltarea comunității locale; 

 intercorelarea presupune ca la stabilirea obiectivelor strategice să se țină cont de 

obiectivele și rezultatele urmărite în cadrul strategiilor județene, regionale, naționale 

și europene, proiectele propuse ținând cont de politicile de guvernare stabilite la 

nivel județean, regional, național și european; 

 dezvoltarea durabilă presupune propunerea unui model de dezvoltare care să 

asigure un echilibru între componentele sociale, economice și ecologice, urmărind 

asigurarea resurselor necesare pentru generațiile viitoare. 

Obiectivele strategice propuse sunt intercorelate, ceea ce înseamnă că proiectele propuse 

privind dezvoltarea infrastructurii publice și a capacității administrative vor avea impact 

asupra dezvoltării economice a comunității locale, urmărindu-se potențarea efectelor 

pozitive pe care fiecare dintre obiectivele propuse le va avea asupra comunității locale în 

ansamblu. 
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3. Obiective strategice 

Viziunea strategică privind dezvoltarea comunei Ibănești presupune stabilirea unor 

obiective strategice clare pe baza cărora să fie identificate direcțiile de acțiune și proiectele 

care să asigure atingerea acestor obiective. 

Obiectivele strategice stabilite sunt prezentate în continuare, cu prezentarea principalelor 

aspecte urmărite în definirea și stabilirea modalității de îndeplinire a acestora. 

Obiectivul strategic 1 – Dezvoltarea infrastructurii publice locale  

Crearea/modernizarea infrastructurii publice rutiere si pietonale, a infrastructurii edilitare și 

a infrastructurii de sănătate și asistență socială reprezintă punctele cheie în dezvoltarea 

unei infrastructuri de bază care să asigure o creștere a confortului locuirii în comuna 

Ibănești, precum și o creștere a nivelului de atractivitate al comunei în ochii turiștilor și 

potențialilor investitori. 

Prin atingerea acestui obiectiv se vor asigura premizele necesare dezvoltării economice a 

comunei prin asigurarea unei infrastructuri publice moderne ceea ce va conduce la 

creșterea nivelului de trai la nivelul comunității locale. 

Dezvoltarea durabilă a comunității locale presupune ca punct de pornire existența unei 

infrastructuri publice care să asigure furnizarea utilităților publice pentru întreaga 

comunitate locală.  

Obiectivul strategic 2 - Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 

turistic 

Analiza socio-economică realizată la nivelul comunei Ibănești a relevat o serie de puncte 

tari și puncte slabe la nivelul comunității locale, principalele puncte cheie identificate fiind 

legate de valorificarea potențialului turistic și de stimularea dezvoltării economice la nivelul 

comunei. 

Pentru asigurarea atingerii acestui obiectiv au fost formulate o serie de direcții de acțiune 

care vizează următoarele aspecte: 

 modernizarea infrastructurii de transport turistic și a patrimoniului turistic; 

 valorificarea potențialului turistic, aspect susținut în mod direct și prin proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii turistice cuprinse în obiectivul strategic care vizează 

dezvoltarea infrastructurii publice locale; 

 eficientizarea activității exploatațiilor agricole, ca motor la dezvoltării agriculturii la 

nivel local; 
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 creșterea valorii adăugate a produselor specifice locale prin promovarea unui brand 

local și creșterea nivelului de recunoaștere a comunității locale pe plan regional, 

național și european; 

 valorificarea potențialului local de producere a energiei din resurse regenerabile; 

 dezvoltarea capacității de adaptare a forței de muncă locale la cerințele pieței 

muncii. 

Toate aceste aspecte au fost definite ca direcții de acțiune în vederea atingerii obiectivului 

strategic de dezvoltare economică și valorificare a potențialului turistic. 

Obiectivul strategic 3 – Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea 

capacității administrative 

Îmbunătățirea procesului administrativ reprezintă o prioritate la nivelul administrației 

publice locale, iar ca modalități identificate de realizare a acestui deziderat sunt creșterea 

calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative. 

Activitatea administrației publice locale poate juca un rol decisiv în îndeplinirea celorlalte 

două obiective strategice, de calitatea serviciilor publice și capacitatea administrativă 

depinzând chiar implementarea prezentei Strategii de Dezvoltare Locală.  

 

4. Obiective specifice, direcții de acțiune și proiecte 

Stabilirea direcțiilor de acțiune pe baza obiectivelor strategice enunțate reprezintă un prim 

pas necesar pentru identificarea și definirea inițiativelor ce vor trebui realizate la nivelul 

comunei pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea viziunii de dezvoltare enunțate. 

În continuare sunt detaliate fiecare dintre obiectivele strategice cu prezentarea obiectivelor 

specifice, direcțiilor de acțiune și a proiectelor propuse pentru asigurarea dezvoltării locale. 

 

 

Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în 

contextul în care dezvoltarea economică a comunei Ibănești este condiționată în măsură 

semnificativă de existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și 

cu un grad ridicat de acoperire. 

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

atractivitate ridicată și care influențează semnificativ procesul decizional al oricărui 

• Dezvoltarea infrastructurii publice locale1
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potențial investitor în zonele rurale. În prezent infrastructura rurală la nivelul comunei este 

destul de învechită, necesitând lucrări de extindere, amenajare, reabilitare și modernizare. 

Conform priorităților europene, pentru facilitarea accesului și tranzitului la nivelul comunei, 

infrastructura de transport trebuie să beneficieze până în anul 2020, de o rețea modernă, 

capabilă să preia un trafic în creștere rapidă, și să asigure suportul pentru dezvoltarea 

economică și socială a zonei. Infrastructura edilitară din comună trebuie supusă unui 

proces de extindere și modernizare rapidă, proces ce trebuie atent sincronizat cu 

intensificarea promovării și creșterea traficului turistic zonal în acord cu adevăratul său 

potențial. Raportat la acest aspect, în elaborarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, trebuie pornit de la premisa conform căreia pentru a putea deveni o zonă atractivă 

unei categorii vaste de turiști, comuna Ibănești trebuie să aibă capacitatea de a asigura 

minim condițiile de bază și confort în privința dotării edilitare în toate unitățile de primire 

turistică. 

Potențialul turistic al regiunii poate fi valorificat la justa sa valoare doar prin efortul comun 

al unei forme asociative dedicate, care să promoveze și să mobilizeze acțiunile în vederea 

intensificării activităților turistice pe Valea Gurghiului. Ținând cont de faptul că la nivelul 

comunei Ibănești, natura a creat premisele practicării unor forme de turism variat, rămâne 

în sarcina comunității locale să fructifice cu adevărat acest atuu și să culeagă roadele unei 

dezvoltări durabile în armonie cu mediul natural. 

Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate și asistență socială vine ca o 

necesitate firească în contextul în care probleme precum: îmbătrânirea populației, 

degradarea stării de sănătate a populației rurale, extinderea fenomenului de sărăcie, 

intensificarea fenomenului de abandon familial, afectează și comuna Ibănești. Extinderea 

infrastructurii de educație, cultură și sport este imperios necesară pentru a putea insufla 

comunității rurale interesul pentru o dezvoltare armonioasă pe plan educațional și pentru a 

menține viu interesul pentru cultura autohtonă. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 1 „Dezvoltarea infrastructurii publice locale” sunt 

următoarele:  

1.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii rutiere 

1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare 

1.3. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, asistență socială, educație, 

cultură și sport  

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate direcții de acțiune și 

proiecte care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 
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OBIECTIV STRATEGIC 1 - Dezvoltarea infrastructurii publice locale   

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

1.1 - 
Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere 

1.1.1 - 
Modernizarea și 
reabilitarea rețelei 
de drumuri și a 
infrastructurii 
pietonale 

Modernizare și reabilitare rețea de 
drumuri de interes local 

I.1111 

Actualizare PUG, PUZ și elaborare PUD I.1112 

Modernizare marcaje și semnalizare 
rutieră 

I.1113 

Amenajare alei pietonale și  podețe de 
legătură 

I.1114 

Amenajare parcare - zona Postului local 
de Poliție 

I.1115 

Amenajare parcaje în centrul comunei 
Ibănești - zona Centrului Zonal SMURD 

I.1116 

Reabilitare și modernizare rigole de 
scurgere a apei pluviale 

I.1117 

1.2 - 
Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii 
edilitare 

1.2.1 - Extinderea 
sistemului de 
alimentare cu apă 
și canalizare 

Sistem de monitorizare şi contorizare a 
apei potabile cu transmitere radio a 
debitelor  

I.1211 

Extindere și reabilitare reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare (Dulcea, 
Tisieu, Pârâul Mare) 

I.1212 

Extindere și reabilitare rețea alimentare 
cu apă în satul Lăpușna 

I.1213 

Extindere și reabilitare rețea alimentare 
cu apă și canalizare și construire stație 
pompare în Ibănești Pădure 

I.1214 

1.2.2 - 
Modernizarea 
sistemului de 
gestiune a apelor 
reziduale 

Construire stație de epurare la Ibănești I.1221 

1.2.3 - 
Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
apărare împotriva 
inundațiilor 

Înălțare dig de apărare împotriva 
inundațiilor în Ibănești, porțiunea 
cuprinsă între nr. administrativ 165 în 
amonte de râul Gurghiu și afluenți până 
la nr. administrativ 253 

I.1231 

Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Ibănești Pădure – 1.000 m 

I.1232 

Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Tisieu – 800 m 

I.1233 

Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Dulcea – 600 m  

I.1234 
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OBIECTIV STRATEGIC 1 - Dezvoltarea infrastructurii publice locale   

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

1.2.4 - Încurajarea 
instalării unor 
sisteme omologate 
de alimentare cu 
energie termică 

Plan de informare a populaţiei cu privire 
la riscurile utilizării unor sisteme de 
alimentare cu energie termică 
neomologate 

I.1241 

1.2.5 - 
Amenajarea 
peisagistică a 
spațiilor verzi 

Amenajare peisagistică în centrului 
comunei Ibănești - zona Consiliului Local 

I.1251 

Amenajare parc cu locuri de joacă pentru 
copii în zona centrală a localității Ibănești 
sat și zona căminului cultural din Isticeu 

I.1252 

Amenajare parc cu locuri de joacă pentru 
copii în zona căminului Cultural din 
Dulcea 

I.1253 

Amenajare spațiu de joacă pentru copii în 
incinta grădinițelor din Ibănești sat, 
Ibănești Pădure și Dulcea 

I.1254 

1.3 - 
Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de sănătate, 
asistență 
socială, 
educație, 
cultură și 
sport 

1.3.1 - 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
sănătate 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarului medical din comuna 
Ibăneşti 

I.1311 

Înființare dispensar medical în localitatea 
Ibănești Pădure 

I.1312 

Program de informare a populației 
privind modalitățile de prevenire a 
îmbolnăvirii și igiena adecvată 

I.1313 

1.3.2 - 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
asistenţă socială 

Construire centru asistență socială în 
comuna Ibănești 

I.1321 

Centru de zi pentru persoane vârstnice I.1322 

Amenajare rampe de acces şi parcaje 
destinate persoanelor cu handicap 
locomotor 

I.1323 

1.3.3 – 
Îmbunătățire 
infrastructură de 
educație, cultură și 
sport 

Îmbogățirea fondului de cărți al Bibliotecii 
din cadrul Centrului de Informare și 
Documentare 

I.13301 

Reabilitare termică a Școlii din Ibănești 
Sat 

I.13302 

Reabilitare termică și lucrări de 
consolidare a acoperișului pentru Școala 
din Dulcea 

I.13303 

Reabilitare termică grup sanitar și 
modernizare Școala Nicolae Petra 
Petrașcu din Isticeu 

I.13304 
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OBIECTIV STRATEGIC 1 - Dezvoltarea infrastructurii publice locale   

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

Înființare grădiniță cu program prelungit 
în Ibănești Sat 

I.13305 

Înființare after school I.13306 

Achiziționarea de costume populare 
pentru ansamblurile folclorice locale 

I.13307 

Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Ibănești 

I.13308 

Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Ibănești Pădure 

I.13309 

Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Dulcea 

I.13310 

Reabilitarea termică și dotarea cu sistem 
de încălzire a Sălii de manifestări zona 
Isticeu 

I.13311 

Construire sală de sport în comuna 
Ibănești 

I.13312 

 

 

Acest obiectiv strategic este corelat în mod direct cu primul obiectiv enunțat, existând o 

relație de condiționalitate între dezvoltarea infrastructurii rurale și dezvoltarea economică a 

zonei în ansamblu.  

Comuna Ibănești se confruntă cu o izolare față de circuitul turistic regional, ca urmare a 

faptului că infrastructura rurală nu este suficient dezvoltată pentru a facilita extinderea 

acestei ramuri și promovarea patrimoniului natural și material. 

Practic, la nivel de comunitate turismul reprezintă o alternativă economică prea puțin 

exploatată în prezent, însă continuă să fie o alternativă viabilă la activitatea economică 

preponderentă a locuitorilor din mediul rural - agricultura. Dezvoltarea turismului va 

antrena totodată dezvoltarea altor domenii economice și sociale (infrastructura de 

transport, industriile artizanale, industria agroalimentară, diverse servicii) generându‐se 

astfel un efect multiplicator în economia locală. În plus, industria turistică generează un 

număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu au o durată de 

recuperare relativ scurtă.  

La nivel microeconomic, turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de 

consum produse local, stimulând astfel spiritul antreprenorial în rândul comunității locale. 

• Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului turistic2
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Comuna Ibănești este cunoscută ca fiind o inimă a culturii tradițiilor, având potențial în 

extinderea turismului și industriilor tradiționale creative (prelucrarea lemnului și a pietrei).  

Fragmentarea excesivă a producției agricole, producțiile individuale reduse, variabilitatea 

acestora, costurile ridicate de transport ale produselor agricole locale, alături de lipsa 

frecventă a certificării produselor, determină scăderea interesului marilor procesatori 

pentru produsele agricole locale. Lipsa asociațiilor completată de imaturitatea piețelor de 

produse agricole, limitează accesul micilor producători și îi situează adesea într‐o poziție de 

inferioritate în relațiile comerciale cu marii intermediari de produse agricole sau cu retailerii 

importanți. 

În ciuda acestor aspecte, există și puncte tari ce merită transformate în oportunități pentru 

comunitatea locală – crearea unui brand alimentar local. Astfel, disponibilitatea și 

varietatea materiei prime locale, existența unei tradiții în producerea unor alimente după 

tradiții autohtone sunt puncte tari ce beneficiază de un context favorabil - orientarea unei 

bune părți a consumatorilor interni și comunitari către produsele autohtone. 

Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu (achiziționare de 

mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, construcții 

agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate majoră a perioadei 

următoare. 

În planul de eficientizare a activităților economice trebuie pus accentul și pe o valorificare 

superioară a resurselor locale, de exemplu pădurile reprezintă o altă resursă economică 

importantă, însă prin valorificarea incompletă a masei lemnoase se obțin mai puține 

venituri decât în majoritatea țărilor europene iar prin exploatarea într‐o manieră 

nesustenabilă se pune în pericol dezvoltarea economică durabilă a zonelor împădurite.  

Alături de funcția lor economică, pădurile îndeplinesc o importantă funcție de păstrare a 

unui mediu curat și sănătos. Interesul economic privind exploatarea forestieră trebuie 

subordonat interesului major de păstrare a echilibrului ecosistemului Regiunii Centru. 

Astfel, preocuparea pentru exploatarea rațională a pădurii, ținând cont de capacitatea 

acesteia de regenerare, este de natură să permită dezvoltarea durabilă a regiunii și 

prezervarea unui mediu curat și sănătos pentru generațiile următoare.  

La nivelul Uniunii Europene actualul sistem energetic este puternic dependent de 

combustibili fosili, caracterul epuizabil în timp al combustibililor fosili, poluarea produsă 

prin arderea acestora și accentuarea efectului de seră a impus identificarea și altor resurse 

de energie, regenerabile și inepuizabile.  

Pentru România, ținta prevăzută pentru anul 2020 de Directiva 2009/28/CE este de 24% 

ca pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie. Pentru a‐și 

îndeplini obiectivul stabilit corespunzător anului 2020, România va trebui să valorifice 

63,5% din potențialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune.  
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Comuna Ibănești deține aproximativ 26.000 ha de pădure, iar rețeaua hidrografică locală 

prezintă în anumite sectoare potențial micro-hidrologic, prin urmare obținerea energiei 

regenerabile din biomasa constituie o alternativă ce trebuie inclusă ca și direcție de 

dezvoltare a comunității locale. 

Economia locală își poate mări eficiența dacă are la dispoziție forță de muncă specializată 

domeniilor de activitate, iar eforturile membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie 

să se îndrepte către prioritizarea actului educativ centrat pe capital uman - ca factor 

strategic al dezvoltării viitoare.  

Investiția constantă în individ pe parcursul întregii vieți și instruirea lui la locul de muncă 

pentru a dobândi capacitatea de a răspunde cerințelor de performanță va permite 

dezvoltarea și creșterea calității unor resurse umane performante, de înaltă competență, 

capabile să susțină procesul de creștere durabilă a economiei precum și dezvoltarea 

socială și culturală.  

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 2 „Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 

turistic” sunt următoarele:  

2.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de turism 

2.2. Valorificarea potențialului turistic și extinderea activităților aferente 

2.3. Eficientizarea activității exploatațiilor agricole 

2.4. Creșterea valorii adăugate a produselor specifice locale 

2.5. Valorificarea potențialului de obținere a energiei regenerabile prin exploatarea 

rațională a resurselor  

2.5. Creșterea adaptabilității forței de muncă locale la cerințele pieței muncii 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate direcții de acțiune și 

proiecte care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

OBIECTIV STRATEGIC 2 - Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 
turistic 

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

2.1 - 
Extinderea și 
modernizarea 
infrastructurii 
de turism 

2.1.1 – 
Modernizarea 
infrastructurii de 
transport turistic 

Încurajarea modernizării drumului de 
legătură către Tabăra de tineret Lăpușna 

E.2111 

Delimitare şi semnalizare obiective 
turistice (Turnul roman Cetățuia Mică, 
Așezarea neolitică Piatra Orșovei, 
Așezarea preistorică Pietroasa, Așezarea 
culturii Coțofeni, Parc Natural Seaca, 

E.2112 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 - Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 
turistic 

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

Rezervație Molid de Rezonanță) 

Amenajare trasee turistice “Drumul 
Stânilor” 

E.2113 

Amenajare şi racordare utilităţi spaţiu 
campare corturi şi rulote situat de-a 
lungul Văii Gurghiului în satul Brădețelu 

E.2114 

2.1.2 - 
Modernizarea 
patrimoniului 
turistic 

Reabilitare și modernizare Tabără pentru 
tineret Lăpușna  

E.2121 

Construire instalație de captare 
gravitațională și alimentarea cu apă a 
Taberei pentru tineret Lăpușna 

E.2122 

Amenajare teren pentru activități 
sportive și spațiu de joacă pentru copii în 
cadrul Taberei pentru tineret Lăpușna 

E.2123 

Sprijin pentru amenajarea unei pârtii de 
schi în Lăpușna 

E.2124 

Construire spațiu de cazare pentru turiști 
în incinta satului alegoric 

E.2125 

Construire punct de informare turistică în 
centrul comunei 

E.2126 

2.2 - 
Valorificarea 
potențialului 
turistic și 
extinderea 
activităților 
aferente 

2.2.1 - Înfiinţarea 
unei Asociaţii de 
Dezvoltare 
Intercomunitară a 
Văii Gurghiului 

Suport acordat producătorilor locali în 
vederea participării la târgurile de 
produse tradiţionale naţionale şi 
internaţionale 

E.2211 

Creare reţea de ospitalitate/coach-
surfing prin înfraţirea cu alte comunităţi 
rurale din zone turistice din străinătate 

E.2212 

Curse de transport turistic regulat pe 
ruta Praid-Sovata-Ibăneşti 

E.2213 

Încheiere parteneriat cu Centrul de 
Informare turistică din Reghin în vederea 
promovării Văii Gurghiului 

E.2214 

Stimularea înfiinţării unor unităţi de 
alimentaţie publică bazate preponderent 
pe alimente din brandurile locale 

E.2215 

Reamenajarea traseului Mocăniței de la 
Lăpușna 

E.2216 

2.2.2 - 
Diversificarea 

Amenajare râu Gurghiu în vederea 
practicării river-rafting-ului 

E.2221 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 - Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 
turistic 

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

activităţilor turistice Autorizare, amenajare şi marcare trasee 
moto-cross, off-roading, mountain-bike 

E.2222 

Sprijinirea înfiinţare centru de instruire şi 
închiriere echipament sportiv (biciclete, 
cart-uri, moto-cross, trekking, river-
rafting, etc. ) 

E.2223 

Revitalizare activitate Asociaţia 
proprietarilor de terenuri “Valea 
Gurghiului” în vederea promovării 
turismului cinegetic 

E.2224 

Crearea Agendei Culturale a comunei E.2225 

2.2.3 - Promovare 
şi instruire 

Program elaborare materiale informative 
(broşuri, pliante, hărţi) distribuite gratuit 
în centrele de cazare şi informare 

E.2231 

Creare site web de promovare a zonei 
prin intermediul unor hărţi dinamice de 
prezentare a traseelor turistice şi a 
oportunităţilor de petrecere a timpului 
liber 

E.2232 

Program formare profesională adresat 
personalului din turism 

E.2233 

Program formare profesională ghid 
turistic 

E.2234 

2.3 - 
Eficientizarea 
activității 
exploatațiilor 
agricole 

2.3.1 – 
Îmbunătățirea 
infrastructurii agro-
alimentare prin 
stimularea asocierii 
producătorilor 
 

Încurajarea procesului de inventariere şi 
intabulare a terenurilor agricole ale 
populaţiei 

E.2311 

Stimularea comasării terenurilor agricole 
şi practicarea agriculturii pe suprafeţe 
mari 

E.2312 

Stimularea asocierii producătorilor din 
sectorul zootehnic prin organizarea de 
evenimente de consiliere 

E.2313 

Înființare centru de colectare a 
produselor agricole 

E.2314 

2.3.2 - Construire 
brand local şi 
promovare 

Inventariere şi înregistrare brand şi 
reţete tradiţionale locale 

E.2321 

Înfiinţare asociaţie regională de 
promovare a brandurilor de pe Valea 
Gurghiului 

E.2322 

Promovare brand Valea Gurghiului E.2323 
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OBIECTIV STRATEGIC 2 - Dezvoltarea economică și valorificarea potențialului 
turistic 

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

2.3.3 - Instruire şi 
informare 

Îmbunătăţire calitatea şeptel de animale E.2331 

Program de formare profesională şi 
perfecţionarea practicii agricole 
(fertilizare sol, selecţia exemplarelor 
bune de reproducţie, etc.) 

E.2332 

Informare cu privire la reglementările în 
vigoare aferente exploatării raţionale a 
plantelor medicinale, fructelor de pădure 
şi prevenirea degradării ariilor protejate 

E.2333 

2.4 - 
Creșterea 
valorii 
adăugate a 
produselor 
specifice 
locale 

2.4.1 - Creşterea 
valorii adăugate a 
lemnului şi pietrei 

Sprijinirea activității de prelucrare 
tradiţională a lemnului şi pietrei prin 
înființarea unei Asociații Meșteșugărești 

E.2411 

2.4.2 - Creşterea 
valorii adăugate a 
produselor obţinute 
prin culegere din 
pădurile zonei 

Centru de colectare, procesare şi 
ambalare fructe de pădure, ciuperci, 
trufe și plante medicinale 

E.2421 

Creare brand regional bazat pe reţele 
tradiţionale de producere a gemurilor, 
dulceţurilor şi conservelor 

E.2422 

Încurajarea populaţiei să producă 
dulceţuri, conserve în propria gospodărie 

E.2423 

2.5 –  
Valorificarea 
potențialului 
de obținere a 
energiei 
regenerabile 
prin 
exploatarea 
rațională a 
resurselor 

2.5.1 - Producerea 
energiei 
regenerabile 

Studiu privind potenţialul microhidro al 
râului Gurghiu pe sectorul comunei 
Ibăneşti 

E.2511 

2.5.2 - Exploatarea 
raţională a 
resurselor 

Program de împădurire a pădurilor şi 
zonelor degradate 

E.2521 

Extinderea supravegherii arealelor 
protejate prin echipe de rangeri 

E.2522 

Instalare puncte de control la ieşirea de 
pe drumurile de acces forestier 

E.2523 

2.6 - 
Creșterea 
adaptabilității 
forței de 
muncă locale 
la cerințele 
pieței muncii 

2.6.1 - Formarea 
profesională 
continuă 

Program de formare profesională pentru 
populaţia activă în agricultură 

E.2611 

Program de formare profesională pentru 
populaţia activă în turism 

E.2612 

Program de formare profesională pentru 
populaţia activă în domeniul serviciilor 

E.2613 

Program de marketing şi promovare a 
produselor din gospodăria proprie 

E.2614 

Înfiinţare centru multifuncțional de 
formare profesională a adulţilor 

E.2615 
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Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale comunei Ibănești, modul și succesul 

implementării proiectelor sunt la fel de importante ca planificarea strategică însăși. Astfel, 

îmbunătățirea procesului administrativ reprezintă o prioritate pentru administrația publică 

locală, atât prin implicarea și susținerea acestui proces, cât și prin oferirea locuitorilor și 

potențialilor beneficiari (firme, investitori, etc.) a unei game largi de servicii. Diversificarea, 

dezvoltarea și creșterea calității serviciilor administrațiilor publice locale, dar și a 

accesibilității acestora este o condiție esențială în creșterea nivelului de trai a locuitorilor, 

dar și în implicarea comunității în activitatea de administrare și dezvoltare durabilă la nivel 

local și regional. 

Pentru perioada următoare, administrația publică locală își propune să promoveze 

standarde ridicate de transparență, integritate și responsabilitate în prestarea serviciilor de 

interes public. Garantarea respectării acestor valori este dependentă de promovarea unei 

strategii de dezvoltare a capitalului uman angajat în slujba aparatuluia dministrației publice 

locale, astfel încât acesta să fie la curent cu domeniul în care activează. În plus, în vederea 

extinderii investițiilor finanțate din surse europene, instruirea responsabililor locali cu 

proiectele reprezintă o prioritate în planul de măsuri ce vizează creșterea eficienței 

implementării unor proiecte de investiții de anvergură.  

Constatându-se posibilitatea producerii unor inundații în anumite areale ale comunei 

Ibănești, sunt necesare următoarele tipuri de investiții privind infrastructura de situații de 

urgență: consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă, programe de 

modernizare a serviciilor suport de tehnologia informaţiei pentru realizarea înştiinţării, 

avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie civilă, îmbunătăţirea dotării cu mijloace de 

intervenţie în situaţii de urgenţă și nu în pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a 

factorilor implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 3 „Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea 

capacității administrative” sunt următoarele:  

3.1. Îmbunătățirea capacității de administrare locală 

3.2. Îmbunătățirea serviciilor pentru situații de urgență 

3.3. Creșterea capacității de administrare și implementare a proiectelor cu finanțare 

externă 

3.4. Creșterea suportului acordat mediului de afaceri local 

• Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității
administrative

3
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Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate direcții de acțiune și 

proiecte care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

OBIECTIV STRATEGIC 3 - Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea 
capacității administrative 

Obiectiv 
specific 

Măsură Proiect Cod 

3.1 - 
Îmbunătățirea 
capacității de 
administrare 
locală 

3.1.1 - 
Creşterea 
nivelului de 
dotare tehnică 

Implementare sistem informatic integrat 
pentru arhivare, management şi 
monitorizare a activităţii administraţiei 
publice locale 

E.3111 

Achiziţionare echipamente și infrastructură 
IT 

E.3112 

Montare panou electronic informativ în faţa 
Primăriei 

E.3113 

Dezvoltarea şi actualizarea portalului 
administraţiei publice-locale 

E.3114 

3.1.2 - 
Dezvoltarea 
capitalului 
uman 

Instruire personal cu privire la utilizarea 
sistemului informatic integrat 

E.3121 

Dezvoltarea competențelor profesionale a 
angajaților Primăriei Ibănești 

E.3122 

3.2 - 
Îmbunătățirea 
serviciilor 
pentru situații 
de urgență 

3.2.1 - 
Creşterea 
nivelului de 
dotare 

Achiziţionare autospecială pentru stingerea 
incendiilor şi evacuarea apelor 

E.3211 

Sprijinirea  serviciului zonal SMURD E.3212 

3.2.2 - 
Informare şi 
voluntariat 

Informare populaţie cu privire la modul de 
organizare şi reacţie în situaţii de urgenţă 

E.3221 

Sprijinire serviciu de voluntariat prin 
promovarea spiritului civic în rândul 
comunităţii locale 

E.3222 

3.3 - Creșterea 
capacității de 
administrare și 
implementare 
a proiectelor cu 
finanțare 
externă 

3.3.1 - 
Implementare 
proiecte cu 
finanţare 
externă  

Înființare structură în aparatul propriu de 
gestionare a proiectelor cu finanţare externă 

E.3311 

Instruirea personalului responsabil cu 
gestionarea fondurilor externe 

E.3312 

3.4 - Creșterea 
suportului 
acordat 
mediului de 
afaceri local 

3.4.1 - 
Sprijinirea 
mediului de 
afaceri local 

Înființare ghișeu unic pentru cetățeni și 
agenți economici 

E.3411 

Înființare Serviciu Public Comunitar Local  de 
Evidența Persoanei 

E.3412 
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5. Plan de acţiune 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor 

identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 

 proiecte directe – care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor 

strategice; 

 proiecte 101ontinu – proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea 

obiectivelor strategice; 

 proiecte punctuale – proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

Împărțirea proiectele în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei 

ordini a importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact 

direct asupra atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în 

orizontul de timp a proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea 

țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la 

dispoziția comunei. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre 

rezultatele unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și 

rezultatele obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

Proiecte directe 

I.1111 
Modernizare și reabilitare rețea de 
drumuri de interes local 

Obiective propuse: sporirea nivelului 

de accesibilitate în localitate, creșterea 

traficului rutier și intensificarea 

tranzitului turistic, standard de viață 

îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri 

de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o 

viață sănătoasă pentru locuitorii 

comunei 

I.1212 
Extindere și reabilitare reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare 
(Dulcea, Tisieu, Pârâul Mare) 

Obiective propuse: creșterea 

confortului locuirii populației prin 

extinderea accesului la serviciile de 

utilitate publică – alimentare cu apă și 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

canalizare, standard de viață îmbunătățit 

pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă 

în perioada de execuție, eliminarea 

riscurilor care pot afecta o viață 

sănătoasă pentru locuitorii comunei 

I.1213 
Extindere și reabilitare rețea de 
alimentare cu apă în satul Lăpușna 

Obiective propuse: creșterea 

confortului locuirii populației prin 

extinderea accesului la serviciile de 

utilitate publică – alimentare cu apă și 

canalizare, standard de viață îmbunătățit 

pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă 

în perioada de execuție, eliminarea 

riscurilor care pot afecta o viață 

sănătoasă pentru locuitorii comunei 

I.1214 

Extindere și reabilitare rețea de 
alimentare cu apă și canalizare și 
construire stație pompare în Ibănești 
Pădure 

Obiective propuse: creșterea 

confortului locuirii populației prin 

extinderea accesului la serviciile de 

utilitate publică – alimentare cu apă și 

canalizare, standard de viață îmbunătățit 

pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă 

în perioada de execuție, eliminarea 

riscurilor care pot afecta o viață 

sănătoasă pentru locuitorii comunei 

E.2121 
Reabilitare și modernizare Tabără 
pentru tineret Lăpușna 

Obiective propuse: dezvoltarea 

infrastructurii de cazare turistică, 

creșterea atractivității zonei prin prisma 

condițiilor de cazare oferite, relansarea 

zonei în circuitul taberelor școlare și 

studențești 

E.2124 
Sprijin pentru amenajarea unei pârtii 
de schi în Lăpușna 

Obiective propuse: dezvoltarea 

infrastructurii turistice, diversificarea 

tipurilor de turism ce pot fi practicate în 

sezonul de iarnă, creșterea fluxului de 

turiști 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

E.2125 
Construire spațiu de cazare pentru 
turiști în incinta satului alegoric 

Obiective propuse: dezvoltarea 

infrastructurii de primire turistică, 

promovarea specificului local 

E.2314 
Înființare centru de colectare a 
produselor agricole 

Obiective propuse: reducerea 

cantităților de produse vegetale perisate, 

sporirea veniturilor populației prin 

practicarea agriculturii, fluidizarea 

circuitului producător – distribuitor – 

consumator, dezvoltarea economiei 

locale prin valorificarea produselor 

agricole locale 

E.2321 
Inventariere şi înregistrare brand şi 
reţete tradiţionale locale 

Obiective propuse: crearea unui 

registru de evidență a rețetelor locale, 

promovarea brandului local la nivel 

national și international, stimularea 

implicării membrilor comunității în 

conservarea și transmiterea specificului 

103ontinua local 

E.3411 
Înființare ghișeu unic pentru cetățeni 
și agenți economici 

Obiective propuse: creșterea calității 

și eficienței serviciilor publice furnizate 

de administrația publică locală în 

beneficiul socio-economic al comunității 

locale 

Proiecte suport 

I.1112 
Actualizare PUG, PUZ și elaborare 
PUD 

Obiective propuse: actualizarea 
programului de amenajare a teritoriului 
și dezvoltare a localității în acord cu 
intențiile viitoare de dezvoltare, 
respectând reglementările în vigoare, 
optimizarea spațiului teritorial-
administrativ, reorganizarea și 
dezvoltarea infrastructurii, delimitarea 
zonelor protejate, organizarea și 
dezvoltarea rețelei de echipare edilitară, 
stabilirea modului de utilizare a 
terenurilor, valorificarea potențialului 
cadrului natural, economic și uman. 

I.1211 
Sistem de monitorizare şi contorizare 
a apei potabile cu transmitere radio a 

Obiective propuse: modernizarea 
sistemului de alimentare și contorizare a 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

debitelor apei, scăderea duratei de intervenție în 
caz de defecțiuni, diminuarea pierderilor 
din rețeaua de distribuție 

I.1221 
Construire stație de epurare la 
Ibănești 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii tehnice de mediu, 
diminuarea impactului apelor reziduale 
asupra mediului, menținerea sub control 
a calității apelor, monitorizarea calității 
solului și preîntâmpinarea unor deversări 
accidentale de ape reziduale pe spațiul 
comunității 

I.1231 

Înălțare dig de apărare împotriva 
inundațiilor în Ibănești, porțiunea 
cuprinsă între nr. administrativ 165 în 
amonte de râul Gurghiu și afluenți 
până la nr. administrativ 253 

Obiective propuse: atenuarea 
efectelor inundațiilor, diminuare 
procesului de eroziune 

I.1232 
Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Ibănești Pădure – 1.000 m 

Obiective propuse: atenuarea 
efectelor inundațiilor, diminuare 
procesului de eroziune 

I.1233 
Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Tisieu – 800 m 

Obiective propuse: atenuarea 
efectelor inundațiilor, diminuare 
procesului de eroziune 

I.1311 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea  
dispensarului medical din comuna 
Ibăneşti 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
bazei materiale și creșterea calității 
actului medical 

I.1312 
Înființare dispensar medical în 
localitatea Ibănești Pădure 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
bazei materiale și creșterea calității 
actului medical 

I.1321 
Construire centru asistență socială în 
comuna Ibănești 

Obiective propuse: facilitarea 
accesului la serviciile de asistență 
socială, promovarea incluziunii sociale în 
rândul persoanelor vulnerabile 

I.1322 Centru de zi persoane vârstnice 

Obiective propuse: înființarea unui 

centru de zi ce va fi frecventat de un 

număr de circa  100 persoane vârstnice; 

oferirea de activități zilnice pentru 

petrecerea timpului liber, consiliere 

socială, creșterea gradului de acces al 

persoanelor vulnerabile la serviciile 

sociale, menținerea unei vieți sociale 

active, astfel încât acestea să nu se 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

simtă marginalizate. 

I.13302 
Reabilitare termică a Școlii din 
Ibănești sat 

Obiective propuse: eficientizarea 
sistemului de producere a energiei 
termice, scăderea costurilor cu 
încălzirea, sporirea confortului, înlocuirea 
tâmplăriei, izolarea termică a clădirii, 
reducerea consumului de fond forestier 

I.13303 
Reabilitare termică și lucrări de 
consolidare a acoperișului pentru 
Școala din Dulcea 

Obiective propuse: eficientizarea 
sistemului de producere a energiei 
termice, scăderea costurilor cu 
încălzirea, sporirea confortului, înlocuirea 
tâmplăriei, izolarea termică a clădirii, 
reducerea consumului de fond forestier, 
prevenirea degradării școlii ca urmare a 
infiltrării apei 

I.13304 

Reabilitare termică grup sanitar și 

modernizare Școala Nicolae Petra 

Petrașcu din Isticeu 

Obiective propuse: eficientizarea 
sistemului de producere a energiei 
termice, scăderea costurilor cu 
încălzirea, sporirea confortului, înlocuirea 
tâmplăriei 

I.13305 
Înființare grădiniță cu program 

prelungit în Ibănești Sat 

Obiective propuse: creșterea calității 

procesului de învățare și facilitarea 

accesului copiilor la sistemul de 

învățământ în vederea evitării 

abandonului, centru nou de învățare 

pentru preșcolari 

I.13308 
Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Ibănești 

Obiective propuse: reabilitarea 

termică și dotarea cu sistem de încălzire 

a căminelor culturale în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a 

activităților culturale și recreative în 

comunitate, desfășurarea în condiții 

optime și diversificarea manifestațiilor 

culturale, în vederea  valorificării 

tradițiilor locale, crearea de locuri de 

muncă în perioada de execuție 

I.13309 
Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Ibănești Pădure 

Obiective propuse: reabilitarea 

termică și dotarea cu sistem de încălzire 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

a căminelor culturale în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a 

activităților culturale și recreative în 

comunitate, desfășurarea în condiții 

optime și diversificarea manifestațiilor 

culturale, în vederea  valorificării 

tradițiilor locale, crearea de locuri de 

muncă în perioada de execuție 

I.13310 
Reabilitarea, modernizarea Căminului 
Cultural din Dulcea 

Obiective propuse: reabilitarea 

termică și dotarea cu sistem de încălzire 

a căminelor culturale în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a 

activităților culturale și recreative în 

comunitate, desfășurarea în condiții 

optime și diversificarea manifestațiilor 

culturale, în vederea  valorificării 

tradițiilor locale, crearea de locuri de 

muncă în perioada de execuție 

E.2111 
Încurajarea modernizării drumului de 
legătură către Tabăra de tineret 
Lăpușna 

Obiective propuse: creșterea 
accesibilității în cadrul taberei, sporirea 
atractivității turistice, creșterea 
confortului de deplasare 

E.2114 

Amenajare şi racordare utilităţi spaţiu 
campare corturi şi rulote situat de-a 
lungul Văii Gurghiului în satul 
Brădețelu 

Obiective propuse: creșterea nivelului 
de dotare edilitară, îmbunătățirea 
condițiilor de campare, echipare edilitară 
necesară asigurării confortului pe timpul 
campării, sporirea numărului de turiști 
găzduiți 

E.2122 
Construire instalație de captare 
gravitațională și alimentarea cu apă a 
Taberei pentru tineret Lăpușna 

Obiective propuse: creșterea nivelului 
de dotare edilitară, asigurarea unei 
alimentări permanente cu apă potabilă, 
adecvarea sistemului de alimentare cu 
apă la capacitatea de cazare a taberei 

E.2211 

Suport acordat producătorilor locali 
în vederea participării la târgurile de 
produse tradiţionale naţionale şi 
internaţionale 

Obiective propuse: dezvoltarea 
mediului de afaceri, atragerea de 
investitori, promovarea brandului 
specific zonei, diseminarea informațiilor, 
promovare durabilă 

E.2213 
Curse de transport turistic regulat pe 
ruta Praid-Sovata-Ibăneşti 

Obiective propuse: asigurarea 
conexiunii cu zona turistică balneo-
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

climaterică Praid-Sovata în vederea 
atragerii turiștilor 

E.2221 
Amenajare râu Gurghiu în vederea 
practicării river-rafting-ului 

Obiective propuse: diversificarea 
serviciilor turistice și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber, dezvoltarea 
turismului, creșterea atractivității pentru 
practicarea de sporturi 

E.2222 
Autorizare, amenajare şi marcare 
trasee moto-cross, off-roading, 
mountain-bike 

Obiective propuse: diversificarea 
serviciilor turistice și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber, dezvoltarea 
turismului, creșterea atractivității pentru 
practicarea de sporturi 

E.2223 

Sprijinirea înfiinţare centru de 
instruire şi închiriere echipament 
sportiv (biciclete, cart-uri, moto-
cross, trekking, river-rafting, etc. ) 

Obiective propuse: diversificarea 
serviciilor turistice și a posibilităților de 
petrecere a timpului liber, dezvoltarea 
turismului, creșterea atractivității pentru 
practicarea de sporturi 

E.2232 

Creare site web de promovare a 
zonei prin intermediul unor hărţi 
dinamice de prezentare a traseelor 
turistice şi a oportunităţilor de 
petrecere a timpului liber 

Obiective propuse: creșterea 
vizibilității zonei, introducerea în circuitul 
107ontinua107, promovarea 
principalelor obiective turistice și 
prezentarea detaliată a posibilităților de 
petrecere a timpului liber 

E.2233 
Program formare profesională 
adresat personalului din turism 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
calității serviciilor prestate, creșterea 
gradului de satisfacție a clientului, 
formare profesională 107ontinua pe 
parcursul vieții, o valorificare mai 
eficientă a potențialului zonei 

E.2311 
Încurajarea procesului de 
inventariere şi intabulare a 
terenurilor agricole ale populaţiei 

Obiective propuse: facilitarea 
schimbului de terenuri, facilitarea 
asocierii producătorilor, facilitarea 
comasării terenurilor pentru practicarea 
culturilor pe suprafețe extinse, 
îmbunătățirea evidenței fondului funciar 
zonal 

E.2312 
Stimularea comasării terenurilor 
agricole şi practicarea agriculturii pe 
suprafeţe mari 

Obiective propuse: eficientizarea 
activității exploatațiilor agricole, 
practicarea unei 107ontinua107l107 
intensive, creșterea profitabilității 
sectorului agricol 

E.2322 
Înfiinţare asociaţie regională de 
promovare a brandurilor de pe Valea 

Obiective propuse: promovarea 
brandului Valea Gurghiului, introducerea 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

Gurghiului zonei în circuitul 108ontinua108 
regional, valorificarea la nivelul adecvat 
al potețialului 
108ontinua108,dezvoltarea unor 
produse și servicii turistice complexe, 
integrate 

E.2332 

Program de formare profesională şi 
perfecţionarea practicii agricole 
(fertilizare sol, selecţia exemplarelor 
bune de reproducţie, etc.) 

Obiective propuse: eficientizarea 
practicii agricole, îmbunătățirea 
recoltelor, formare profesională 
108ontinua de-a lungul vieții 

E.2421 
Centru de colectare, procesare şi 
ambalare fructe de pădure, ciuperci, 
trufe și plante medicinale 

Obiective propuse: reducerea 
cantităților de produse vegetale perisate, 
sporirea veniturilor populației prin 
practicarea agriculturii, fluidizarea 
circuitului producător – distribuitor – 
consumator, dezvoltarea economiei 
locale prin valorificarea produselor 
culese din păduri 

E.2422 
Creare brand regional bazat pe reţele 
tradiţionale de producere a 
gemurilor, dulceţurilor şi conservelor 

Obiective propuse: conservarea 
tradițiilor culinare locale, promovarea 
rețetelor autohtone, creșterea valorii 
adăugate a produselor culese din păduri 

E.2615 
Înfiinţare centru multifuncțional de 
formare profesională a adulţilor 

Obiective propuse: formare 
profesională continua de-a lungul vieții, 
adaptarea forței de muncă la cerințele 
pieței, creșterea nivelului de acces a 
adulților la educație 

E.3111 

Implementare sistem informatic 
integrat pentru arhivare, 
management şi monitorizare a 
activităţii administraţiei publice locale 

Obiective propuse: introducerea 
sistemului informatice de management, 
realizarea procedurilor de lucru, 
elaborarea CAF (Cadrul Comun de 
Autoevaluare a Instituțiilor Publice), 
eficientizarea activității, reducerea 
timpilor de lucru, creșterea acurateței 
datelor, eficientizarea procesului de 
management 

E.3112 
Achiziţionare echipamente și 
infrastructură IT 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
nivelului de dotare tehnică, 
achiziționarea de echipamente IT pentru 
școli și Primăria Ibănești 

E.3211 
Achiziţionare autospecială pentru 
stingerea incendiilor şi evacuarea 
apelor 

Obiective propuse: asigurarea unei 
autospeciale de intervenție în caz de 
urgență, atât pentru inundații, cât și 
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Cod 
proiect 

Titlul proiectului Descriere 

pentru incendii 

E.3311 
Înființare structură în aparatul 
propriu de gestionare a proiectelor 
cu finanţare externă 

Obiective propuse: creșterea 
capacității de administrare a fondurilor 
externe, îmbunătățirea modului de 
utilizare și gestionare a fondurilor, 
creșterea numărului de proiecte atrase și 
implementate în comunitate 

Proiecte punctuale 

I.1113 
Modernizare marcaje și semnalizare 
rutieră 

Obiective propuse: reducerea 
incidentelor rutiere, îmbunătățirea 
infrastructurii de transport, creșterea 
siguranței transportului și pietonilor 

I.1114 
Amenajare alei pietonale și  podețe 
de legătură 

Obiective propuse: reducerea 
incidentelor rutiere, îmbunătățirea 
infrastructurii de transport, creșterea 
siguranței transportului și pietonilor 

I.1115 
Amenajare parcare – zona Postului 
local de Poliție 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii de transport, creșterea 
siguranței transportului și pietonilor 

I.1116 
Amenajare parcaje în centrul 
comunei Ibănești – zona Centrului 
Zonal SMURD 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii de transport, creșterea 
siguranței transportului și pietonilor 

I.1117 
Reabilitare și modernizare rigole de 
scurgere a apei pluviale 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii de transport a apei 
pluviale, măsuri de siguranță împotriva 
inundațiilor 

E.2214 
Încheiere parteneriat cu Centrul de 
Informare turistică din Reghin în 
vederea promovării Văii Gurghiului 

Obiective propuse: creșterea 
vizibilității zonei turistice, atragerea unui 
flux superior de turiști, promovarea 
principalelor obiective din patrimoniu 
material și imaterial 

E.2216 
Reamenajarea traseului Mocăniței de 

la Lăpușna 

Obiective propuse: reînvierea 
tradițiilor străvechi, atragerea turiștilor 
străini și promovarea acestei forme de 
turism pe cale de dispariție în Europa 

I.1234 
Modernizare sistem îndiguire în 
localitatea Dulcea – 600 m 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii de transport a apei 
pluviale, măsuri de siguranță împotriva 
inundațiilor, evitarea deversărilor și 
inundării gospodăriilor 

I.1241 
Plan de informare a populaţiei cu 
privire la riscurile utilizării unor 
sisteme de alimentare cu energie 

Obiective propuse: conștientizarea în 
rândul populației a riscurilor utilizării 
unor sisteme neomologate, prezentarea 
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proiect 
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termică neomologate avantajelor instalării unor sisteme de 
alimentare cu energie termică sigure 

I.1251 
Amenajare peisagistică în centrului 
comunei Ibănești – zona Consiliului 
Local 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
confortului vieții și spațiului de locuit 

I.1252 

Amenajare parc cu locuri de joacă 
pentru copii în zona centrală a 
localității Ibănești sat și zona 
căminului cultural din Isticeu 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
confortului vieții și spațiului de locuit, 
îmbunătățirea infrastructurii de recreere 
și petrecere a timpului liber 

I.1253 
Amenajare parc cu locuri de joacă 
pentru copii în zona căminului 
Cultural din Dulcea 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
confortului vieții și spațiului de locuit, 
îmbunătățirea infrastructurii de recreere 
și petrecere a timpului liber 

I.1254 

Amenajare spațiu de joacă pentru 
copii în incinta grădinițelor din 
Ibănești sat, Ibănești Pădure și 
Dulcea 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
confortului vieții și spațiului de locuit, 
îmbunătățirea infrastructurii de recreere 
și petrecere a timpului liber 

I.1313 
Program de informare a populației 
privind modalitățile de prevenire a 
îmbolnăvirii și igiena adecvată 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
stării de sănătate a populației 

I.1323 
Amenajare rampe de acces şi parcaje 
destinate persoanelor cu handicap 
locomotor 

Obiective propuse: facilitarea 
accesului la persoanelor cu handicap, 
promovarea incluziunii sociale în rândul 
persoanelor vulnerabile 

I.13301 
Îmbogățirea fondului de cărți al 
Bibliotecii din cadrul Centrului de 
Informare și documentare 

Obiective propuse: promovarea 
culturii în rândul comunității locale 

I.13306 Înființare after school 

Obiective propuse: creșterea calității 
procesului de învățare și facilitarea 
accesului copiilor la sistemul de 
învățământ în vederea evitării 
abandonului școlar în clasele primare, 
centru nou de învățare pentru școlari 

I.13307 
Achiziționarea de costume populare 
pentru ansamblurile folclorice locale 

Obiective propuse: promovarea 
culturii și specificului local 

I.13311 
Reabilitarea termică și dotarea cu 
sistem de încălzire a Sălii de 
manifestări zona Isticeu 

Obiective propuse: eficientizarea 
sistemului de producere a energiei 
termice, scăderea costurilor cu 
încălzirea, sporirea confortului, înlocuirea 
tâmplăriei, izolarea termică a clădirii, 
reducerea consumului de fond forestier 

I.13312 
Construire sală de sport în comuna 
Ibănești 

Obiective propuse: eliminarea 
riscurilor care pot afecta un stil de viață 
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proiect 

Titlul proiectului Descriere 

sănătos pentru tinerii comunei, crearea 
de locuri de muncă în perioada de 
execuție, sală de sport cu o capacitate 
de 150 locuri 

E.2112 

Delimitare şi semnalizare obiective 
turistice (Turnul roman Cetățuia 
Mică, Așezarea neolitică Piatra 
Orșovei, Așezarea preistorică 
Pietroasa, Așezarea culturii Coțofeni, 
Parc Natural Seaca, Rezervație Molid 
de Rezonanță) 

Obiective propuse: creșterea 
vizibilității obiectivelor turistice, 
facilitarea accesului în zonă, sporirea 
numărului de turiști 

E.2113 
Amenajare trasee turistice “Drumul 
Stânilor” 

Obiective propuse: creșterea 
vizibilității obiectivelor turistice, 
facilitarea accesului în zonă, sporirea 
numărului de turiști 

E.2123 

Amenajare teren pentru activități 
sportive și spațiu de joacă pentru 
copii în cadrul Taberei pentru tineret 
Lăpușna 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
infrastructurii sportive, încurajarea 
practicării sporturilor pentru o viață 
sănătoasă, diversificarea posibilităților 
de petrecere a timpului liber 

E.2126 
Construire punct de informare 
turistică în centrul comunei 

Obiective propuse: creșterea 
vizibilității obiectivelor turistice, 
facilitarea accesului în zonă, sporirea 
numărului de turiști, promovarea 
turistică a zonei 

E.2212 

Creare reţea de ospitalitate/coach-
surfing prin înfraţirea cu alte 
comunităţi rurale din zone turistice 
din străinătate 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
ofertei turistice prin schimburi de 
experiență, atragerea turiștilor din afara 
României 

E.2215 

Stimularea înfiinţării unor unităţi de 
alimentaţie publică bazate 
preponderent pe alimente din 
brandurile locale 

Obiective propuse: stimularea 
consumului de produse alimentare 
locale, promovarea brandului alimentar 
local, îmbunătățirea serviciilor de primire 
turistică 

E.2224 

Revitalizare activitate Asociaţia 
proprietarilor de terenuri “Valea 
Gurghiului” în vederea promovării 
turismului cinegetic 

Obiective propuse: promovarea 
turismului cinegetic, exploatarea 
rațională și legală a fondului cinegetic 

E.2225 Crearea Agendei Culturale a comunei 
Obiective propuse: promovarea 
principalelor evenimente culturale locale, 
târguri, festivaluri, întruniri 

E.2231 
Program elaborare materiale 
informative (broşuri, pliante, hărţi) 

Obiective propuse: promovarea 
obiectivelor turistice ale zonei 
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distribuite gratuit în centrele de 
cazare şi informare 

E.2234 
Program formare profesională ghid 
turistic 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
serviciilor turistice oferite, creșterea 
gradului de satisfacție a clienților, 
formare profesională 112ontinua pe 
timpul vieții 

E.2313 

Stimularea asocierii producătorilor 
din sectorul zootehnic prin 
organizarea de evenimente de 
consiliere 

Obiective propuse: intermedierea 
organizării unor întâlniri cu producătorii, 
distribuitorii din sectorul zootehnic, 
punerea la dispoziție a spațiilor de 
întâlnire, informarea populației cu privire 
la oportunitățile oferite, prezentarea 
avantajelor 

E.2323 Promovare brand Valea Gurghiului 

Obiective propuse: stimularea 
consumului de produse alimentare 
locale, promovarea brandului alimentar 
local, conservarea tradițiilor culinare 
locale 

E.2331 
Îmbunătăţire calitatea şeptel de 
animale 

Obiective propuse: eficientizarea 
activității zootehnice 

E.2333 

Informare cu privire la reglementările 
în vigoare aferente exploatării 
raţionale a plantelor medicinale, 
fructelor de pădure şi prevenirea 
degradării ariilor protejate 

Obiective propuse: exploatarea 
rațională a resurselor, respectând 
prevederile legale în vigoare 

E.2411 

Sprijinirea activității de prelucrare 
tradiţională a lemnului şi pietrei prin 
înființarea unei Asociații 
Meșteșugărești 

Obiective propuse: conservarea și 
transmiterea tradițiilor locale, creșterea 
valorii adăugate a produselor finite 

E.2423 
Încurajarea populaţiei să producă 
dulceţuri, conserve în propria 
gospodărie 

Obiective propuse: conservarea 
tradițiilor culinare locale, promovarea 
rețetelor autohtone, creșterea valorii 
adăugate a produselor culese din păduri, 
încurajarea spiritului antreprenorial 

E.2511 
Studiu privind potenţialul microhidro 
al râului Gurghiu pe sectorul comunei 
Ibăneşti 

Obiective propuse: obținerea de 
energie regenerabilă 

E.2521 
Program de împădurire a pădurilor şi 
zonelor degradate 

Obiective propuse: exploatarea 
durabilă a pădurilor 

E.2522 
Extinderea supravegherii arealelor 
protejate prin echipe de rangeri 

Obiective propuse: protecția mediului 
înconjurător și evitarea exploatării 
ilegale a fondului forestier 
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E.2523 
Instalare puncte de control la ieşirea 
de pe drumurile de acces forestier 

Obiective propuse: protecția mediului 
înconjurător și evitarea exploatării 
ilegale a fondului forestier 

E.2611 
Program de formare profesională 
pentru populaţia activă în agricultură 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
practicii agricole, creșterea eficienței 
activității, formare profesională 
113ontinua pe timpul vieții 

E.2612 
Program de formare profesională 
pentru populaţia activă în turism 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
serviciilor oferite, creșterea gradului de 
satisfacție a clienților, formare 
profesională 113ontinua pe timpul vieții 

E.2613 
Program de formare profesională 
pentru populaţia activă în domeniul 
serviciilor 

Obiective propuse: îmbunătățirea 
serviciilor oferite, creșterea gradului de 
satisfacție a clienților, formare 
profesională 113ontinua pe timpul vieții 

E.2614 
Program de marketing şi promovare 
a produselor din gospodăria proprie 

Obiective propuse: promovarea 
brandurilor locale, stimularea spiritului 
antreprenorial, sporirea veniturilor 
populației, creșterea valorii adăugate a 
produselor 

E.3113 
Montare panou electronic informativ 
în faţa Primăriei 

Obiective propuse: creșterea nivelului 
de transparență în procesul 
113ontinua113l, sporirea accesului la 
informații 

E.3114 
Dezvoltarea şi actualizarea portalului 
administraţiei publice-locale 

Obiective propuse: creșterea nivelului 
de transparență în procesul 
113ontinua113l, sporirea accesului la 
informații 

E.3121 
Instruire personal cu privire la 
utilizarea sistemului informatic 
integrat 

Obiective propuse: formare 
profesională 113ontinua și eficientizarea 
activității administrației publice-locale 

E.3122 
Dezvoltarea competențelor 
profesionale a angajaților Primăriei 
Ibănești 

Obiective propuse: creșterea calității 
și eficienței serviciilor publice furnizate 
de administrația publică locală în 
beneficiul socio-economic al comunității 
locale, dezvoltarea și certificarea unor 
cunoștiințe și competențe 

E.3212 Sprijinirea  serviciului zonal SMURD 

Obiective propuse: sprijinirea 
inițiativelor centrului zonal SMURD, 
creșterea nivelului de dotare cu 
echipamente obținute prin donații 

E.3221 
Informare populaţie cu privire la 
modul de organizare şi reacţie în 

Obiective propuse: diminuarea 
efectului distructiv al inundațiilor, 
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situaţii de urgenţă evitarea producerii de pierderi de vieți 
omenești, evitarea producerii unei stări 
de panică 

E.3222 
Sprijinire serviciu de voluntariat prin 
promovarea spiritului civic în rândul 
comunităţii locale 

Obiective propuse: conștientizarea în 
rândul comunității a importanței 
implicării în viața comunității locale 

E.3312 
Instruirea personalului responsabil cu 
gestionarea fondurilor externe 

Obiective propuse: formare 
profesională continua, eficientizarea 
activității administrației publice-locale, 
îmbunătățirea administrării fondurilor 
externe 

E.3412 
Înființare Serviciu Public Comunitar 
Local  de Evidența Persoanei 

Obiective propuse: diversificarea 
serviciilor publice oferite cetățenilor, 
eficientizarea sistemului de evidență a 
persoanei, facilitarea accesului populației 
la serviciile de evidență a persoanei 

 

 

6. Implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei de 
dezvoltare locală 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ibăneşti pentru perioada 2014-2020, reprezintă 

un document legal de lucru al Consiliului Local Ibăneşti, având caracter normativ şi 

prospectiv şi este supus unui proces continuu de reevaluare şi optimizare a opţiunilor de 

dezvoltare în vederea adecvării evoluţiei realităţilor economice şi sociale.  

Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către 

comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan strategic ar fi 

următoarele: 

 Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt revizuite și 

modificate cu regularitate; 

 Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare strategică a 

fiecărui membru al organizației;  

 Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană; 

 Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului strategic, care 

va supraveghea procesul de implementare. 
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza 

fundamentării acesteia pentru a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul ameliorării 

gradului de dezvoltare a comunității locale. Responsabilitatea coordonarea implementării 

strategiei revine Primarului și Consiliului Local.  

Implementarea strategiei se poate realiza prin mai multe procedee: 

 Implementare prin intermediul instituțiilor existente - avantajul acestui procedeu 

este dat de faptul că se elimină necesitatea constituirii unei structuri paralele pentru 

implementare, însă există și o serie de dezavantaje: de multe ori apar dificultăți în 

îndeplinirea sarcinilor de implementare pe lângă sarcinile specifice ale instituției, 

disfuncționalitățile se accentuează când specificul domeniului curent de activitate al 

instituției diferă de activitatea de implementare. 

 Implementarea prin înființarea unei Agenții de implementare a strategiei - această 

metodă presupune constituirea unui organism cu identitate juridică și cu autonomie 

organizațională, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea managementului 

implementării strategiei de dezvoltare locală.  

Avantajul acestei alegeri constă în faptul că se poate realiza o supervizare mai 

atentă în etapa de implementare întrucât personalul este special dedicat și instruit 

în acest scop. 

Dezavantajul este generat de costurile suplimentare pentru constituirea agenției, 

atât costuri de înființare, organizare cât și costuri de funcționare. 

 Implementarea prin Unități de implementare a proiectelor - acest model este 

specific Uniunii Europene și constă în formarea unui departament specializat în 

cadrul administrației publice și are ca dezavantaj principal faptul că se creează o 

structură paralelă. 

 Implementarea prin Consorțiu Comunitar - această metodă reprezintă o structură 

comunitară participativă prin reprezentarea tuturor factorilor interesaţi în procesul 

dezvoltării la nivel local împreună cu partenerii externi. Consorțiul poate dobândi 

identitate juridică și se transformă într-o agenție sau poate funcționa ca un comitet 

de conducere a structurilor enunțate anterior. 

Procesul de implementare trebuie să se desfășoare conform graficului indicat în planul de 

acțiune, prin respectarea termenelor de realizare a activităților, prin respectarea ordinii 

indicate/prestabilite a acestora și prin respectarea indicațiilor menționate în planul de 

acțiune. 
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Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare locală actorii implicați în această etapă 

se vor confrunta cu o serie de probleme/disfuncționalități care vor solicita o soluționare 

imediată pentru a decongestiona circuitul activităților specifice implementării. 

 

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în 

luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Rolul monitorizării: 

 Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea revizuirii 
periodice a planificării strategice 

 Actualizarea și corectarea termenilor avuți în vedere la momentul planificării 

 Anticipează eventualele probleme prin efectuarea de corecții și ajustări 

 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 

informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia. În general, evaluarea poate fi realizată de 

către aceeaşi echipă care realizează şi activitatea de monitorizare a strategiei. 

Tipurile de evaluare sunt: 

 Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor riscuri 

 Evaluarea intermediară – la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările 
necesare și acțiuni corective atunci când este necesar. Evaluarea este un proces 
prin care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs determină îmbunătățirea 
continuă a formei și conținutului. 

 Evaluarea finală – cu participarea tuturor factorilor interesați în strategie, pentru a 
urmări măsura în care au fost realizate obiectivele 

 Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și 
sustenabilitatea efectelor pozitive 

Planificarea integrată este o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor 

instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea folosirii 

resurselor, în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, 

conform strategiei stabilite. Planificarea integrată va ajuta autorităţile locale să deruleze 

proiecte care au impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt justificate pentru 

finanţarea şi sprijinul oferit de fondurile judeţene, guvernamentale sau europene. 
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7. Portofoliu de proiecte - Fișe de proiect 

Fișa de proiect nr. 1 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: EXTINDERE ȘI REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 

CANALIZARE ÎN COMUNA IBĂNEȘTI  

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare 

a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea 

infrastructurii publice locale 

Obiectiv Specific 1.2 : Extinderea și 

modernizarea infrastructurii edilitare 

Măsura 1.2.1: Extinderea sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

– Protecția mediului și utilizarea eficientă a 

resurselor  

Context regional: Strategia de Dezvoltare 

a Regiunii Centru pentru perioada 2014–

2020 – Obiectiv 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 

4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-

edilitare a localităților rurale din Regiunea 

Centru 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

a Judeţului Mureș – Domeniu prioritar 4. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea 

agriculturii și silviculturii / Prioritatea 4.3. 

Creșterea standardului de viață a locuitorilor din 

zonele rurale din județ prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, 

sociale, culturale, de sănătate și agrement 

Teritoriu vizat 
Dulcea, Tisieu, Pârâul Mare, Lăpușna, 

Ibănești Pădure 

Justificarea necesității proiectului:  Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și 

investitori, reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 
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4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: creșterea confortului locuirii populației prin extinderea accesului la serviciile 

de utilitate publică – alimentare cu apă și canalizare. 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot 

afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Ibănești 

Alte autorități publice locale învecinate comunei Ibănești (pentru proiectele colective) 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală) 

Buget estimat 

2.000.000 euro – proiect/comună (dacă se optează 

numai pentru apă sau numai pentru canalizare, valoarea 

maximă este de 1.000.000 euro/comună) 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere 

cu alte autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl


 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ibăneşti,  
judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 

119 

Fișa de proiect nr. 2 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: MODERNIZARE ȘI REABILITARE REŢEA DE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea 

infrastructurii publice locale Obiectiv Specific 

1.1 : Extinderea și modernizarea infrastructurii 

rutiere 

Măsura 1.1.1: Modernizarea și reabilitarea 

rețelei de drumuri și a infrastructurii pietonale 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Promovarea sistemelor de transport durabile 

şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore  

Context regional: Strategia de Dezvoltare 

a Regiunii Centru pentru perioada 2014-

2020 - Domeniul Strategic 1. Dezvoltare 

urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și 

sociale regionale / Prioritatea 1.2. Dezvoltarea 

infrastructurii de transport și comunicații și 

tehnico‐edilitară la nivelul Regiunii Centru 

Context județean: Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş: Domeniul 

prioritar 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale / Prioritatea 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnice 

(transport, utilități, energie, comunicații) la 

nivelul județului Mureș 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și 

investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației 

Etape necesare:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Stabilirea sursei de finanţare; 
3) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 
4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
5) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 
proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 
necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 
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proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 
 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
 Publicitatea și promovarea proiectului 
 Monitorizarea/controlul proiectului 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: sporirea nivelului de accesibilitate în localitate, creșterea traficului rutier și 
intensificarea tranzitului turistic 
Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, atragerea 
investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot 
afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Ibănești 

Alte autorități publice locale învecinate comunei Ibănești (pentru proiectele colective) 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 
românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 
urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală) 

Buget estimat 

1.000.000 euro – proiect/comună 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere 

cu alte autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 3 

DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Titlul proiectului: ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea economică și 

valorificarea potențialului turistic  

Obiectiv Specific 2.3 - Eficientizarea activității 

exploatațiilor agricole 

Măsura 2.3.1 – Îmbunătățirea infrastructurii 

agro-alimentare prin stimularea asocierii 

producătorilor 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 

4.1. Eficientizarea activităților agricole prin 

modernizarea exploatațiilor agricole, dezvoltarea 

serviciilor și logisticii agricole și susținerea 

activităților de prelucrare a produselor agricole 

Context regional: Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 

- Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 

4.1. Eficientizarea activităților agricole prin 

modernizarea exploatațiilor agricole, dezvoltarea 

serviciilor și logisticii agricole și susținerea 

activităților de prelucrare a produselor agricole 

Context județean: Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Mureş – Domeniul Prioritar 4. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea 

agriculturii şi silviculturii / Prioritatea 4.1. 

Eficientizarea activităţilor agricole prin 

modernizarea exploataţiilor agricole, dezvoltarea 

serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea 

activităţilor de prelucrare a produselor agricole 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului: Colectarea produselor obținute din agricultură, întâlnirea 
cererii cu oferta de astfel de produse, facilitarea oferirii unei forme suplimentare de venit pentru 
membrii comunității, negocierea prețurilor de distribuție, facilitarea accesului pe canalele de 
distribuție,  crearea condițiilor de conservare a produselor până la procesare, creșterea valorii 
adăugate, valorificarea rațională a resurselor și preîntâmpinarea risipei prin diminuarea cantității de 
produse alterate etc. 
Etape necesare: 

1) Identificarea spațiului de amplasare și clarificarea regimului de proprietate al terenului 
2) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
3) Elaborarea proiectului tehnic, detalii tehnice de execuție 
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4) Identificarea sursei de finanțare 
5) Obținerea finanțării și ridicarea construcției 
6) Dotarea cu echipamente, linie de sortare, ambalare, procesare 

Rezultate așteptate: reducerea cantităților de produse vegetale perisate, sporirea veniturilor 
populației prin practicarea agriculturii, fluidizarea circuitului producător – distribuitor – consumator. 
Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale prin valorificarea produselor agricole 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Grupuri de producători și cooperative, cu sprijinul primăriei comunei Ibănești 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDR 2014-2020 – Măsura 4. Investiții în active fizice, Submăsura  4.2. „Investiţii 
pentru procesarea/ marketingul produselor agricole” 

Buget estimat 

 1.000.000 euro;  

 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc 

la un lanț scurt de aprovizionare locale 

(producție, procesare, comercializare); 

Perioada de implementare: 2014 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 4 

DOMENIU – SOCIAL 

Titlul proiectului: CONSTRUIRE SALĂ SPORT ÎN COMUNA IBĂNEȘTI 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare 

a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea infrastructurii 

publice locale 

Obiectiv Specific 1.3: Extinderea și 

modernizarea infrastructurii de sănătate, 

asistență socială, educație, cultură și sport 

Măsura 1.3.3: Îmbunătățire infrastructură de 

educație, cultură și sport 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea 

pe tot parcursul vieţii 

Context regional: Strategia de Dezvoltare 

Regională a Regiunii Centru pentru 

perioada 2014–2020 - Domeniul strategic 4. 

Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii 

și silviculturii / Prioritatea 4.5. Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, sociale și de 

sănătate, susținerea dezvoltării comunitare / 

Dezvoltarea infrastructurii cultural ‐  recreative 

din mediul rural 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

a Judeţului Mureș - Domeniul prioritar 4. 

Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, sprijinirea 

agriculturii şi silviculturii / Prioritatea 4.3. 

Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor din 

zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, 

sociale, culturale, de sănătate şi de agrement 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului:  oferirea unui spațiu adecvat pentru tinerii din comunitate 

în care aceștia să poată desfășura activități sportive în condiții optime de confort și siguranță 

Etape necesare:  

1) Elaborarea studiului de fezabilitate 

2) Stabilirea sursei de finanțare 

3) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind transmiterea terenului, liber de orice sarcini, în 

folosinţă gratuită către CNI S.A. pe durata de execuţie a obiectivului de investiţie 

4) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind angajamentul de a asigura finanţarea pentru 

lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilităţi (energie 

electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), întreţinerea şi exploatarea 

obiectivului de investiţie 
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5) Obținerea Certificatului de urbanism, însoţit de planurile de situaţie şi de încadrare în zonă 

a amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea sălii de sport în 

plan 

6) Obținerea avizulului Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu judeţean 

7) Elaborarea studiul geotehnic care să pună în evidenţă în principal natura terenului de 

fundare, adâncimea de fundare, presiunea admisibilă şi nivelul mediu al pânzei de apă 

freatică 

8) Elaborarea planului de ridicare topografică cu cote de nivel şi marcarea sălii 

9) Încheierea protocolului pentru transmiterea terenului destinat construirii sălii de sport pe 

durata realizării lucrărilor, cu specificaţia expresă că terenul este lipsit de orice sarcini 

10) Obținerea extrasului de carte funciară 

11) Elaborarea și depunerea cererii de înscriere în program 

12) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: sală de sport având o capacitate de 150 locuri 

Impactul proiectului: eliminarea riscurilor care pot afecta un stil de viață sănătos pentru tinerii 

comunei, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Ibănești  

Surse potențiale de finanțare: 

Programul săli de sport (http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-

sportive)   

Buget estimat 1.500.000 - 3.000.000 lei 

Perioada de implementare: 2014 - 2015 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
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Fișa de proiect nr. 5 

DOMENIU – SOCIAL  

Titlul proiectului: ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1 - Dezvoltarea 

infrastructurii publice locale   

Obiectiv Specific 1.3 - Extinderea și 

modernizarea infrastructurii de sănătate, 

asistență socială, educație, cultură și sport 

Măsura 1.3.3 – Îmbunătățire infrastructură 

de educație, cultură și sport 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 

2020 - Educaţie, dezvoltarea de competenţe 

şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

Context regional: Strategia de Dezvoltare 

a Regiunii Centru pentru perioada 2014–

2020 - Domeniul strategic 4. Dezvoltarea 

zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și 

silviculturii / Prioritatea 4.5. Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, sociale și de 

sănătate, susținerea dezvoltării comunitare 

Context județean: Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Mureș - Domeniul 

Prioritar 4. Dezvoltarea durabilă a zonelor 

rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii / 

Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă 

al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi 

de agrement 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului:  crearea unui sistem de asistare a copiilor școlari după 

orele de curs  

Etape necesare:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
2) Identificarea terenului; 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 
4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 
5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 
6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 
a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 
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necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 
proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
 Publicitatea și promovarea proiectului 
 Monitorizarea/controlul proiectului 
 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unui nou centru de învățare pentru școlarii din comuna Ibănești 
Impactul proiectului: creșterea calității procesului de învățare și facilitarea accesului copiilor la 
sistemul de învățământ în vederea evitării abandonului școlar în clasele primare 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Ibănești 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică 
 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 
românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 
aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 
urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală) 

Buget estimat 500.000 euro – proiect/comună 

Perioada de implementare: 2015 – 2016 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 6 

DOMENIU – SOCIAL  

Titlul proiectului: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA DISPENSARULUI 

MEDICAL DIN COMUNA IBĂNEȘTI 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1 - Dezvoltarea infrastructurii 

publice locale   

Obiectiv Specific 1.3 - Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate, asistență socială, educație, 

cultură și sport 

Măsura 1.3.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Cercetare şi inovare / Protecţia mediului şi utilizarea 

eficientă a resurselor, Tehnologiile informaţiei şi 

comunicării (TIC) 

Context regional: Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2014–2020 – 

Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 4.5. 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de 

sănătate, susținerea dezvoltării comunitare 

Context județean: Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Mureș - Domeniul prioritar 4. Dezvoltarea 

durabilă a zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi 

silviculturii / Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de 

viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, educaţionale, 

sociale, culturale, de sănătate şi de agrement 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului: îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din comuna 

Ibănești 

Etape necesare:  

1) Identificarea spațiului sau a terenului (dacă se dorește construcția unității medicale)  

2) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

3) Stabilirea sursei de finanţare; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 
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necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Impactul proiectului: îmbunătățirea bazei materiale și creșterea calității actului medical  

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Ibănești 

Surse potențiale de finanțare: 

Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl (Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea 

normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a 

guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală) 

Buget estimat Conform necesarului identificat în urma expertizei 

Perioada de implementare: 2014 – 2020 
Grad de 

prioritizare: 
Proiect suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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Fișa de proiect nr. 7 

DOMENIU – SOCIAL  

Titlul proiectului: REABILITAREA/MODERNIZAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN 

COMUNA IBĂNEȘTI 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1 - Dezvoltarea infrastructurii 

publice locale   

Obiectiv Specific 1.3 - Extinderea și 

modernizarea infrastructurii de sănătate, asistență 

socială, educație, cultură și sport 

Măsura 1.3.3 – Îmbunătățire infrastructură de 

educație, cultură și sport 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

Context regional: Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2014–2020 - 

Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 4.5. 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și 

de sănătate, susținerea dezvoltării comunitare  

Context județean: Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Mureș – Domeniul prioritar 3. Protecţia 

mediului înconjurător, eficienţă energetică, 

valorificarea resurselor energetice regenerabile / 

Domeniul prioritar 4. Dezvoltarea durabilă a zonelor 

rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii / 

Prioritatea 4.3. Creşterea standardului de viaţă al 

locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de 

agrement 

Teritoriu vizat Ibănești, Ibănești Pădure, Dulcea 

Justificarea necesității proiectului:  diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socio-

culturale în vederea valorificării tradițiilor locale, crearea unui centru de cultură atractiv pentru 

comunitate 

Activități principale:  

1) Inițierea demersurilor necesare așezământului cultural (în cazul în care există) și terenul 

aferent să facă parte din domeniul privat al unității administrativ teritoriale  

2) Elaborarea planului de activitate cuprinzând programele și proiectele culturale pentru 

următorii 3 ani de la darea în funcțiune a așezământului cultural reabilitat, modernizat, 

dotat,care să conțină: activități culturale educative, informative, formative 

3) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției 

4) Încheierea contractului de parteneriat (în cazul în care se aplică în parteneriat cu alte UAT 
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și/sau ONG-uri din țară și/sau din străinătate) 

5) Elaborarea și depunerea cererii de înscriere în program 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  
 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 
proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 
 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
 Publicitatea și promovarea proiectului 
 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 
Rezultate așteptate: reabilitarea termică și dotarea cu sistem de încălzire a căminelor culturale 
în vederea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților culturale și recreative în 
comunitate 
Impactul proiectului: desfășurarea în condiții optime și diversificarea manifestațiilor culturale, în 
vederea  valorificării tradițiilor locale, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Ibănești 

Alte consilii locale 

ONG-uri din țară și din străinătate  

Surse potențiale de finanțare: 

Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale - http://www.mdrap.ro/lucrari-

publice/programe-social-culturale-si-sportive  

- obiectiv c) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale 

din mediul rural 

Buget estimat obiectiv c)  - valoare maximă 3.000.000 lei 

Perioada de implementare: 2014 - 2015 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  

 

 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
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Fișa de proiect nr. 8 

DOMENIU - SOCIAL 

Titlul proiectului: CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 1 - Dezvoltarea infrastructurii 

publice locale   

Obiectiv Specific 1.3 - Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de sănătate, asistență socială, 

educație, cultură și sport 

Măsura 1.3.2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de 

asistenţă socială 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Incluziune socială şi combaterea sărăciei  

Context regional: Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru pentru perioada 2014–2020 - 

Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, 

sprijinirea agriculturii și silviculturii / Prioritatea 4.5. 

Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale și de 

sănătate, susținerea dezvoltării comunitare  

Context județean: Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Mureș - Domeniul prioritar 6. 

Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii 

sociale şi creşterea ocupării forţei de muncă / 

Prioritatea 6.3. Promovarea incluziunii sociale în 

rândul persoanelor vulnerabile, prin îmbunătăţirea 

accesului la servicii sociale 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului: Obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor acordate categoriilor de persoane vulnerabile, prin creşterea numărului de servicii sociale 
furnizate de primărie.  
 Etape necesare:  
1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Identificarea terenului/ spațiului; 

3) Stabilirea sursei de finanţare; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 
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 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unui centru de zi ce va fi frecventat de un număr de circa  100 

persoane vârstnice; oferirea de activități zilnice pentru petrecerea timpului liber, consiliere socială. 

Impactul proiectului: creșterea gradului de acces al persoanelor vulnerabile la serviciile sociale, 
menținerea unei vieți sociale active, astfel încât acestea să nu se simtă marginalizate  

Aplicant și potențiali parteneri: 
Primăria comunei Ibănești 

Surse potențiale de finanțare: 

Programe naționale 

Buget estimat 100.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Ibăneşti,  
judeţul Mureş, pentru perioada 2014-2020 

133 

Fișa de proiect nr. 9 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Titlul proiectului: ÎNFIINȚARE GHIȘEU UNIC PENTRU CETĂȚENI ȘI AGENTI 
ECONOMICI 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 3: Creșterea calității 

serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrative 

Obiectiv specific 3.4: Creșterea suportului 

acordat mediului de afaceri local 

Măsura 3.4.1: Sprijinirea mediului de afaceri 

local 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 

2020 - Consolidarea capacităţii instituţionale 

şi o administraţie publică eficientă  

Context județean: Strategia de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş - Domeniul 

prioritar 7. Asigurarea unei administrații 

publice locale eficiente / Prioritatea 7.2. 

Implementarea de soluții inovatoare la nivelul 

administrației publice pentru extinderea, 

diversificarea și creșterea calității serviciilor 

oferite cetățenilor 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului: creşterea capacităţii instituţionale a primăriei prin 
eficientizarea și reducerea duratei de livrare a serviciilor publice, atât pentru cetățeni, cât și pentru 
agenții economici; îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în 
administrația publică, diminuarea timpului de procesare/soluționare a cererilor, intermedierea 
relației cu alte instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, adrese, sprijin pentru intabularea 
și încadastrarea terenurilor, etc. 
 Etape necesare: 
1) Identificarea terenului/spațiului de amplasare  

2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Implementare proiectului, care presupune: 

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente 

proiectului şi atribuirea contractelor de furnizare 

 Înființarea unui ghișeu unic 

 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier 

echipamente, birotică și alte elemente de inventar 

 Realizarea unui sistem software de gestionare a documentelor  

 Angajare și instruire personal 

 Realizarea și distribuirea unui Ghid al serviciilor publice 
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 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația 
publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale 
Impactul proiectului: Activităţile acestui proiect vor avea un impact direct asupra capacităţii 
administrative a primăriei Ibănești, determinând creșterea calității și eficienței serviciilor publice 
furnizate de administrația publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale; 
îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în administrația 
publică, diminuarea timpului de procesare/soluționare a cererilor, creșterea accesului la informare, 
sporirea nivelului de transparență, consultanță probleme de agricultură, informații generale 
fiscalitate local, intermedierea relației cu alte instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, 
adrese, monitorizare activități și sprijin pentru intabularea și încadastrarea terenurilor 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăriei comunei Ibănești 

Consiliul Județean Mureș (pentru proiecte în parteneriat) 

Surse potențiale de finanțare: 

Program Operațional Capacitate Administrativă 

Buget estimat 50.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2018 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 10 

DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE A ANGAJAȚILOR 
PRIMĂRIEI IBĂNEȘTI 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Ibănești 

Obiectiv strategic 3 - Creșterea calității serviciilor 

publice și dezvoltarea capacității administrative 

Obiectiv Specific 3.1 - Îmbunătățirea capacității 

de administrare locală 

Măsura 3.1.2 - Dezvoltarea capitalului uman 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Consolidarea capacităţii instituţionale şi o 

administraţie publică eficientă 

Context regional: Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru  pentru perioada 2014–2020 – 

Domeniul Strategic 6. Dezvoltarea resurselor umane, 

creșterea incluziunii sociale / Prioritatea 6.1 

Educație, formare profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții în domeniile: educație, cercetare, 

social, sănătate, administrație publică, economie și 

antreprenoriat) 

Context județean: Strategia de Dezvoltare a 

Judeţului Mureș - Domeniul prioritar 7: Asigurarea 

unei administraţii publice locale eficiente / Prioritatea 

7.3. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia 

publică locală 

Teritoriu vizat Comuna Ibănești 

Justificarea necesității proiectului: În vederea valorificării potențialului uman și dezvoltării 
unei organizații orientate spre performanță sunt necesare măsuri de modernizare și eficientizare a 
actului administrativ, măsuri care constau în instruirea aparatului propriu al primăriei în domenii de 
interes public  
 Etape necesare: 

1) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 
2) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 
3) Implementare proiectului, care presupune: 

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de 

implementare a proiectului 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente 

proiectului şi atribuirea contractelor de furnizare 

 Furnizarea programelor de instruire a personalului în domenii cheie: management 

proiect, achiziții publice, urbanism, ECDL, limbi străine, expert accesare fonduri 

structurale și de coeziune europene, manager al sistemelor de management al 

calității, comunicare, etc 

 Dotarea cu echipamente, birotică și alte elemente de inventar 

 Publicitatea și promovarea proiectului 
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 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația 
publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale 
Impactul proiectului: În cadrul cursurilor propuse participanţii vor obţine cunoştinţe şi 
competenţe certificate, care vor putea fi utilizate în îndeplinirea mai eficientă sarcinilor, ceea ce va 
contribui la dezvoltarea sustenabilă a capacităţii administrative şi la îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor publice.   

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăriei comunei Ibănești 

Primăria comunei Ibănești / Consiliul Județean Mureș (pentru proiecte în parteneriat) 

Surse potențiale de finanțare: 

Program Operațional Capacitate Administrativă 

Buget estimat 150.000 euro 

Perioada de implementare: 2015 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu 

de fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


