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În luna martie a anului 2016 Organizația Caritas Alba Iulia, Departamentul de 

Asistenţă Socială în cadrul proiectului ”O șansă pentru un viitor mai bun” a organizat  un 

focus grup cu scopul evaluării rezultatelor studiului de analiză a problemelor sociale a 

orașului Sîngeorgiu de Pădure. La focus grup au participat reprezentanții primăriei, a 

consiuliului local, a școlii, lideri sociali, respectiv 4 specialiști.  

Au fost prezentate rezultatele studiului care se bazează pe date obținute prin 

chestionarea unui număr de 89 de gospodării din oraşul Sîngeorgiu de Pădure şi localitatea 

Bezid, între acestea fiind familii de etnie maghiară, română și romă. Selectarea respondenţilor 

s-a aplicat în două faze: 

pe cote (categorii de vârstă – vezi tabelul ataşat), conform rezultatelor 

recensământului din 2011 

selectare aleatorie cu respectarea cotelor, aplicându-se metoda plimbării aleatorie pe 

raza localităţilor. 

S-a pornit de la puncte fixe prestabilite în diferite direcţii şi s-a intrat în perechi de 

intervievanţi în fiecare a zecea gospodărie. Criteriile de selecţie a respondenţilor a fost stabilit 

de sociolog.  

Chestionarul a fost întocmit în urma discuţiilor din grupul focus și au fost completate 

în luna noiembrie 2015, datele fiind prelucrate în ianuarie-februarie 2016. 

Participanții la focus grup au discutat diferite aspecte rezultate din studiu. 
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CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să 

îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi să îşi 

traseze căi de realizare a acelui viitor.  

Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a 

sintetizat obiectivele strategiei de dezvoltare a orașului Sângeorgiu de Pădure şi-a identificat 

direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune. 

Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Fundamentarea unei incluziuni sociale de lungă 

durată și creşterea bunăstării comunităţii locale”.  

Pentru aceasta este nevoie de:  

- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă;  

- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă;  

- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale;  

- încurajarea iniţiativei;  

- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă 

socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale, 

culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător.  

-acordarea unei mai mari importanţe furnizării de servicii sociale integrate la nivelul 

întregii comunități, pentru a asigura un impact pe termen lung; 

- educaţia interculturală; dezvoltarea unor programe de interacţiune, colaborare, 

sprijinire a comunicării dintre populaţia majoritară şi populaţia roma; 

- introducerea unui sistem de servicii de asistenţă socială primară cu scop de prevenire 

a apariţiei şi agravării cazurilor sociale încă de la nivel local. 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi 

regional de dezvoltare, Primăria orașului Sângeorgiu de Pădure îşi va desfăşura activitatea în 

următoarele direcţii:  

1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de proiecte 

în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.  

2. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru toţi 

partenerii implicaţi.  

3. Investiţii în infrastructură.  
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4. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a celui de 

agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.  

Condiţii de implementare a strategiei:  

- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al orașului Sângeorgiu de 

Pădure, inclusiv identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea; 

 - propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;  

 - stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor; 

 - acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;  

- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei; 

 - informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei; 

 -implicarea mass-mediei şi a ONG-urilor în diseminarea informaţiilor şi 

monitorizarea Strategiei. 
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I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

 

Aşezare geografică şi scurt istoric 

 

Oraşul Sângeorgiu de Pădure se află în partea de est, sud-est a judeţului Mureş, pe 

cursul râului Târnava Mică, la 25 km de oraşul Sovata şi 42 km de municipiul Tîrgu-Mureş, 

pe ambele maluri ale râului, înconjurată de dealuri şi păduri. Localitatea este situată în zona 

cursului superior al râului Târnava Mică, de care aparţin localităţile Bezid, Bezidu-Nou şi 

cătunele Loţu şi Borzund. Teritoriul administrativ al oraşului Sângeorgiu de Pădure se 

învecinează cu Viforoasa, Vădaş, Neaua, Ghineşti, Trei-Sate, Roua şi Crişeni. Oraşul se 

întinde pe ambele maluri ale râului Târnava Mică, este înconjurat de dealuri şi păduri, fiind 

amplasată la punctul de contact al depresiunilor intermontane 

În general sunt caracteristice verile călduroase şi iernile reci şi umede, teritoriul fiind 

situată în zona submontană la poalele dealurilor. 

Temperatura medie anuală este între 8-9 C, pe teritoriul localităţilor luna cea mai rece 

fiind ianuarie cu –5,1 oC, iar luna cea mai caldă este luna iulie, temperatura medie în această 

lună fiind de 18,7 C. 

 

Precipitaţiile atmosferice 

Precipitaţiile atmosferice sunt răspândite uniform, prezentând o variaţie de tip 

continental cu maxim de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi începutul verii, luna cea mai 

ploioasă fiind iunie cu o valoare de 98 mm, iar minima de precipitaţii se înregistrează în 

sezonul rece al anului. Minimul de precipitaţie se înregistrează în luna februarie cu o cantitate 

de 30 mm. 

Precipitaţiile atmosferice variază între 600-700 mm/an, fiind mai abundente în 

perioada de trecere de la primăvară spre vară şi mai scăzute în timpul iernii. Frecvenţa zilelor 

cu precipitaţii este de 115-125 zile/an. 

Datorită localizării în partea centrală a ţării, acest teritoriu din judeţul Mureş este 

supus în cea mai mare parte a anului circulaţiei maselor de aer dinspre vest şi nord-vest. 

Apariţia generală a vântului este de 31%. Viteza medie a vântului în această zonă este de 2,4 
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m/s. Cele mai frecvente vânturi cu viteze ridicate apar în luna februarie şi ţin cu intermitenţe 

până la sfârşitul verii. Vitezele mai scăzute sunt caracteristice toamnei şi începutului verii. 

Clima teritoriului este favorabilă pentru cultivarea cerealelor şi pentru pomicultură, iar 

unii localnici practică cu succes şi viticultura. 

Resursele subsolului: 

− ape minerale sulfuroase neexploatate 

− ape termale ne exploatate 

− argila ca materie prima în fabricarea cărămizilor şi a ţiglelor 

− ape saline 

 

 

 

Aspecte hidrogeologice 

 

Apa subterană este prezentă sub forma unui complex acvifer cu nivel liber, având 

nivelul hidrostatic în momentul observaţiei la -0,4 -1,1 m adâncime, cantonată atât în depozite 

aluvionare cât şi în piroclastitele grosiere din baza. 
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Apa subterană provine în întregime din precipitaţii atmosferice prin infiltraţii masive 

ce se produc datorită permeabilităţii terenului. În apropierea râului există o strânsă corelaţie 

dintre apa râului şi apa subterană în funcţie de variaţiile periodice, sezoniere. Alimentările 

reciproce producându-se atât din amonte spre aval cât şi radial. Datorită configuraţiei 

terenului şi a permeabilităţii ridicate a acestuia se presupune că există curenţi hidro-dinamici 

subterani mai ales în apropierea albiei minore a râului Târnava Mică. 

În acest sector, Târnava Mică are un sistem de alimentare pluvio-nival, cu perioade de 

alimentare maximă primăvara şi minimă iarna, când alimentarea este asigurată în cea mai 

mare parte din apa subterană. 

Resursele subsolului sunt: apele minerale sulfuroase neexploatate, ape termale ne 

exploatate şi ape saline. 

 

Apele de suprafaţă 

 

Reţeaua hidrografică a teritoriului este formată din râul Târnava Mică şi afluenţii 

acestuia. Râul Târnava Mică izvorăşte din Munţii Gurghiu, având cota la izvor 1.190 metrii 

deasupra mării iar la vărsare 255 m.d.M. Are 25 de afluenţi, şi străbate 37 de localităţi, având 

o lungime de 191 km. 

Calitatea apei râului este de clasa I, periodic apar depăşiri de ioni de clor şi sodiu din cauza 

Salinei Praid. 

Pârâul Cuşmed reprezintă afluentul cu cel mai mare aport de debit din bazinul 

hidrografic al râului Târnava Mică. 

 

Lacul Bezidu Nou 

 

Între anii 1975-1990 s-a construit un baraj, în urma căruia s-a creat Lacul Bezidu Nou, 

cu sacrificarea satului Bezidu-Nou. Populaţia a fost evacuată, iar satul a fost acoperit de ape. 

Sub lac zac de prin vara anului 1988 o suta de case, un dispensar, o grădiniţă şi Biserica 

Unitariană. Până în vara anului 2014 încă mai exista neacoperită integral de ape doar Biserica 

Catolică  construită pe un deal, însă în iunie 2014 structura acestuia a cedat, şi sa dărâmat în 

lac. 
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Scopul acestui baraj este apărarea împotriva inundaţiilor a zonelor din aval şi a 

oraşului Târnăveni, pentru alimentarea cu apă industrială şi potabilă a oraşului Târnăveni, iar 

în perspectivă şi a localităţilor învecinate lacului. Acumularea a fost realizată la capacitatea 

totală de 31 milioane m3, din care 14 mil. m 3 volum util (la NNR) pentru alimentare cu apă 

şi folosinţe hidroenergetice. Apa lacului Bezid este de o calitate bună din punct de vedere 

ecologic dar şi al folosinţelor umane. Luciul apei are cca 150 ha. 

În lacul Bezid, Direcţia Apelor Mureş în colaborare cu AJVSP Mureş a demarat un 

program de populare a lacului cu specii piscicole încă din anul 1996. Astfel, în lac se regăsesc 

următoarele specii piscicole: ştiuca, şalău, crap, păstrăv curcubeu, caraş, platica, avat, 

babuşca, roşioara, biban, crap fitofag, amur, etc. 

 

Vegetaţia 

 

Datorită aşezării teritoriului în mare parte pe terasele râului Târnava Mică într-o 

depresiune relativ bine dezvoltată şi înconjurată de dealuri ce depăşesc pe alocuri 450 m, cea 

mai mare parte a vegetaţiei forestiere este compusă din foioase şi o foarte mică parte din 

răşinoase. În afară de aceste specii de foioase în proporţie mai mică sunt prezente şi păduri de 

amestec de specii de fag, carpen, ulm, paltin, frasin şi cireş, care reprezintă 9% din totalul 

vegetaţiei forestiere de foioase. Pe şesurile depresiunilor se află întinse terenuri agricole şi 

pajişti secundare. 

 

Fauna pădurilor nemorale (gorunetelor şi făgetelor) 

 

Fauna mamiferelor, puternic afectată de factorul antropic, în mare parte este alcătuită 

din rozătoare, dintre care amintim şoarecele gulerat, veveriţă, diverşi pârşi (Glis glis – pârşul 

mare, Dryomys nitedula – pârşul cu coadă stufoasă, Muscardinus avellanarius – pârşul de 

alun, Elyomis quercinus – pârşul de stejar), în locurile mai umede se întâlneşte şoarecele 

scurmător. Dintre alte mamifere se întâlnesc căprioara, cerbul lopătar, viezurele, jderul, 

mistreţul, vulpea şi iepurele. 

În pădurile de fag şi molid se întâlneşte ursul, lupul, vulpea, rasul, veveriţa, mistreţul, 

precum şi numeroase păsări; în aria depresionară întâlnim iepurele de câmp, vulpea, lupul, 

dihorul, etc. 
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Dintre păsări, cele mai numeroase sunt: porumbeii sălbatici, turtureaua, mierla, sturzul 

cântător, câneparul, frunzărita cenuşie, sylvide, cucul,iar dintre ciocănitoare se întâlnesc 

ciocănitoarea sură şi ciocănitoarea mare. În scopuri cinegetice a fost aclimatizat fazanul, 

originar din Caucaz. Răpitoarele de zi specifice sunt uliul porumbar, eretele. Dintre strigide se 

întâlneşte huhurezul. 

Fauna reptilelor este săracă, foarte rar se întâlneşte vipera, ceva mai comun este 

şarpele orb. Dintre amfibieni se întâlneşte batracianul (Rana dalmatina). 

Regiunea Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului, este declarată arie specială de 

protecţie ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în Romania. Aria cuprinde 

terenuri împădurite cu păduri de foioase fag şi stejar, păşuni şi fâneţe, precum şi terenurile 

agricole. Este un habitat important pentru numeroase specii de păsări de importanţă 

comunitară. 

În zona actualului oraș a fost o așezare rurală romană. 

Atestat documentar în anul 1333 cu numele Sancto-Georgia. 

 

 

 

Suprafaţa şi caracteristicile administrativ teritoriale 

Suprafaţa: 7142 ha 

Nr. populaţiei: 5.484 locuitori 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1333
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Gospodarii: 2121 

Nr. locuinte: 1912 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Sângeorgiu de Pădure 

se ridică la 5.166 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 

înregistraseră 5.492 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari (73,71%).  

Principalele minorități sunt cele de români (17,48%) și rromi (4,61%). Pentru 4,14% din 

populație nu este cunoscută apartenența etnică.
 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformați (52,46%), dar 

există o minoritate de ortodocși (17,25%), unitarieni (8,98%), romano 

catolici (8,32%), martori ai lui Iehova (3,89%), penticostali (2,28%) și baptiști (1,37%). 

Pentru 4,32% din populație nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Economie 

Activităţi de comerţ 

Numărul unităţiilor active din industrie, comerţ şi alte servicii în oraş a ajuns la un 

număr de 49, din care 21 sunt SRL-uri, 20 sunt AI-uri şi 8 sunt AF-uri.  

Numărul angajaţilor în cardul firmelor este de peste 320 de persoane. 

Marea parte a SRL-urilor au activităţi de bază în domeniul comerţului cu amănuntul în 

magazine nespecializate.  

 

Meșteșuguri  

Tradițiile orașului sunt sculptura în lemn, țesutul și împletitul paielor. Tot în 

Sângeorgiu de Pădure se face faimosa prăjitură „cremeș”. 

Industria mobilei din lemn are cea mai mare pondere în viaţa economică a localităţii. 

Şi-a păstrat şi tradiţia meşteşugului. Împletiturile din nuiele sunt căutate, se valorifică loco şi 

ambulant prin pieţe, târguri. Se fac ţesături tradiţionale. La Bezid se produc obiecte de artă şi 

articole de consum din împletituri de paie. 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unitarieni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bia_Religioas%C4%83_Martorii_lui_Iehova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
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Turismul 

Teritoriul are un potenţial turistic ridicat, în primul rând prin valorile peisagistice 

proprii, precum prin aşezare, situându-se între cele două puncte turistice recunoscute la nivel 

internaţional, şi anume la nord – est se află Sovata, iar la sud – est Sighişoara. 

 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică, situat în faimosul castel Rhédey 

din Sângeorgiu de Pădure, a fost inaugurat vineri, 24 aprilie 2015, în cadrul unui eveniment 

festiv la care au participat atât reprezentanţi ai comunităţilor locale din regiune, 

vicepreşedintele CJ Mureş, Kelemen Márton, precum şi un mare număr de reprezentanţi ai 

comunităţilor înfrăţite din Elveţia, Franţa, Serbia şi Ungaria. 

Centrul a fost înfiinţat în urma implementării unui proiect derulat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR), în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Scopul 

primordial al creării Centrului a fost dezvoltarea turismului regional, de la Bălăuşeri la Sovata, 

de la Neaua şi până către judeţul Harghita, graniţele de influenţă ale Centrului urmărind 

aproximativ Valea Târnavelor şi cursurile de apă învecinate, a explicat în cadrul unei 

conferinţe de presă Menyhárt István, managerul proiectului. În opinia primarului localităţii, 

Csibi Attila, turismul în zonă poate oferi un generos spaţiu de afirmare pentru producătorii şi 

prestatorii de servicii localnici, creându-se astfel locuri de muncă şi stabilizând populaţia. În 

cadrul proiectului, Centrul a fost astfel dotat încât să corespundă cerinţelor de funcţionare a 

unui centru modern, a fost amenajată şi mobilată o frumoasă sală de conferinţe precum şi 

două expoziţii temporare. În ce priveşte punctele de atracţie ale zonei, acestea urmează să fie 

inventariate pe parcurs, proiectul urmând a fi finalizat în luna decembrie a acestui an.    

  

Claudine Rhédey, stră-stră-stră bunica reginei Angliei 

  

Poate cea mai importantă atracţie a zonei este chiar castelul Rhédey, care adăposteşte 

Centrul. Castelul neobaroc a fost construit în secolul XVIII şi a aparţinut familiei Rhédey, 

înrudită cu mai toate familiile încoronate ale Europei. Trupul contesei Claudine se odihneşte 

într-un sicriu de plumb, în cripta aflată sub Biserica Reformată din Sângeorgiu de Pădure, 

fiind descoperit abia în 1935 şi recunoscut prin gemuleţul aflat pe capacul sicriului, datorită 

medalionului ce-l purta la gât.Contesa Claudine Rhédey a fost stră-stră-stră bunica reginei 
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Angliei. „Castelul are trei nivele. În istorie nivelul de jos reprezintă trecutul iar cel de sus 

viitorul. Noi am organizat Centrul astfel încât la nivelul de mijloc va fi amplasat prezentul, 

adică Centrul precum şi o bibliotecă interactivă. Petöfi sau Eminescu se găseşte oriunde, aici 

se vor putea găsi în schimb monografii, materiale înregistrate, toate informaţiile privitoare la 

zonă. Trecutul se va afla la etajul superior, unde urmează să amenajăm o expoziţie 

permanentă dedicată contesei Rhedey, căreia îi destinăm un spaţiu mai mare”, a explicat 

managerul proiectului. Acolo va fi situată şi o machetă a faimoasei Fântâni Cântătoare din 

Târgu-Mureş, realizată de renumitul meşter popular Bodor Peter, născut în Sângeorgiu de 

Pădure în anul 1788, pentru care există deja documentaţia necesară. Un alt punct important de 

atracţie al zonei va fi desigur şi lacul de acumulare Bezidul Nou, sub care din păcate este o 

întreagă localitate. 

 

Legături cu alte localităţi. Localităţi înfrăţite 

Oraşul este înfrăţit cu mai multe localităţi din Ungaria, cum ar fi: Baja, Celldömölk, 

Bélapátfalva, din Franţa: Varades, Cose-sur-Loire, Elveţia: Plan-Les-Quates. 

o Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri – Sovata are legături în Olanda cu 

Asociaţia Wilde Ganzen, prin reţeaua Internaţională Pannonforrás, cu 5 state din Bazinul 

Carpatic. 

o Asociaţia Microregională Târnava Mică Bălăuşeri are legături de înfrăţire şi colaborare 

cu Microregiunea Tarna Mente din Ungaria. 

 

Monumente şi atracţii 

Castelul Rhédey 

Castelul a fost construit în secolul XVIII și a fost renovat în 1759 și 1809, când a 

căpătat actuala înfățișare neobarocă. Pe același loc se mai afla odată un alt castel, care era 

legat de biserica de peste drum printr-un balcon. Edificiul cel nou era mai mare cu un etaj 

decât cel vechi, avea saloane mari, boltițe și foarte multe picturi murale, care din fericire s-au 

păstrat destul de bine. 



O şansă pentru un viitor mai bun| Esély egy jobb jövőért  
 

14 
 

 

 

Biserica Reformată 

Trupul neînsuflețit al contesei Claudine Rhédey se odihnește într-un sicriu de plumb, 

în cripta aflată sub Biserica Reformată din Sângeorgiu de Pădure. Deoarece cripta fusese 

zidită, cel mai probabil din cauza unei epidemii de ciumă ce se abătuse asupra Transilvaniei, 

nimeni n-a mai știut de existența ei. Abia în 1935, aceasta a fost descoperită, iar trupul 

Claudinei a fost recunoscut prin gemulețul aflat pe capacul sicriului, datorită medalionului ce-

l purta la gât. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Claudine_Rh%C3%A9dey
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Lacul Bezid 

 Tunelul pe sub oraș care duce de sub biserică în vârful dealului din fața acesteia. 
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Biserica Ortodoxă a fost reconstruitâ în anul 1938 în locul bisericii vechi. 

Conacul familiei Zeyk, construit în secolul al XVI-lea. 

Satul Bezidu Nou – Monumentul memorial, simbol al satelor distruse din Romania, precum și 

barajul Bezidu nou. 

Biserica Catolică și Biserica Unitariană au fost construite în stil modern, în locul bisericilor 

inundate din Bezidul Nou. 

Activități în natură 

Drumeții pe dealul care duce la cripta familiei Rhédey, simbol al orașului, prin pădurile din 

împrejurimi, pe Dealul Cetății unde, legenda spune că se află o comoară a unei vechi cetăți și 

nu în ultimul rând drumeții prin satul Loț și vizitarea gospodăriilor sale. 

Evenimente 

Seria anuală de evenimente este deschisă în februarie, de un carnaval cu măști, costume 

somtuase, parade și distracție nebună care inundă străzile orașului. În aprilie se serbează Zilele 

Sfântul Gheorghe, un eveniment organizat pentru a satisface toate grupele de vărstă. În iunie 

un eveniment remarcabil este Galopiada de Mureș, începutul lunii august vine odată cu 

comemorarea satului de sub ape, Bezidul Nou, organizat la monumentul ridicat în 1995. În 

timpul lunilor de vară turiștii pot alege între taberele de dans sau cele de teatru. Evenimentul 



O şansă pentru un viitor mai bun| Esély egy jobb jövőért  
 

17 
 

pilot al lunilor de toamnă este dat de balul strugurilor, mai apoi în noiembrie festivalul de 

teatru iar în luna decembrie festivalul Colinda. 

 

Învăţământ şi educaţie 

Există 5 instituții de învățământ (școli, case ale elevilor etc.) în Sîngeorgiu De Pădure. 

 Grădinița cu program normal Bezid (maghiară) 

 Grădinița cu program normal Sîngeorgiu De Padure (română) 

 Grădinița cu program prelungit Sîngeorgiu De Padure (română) 

 Liceul Tehnologic "Sfântul Gheorghe" Sîngeorgiu De Padure (română) 

 Școala Gimnazială Bezid (maghiară) 

 

 

Nivelul educaţional al populaţiei 

Tabelul nr. 1: Ultima şcoală absolvită 

Şcoala absolvită Procentaj (%) din totalul 

respondenţilor 

Nici o clasă sau nu a absolvit patru clase 4.2 

Şcoală elementară (I-IV) 5.5 

Şcoală gimnazială (I-VIII) 14.6 

Şcoală profesională, fără bacalaureat 18.6 

Liceu - bacalaureat 28.7 

Formare postliceală 24.2 

Facultate 14.1 

Total 100% 

Sursă: studiu social propriu 

8.8% dintre respondenţi nu au în posesie documentul justificativ despre ultima şcoală 

absolvită. 

95.5% ştiu să scrie şi să citească, 4.5% ştiind doar să scrie numele propriu şi al membrilor 

de familie, respectiv nu ştiu să scrie şi să citească deloc. 

 

Situaţia socială 

Nu există programe locale de calificare şi recalificare a forţei de muncă, ceea ce 

antrenează o adaptare mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi 

provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, 

în special. În timp, acest lucru poate determina decalaje economice mari, greu de recuperat. 
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Tabelul nr. 2: Statutul activităţii curente a populaţiei adulte 

 

Statutul activităţii 

Procentaj (%) 

din totalul respondenţilor 

Ocupat 38.3 

Şomer în căutarea unui loc de muncă 2.2 

Şomer în căutarea primului loc de muncă - 

Elev/student - 

Pensionar 41.0 

Casnică 9.9 

Întreţinut de altă persoană - 

Întreţinut de stat sau de organizaţii private 4.9 

Întreţinut din alte surse 3.7 

Total 100% 

Sursă: studiu social propriu 

 

Ocupaţia actuală a populaţiei adulte 

Marea majoritate a persoanelor active cu contract de muncă lucrează ca angajat/salariat în 

domeniul serviciilor. 

Activităţile principale sunt următoarele: 

casnică (7.8%) 

tâmplar (2.2%) 

producător ciuperci (1.1%) 

mecanic auto (3.3%) 

vânzător-vânzătoare-comerciant (4.5%) 

frizer (1.1%) 

contabil (2.2%) 

pedagog (2.2%) 

şofer (2.2%) 

croitor-croitoreasă (2.2%) 

paznic animale sălbatice (1.1%) 

Se observă o rată mai ridicată a profesiilor şi muncilor tipice în domeniul serviciilor, 

fenomen tipic oraşelor, pe lângă activităţile agricole şi de producţie industrială. 
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II. ANALIZA SWOT A ORAŞULUI SÎNGEORGIU DE PĂDURE 

În cadrul grupului focus cu liderii locali, s-a efectuat analiza SWOT a oraşului. Cu 

această ocazie au fost identificate punctele tari şi punctele slabe ale localităţii, respectiv 

oportunităţile de servicii sociale şi potenţialele ameninţări care ar putea sta în calea realizării 

acestora. 

 

PUNCTE TARI 

 

 existența unei bune infrastructuri de 

tarnsport: drumul naţional trece prin 

localitate; 

 nod rutier al drumurilor care converg 

spre şoseaua naţională D.N. 13 şi 

anume: drumul judeţean nr. 136 

dinspre Bezid, Cristuru-Seciuesc, pe 

valea Bezidului, şi drumul judeţean 

nr.136/a, dinspre Crişeni, Atid, 

Cristuru-Secuiesc, pe calea 

Cuşmedului; 

 condiţii corespunzătoare a drumurilor 

locale, drumuri asfaltate; 

 transport public – autobuze circulă la 

fiecare 30 de minute către Tîrgu 

Mureş, zilnic mai multe autocare către 

Miercurea Ciuc; 

 cale ferată; 

 gospodăriile racordate la rețeaua 

electrică; 

 existența rețelei de alimentare cu gaze 

naturele; 

 existența sistemului de alimentare cu 

apă; 

 existența unei bune infrastructuri de 

comunicații IT, reţea de telefonie fixă 

şi mobilă, internet în oraş; 

 existenta rețelelor de cablu TV; 

 existenta Spitalului Orășănesc; 

 serviciul de îngrijire la domiciliu; 

 funcţionează mai multe farmacii; 

 serviciu de ambulanţă şi pompieri; 

 situaţie geografică favorabilă; 

 zonă atractivă din punct de vedere 

turistic şi peisagistic; 

 atracţii turistice: castelul Rhédey; 

 populaţie multicoloră, familiile s-au 

PUNCTE SLABE 

 

 trenul  circulă doar o dată pe zi; 

 numărul mic al pensiunilor turistice; 

 nu există formare profesională pentru 

sectorul turism;  

 potenţial turistic nevalorificat 

corespunzător; 

 situaţie juridică neclarificată a unor 

instituţii respectiv bunuri imobile; 

 lipsa următoarelor instituţii: 

 intreprinderi mici şi mijlocii locale 

 clase speciale 

 centru social pentru copii 

 centru pentru persoanele fără adăpost 

 domiciliu pentru vârstnici 

 centru de zi pentru vârstnici 

 secţie paşapoarte a poliţiei 

 drum pentru biciclişti 

 sală mare pentru evenimente mai 

însemnate 

 necesitatea deplasării la Tîrgu Mureş 

pentru rezolvarea problemelor 

administrative şi legale; 

 orientare precară, existând străzi cu 

nume identice; 

 case nelocuite; 

 îmbătrânirea populaţiei; 

 emigraţia tinerilor; 

 lipsa forţei de muncă; 

 lipsa locurilor de muncă; 

 lipsa formării profesionale a multor 

persoane; 

 număr destul de mare de şomeri; 

 migrarea persoanelor tinere spre 

mediul urban si străinătate, mai cu 

seamă a celor cu pregatire 

profesională inaltă; 
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mutat în oraş din diferite localităţi; 

 multe religii; 

 există 5 instituții de învățământ: 

grădiniță, Liceul Tehnologic "Sfântul 

Gheorghe" Sangeorgiu De Padure 

(română), Școala Gimnazială Bezid 

(maghiară); 

 grădiniţă cu program prelungit; 

 școală profesională; 

 cadre didactice cu nivel ridicat de 

calificare si experienţa profesională; 

 dotarea corespunzătoare a şcolilor din 

oraş; 

 activități de corepetare și de meditații 

în cadrul proiectului ”O șansă pentru  

un viitor mai bun” pentru copii aflați 

în situații de dificultate; 

 comunicare instituţională bună între 

şcoală, spital, primărie, casa de 

cultură, organizaţii civile; 

 contacte bune cu localităţile înfrăţite, 

în special din Elveţia; 

 multe organizaţii civile; 

 deschidere faţă de activităţi culturale; 

 existenţa iniţiativelor civile în 

domeniul culturii; 

 oraş membru al „Mişcării pentru un 

oraş sănătos”; 

 Centru de zi Caritas; 

 grup pentru vârstnici; 

 brutărie, laborator de patiserie; 

 birou de evidenţa persoanelor; 

 intreprinderi mici şi mijlocii locale; 

 piaţă alimentară locală; 

 piaţă de animale; 

 ziar local (Erdőszentgyörgyi Figyelő); 

 statut de oraş; 

 noi surse de investiţii, inclusiv 

fondurile structurale. 

 

 

 locuitorii zonei au o capacitate 

financiara relativ scăzută; 

 ponderea destul de crescută a 

populaţiei inactive;  

 procent ridicat de persoane vârstnice 

cu venituri reduse; 

 numărul intreprinderilor redus;  

 lipsa părinţilor din familii datorită 

numărului ridicat al adulţilor care 

lucrează în străinătate – mulţi copii 

sunt crescuţi de bunici. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

 zone cu potenţial turistic neexploatat;  

 atragerea de investitori;  

 dezvoltarea sectorului privat; 

 posibilitatea finanțării proiectelor din 

AMENINȚĂRI 

 

 sistem birocratic; 

 emigraţi tinerilor către ţările Europei 

de Vest în speranţa unei existenţe mai 

bune; 
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fonduri structurale sau granturi puse 

la dispoziție de organizațiile 

internaționale;  

 dezvoltarea sectorului IMM-urilor si 

crearea de noi locuri de munca  

 posibilitatea dezvoltării de programe 

de integrare pe piaţa muncii prin 

reconversie profesională;  

 dezvoltarea în continuare a sectoarelor 

de comerţ şi servicii;  

 preocuparea guvernului pentru 

eficientizarea planificării strategice și 

sistematizarea reglementărilor;  

 creşterea rolului societăţii civile 

reprezentate prin patronat, sindicate, 

organizații neguvernamentale, 

asociaţii profesionale şi a 

consumatorilor, alături de autoritatea 

publică locală;  

 oportunităţi de formare profesională; 

 posibilitatea accesării de fonduri 

pentru dezvoltarea educației, culturii 

şi sportului în oraş;  

 dezvoltarea voluntariatului local; 

 motivarea populației în activități 

locale. 

 

 tendinţa de a-i transporta pe copii la 

şcoli din Tîrgu Mureş; 

 lipsa informaţiilor privind obţinerea 

de fonduri europene în domeniul 

agriculturii, dezvoltării rurale şi 

turismului; 

 întârzieri majore care intervin între 

momentul depunerii cererilor de 

finanțare și momentul contractării 

proiectelor cu finanțare externă, 

datorate cu precădere proceselor de 

evaluare și contractare și al celor 

privind achizițiile publice;  

 complexitatea decizională, birocraţia 

sau limitarea resurselor de toate 

tipurile pot genera un blocaj strategic 

şi structural;  

 competitivitate pe piaţa de desfacere a 

produselor din partea altor producători 

din alte localităţi şi zone ale ţării; 

 competitivitate cu alte localităţi care 

deţin potenţial turistic; 

  creşterea dependenţei faţă de 

investitorii străini; 

 depopularea oraşului prin migrarea 

populaţiei spre alte zone din tară sau 

în străinătate pentru căutarea locurilor 

de muncă; 

 scăderea natalităţii, îmbătrânirea 

populaţiei; 

 indiferenţă din partea populaţiei. 
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE ŞI CREŞTERE A 

INCLUZIUNII SOCIALE, RESPECTIV A BUNĂSTĂRII COMUNITĂȚII LOCALE  

 

În urma studiului asupra situației soci-economice a oraşului și a analizei SWOT,  

Strategia de îmbunătățire socială are drept scop asigurarea realizării unor măsuri prioritare în 

domeniul educației, ocupării, sănătății, infrastructurii, culturii și infrastructurii sociale printr-

un plan de acțiune implementat în parteneriat între Consiliul Local/Primărie, Școala 

Gimnazială şi Liceul Sîngeorgiu de Pădure, cât și organizații neguvernamentale cum este 

Organizația Caritas Alba Iulia.  

 

Strategia are la bază următoarele principii: 

1. Principiul consensualităţii 

   -   Aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a strategiei se va realiza 

în consultare cu reprezentanţii instituţiilor şi ai organizaţiilor.  

2. Principiul utilităţii sociale 

  -  Strategia răspunde nevoilor specifice cu care se confruntă comunitatea şi realizează acel 

cadru social prin care se va îmbunătăți   

3.  Principiul diviziunii sectoriale 

  -  Strategia este concepută şi aplicabilă pe domenii de responsabilitate sectorială.  

4.   Principiul descentralizării în execuţie 

   -   Aplicarea strategiei se va realiza prin responsabilităţi specifice ale instituţiilor şi 

autorităţilor publice şi prin atragerea organizaţiilor neguvernamentale în implementarea 

programelor locale desprinse din planul general de măsuri pentru aplicarea prezentei strategii.  

5.  Principiul compatibilităţii legislative 

  -  Prevederile strategiei sunt în consonanţă cu Constituţia şi cu legile României, precum şi cu 

legislaţia şi practica internaţională în domeniu.  

6.  Principiul diferenţierii identitare 

  -  Strategia vizează edificarea unui sistem instituţional de dezvoltare comunitară, combaterea 

discriminării faţă de rromi, promovarea imporanței educației.  

7.  Principiul egalităţii 
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  -  Protecţia cetăţenilor români de etnie rromă nu trebuie să afecteze drepturile şi libertăţile 

celorlalţi cetăţeni români. 

Parteneriatul  

În vederea elaborării strategiei, s-au organizat dezbateri cu liderii economici, politici, 

sociali şi culturali în cadrul căreia s-a prezentat studiul de analiză a problemelor sociale.  

La discuţiiele de grup focus au fost prezenţi și trei specialiști din partea Organizației 

Caritas Alba Iulia (managerul proiectului ”O șansă pentru un viitor mai bun”, expert sociolog, 

asistent social care îşi desfăşoară activitatea în regiune).  

 

Obiectivele strategiei  

Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătăți atractivitatea oraşului Sîngeorgiu 

de Pădure prin creșterea competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției 

cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural. 

Obiectivele principale sunt următoarele: 

1.  extinderea, diversificarea și creșterea calității serviciilor de educație 

2.  extinderea, diversificarea și creșterea calității serviciilor de sănătate 

3.  extinderea, diversificarea și creșterea calității serviciilor sociale 

4. facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor dezavantajate social 

5.  contracararea efectelor declinului demografic 

6. creşterea competitivităţii economice a oraşului 

 

Obiectivele 2-5 sunt formulate în concordanţă cu Strategia de dezvoltare reginală 

pentru 2014-2020 (Regio – Programul Operaţional Regional Centru), privinddezvoltarea 

resurselor umane şi creşterea incluziunii sociale (axa prioritară 6). 

Urmează denumirea obiectivelor specifice din cadrul fiecărui obiectiv principal, 

respectiv descrierea acţiunilor concrete de implementat în scopul atingerii obiectivelor. 
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Factorii de risc social identificate în momentul elaborării studiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVE PRINCIPALE, SPECIFICE ŞI ACŢIUNI PROPUSE 

 

1. Extinderea şi creşterea calităţii serviciilor de educaţie 

În oraşul Sîngeorgiu de Pădure există instituţii de învăţământ de ciclu gimnazial şi 

liceal, cadrele didactice fiind calificate adecvat. Transportul copiilor din localitatea Bezid în 

oraş este asigurat cu autocarul. 

 

Obiective specifice propuse:  

 asigurarea condițiilor optime de participare la procesul de educație pentru toți copii din 

oraş, respectiv din satul Bezid 

 asigurarea participării la educaţie a copiilor cu retard mental uşor 

 conștientizarea imporanței educației în răndul părinților și copillor aflați în dificultate 

 recalificarea adulților 

 

Obiectiv 1.1: Asigurarea condițiilor optime de participare la procesul de educație pentru 

toți copii din oraş, respectiv satul Bezid 

 

Se arată ca factori de risc principal următoarele: 

 rata populaţiei cu nivel de educaţie scăzut este de 20.3% 

 rata rromilor este de 4.6% 

 probleme ale stării de sănătate legate de îmbătrânirea general a 

populaţiei 

 prevalenţă ridicată a factorilor de risc pentru sănătate 

 probleme ale nutriţiei, mai mult de 10% din locuitori nemâncând 

zilnic mâncare caldă  

 implicarea în comunitate, participarea la evenimente locale este 

scăzută 

 inactivii de vârstă activă sunt nemotivaţi să lucreze ca angajaţi 
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Acțiuni propuse: 

 Oferirea burselor de studiu pentru elevii care frecventează şcoala profesionă 

La atingerea scopului dezvoltării resurselor umane în oraş contribuie motivarea 

elevilor de a se forma în şcoli profesionale. Bursele de studiu vor fi acordate elevilor 

pe bază de merite şcolare, finanţarea făcându-se din sponsorizări.  

 

Măsura va fi implementată de către intreprinderile mici şi mijlocii din oraş care au ca scop pe 

termen lung asigurarea personalului calificat. 

Buget: 10.800 Ron/an (pentru 6 bursieri, 2 pe promoție) 

 

 Activități de mentorat și dezvoltare personală pentru elevi 

 

Măsura va fi implementată de organizaţii NGO din domeniu. 

Buget: 21.800 RON/an (16.800 RON salariu angajat pe timp parțial de lucru, 5.000 RON 

cheltuieli de transport - benzină) 

 

Rezultate: 

 Creșterea gradului de educație și de dezvoltare personală a elevilor  

 Motivarea elevilor să învețe mai departe și să aleagă școli profesionale 

 

Obiectiv 1.2: Asigurarea participării la educaţie a copiilor cu nevoi speciale şi anume 

retard mental uşor 

 

Acţiune propusă:  

 Înfiinţarea unei clase pentru elevi cu nevoi speciale 

Experienţa specialiştilor în domeniul social din zona Târnavei Mici este faptul că copii 

cu nevoi speciale fie nu sunt implicaţi în procesul de educaţie formală, fie sunt 

transportaţi cu mare dificultate în unităţile speciale din Tîrgu Mureş sau Sovata. Între 

aceste două localităţi nu există nici o clasă pentru copii cu nevoi speciale, ceea ce îi 

prieşte pe aceşti copii de multe ori doar uşor retardaţi mental de învăţătură sau le pune 

pe părinţi în situaţii extrem de dificile financiar. 
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Se propune înfiinţarea unei clase pentru copii cu nevoi speciale la învăţătură din zonă 

în incinta Şcolii Gimnaziale Sîngeorgiu de Pădure. 

 

Măsura va fi implementată de Şcoala Gimnazială Sîngeorgiu de Pădure. 

Buget: nu este cazul. 

 

Rezultate: 

 copiii cu nevoi speciale vor putea trăi o viaţă aproape normală 

 va creşte nivelul de educaţie a persoanelor cu dizabilităţi 

 va creşte integrarea pe piaţa muncii a persoanelor inactive (pe termen lung) 

 se va asigura o bunăstare generală pentru comunitate 

 

Obiectiv 1.3: Conștientizarea importanței educației în răndul părinților și copiilor aflați 

în dificultate 

 

Acţiuni propuse:  

 Campania de conștientizare a importanței educației preșcolare și primare mai ales în 

rândul părinților de etnie rromă 

 Școala părinților 

 Activități extrașcolare  

 Activități de flash mob 

 

Măsura va fi implementată de către ONG-uri din domeniu, și Şcoala Gimnazială respectiv 

Liceul Sîngeorgiu de Pădure 

Buget: 3.000 Ron/an 

 

Rezultate:  

 Reducerea ratei părăsirii școlii de către copii rromi 

 Creșterea sprijinirii procesului educațional de către părinții  

 Creșterea eficienței învățăturii 

 Prevenirea părăsirii școlii 

 Dezvoltatea abilității de a pune în practică cunoștiințele teoretice acumulate la școală 
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Obiectiv 1.4: Recalificarea adulților 

Acţiune propusă: 

 Implementarea de programe de recalificare pentru adulţi 

Conform cerinţelor pieţei muncii, adulţii formaţi în profesii care au dispărut din 

economia zonei sau care au personal destul, vor fi redirecţionaţi şi calificaţi în profesii 

care pot fi integraţi pe piaţa muncii. Această măsură este motivată prin necesitatea 

adaptării la schimbările economice intervenite în ultimii ani şi vizează stimularea 

participării adulţilor la învăţare. 

Cursurile de recalificare profesională pentru adulţi vor fi organizate conform 

exigenţelor pieţei muncii de către consorţiul format din şcoala locală, intreprinderi 

locale şi sectorul civil. Pentru finanţare se vor elabora cereri de finanţare din fonduri 

europene şi naţionale. 

Ocupaţiile de bază nefolosite în momentul de faţă reprezintă posibile resurseumane în 

dezvoltarea oraşului. 

Ocupaţiile de bază ale persoanelor active pe piaţa muncii în alte sectoare decât cea 

de bază sunt după cum urmează: 

frizer (1.1%) 

contabil (2.2%) 

zidar – zugrav (3.3%),  

asistent – infirmier (2.2%) 

poliţist (2.2%) 

secretar – secretară (4.4%) 

Se propun recalificări în activităţile principale ale intreprinderilor mici şi mijlocii din oraş, 

conform exigenţelor pieţei de muncă locale. 

Măsura va fi implementată de către Liceul Tehnologic „Sf. Gheorghe” din Sîngeorgiu de 

Pădure în colaborare cu instituţii de educare a adulţilor. 

Buget: 8.400 Ron/curs de 3 luni/14 beneficiari 

 

Rezultate:  

 Creșterea competitivității economice a oraşului 

 Formarea profesională continuă a forței de muncă, adaptarea la cerințele pieții forței de 

muncă 
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2. Extinderea serviciilor de sănătate 

Obiective specifice propuse: 

 Extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate  

 Asigurarea condițiilor optime pentru îngrijire medicală tuturor locuitorilor  

 

Obiectiv 2.1: Extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sănătate  

Acțiuni propuse:  

 Organizarea orelor de prevenire la şcoală şi în cadrul activităților de corepetare 

Pe lângă activităţile de corepetare pentru elevii din familii dezavantajate, în cadrul 

proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun” au avut loc activităţi de prevenire în 

domeniul sănătăţii şi igienei personale. Aceste activităţi menite să conştientizeze 

importanţa igienei corporale în rândul copiilor sunt propuse spre continuare, or igiena 

corporală şi nutriţia sănătoasă sunt factori decisivi în prevenirea bolilor.  

Se remarcă o nevoie accentuată pentru prevenirea bolilor psihice şi mentale în 

copilărie. În acest sens se propun activităţi de igienă mentală cu scopul mânuirii 

agresiei copiilor care se manifestă deseori în formă destructivă. 

Totodată se propune extinderea activităţilor în rândul părinţilor, întrucât educaţia 

sănătăţii nu se reduce la şcoală, ci şi la domiciliu, unde părinţii trebuie să promoveze 

un comportament de sănătate adecvat al copiilor.  

Măsura va fi implementată de către ONG-uri din domeniu şi instituţii de sănătate publică 

Buget: 21.800/an (16.800 angajat pe timp parțial de lucru, 5.000 benzină) 

 

 Campanie de prevenire a bolilor în rândul populaţiei adulte 

În rândul populaţiei adulte se remarcă o prevalenţă ridicată a consumului substanţelor 

dăunătoare sănătăţii – fumatul, consumul de alcool – cât şi o rată foarte ridicată a celor 

care nu mănâncă zilnic mâncare caldă. Acestea reprezintă factori de risc în apariţia 

bolilor cronice. 
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Tabelul nr. 3: Factori de risc pentru bolile cronice 

 

 

Factori de risc 

Procentaj (%) 

din totalul 

respondenţilor 

fumează 25.8 

consumă alcool în mod regulat 9.7 

joacă regulat jocuri de noroc 5.5 

nu mănâncă zilnic mâncare caldă 12.3 

Sursă: studiu social propriu 

 

Campania de renunţare la fumat respectiv de reducere a fumatului, precum şi a 

consumului excesiv de alcool este considerată o prioritate absolută în diminuarea 

prevalenţei bolilor cronice, în mod special a celor cardiovasculare. Conştientizarea 

importanţei menţinerii sănătăţii, îmbunătăţirea comportamentului de sănătate, 

respectiv formarea unui stil de viaţă activ şi sănătos în rândul populaţiei adulte este un 

obiectiv de prim rang în dezvoltarea resurselor umane. Părinţii minorilor sunt cu atât 

mai mult vizaţi de aceste activităţi, cu cât ei sunt responsabili pentru creşterea şi 

educarea copiilor în spirit sănătos. 

 

Măsura va fi implementată de către ONG-uri din domeniu şi instituţii de sănătate publică 

Buget: 1.125 Ron (1.000 Ron pentru formator, 125 Ron benzină)/5 activități  

 

Rezultate:  

 Reducerea frecvenței bolilor cronice, reducerea ratei mortalității 

 Reducera cheltuielor pentru medicamente 

 Asigurarea sănătății forței de muncă 

 Comportament conștient de sănătate în răndul populației 
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Obiectiv 2.2: Asigurarea condițiilor optime pentru îngrijire medicală tuturor 

locuitorilor  

Acțiuni propuse:  

 Menţinerea serviciului de îngrijire la domiciliu 

La vârsta medie înaintată a populaţiei se alătură o prevalenţă ridicată a bolilor cronice. 

Astfel, 30.1% a populaţiei suferă de boli cronice, care sunt cel mai des boli 

cardiovasculare, diabet zaharat de tip II, tumori cancerogene.  

Graficul de mai jos ilustrează aprecierea subiectivă a stării de sănătate. Se evidenţiază 

o rată ridicată a persoanelor cu o stare de sănătate rea sau chiar foarte rea, ceea ce 

necesită intervenţie şi trebuie tratată ca problemă prioritară. 

 

Graficul nr. 1: Aprecierea subiectivă a stării de sănătate (%) 

 

Sursă: Studiu social propriu 

 

La rata ridicată a bolnavilor cronici se adaugă un număr mare de persoane handicapate 

care sunt îngrijite de familie şi de serviciul de îngrijire la domiciuliu al Asociaţiei 

Caritas Alba-Iulia, majoritatea dominantă a bolnavilor cronici arătându-se satisfăcută 

de calitatea acestui serviciu. 

Costul lunar al medicamentelor în cazul persoanelor cu boli cronice este, în medie, de 

84.8 RON/bolnav. Dat fiind faptul că majoritatea persoanelor care suferă de boală 

cronică este vârstnică ori are o capacitate de lucru redusă faţă de persoanele sănătoase, 
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costul lunar al medicamentelor reprezintă un cost constant foarte ridicat faţă de venitul 

(pensia) acestora. 

Având în vedere fenomenul îmbătrânirii populaţiei, rata ridicată a bolilor cronice, şi 

numărul relativ mare al celor care îşi apreciază starea de sănătate ca fiind „rea” dau 

chiar „foarte rea” (vezi graficul de mai sus), se propune menţinerea şi dezvoltarea 

serviciului de îngrijire la domiciliu pe raza oraşului şi a satului Bezid. 

 

Măsura va fi implemantată de ONG-uiri din domeniu 

Buget: nu este cazul 

 

 Asigurarea serviciului de medicină a familiei pentru toţi membrii comunităţii 

6.7% a locuitorului oraşului nu sunt înscrişi la medicul de familie! Nefăcând parte din 

sistemul de sănătate de stat, aceste persoane sunt expuse la risc mare de sănătate. Fiind 

persoane necalificate, dezavantajate social şi fără loc de muncă, conştiinţa sănătăţii 

este extrem de redusă în rândul lor şi nu se arată interesaţi de serviciul de medicină al 

familiei. Aceste persoane dezavantajate, expuse la riscuri multiple pentru sănătate şi 

din cauza condiţiilor precare de viaţă, trebuie ajutate în a fi înscrişi la medicul de 

familie, fiind asigurată dreptul lor la îngrijire şi servicii minime de sănătate. 

De asemenea, 22.5% din populaţia adultă nu plăteşte contribuţia către Casa de 

Asigurări de Sănătate, doar o parte a acestora fiind coasigurată de soţ/soţie. Persoanele 

neplătitoare către CAS sunt expuse la riscuri crescute pentru sănătate. 

 

Măsura va fi implemantată de către Primăria Sîngeorgiu de Pădure, Serviciul Social. 

Buget: nu este cazul. 

 

Rezultate:  

 Reducerea ratei mortalității 

 Ameliorarea stării de sănătate și a calității vieții persoanelor bolnave 
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3. Extinderea serviciilor sociale 

Obiective specifice propuse: 

 Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul acordării 

de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și 

specializare  

 Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale care să răspundă nevoilor persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile  

 

Obiectiv 3.1: Creșterea competențelor profesionale a personalului implicat în domeniul 

acordării de servicii sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și 

specializare  

 

Acţiune propusă: 

 Sprijinirea asistentului social din cadrul Primăriei să participe la cursuri de 

perfecționare și specializare 

 

Măsura va fi implementată de Primăria Sîngeorgiu de Pădure. 

Buget: 600 RON/curs de trei luni/beneficiar 

 

Rezultate:  

 creşterea nivelului formării personalului specializat 

 armonizarea formării profesionale cu exigenţele actuale ale serviciilor sociale 

 formarea personalului pentru elaborarea unor proiecte de finanţare în domeniul social 

 

Obiectiv 3.2: Sprijinirea dezvoltării serviciilor sociale care să răspundă nevoilor 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile  

 

Acţiune propusă: 

 Grupuri pentru persoane vârstnice 

Graficul nr. 2 ilustrează distribuţia populaţiei după starea civilă şi arată o rată ridicată a 

persoanelor care trăiesc singuri, izolaţi. Acest fenomen se leagă strict de îmbătrânirea 

generală a populaţiei, fenomen demografic tipic pe plan naţional şi european, care se 
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manifestă şi în oraşul Sîngeorgiu de Pădure, unde vârsta medie a populaţiei este de 

49.6 ani, iar 41% al locuitorilor este pensionar, ceea ce indică o rată extrem de ridicată 

a vârstnicilor. 

Necesitatea activităţilor de zi pentru vârstnici se justifică prin numărul ridicat al 

vârstnicilor în general şi al celor care trăiesc singur. Se propune înfiinţarea mai multor 

grupuri pentru vârstnicii izolaţi, fără suport din partea familiei sau fără activitate 

cotidiană semnificativă. Acest grup oferă activităţi pensionarilor care se pot îngriji 

singuri şi trăiesc o viaţă independentă, însă izolată din punct de vedere social.  

 

Graficul nr. 2: Forma de viaţă în fapt a populaţiei (%) 

 

                                             Sursă: studiu social propriu 

 

Măsura va fi implementată de ONG-uri din domeniu. 

Buget: 4.900 Ron/an (2.400 RON salariu personal de specialiate cu normă flexibilă de 5 

ore pe săptămănă, 2.500 RON materiale didactice (1.550 RON, 950 Ron protocol) pentru 

un grup de 12 beneficiari 

 

Rezultate:  

 Creșterea calității vieții vârstnicilor 

 Asigurarea integrării vârstnicilor în comunitate 

 Menținera integrității individuale și sociale la vârsta a III-a 

 Scăderea factorilor de vulnerabilitate la vârsta a III-a 
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4. Facilitarea reinserţiei sociale a persoanelor dezavantajate social 

 

Obiective specifice propuse:  

 Facilitarea accesului la educație pentru copii aflati in situații de dificultate în speciali pentru 

copii rromi 

 Sprijinirea și facilitarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, în special a 

șomerilor de lungă durată  

 

Obiectiv 4.1: Facilitarea accesului la educație pentru copii aflaţi in situații de dificultate 

în speciali pentru copii rromi 

 

Acțiuni propuse:  

 Continuarea programului de corepetare pentru copii dezavantajaţi social din 

clasele primare 

Pe lângă sistemul educaţional de stat de ciclu gimnazial, în oraşul Sîngeorgiu de 

Pădure şi satul Bezidfuncţionează servicii sociale pentru copii dezavantajaţi social de 

vârsta 7-13 ani.  

În cadrul proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun”, activitatea principală curentă 

este serviciul de corepetare oferit elevilor dezavantajaţi social din ciclul primar şi chiar 

gimnazial din localitate. 

Proiectul a oferit numeroase activităţi de prevenire, respectiv de dezvoltare a 

competenţelor pentru copii şi părinţi dezavantajaţi social. Aceste activităţi au fost 

iniţiate, conduse şi coordonate de către specialişti calificaţi – psiholog, psihopedagog 

special, asistent social, angajaţi ai Asociaţiei Caritas Alba-Iulia. 

Eficienţa activităţilor de grup era accentuată de activităţi individuale cu psiholog şi 

psihopedagog special. 

Activităţile finalizate în cadrul proiectului s-au efectuat în timpul după-amiezilor 

(după şcoală), în centrul local Caritas din localitate.  

 

1.) Corepetare pentru copii din clasele primare pe baza selecţiei făcute de pedagog în 

luna iunie 2015 ca urmare a recomandării pedagogilor, a primăriei şi a instituţiilor 
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religioase. Această activitate se continuă în prezent şi este menită să dezvolte 

competenţele de învăţare a copiilor cu situaţie nefavorabilă. 

2.) Activităţi de prevenire a bolilor şi de educaţie pentru sănătate 

În vara anului 2015, în cadrul activităţilor de corepetare pentru elevii din familii 

dezavantajate au avut loc activităţi de prevenire în domeniul sănătăţii şi igienei 

personale. Aceste activităţi erau menite să conştientizeze importanţa sănătăţii şi 

menţinerii acesteia în rândul copiilor. 

3.) Activităţi de grup pentru elevi pentru dezvoltarea competenţelor sociale, cognitive 

şi emoţionale. Activităţile aveau următoarele teme principale: acceptarea celeilalte 

persoane, respectarea valorilor altora, controlarea agresiunii verbale şi fizice. 

Vizite la domiciliul familiilor aflaţi în situaţii de dificultate în localitate. Vizitele 

au fost efectuate de asistentul social în baza listei cu recomandări obţinute de la 

şcoală, primărie şi biserici. Pe toată raza localităţii s-au efectuat vizite la domiciliu 

cu părinţii beneficierilor, aşadar s-a început un proces de conştientizare şi în rândul 

familiilor nevoiaşi. Vizitele iniţiale au fost completate de vizite lunare la toate 

familiile, în mod special la acele din care copilul participant la corepetare a lipsit 

de la activităţi.  

4.) Consultaţii familiale în cadrul vizitelor la domiciliu, consiliere pentru părinţi legată 

de întrebările acestora, mediere între instituţii. Această atribuţie i-a revenit 

asistentului social.  

5.) Activităţi de grup pentru părinţi cu intrare liberă şi facultativă, beneficiarii fiind 

toţi părinţii cu copii din ciclul primar şi gimnazial, respectiv bunici şi reprezentanţi 

ai copiilor. Cu aceste ocazii au fost oferite sfaturi şi idei practice pentru părinţi 

având ca scop principal dezvoltarea favorabilă a copiilor. Activităţile de grup au 

vizat probleme legale, dezvoltarea personalităţii şi comportamentul civilizat al 

copiilor, colaborarea mai eficientă între părinţi, copii şi şcoală, respectiv 

conştientizarea importanţei atitudinii responsabile a părinţilor faţă de educarea 

copiilor. Activităţile au fost iniţiate de psihopedagogus special în colaborare cu 

specialişti. 
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6.) Consiliere individuală 

Copiilor cu probleme de integrare în comunitatea le-a fost oferită consiliere 

individuală de către psiholog în domeniile controlului agresiunii, ameliorarea 

dificultăţilor de integrare şi de comportament. 

 

 Continuarea activităţii grupului de părinţi 

În cadrul proiectului „O şansă pentru un viitor mai bun” a funcţionat grupul de părinţi 

cu intrare liberă şi facultativă pentru toate persoanele adulte cu copii de ciclu primar şi 

gimnazial. Astfel, s-a iniţiat o colaborare bună între părinţi şi şcoală, prin medierea 

unui personal calificat de psiholog şi psihopedagog. În scopul facilitării accesului 

copiilor defavorizaţi la educaţie, se prevede continuarea acestor activităţi, respectiv 

extinderea lor.  

 

Măsura va fi implementată de Asociația Caritas Alba Iulia ori de altă organizaţie 

neguvernamentală din domeniu. 

Buget:  21.800/an (16.800 angajat pe timp parțial de lucru, 5.000 benzină) 

 

Rezultate:  

 Creșterea accesului la serviciile educaționale a copilului 

 Copii din famillile vulnerabile sunt ajutați să meargă la școală și să obține rezultate 

mai bune 

 Scăderea abandonului școlar foarte timpuriu și a școlalizării deficitare în raport cu 

cerințele pieții 

 Creșterea gradului de conștientizare în răndul părinților și a copiilor privind 

importanța educației  

 Copii vor deveni adulți mai educați și membri activi ai societății și comunității. 
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Obiectiv 4.2: Sprijinirea și facilitarea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, 

în special a șomerilor de lungă durată  

Acţiune propusă: 

 Programul Educațional a a II-a șansă pentru persoanele adulte dezavantajate 

social 

O problemă majoră a populaţiei rrome a oraşului este nivelul de educaţie scăzut care le 

prieşte pe persoanele rrome în a exercita profesii calificate. Lipsa permisului de 

conducere este adesea un obstacol în integrarea pe piaţa muncii, chiar şi ca muncitor 

necalificat. 

Pentru a putea fi angajaţi ca muncitori, este necesară obţinerea permisului de 

conducere, care este precondiţionată de terminarea învăţământului de ciclu gimnazial 

(8 clase). 

În scopul integrării persoanelor cu nivel de educaţie scăzut, se propune organizarea de 

către Şcoala Gimnazială Sîngeorgiu de Pădure a cursurilor de seară pentru adulţi, în 

vederea terminării a opt clase gimnaziale. Personalul didactic calificat este o resursă 

majoră în această privinţă, clădirea dotată a şcolii stă la dispoziţie.  

 

Graficul nr. 3: Nivelul educaţional pe etnii (%) 

 

Sursă: studiu social propriu 
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Graficul nr. 3 ilustrează diferenţele în nivelul educaţional al populaţiei oraşului pe 

etnii. Datele reflectă şansele scăzute de integrare pe piaţa muncii a rromilor din cauza 

nivelului educaţional extrem de scăzut, ceea ce justifică necesitatea implementării 

acestei acţiuni. 

 

Măsura va fi implementată de către Şcoala Gimnazială Sîngeorgiu de Pădure. 

Buget propus: nu este cazul 

 

 Motivarea inactivilor de vârstă activă să se integreze pe piaţa muncii 

În cazul persoanelor inactive de vârstă activă (20.7%) al populaţiei, doar un sfert 

manifestă dorinţă de a lucra fie în profesia învăţată, fie într-o altă profesie, şi se 

remarcă faptul că 75.5% a inactivilor nu doreşte să lucreze! 

Conform experienţelor participanţilor locali la focus grupuri, această situaţie 

suprinzătoare se datorează faptului că un număr mare al inactivilor fie îşi câştigă 

existenţa prin muncă sezonieră în străinătate (4 luni/an), fie primeşte asistenţă socială 

şi alocaţie suplimentară familială care rezultă în total într-o sumă mai mare decât ar 

oferi venitul local din muncă necalificată. Ajutorul social primit de la stat este în acest 

sens contraproductiv, nemotivându-i pe beneficiari ‒ persoanele inactive tinere ‒ să îşi 

găsească de lucru acasă şi să-şi asigure astfel existenţa. 

Aceste modalităţi de câştig nu rezultă în bani plătiţi la bugetul statului şi al oraşului în 

formă de impozit, necontribuind la dezvoltarea economiei naţionale şi locale. 

Astfel, se prevăd o serie de activităţi menite să schimbe această mentalitate. 

Activităţile de grup se vor axa pe prezentarea exemplelor pozitive de urmărit din 

comunitate ca mijloc de motivare pentru integrarea tinerilor inactivi pe piaţa muncii 

locale. 

 

Buget: 1.125 Ron (1000 Ron pentru formator, 125 Ron benzină)/5 activități/14 

beneficiari 
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 Obţinerea documentelor justificative despre ultima şcoală absolvită pentru 

beneficiari 

8.8% al populaţiei adulte din oraş – în mare majoritate cu educaţie de nivel scăzut, 

respectiv şomeri de lungă durată – nu are în posesie documentul justificativ despre 

ultima şcoalăabsolvită. Acţiunea este menită să îmbunătăţească această situaţie prin 

obţinerea actului justificativ în scopul continuării procesului de învăţământ. 

 

Măsura va fi implementată de către Şcoala Gimnazială şi Liceul Sîngeorgiu de Pădure, în 

colaborare cu instituţii de educare a adulţilor. 

Buget propus: nu este cazul 

 

Rezultate:  

 Creșterea șanselor de angajare a persoanelor defavorizate social 

 Creșterea nivelului de trai a familiilor rrome 

 Conștientizarea importanței educației în răndul populației cu nivel de educație scăzut 

 

5. Contacararea efectelor declinului demografic 

Pe plan naţional se observă două fenomene ale declinului demografic:  

 scăderea continuă a ratei fertilităţii care duce la îmbătrânirea populaţiei  

 migraţia către ţările Europei de Vest, care afectează cel mai mult grupele de vârstă 

activă pe piaţa muncii, creând astfel o rată de dependenţă a persoanelor 

vârstniceextrem de ridicată pentru populaţia activă rămasă în ţară. 

Aceste două fenomene se manifestă în mod accentuat în zonele rurale, unde media de vârstă a 

populaţiei este şi mai ridicată, procesul de îmbătrânire fiind mai evoluat. 

Strategia socială pentru oraşul Sîngeorgiu de Pădure are ca punct cardinal contracararea cât 

mai eficientă a acestor efecte negative. 

 

Obiectiv specific propus: 

 Creşterea fertilităţii tinerelor familii cu situaţie socială favorabilă 
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Obiectivul 5.1: Creşterea fertilităţii tinerelor familii cu situaţie financiară stabilă 

Acțiune propusă: 

 Acordarea de terenuri pentru construirea casei de locuit tinerilor căsătoriţi 

În scopul motivării creşterii fertilităţii în rândul localnicilor, se propune acordarea de 

terenuri în folosinţă pentru perioadă lungă pentru tinerii căsătoriţi care doresc să se 

stabilească în oraş respectiv în satul Bezid, în scopul de a-şi construi case.  

Alături de politica familială naţională pronatalistă, această măsură locală serveşte pe 

termen lung ridicarea ratei fertilităţii în rândul populaţiei de etnie maghiară şi română. 

Graficul nr. 4 ilustrează numărul copiilor pe gospodărie în grupurile populaţiei de 

diferite etnii. 

Graficul nr. 4: Numărul copiilor pe gospodărie după etnie (medie pe gospodărie) 

 

Sursă: studiu social propriu 

 

Graficul de mai sus arată diferenţe semnificative în fertilitatea populaţiei rrome, 

respectiv maghiare şi române.  

Metodologia acordării de terenuri în scopul construirii de case, şi, implicit, în scopul 

măririi ratei fertilităţii se va elabora în viitor de către specialişti. 

Măsura va fi implementată de către Primăria Sîngeorgiu de Pădure. 

Buget: va fi precizat de către Primărie. 

 

Rezultate: 

 Creșterea fertilității  

 Asigurarea efectivului de elevi în școală 

 Întinerirea populației 

 Oprirea fenomenului de ghetoizare 

 Reducerea emigrației tinerilor din oraş 

1.3 
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6. Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv specific propus: 

 menţinerea forţei de muncă în localitate 

 

Obiectiv 6.1: Menţinerea forţei de muncă în oraş 

Acţiune propusă:  

 Promovarea înfiinţării locurilor de muncă în oraş 

În oraşul Sîngeorgiu de Pădure funcţionează intreprinderi mici şi mijlocii locale care 

însă nu sunt suficiente pentru a absoarbe forţa de muncă locală, respectiv nu oferă 

venit care să îi motiveze pe potenţialii salariaţi. Rata şomajului este relativ scăzută, 

însă acest fapt se datorează numărului mare de emigranţi de vârstă activă care îşi 

asigură existenţa prin muncă în străinătate, nefiind astfel înregistraţi ca şomeri şi 

necontribuind la veniturile bugetului de stat. Obiectivul major al strategiei sociale este 

oferirea posibilităţilor de lucru în localitate care să-i motiveze pe localnici să-şi câştige 

existenţa acasă. Acţiunea deserveşte scopul menţinerii forţei de muncă în oraş. 

Măsura va fi implementată de Primăria Sîngeorgiu de Pădure 

Buget: va fi precizat de către Primărie. 

 

Rezultate: 

 scăderea ratei emigranţiei 

 scăderea ratei muncii sezoniere în străinătate 

 menţinerea forţei de muncă calificată în oraş 

 mărirea contribuţiilor plătite către bugetul de stat şi bugetul local în formă de impozite 

şi taxe 
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MODALITĂȚI DE FINANȚARE ALE STRATEGIEI 

Resursele  financiare  necesare  implementării  Strategiei  provin, în principal, din:  

 Fonduri  de  la  bugetul  de  stat  alocate  fiecărui  minister şi  instituţii  cu competenţă  

în materie;  

 Fonduri structurale în cadrul programelor/proiectelor Uniunii Europene; 

 Bugetul Consiliului Local;  

 Alte surse.  
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Material realizat în cadrul proiectului: „O şansă pentru un viitor mai bun” 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 

2009 – 2014. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.  

Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 

117.370 euro. 

Durata proiectului și perioada de implementare: 14 luni. 

Editorul: Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia; 

aprilie, 2016. 

Parteneri: Primăria Bălăușeri, Primăria Fântânele, Primăria Sângeorgiu de Pădure, 

Primăria Ghindari. 

 

Date de contact ale proiectului: 

Asociația „Caritas – Asistenţă Socială”  

Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 61, 

e-mail: chance@caritas-ab.ro 

web: www.caritas-ab.ro ->proiecte->O şansă pentru un viitor mai bun 

http://www.eeagrants.org/
mailto:chance@caritas-ab.ro
http://www.caritas-ab.ro/

