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INTRODUCERE 

 

1. Documente strategice în perioada 2014 - 2020 

 

Politica regională a Uniunii Europene este o propunere de reducere a decalajelor structurale dintre 

regiunile Uniunii Europene, de promovare a dezvoltării susţinute pe întreg teritoriul, promovând 

oportunităţi reale pentru toate regiunile. Această politică regională europeană este menită să aducă 

rezultate concrete pentru diminuarea diferenţelor dintre  diferitele regiuni de dezvoltare. 

 În acest context realizarea unui document de planificare strategică este important pentru 

sumarizarea investiţiilor care pot fi realizate la nivelul unei comunităţii cu scopul de a genera şi alimenta 

procesele de dezvoltare economică, socială şi de mediu în vederea creşterii calităţii vieţii şi a nivelului de 

trai. 

 La nivelul Comunei Mihai Viteazu pe baza diagnozei situaţiei economice şi sociale existente a fost 

întocmit prezentul document de planificare pentru perioada 2014-2020. Prin intermediul acestuia se 

urmăreşte integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării economice, dar şi integrarea pe verticală a 

dezvoltării principalelor sectoare de activitate, în concordanţă cu documentele programatice existente, în 

contextul noii perioade de programare.  

Contextul european 

 Strategia „Europa 2020”, prin intermediul căreia Uniunea Europeană îşi propune să devină o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii se axează pe îndeplinirea a cinci obiective majore: 

 Ocuparea forţei de muncă 

 Cercetare şi dezvoltare  

 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei 

 Educaţie 

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

 Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare a Comuna Mihai viteazu îşi propune să aducă 

aportul la îndeplinirea acestor obiective. 
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Contextul Naţional şi Regional 

 La nivel naţional România a întocmit documente strategice în principalele domenii de activitate. În 

urma acestor strategii s-a transmis către  Uniunea Europeană un Acord de parteneriat care cuprinde o serie 

de provocări care necesită investiţii strategice pentru a îndepărta obstacolele din calea dezvoltării şi pentru 

a debloca potenţialul economic al ţării. Aceste provocări sunt: Competitivitatea, Oamenii şi societatea, 

Infrastructura, Resursele, Administraţia şi guvernarea 

 Prin prisma acestor provocări şi plecând de la obiectivul general stabilit prin acordul de parteneriat 

au fost conturate principalele obiective tematice la nivel naţional: 

Competitivitatea 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării 

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare 

3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului 

pescuitului şi acvaculturii 

Oamenii şi societatea 

1. Promovarea ocupării durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

2. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării 

3. Investiţii în educaţie, instruire şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe 

tot parcursul vieţii 

Infrastructura 

1. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare 

2. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în infrastructura reţelelor importante 

Resursele 

1. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 

2. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 

3. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

Guvernanţa 

1. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor interesate şi o administraţie 

publică eficientă 

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de comunicare 
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 Obiectivul general pe termen lung la nivelul regiunii Nord – Vest  este „Creşterea economiei 

regionale prin dezvoltare multidimensională şi  integrată pentru diminuarea disparităţilor intra- şi inter-

regionale, respectiv creşterea standardului de viaţă regional”. Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 

grupuri de lucru în urma cărora au fost conturate o serie de priorităţi care să contribuie la îndeplinirea 

acestui obiectivul general. Priorităţile regiunii pentru perioada 2014-2020 sunt: 

 Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor locuitorilor din regiune 

 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor 

 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune 

 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din regiune 

 Prin obiectivele stabilite de Comuna Mihai Viteazu prin intermediul actualei strategii de dezvoltare 

este vizată atingerea priorităţilor şi obiectivelor stabilite atât la nivel naţional cât şi la nivel regional. 

Planificarea dezvoltării la nivel judeţean 

  

 Pe baza priorităţilor şi obiectivelor dezvoltate la nivel naţional Judeţul Cluj a elaborat o Strategie 

de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, care să corespundă situaţiei din zonă şi care să înglobeze 

necesităţile şi oportunităţile existente la nivelul judeţului. În cadrul acestui document au fost stabilite o 

serie de direcţii ce doresc a fi atinse în următoarea perioadă de programare 2014-2020, iar pentru 

realizarea lor s-au stabilit obiectivele specifice precum: 

 Creşterea competitivităţii economiei judeţului Cluj 

 Creşterea accesibilităţii judeţului şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi 

 Dezvoltarea resurselor umane ca suport al dezvoltării economice şi sociale 

 Asigurarea unei creşteri durabile prin promovarea unei economii mai eficiente 

 Asigurarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, coerente şi armonioase 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor publice furnizate prin dezvoltarea unei 

administraţii publice locale şi judeţene moderne 
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 Aceste obiective cuprinse în strategia de dezvoltare realizată la nivel judeţean înglobează şi 

obiectivele şi direcţiile de dezvoltare ale Comunei Mihai Viteazu pentru perioada de programare 2014-

2020.  

Planificarea strategică la nivel local 

 

 În contextul necesităţii dezvoltării din punct de vedere economic, social, administrativ şi al 

infrastructurii comuna Mihai Viteazu a realizat acest plan de dezvoltare strategică prin intermediul 

prezentului document. Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mihai Viteazu pentru perioada  2014-

2020 a fost realizată prin implicarea factorilor interesaţi din comună şi a experţilor colaboratori pentru 

asigurarea coerenţei cu documentele programatice de la nivel naţional.  

 În urma realizării prezentului document pentru perioada 2014-2020 s-a constatat necesitatea 

implementării unor proiecte care să urmărescă cinci obiective generale precum:  

1. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru populaţia comunei 

2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor 

3. Asigurarea sustenabilităţii economice a comunei 

4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural 

5. Dezvoltarea infrastructurii de bază 

  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 

Pentru perioada 2014-2020 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), program care 

se adresează dezvoltării zonelor rurale, se propune abordarea unor priorităţi precum: schimbarea 

structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea; managementul resurselor naturale; dezvoltarea 

rurală locală echilibrată. 

Pentru realizarea acestor priorităţi au fost dezvoltate o serie de măsuri prin intermediul cărora atât 

autorităţile publice locale cât şi beneficiarii privaţi care activează în zona rurală pot să acceseze sursele de 

fiinţare disponibile pentru dezvoltarea diverselor sectoare din mediul rural: 
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 Investiţii în active fizice 

 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor 

 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale 

 Dezvoltare locală LEADER 

 Servicii de consiliere 

 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare 

 Investigaţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii pădurilor 

 Plăţi pentru agro-mediu şi climă  

 Agricultura Ecologică 

 Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice  

Se poate observa că obiectivele generale ale comunei Mihai Viteazu se încadrează în măsurile 

propuse pentru finanţare prin PNDR.   

Necesitatea implementării unui plan strategic de dezvoltare locală 

 

 La nivelul judeţului Cluj a fost stabilit un plan de acţiune care are ca demers prioritar pentru 

perioada de programare 2014-2020 elaborarea şi actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru 

toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ.   

 În acest context apare necesitatea actualizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mihai 

Viteazu pentru perioada 2014-2020. Acest document constituie baza coordonării investiţiilor multi - 

anuale, pentru perioada de programare 2014-2020, având în vedere că planurile de dezvoltare economică, 

socială , culturală, de protecţie a mediului şi de dezvoltare a infrastructurii sunt integrate intr-o structură 

comună, analizatepe baza unor necesităţi prioritizate.  

 Scopul existenţei unei astfel de strategii este maximizarea şanselor Comunei Mihai Viteazu şi a 

membrilor comunităţii de a obţine fonduri nerambursabile, pentru  dezvoltarea economică şi socială a 

comunei.  

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Investitii-in-active-fizice-Draft-25.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Dezvoltarea-exploatatiilor-si-a-intreprinderilor-Draft-25.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor-Draft-25.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/LEADER-Draft-25.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Servicii-de-consiliere-Draft-v.1-26.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Transfer-de-cunostinte-si-actiuni-de-informare-Draft-v1-26.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Investitii-dezvoltare-zone-forestiere-ameliorare-padurilor-Draft-v.1-28.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/plati-agro-mediu-si-clima-Draft-v.1-28.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/Agricultura-Ecologica-Draft-v.1-28.02.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/dezbatere/fise-masuri/plati-zone-constrangeri-naturale-Draft-v.1-28.02.201.pdf
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Etapele realizării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mihai Viteazu pentru 

perioada 2014-2020 

 

 Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Mihai Viteazua fost realizată într-o 

serie de etape: 

1. Stabilirea unei echipe interdisciplinare de lucru - această echipă a cuprins atât experţi aleşi din 

cadrul personalului firmei de consultanţă cât şi reprezentanţi ai Comunei Mihai Viteazu pentru a 

asigura coerenţa strategiei 

2. Obţinerea si interpretarea datelor - pe baza analizei socio-economice (focus-grupuri şi dezbateri) 

experţii desemnaţi din partea firmei de consultanţă au identificat parametrii principali care 

caracterizează situaţia actuală a comunei.  

3. Caracterizarea situaţiei actuale – pe baza informaţiilor obţinute. Au fost identificate principalele 

resurse disponibile, s-a stabilit un profil al populaţiei, s-a evaluat structura si nevoile pieţei de 

muncă şi s-au identificat principalele investiţii care pot fi realizate în perioada de finanţare 2014-

2020 în vederea creşterii calităţii vieţii şi al nivelului de trai al comunităţii. 

4. Analiza documentelor programatice - în această etapă s-au analizat documentele programatice ale 

României pentru perioada de finanţare 2014-2020 pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare 

europene şi naţionale. Tot în această etapă au fost identificate oportunităţile existente pentru 

finanţarea investiţiilor identificate in etapa 2. 

5. Elaborarea strategiei - pe baza informaţiilor culese şi interpretate în etapele 2, 3 şi 4 s-a elaborat 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mihai Viteazu. În cadrul acesteia s-au analizat punctele 

tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările existente la nivelul comunităţii. S-au stabilit 

aspectele cele mai vulnerabile precum şi cele mai bune modalităţi de compensare a acestora. 

6. Aprobarea strategiei de către Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu – După definitivarea 

strategiei, aceasta a fost prezentată în cadrul şedinţei de Consiliu Local pentru analiză şi ulterior 

pentru aprobare. 

 Punerea în aplicare a strategiei este ultima etapă care urmează să fie îndeplinită prin intermediul 

posibilităţilor de finanţare, care vor fi disponibile şi se vor realiza pe toată perioada de programare 2014-

2020. 
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SITUAŢIA ACTUALĂ A COMUNEI MIHAI VITEAZU 

 

2. Istoricul localităţii 

Comuna Mihai Viteazu a avut un rol memorabil de-a lungul istoriei ca punct geografic important 

în derularea unor evenimente istorice. Ţăranii din Scaunul Arieş au participat la răscoala lui Horea, Cloşca 

şi Crişan. Prin comuna Mihai Viteazu a trecut şi Avram Iancu, împreună cu moţii din Apuseni, la 

Revoluţia de la 1848. 

 Vechimea elementului uman pe teritoriul comunei Mihai Viteazu, s-a constatat mai ales cu ocazia 

săpăturilor arheologice care s-au făcut în apropierea Cheilor Turzii şi pe Dealul Alb din satul Cheia. 

La săpăturile efectuate în anul 1989 s-au descoperit obiecte din diferite epoci: unelte din piatră şi os, 

ceramică simplă şi pictată, resturi de arme din bronz, oseminte de om şi animale domestice. La Corneşti, 

pe dealul “Aurarul”,  s-au descoperit obiecte de podoabă (brăţări, mărgele), unelte, precum şi un depozit 

cu piese de bronz, apreciabil ca mărime. Multe din aceste obiecte sunt localizate istoric, pe la începutul 

epocii feudale, însă fără determinări concrete. 

 Cercetările efectuate la sfârşitul sec. XIX-lea au conchis că peşterile din Cheile Turzii au fost 

locuite începând cu epoca de piatră, apoi în cea a bronzului şi a fierului. 

 O concepţie nouă şi aproape definitivă, cu privire la istoricul zonei, a rezultat de pe urma 

săpăturilor şi a vastelor investigaţii făcute cu competenţă ştiinţifică de către arheologul Nicolae Vlassa, şef 

de secţie la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca între anii 1966-1971, astfel că faţă de cele 

32 de peşteri cunoscute, s-au mai descoperit încă 28 peşteri şi firide. S-a concluzionat atunci, că cele mai 

vechi urme aparţinând paleoliticului inferior (cca. 600.000 î.e.n.), au apărut în preajma cheilor, la intrarea 

dinspre satul Cheia, pe Dealul Alb. Aici s-au descoperit, într-o străveche peşteră formată în alabastru, o 

locuire a omului primitiv, cu vetre de foc şi unelte de silex, aparţinând Culturii Prund. Tot pe Dealul Alb 

s-au descoperit fosile ale unor animale preistorice: rinocer, elefant şi o specie de cal sălbatic. 

 În zona unde se află în prezent căminul cultural şi în împrejurimile satului Mihai Viteazu, la numai 

2 km sud-vest de Potaissa, s-au descoperit urme ale unor construcţii din cărămizi, ceramică romană, 
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obiecte mărunte, sarcofage de piatră şi obiecte din morminte (vase, monede). Unele dintre monumentele 

epigrafice şi sculpturale care existau la casa Wolf, au fost aduse din ruinele castrului de la Potaissa. 

 Continuând firul descoperirilor de pe teritoriul actualei comune Mihai Viteazu, se poate menţiona 

că s-au descoperit urme ale unor aşezări romane, lângă valea “Bădenilor”, iar pe malul stâng al Arieşului 

s-au descoperit, de asemenea, urme ale unor aşezări romane, un relief funerar fragmentar cu inscripţia CIL 

III 7701. Pe locul numit “movila Sf. Duh”, din hotarul fostului sat Sânmihaiul de Sus, s-au găsit: o 

monedă de bronz de la Traian şi un denar de potin din secolele II - III. 

În zona numită “Stânca Roşie”, pe “Drumul lui Traian”, din regiunea comunei, s-a descoperit o monedă cu 

legenda “Provincia Dacia an II”. 

În satul Corneşti nu au fost descoperite urme romane, însă în satul Cheia a existat o aşezare romană, fiind 

descoperite monumente sculpturale, capiteluri, coloane, un capac de sarcofag; există posibilitatea ca unele 

să fi fost aduse de la Turda. 

 Studii foarte importante legate de aşezarea comunei Mihai Viteazu au fost realizate la sfârşitul sec. 

XIX-lea de către istoricul şi geograful Orban Balás („Cum părăsim Turda ajungem la localităţile 

Sânmihaiu de Jos şi Sânnmihaiu de Sus, ce sunt aproape contopite. Pe circa 4 km se întinde una dintre cele 

mai mari comune a Scaunului Arieşului […]Astăzi (1880) satul se află în partea dreaptă a Arieşului, dar 

cum spun bătrânii, satul se întindea pe malul stâng al Arieşului, nu satul s-a mutat, ci Arieşul a fost obligat 

sa-şi schimbe cursul, prin zăgăzuire, pe la poalele Dealului Hodiniş. Şi acum se văd urmele digului în 

satul de jos, la moara care se află la Argila de Jos”). 

 

Atestarea documentară 

Comuna Mihai Viteazu (magh. Szentmihály), este o localitate care face parte din judeţul Cluj, 

regiunea istorică Transilvania. În perioada interbelică a fost reşedinţa unei regiuni din judeţul Turda.  

 

 Localitatea a 

luat naştere prin unirea 

satelor Sânmihaiu de 

Jos şi Sânmihaiu de 

Sus. Până în anul 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C5%A3ul_Turda
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Jos%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Jos%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Sus%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Sus%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Sus%2C_Cluj
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1876ambele sate (Sânmihaiu de Jos şi Sânmihaiu de Sus) au aparţinut Scaunului Secuiesc al Arieşului. 

 Dintre toate satele din Scaunul Arieş, Sânmihaiul este atestat, în spaţiul actual, din anul 1170 cu 

dovezi de existenţă. În acea dată, la o fixare de graniţă între Turda şi Scaunul Arieş, se aminteşte despre 

această localitate de graniţă sub numele de Szent-Mihalyfalva. 

După Orbán Balász, prima dovadǎ de existenţă se face, după cum am mai precizat, la 1170. Tot el 

precizează că la 1241 satul a fost distrus de tătari. Apare din nou, într-un document referitor la înfiinţarea 

Scaunului Arieş, în 1313, precum şi în registrul de dijme papale (1332-1335), unde este prezentat un 

anumit Paulus Sacerdos de Sancti Michaelis. Între anii 1332-1335, întâlnim în registrele papale, 

denumirea satului Villa Sant Michaeli. 

Un alt autor, Ernst Wagner dă ca dată pentru prima menţiune documentară, anul 1176 pentru localităţile 

Alsoszentmihaly(Sânmihaiul de Jos) şi 1394 pentru Felsoszentmihaly (Sânmihaiul de Sus). 

 Documentele confirmă cu claritate existenţa la 1394, a satului Sânmihaiu de Sus şi în 1441, a 

posesiunilor din Sânmihaiu de Sus. Pe la 1442, comuna MihaiViteazu este menţionată, cu prilejul 

„homagiului”, faţă de principele Gheorghe Rakoczi al II-lea. După o perioadă de 14 ani, respectiv în 1455, 

apare sub numele de Zenthnyfalva, apoi după 200 de ani (1624) Also-Szent-Mihalyfalva, în 1760-1762 

Also Szent Mihaly, iar în 1854 Also Szent Mihalyfalva. 

 Satul Sânmihaiu de Sus la 1394 apare sub numele de Felsewszentmihalyzfalva, la 1468 Felsew-

Szent Mihaly, la 1760-1762 Felso-Szent Mihaly, iar la 1854 Felso-Szent Mihalyfalva. 

În ceea ce priveşte satul Cheia(Mischiu, Meszkö), este specificată ca dată de atestare în 1333, Sacerdos de 

Meszkö. În unele documente, numele acestei localitatăţi este de Mişcău. 

 Pentru satul Corneşti, prima menţiune documentară a existenţei localităţii este în anul 1332, când 

se precizează preoţii care achită dijma în Arhidiaconatul de Turda. Mai apare o nouă menţiune 

documentară după aproximativ 200 de ani, respectiv în 1587-1589 cu prilejul perceperii dijmei din această 

zonă. 

 

3. Aşezarea Comunei Mihai Viteazu 

 Comuna Mihai Viteazu face parte din ţara Tansilvaniei, regiune situată în partea de sud-est a 

judeţului Cluj, la limita vestică a Câmpiei Transilvaniei, în cea mai mare parte depresiunea Turda-Câmpia 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1876
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Jos%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmihaiu_de_Sus%2C_Cluj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scaunul_Secuiesc_al_Arie%C5%9Fului
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Turzii, formată în cursul mijlociu şi inferior al Arieşului. Spre limita de vest şi nord-vest a teritoriului 

comunei, apare partea periferică a Câmpiei Transilvaniei, reprezentată printr-un versant monoclinal 

dezvoltat între altitudinea de 335-500 m. 

 Din punct de vedere 

teritorial comuna Mihai Viteazu 

este una dintre cele mai mici din 

cadrul judeţului Cluj, ea având o 

suprafaţă de 47,53 km², respectiv 

4753 ha, dintre care 1129 ha 

(Mihai Viteazu 880 ha, Cheia 114 

ha, Corneşti 135 ha) fiind 

intravilan şi 3624 ha extravilan. 

 Centrul de comună, satul Mihai Viteazu, se află pe drumul naţional 75 Turda-Câmpeni, la 6 km de 

Turda. 

 Vecinii sunt: comuna Sănduleşti la Nord, comuna Petreştii de Jos la Vest, comuna Moldoveneşti la 

Vest şi Est şi Municipiul Turda la Est. 

 Comuna este situată la poalele munţilor Apuseni, de-a lungul Văii Arieşului, în zona de contact a 

Munţilor Trascăului cu Podişul Transilvaniei.  

  

4. Localităţi aparţinătoare Comunei Mihai Viteazu 

 Comuna Mihai Viteazu este alcătuită din 3 sate: Mihai Viteazu , Corneşti şi Cheia. 

 Mihai Viteazu - centrul de comună - este şi cea mai importantă aşezare din punct de vedere socio-

economic şi cultural. Se găseşte pe cursul Arieşului şi pe DN 75 la 6 km de Turda.  

În august 2006 Mihai Viteazu devine “SAT EUROPEAN”, ca urmare a rezultatelor deosebite înregistrate 

în cadrul acţiunilor comunitare înscrise în baza concursului  “Satul românesc, sat european”, organizat în 

2005 de către Delegaţia Comisiei Europene în România.  
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 Corneşti - se află pe cursul Arieşului, în amonte de centrul de comună, adică în partea de vest. 

Este a doua localitate a comunei, atât ca suprafaţă cât şi ca număr de locuitori. Se află pe DN 75 la 

aproximativ 10 km de Turda şi 4 km de centrul de comună. 

Cheia - este situată în partea de nord-vest a comunei, în zona colinară. Pe raza localităţii Cheia se află 

cabana Cheile Turzii şi intrarea în vestitele Chei. Este cea mai mică dintre localităţile comunei şi este 

aşezată pe malul stâng al Arieşului. Este legată de şoseaua naţională printr-un drum comunal 1 km. 

 

5. Cadrul fizico-geografic 

 Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca ţara tuturor formelor de relief, de la 

câmpia joasă până la munţii relativ înalţi.  

 Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc.Faptul că s-au aşezat 

oameni în  această zonă întinsă a Apusenilor este urmarea simbiozei dintre aceştia  şi formele de relief, 

care le-a oferit cadrul şi potenţialul natural unei dezvoltări socio-economice. 

 

5.1. Relieful şi climă 

5.1.2. Relieful 

 Dacă se studiază cu atenţie întregul relief al Transilvaniei se va constata că el înfăţişează un peisaj 

natural deosebit de variat, complex şi pitoresc. 

 Relieful comunei Mihai Viteazu este foarte diversificat, de un pitoresc aparte, el constituind o 

importantă sursă turistică. 

Satele Mihai Viteazu şi Corneşti fac parte din categoria localităţilor de câmpie de tip adunat, având 

densităţi de tip intravilan de 18,23 locuitori/ha la Mihai Viteazu şi de 13,54 locuitori/ha la Corneşti. Satul 

Cheia este situat pe versantul cu pantă pronunţată, de pe malul stâng al Arieşului, cu aspect ce îl prezintă 

ca o localitate răsfirată într-o oarecare măsură, un tip de aşezare premontană, având o densitate de 8,8 

locuitori/ha. 

 Având o poziţie geografică deosebită pe cursul mijlociu al Arieşului, la limita dintre zona 

premontană şi depresiunea cea mai fertilă a judeţului, comunei i se conferă rolul de baraj în faţa emigraţiei 

din zona montană.  
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 Având un relief plat, cu o pondere a pădurilor destul de scăzută, comuna Mihai Viteazu este o 

unitate teritorial-administrativă de câmpie, cu o agricultură intensivă şi un grad de urbanizare ridicat, cu 

foarte bune legături cu zonele înconjurătoare. 

Pe teritoriul comunei, situate la periferia estică a Munţilor Apuseni, într-o zonă foarte complexă atât din 

punct de vedere fizico-geografic, cât şi economic-geografic, se interferează trei trepte de relief: montan, 

deluros şi de şes, cu predominanţă. 

a). Relieful montan - deţine 10% din suprafaţa comunei şi corespunde cu ultimele ramificaţii  ale 

Munţilor Trascăului, subunitate a Munţilor Apuseni. 

 Pe teritoriul comunei este inclus un sector restrâns din Cheile Turzii, respectiv intrarea estică, şi 

defileul sălbatic al văii Hăşdate, cuprins între Cheile Turzii până la vărsarea în Arieş, în dreptul satului 

Corneşti. 

Altitudinile sunt sub 800 m, atingând abia în punctele maxime 741 m (Dealul Mare) şi 750 m (Colţul 

Sândului). 

 Alte câteva culmi montane din zona defileului, în partea de vest a comunei, sunt: Baba Vară, 

culme împădurită cu pini şi având zone de păşunat, Vârful Piatra Sură, Poiana Mică, Poiana Mare, Aluniş. 

 Din punct de vedere geologic întâlnim aici calcare, gipsuri şi şisturi cristaline, în apropierea satului 

Cheia găsindu-se o carieră de piatră.  

b). Dealurile - deţin 30% din teritoriul comunei şi includ versantul stâng al văii Arieşului. Această treaptă 

de relief aparţine periferiei nord-estice a Câmpiei Transilvaniei.Altitudinele coboară de la 445 m la 350 m 

la baza versantului, în apropierea firului văii.Specific pentru această zonă sunt alunecările de teren care se 

întind din Mihai Viteazu, până în preajma satului Cheia. Acestea sunt alunecări vechi cu aspect de 

piramidă sau movilă, iar în spatele lor se întâlnesc ochiuri de apă. Alunecările sunt rezultatul exploatărilor 

întinse din carierele de marne, argilă şi gipsuri. Dealurile din această zonă sunt: 

 Dealul Hodiniş 444 m - fânaţ 

 Dealul Piatra Tăiată - păşune şi fânaţ 

 Dealul Pordei - fânaţ şi arabil până la limita cu comuna Sânduleşti 

 Dealul Dosul 

 Dealul Faţa Dosului - 450 m 

 Dealul Faţa Dosului de Sus 
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 Dealul Faţa Dosului de Jos  

 Dealul Alb - 500 m 

 Dealul Imezeu - 425 m 

 Dealul Lupilor 

 Dealul Continit 

 

c). Treapta depresionară - deţine cea mai mare parte din teritoriul comunei respectiv 60%. Câmpia are 

pe teritoriul comunei două subunităţi distincte: Lunca Arieşului, în imediata vecinătate a râului, şi terasele. 

Astfel, din Lunca Arieşului putem localiza, în partea dreaptă a râului, două zone: Ciga de Sus şi Ciga de 

Jos, iar în partea stângă a râului: Pordei sub Deal şi Valea Sândului. 

 Dar cea mai întinsă câmpie a comunei, şi desigur zona agricolă cea mai importantă, este partea de 

sud a localităţii Mihai Viteazu. Este vorba despre câmpia care cuprinde două terase distincte care ating 

câteva sute de metrii lăţime şi se întind la vest până la satul Corneşti, iar la est până la hotarul Turzii. 

 Această zonă se împarte în două subdiviziuni: Terasa de Jos şi Terasa de Sus. Geologic, aici 

predomină depozitele de terasă: pietriş, nisip şi aluviuni. În urmă cu multe sute de ani cursul Arieşului era 

prin zona Terasei de Jos. Se distinge şi acum albia pietroasă a râului care a fost strămutat din cauza 

inundaţiilor dese şi devastatoare. 

 

5.1.2. Clima 

 Clima este continental moderată, însă pe raza comunei diferă de la sat la sat, cu deosebire în ceea 

ce priveşte satele Mihai Viteazu şi Corneşti, pe de-o parte, şi satul Cheia, pe de altă parte. Astfel, în timp 

ce pentru satele Mihai Viteazu şi Corneşti temperatura medie anuală este de 19-22˚C, la Cheia, datorită 

curenţilor ce pătrund dinspre Cheile Turzii, se înregistrează temperaturi cu 2-3˚C sub media comunei.  

 Înălţimile care sunt pe malul stâng al Arieşului formează un paravan ce protejează satele Corneşti 

şi Mihai Viteazu de curenţii ce vin dinspre munte, în mod deosebit, dinspre Cheile Turzii.  

Microclimatul comunei este favorizat de influenţele fonice. Acestea sunt mişcări descendente ale aerului 

pe versantul estic al Munţilor Apuseni, mişcări ce se resimt pe culoarul Arieşului şi al Mureşului. 
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 Sunt frecvente inversiunile de temperatură în zona depresionară (cantonarea aerului rece pe vale), 

în intervalul mai răcoros al anului (septembrie-martie), cu maxim de intensitate şi frecvenţă în luna 

decembrie. 

 Nu se poate vorbi de călduri excesive şi nici de geruri puternice, mai ales în ultimii 20 de ani, 

toamnele sunt lungi, cu o vreme deosebit de frumoasă, vânturile sunt orientate atât pe culoarul Arieşului, 

cât şi în Cheile Turzii. Sub aspectul precipitaţiilor, media anuală este de 550–700 l/m
2
. Cantităţile anuale 

de precipitaţii prezintă şi o accentuată variabilitate în timp, de la un an la altul. De regulă, îngheţul apare 

în partea a doua a lunii noiembrie, iar zăpada după 10 decembrie. 

 

5.2.. Resurse naturale 

 Din punct de vedere geologic predomină depozitele fluviale de luncă şi terasă. Aceste formaţiuni 

constituie amplasamentul localităţilor Mihai Viteazu şi Corneşti, ambele situate pe terasa a III-a pe malul 

drept al Arieşului, pe terenul cu pante slabe şi foarte slabe spre sud. 

 Conform datelor arheologice, localităţile Mihai Viteazu şi Corneşti, au fost fondate iniţial pe malul 

stâng al Arieşului, însă din cauza marilor şi permanentelor inundaţii ce puneau în pericol viaţa şi bunurile 

locuitorilor, aceste două aşezări au fost mutate pe malul drept pentru a se asigura mai apoi o dezvoltare pe 

toate planurile. Dintr-o serie de documente, rezultă că în urmă cu mulţi ani, râul Arieş şi-a avut albia pe un 

alt traseu, ce se afla în zona de dincolo de calea ferată îngustă, dintre Fabrica de Sticlă şi dealul unde se 

află mormântul marelui Voievod Mihai Viteazul (conform documentului ce se referă la construirea 

Fabricii de Sticlărie, de unde rezultă că pe locul unde urma să se construiască unitatea, precum şi în 

împrejurimi, erau multe mlaştini, trestie şi terenuri care erau bune pentru a fi exploatate pentru construcţii, 

nisip şi balast). 

 Solul are o fertilitate dintre cele mai ridicate din judeţ, lucru ce a asigurat, în mod constant, o 

producţie vegetală importantă. 

În ceea ce priveşte subsolul, în comuna Mihai Viteazu se exploatează: 

 argila-din zona Dealului Hotiniş, din partea de est a localităţii Mihai Viteazu, înspre 

municipiul Turda.  
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 balastul (folosit în construcţii)-se scoate din Lunca Arieşului, mai ales din partea de est 

a satului Cornesti, unde se află o importantă balastieră. 

 apele subterane- reprezintă o mare bogăţie a comunei Mihai Viteazu. 

 O altă bogăţie aflată în zona comunei Mihai Viteazu o reprezintă marile rezerve de pietriş şi nisip 

de pe albia minoră a râului Arieş, materie primă pentru realizarea construcţiilor civile şi industriale. De 

asemenea mai există şi o importantă rezervă de gips în apropierea satului Cheia. 

Principalele resurse ale solului aflate în perimetrul comunei Mihai Viteazu sunt materialele de construcţii. 

Acestea pot reprezenta materii prime pentru unităţi dispuse să le prelucreze, transformându-le în produse 

superioare: ciment, sticlă, gips, ceramică, cărămidă. 

 

5.3. Reţeaua hidrografică 

 De la est la vest comuna este străbătută de râul Arieş (Aurarul), care are un traseu variabil, cu 

multe meandre şi o reţea hidrografică săracă. Principalul afluent al Arieşului, pe teritoriul comunei este 

pârâul Hăşdate care curge dinspre nord în partea de vest a comunei. 

 

 a) Izvoarele subterane 

 Apele subterane aflate în perimetrul comunei Mihai Viteazu sunt captate prin staţiile de pompare şi 

pot asigura apa potabilă pentru oraşele Turda şi Câmpia Turzii. Apele din pânza freatică sunt captate prin 

trei staţii amplasate astfel: una în partea de vest a satului Cornesti şi două staţii în satul Mihai Viteazu, în 

partea de est şi de vest a localităţii. 

 Pânza freatică este la o adâncime de 6-7 m şi ea este captată în gospodăriile populaţiei  prin pompe 

manuale sau fântâni săpate. 

 

 b) Apele curgătoare 

 Valea Arieşului, părăseşte munţii la Moldoveneşti, străbătând comuna Mihai Viteazu de la vest la 

est. 

 Râul Arieş este pricipala apă curgătoare din comună şi acesta izvorăşte din Munţii Apuseni. Pe 

cursul său superior adună mulţi afluenţi, având astfel un debit considerabil. 
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 După inundaţiile catastrofale din 1975, s-au construit diguri de apărare a satului. Astfel, terenurile 

din Ciga de Sus şi Ciga de Jos nu mai sunt inundabile, ele fiind redate integral agriculturii. 

 Arieşul primeşte pe teritoriul comunei Mihai Viteazu trei afluenţi: 

 Valea Hăşdate, care la traversarea calcarelor din Munţii Trascăului şi-a creat chei, iar apoi 

şi-a săpat prin munţi un sălbatic defileu, până la confluenţa cu râul Arieş, la Corneşti. 

 Valea Bădenilor, traversează terasele de la sud la nord şi se varsă în Arieş pe raza localităţii 

Mihai Viteazu. 

 Valea Plăieştilor, este un pârâu mic, paralel cu Valea Bădenilor, şi se varsă în Arieş în 

dreptul localităţii Cheia. 

 

 c) Apele stătătoare 

 Pe teritoriul comunei Mihai Viteazu sunt puţine exemple care se încadrează la acest subcapitol. 

Totuşi, se poate aminti Balta Cheia, baltă formată din acumulările apei de ploaie în excavaţiunile cauzate 

de alunecările de teren din zona deluroasă. Balta are o întindere de aproximativ 15 arii, iar apa este 

folosită la adăpatul animalelor care pasc pe păşunile din împrejurimi. În această baltă există peşte, iar în 

zona din jurul bălţii întâlnim o vegetaţie specifică: papură, trestie, pipirig, arini şi salcie. 

Bălţi mai mici se formează şi pe malurile Arieşului, mai ales în partea dinspre sat. Când apele Arieşului 

ies din matcă, excavaţiunile efectuate pentru scoaterea balastului şi nisipului se umplu cu apă. Şi în aceste 

bălti există peşte, iar în zonă există vegetaţia specifică zonei de baltă amintită mai sus. 

 

5.4. Solurile 

 Calitatea solului este foarte bună, astfel  acesta are o fertilitate ridicată, dintre cele mai ridicate din 

judeţ, ceea ce a asigurat în mod constant o producţie vegetală şi de legume importantă. Cultivarea viţei de 

vie şi pomicultura au o mare însemnătate. 

Comuna Mihai Viteazu  are soluri foarte diversificate, în funcţie de forma de relief analizată. Relieful fiind 

foarte variat determină şi o mare diversitate a solurilor. 

 În zona de luncă şi terasa inferioară, solurile sunt aluvionare necarbonate, humificate, soluri foarte 

bune pentru cultivarea legumelor. 
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 Soluri foarte productive sunt şi cele de pe terasa superioară, mai ales cele din partea de sud a 

comunei, respectiv în luncă şi Tabla Plăieşti. Aici există solul brun de terasă şi solul brun roşcat de 

tereasă, mediu şi puternic levigat. Aceste soluri permit cultivarea cu succes a cerealelor, cartofului, sfeclei 

de zahăr, dar şi a zarzavaturilor şi a cepei. 

 În partea nordică a comunei, în zona de deal, solurile sunt diferite şi mai puţin rodnice: sol 

aluvionar brun mediu humificat cu material schelet rar şi multe soluri erodate în zona Dealului Alb, 

cernoziom levigat degradat. 

 Versantele slab înclinate din zona Cheilor Turzii sunt cu soluri brune gălbui de pădure şi podzol, 

marnă şi nisipuri. 

 

5.5.  Flora şi fauna 

 Flora este caracteristică zonelor de câmpie şi de deal. Zona Cheilor Turzii prezintă o situaţie 

deosebită, aici cresc aproape 1000 de soiuri de plante, care reprezintă aproape o pătrime din soiurile florei 

ţării, precum şi plante foarte rare. Această rezervaţie floristică, cu multiple valenţe de ordin ştiinţific, 

social, estetic, a fost pusă sub ocrotire. 

 Flora specifică zonei de deal poate fi exemplificată aici cu păşuni întinse din preajma satului Cheia 

unde se regăsesc ierburi, tufe de măceş şi porumbel. 

 În zona Munţilor Trascăului se află, grupate pe versante, păduri de foioase care ocupă aproximativ 

40% din totalul fondului forestier al comunei. Coniferele, respectiv pinul, ocupă aproximativ 60% din 

suprafaţa acoperită cu pădure. În total, pădurea acoperă 555 ha din suprafaţa comunei Mihai Viteazu. Pe 

Valea Hăşdatei şi pe Arieş se întâlnesc arinul şi salcia. În ceea ce priveşte fauna, se poate vorbi 

despre existenţa berzei albe, a unor păsări sedentare şi ale unor păsări migratoare, a şoarecelui comun, a 

hârciogului, a cârtiţei, a potârnichii. Se mai întâlnesc şi mistreţul, lupul, vulpea, căprioara. 

 Speciile întalnite aici sunt şi de interes cinegetic, zona fiind căutată de vânători şi pescari. Se pot 

vâna iepuri, mistreţi, căprioare, vulpi. Foarte imporatant este că în stâncăria Cheilor Turzii se mai pot 

vedea exemplare rare de acvilă de stâncă. 

 Lumea păsărilor este foarte bogată, existând aici specii de păsări prezente şi în alte zone ale ţării: 

cioara de arătură, guguştiucul, ţarca, potârnichea, fazanul, rândunica, vrabia, cucul, barza şi altele. În apele 

Arieşului şi Hăşdatelor se găseşte mreana, cleanul şi scobarul. 
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5.6. Rezervaţiile naturale 

Când se vorbeşte despre zona Turda, în special despre comuna Mihai Viteazu, în mod automat se 

face referire în primul rând la Cheile Turzii.Obiectiv turistic deosebit, atât pentru români, cât şi pentru 

străini, Cheile Turzii atrag anual foarte mulţi turişti, sportivi, oameni de ştiinţă, tineri ecologişti. 

 Cheile sunt parcurse de firul văii Hăşdate care străbate stâncile Munţilor Trascăului, oferind 

imagini extraordinare. Pereţii muntelui prezintă pe ambele părţi nenumǎrate peşteri, de diferite 

dimensiuni, unele din ele au oferit adăpost omului primitiv, care a lăsat aici urme materiale. 

 Cheile Turzii au exercitat o mare atracţie pentru localnicii din jur care au dat denumiri sugestive 

unor formaţiuni. De asemenea s-au formulat şi perpetuat poveşti şi legende legate de apariţia unor forme 

de relief, izvoare. Acestea au mers, însă, în paralel cu istoria şi geografia greu de descifrat a cheilor. 

 Despre flora şi fauna din Cheile Turzii se poate spune că sunt deosebite, Cheile Turzii 

reprezentând un adevărat monument al naturii, este o rezervaţie floristică cu exemplare de plante unice în 

Europa. Aici cresc aproape 1.000 de soiuri de plante printre care se numără şi plante rare.  

           Peisajul sălbatic întâlnit în Chei determină  mulţi turişti să revină şi să petreacă din ce în ce mai 

mult timp în zonă. Acest loc este preferat şi de către alpinişti, ei având posibilitatea  să escaladeze pereţii 

de piatră ai Cheilor.  

 Câteva din rarităţile din aceasta zonă, sunt: ceapa ciorii din cheie (Allium obliquum), o specie de 

scoruş (Scorbus dacica), arbustul pitic-cârcelul (Epehedra distachya) aceste plante aflându-se aici din 

epoci îndepărtate. Specii alpine: ochiul boului (Aster alpinus), piciorul cocoşului (ranunculus oreophilus), 

bănica (Phyteuma orbiculare), odoleanul de stâncă (Valeriana tripteris). Din vegetaţia de stepă întâlnim 

specii de colilie (Stipa eriocoulis), colilie neagră (Stipa capillata), păiuş (Festuca vallesiaca), peliniţă 

(Artemisia pontica). Alte specii rare sunt: zmeoaica, frăsinelul, garofiţa, tisa, tulchina. 

 Factorii naturali atât de specifici au avut drept consecinţă şi dezvoltarea unei faune caracteristice 

acestui defileu. Astfel, aici există specii rare de izopode (Andronicus roseus transsylvanicus), melci, 

insecte cum este călugǎriţa (Montis regiosa), fluturele Ascalaphus macaronius, leul furnicilor (Euroleon 

nostras), libelula Caloterix splendes. Dintre păsări, adevǎrata fală a cheilor este acvila (Aquila chryaëtos). 

Tot o raritate e corbul (Corvus corax) şi alte specii mai mici. 
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 Mamiferele întâlnite aici sunt: chiţcanul de pădure, chiţcanul de apǎ, liliecii cum ar fi Myotis 

myotis, nevǎstuica, jderul de piatră, pisica sǎlbatică, mistreţul, căprioara, iepurele, veveriţa. 

 Datorită acestor bogăţii legate de flora şi fauna cheilor, acest loc atât de interesant a fost declarat 

monument al naturii şi protejat prin lege. 

 Cheile Turzii sunt un punct de atracţie turistică pentru mulţi drumeţi şi călători şi este unul dintre 

monumentele naturale cele mai cunoscute din România. 

 

6. Caracteristici generale ale economiei 

 

Pe raza comuneiMihai Viteazusunt înregistraţi aproximativ 200 de agenţi economici, în diferite 

domenii precum: comerţ, construcţii, agricultură, servicii, industrie. După cum reiese din graficul de mai 

jos cele mai multe firme înregistrate pe teritoriul comunei sunt în domeniul serviciilor şi al comerţului, 

însă activitatea principală a locuitorilor din Comuna Mihai Vitezu este agricultura. 
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6.1. Industrie 

Activitatea industrială este reprezentată de 8% din totalul firmelor înregistrate în comuna Mihai 

Viteazu.În funcţie de activitatea societăţilor  structura firmelor producatoare se prezintă  astfel: 

 

 

 Rezervele de pietriş şi nisip şi compoziţia solurilor din zona Mihai Viteazu reprezintă un element 

cheie pentru industria extractivă şi de producţie a materialelor de construcţii. Firmele înregistrate pe 

teritoriul comunei, care activează în aceste domenii reprezintă aproximativ 47% din totalul firmelor 

productive. În acest context în localitatea Mihai Viteazu activează două firme care extrag piatră pentru 

construcţii şi cinci firme care produc materiale de construcţii precum rigips, beton dale, cărămidă, etc. 

 Societăţile care desfăşoară activităţi în industria de prelucrare a cărnii reprezintă de asemenea o 

pondere însemnată, aproximativ 20%din totalul firmelor productive, restul de 35% fiind reprezentate de 

firme care au ca şi activităţi: producţia de îmbrăcăminte, producţia de paleţi, etc 

 

6.2 Agricultura şi zootehnia 

În Comuna Mihai Viteazu activitatea principală a populaţiei este agricultura. Aici se desfăşoară 

activităţi preponderent agricole. 

Societăţile înregistrate pe raza comunei cu domeniu de activitate agricol reprezintă 6% din 

numărul total alagenţilor economici. 

6.2.1 Agricultura 

La sfârşitul anului 2013, fondul funciar al comunei Mihai Viteazu cuprindea 4753 ha. Din care: 

 suprafaţă agricolă 2987 ha din care: 

o suprafaţa arabilă: 2107 ha; 
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o suprafaţa viticolă: 10 ha; 

o suprafaţa pomicolă: 5 ha; 

o păşuni naturale 698 ha; 

o fâneţe naturale 167 ha. 

 Terenuri neagricole  1766 ha din care: 

o suprafaţă de pădure şi vegetaţie forestieră 647 ha; 

o alte tipuri de suprafeţe 1119 ha (terenuri ocupate de ape şi stuf, terenuri ocupate de 

construcţii, căi ferate şi de comunicaţii) 

 

 

În tabelul de mai jos este reprezentată situaţia fondului funciar al Comunei Mihai Viteazu: 
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Pe teritoriul comunei activitatea agricolă este extrem de diversificată, predominând suprafeţele 

arabile cultivate cu cereale. În anul 2013 suprafaţa arabilă a comunei a fost compusă astfel: 

 

Cereale boabe 1456 ha 

Plante uleioase 141 ha 

Plante pentru industrializări 141 ha 

Cartofi 111 ha 

Legume în câmp şi în solarii 148 ha 

Plante de nutreţ 110 ha 

 

  

 Din totalul suprafeţelor agricole utilizate în Comuna Mihai Viteazu, o parte sunt utilizate de  

societăţicu activitate agricolă. În tabelul de mai jos sunt evidenţiate societăţile comerciale care deţin cele 

mai însemnatesuprafeţe de teren: 

 

Numele societăţii comerciale Suprafaţa deţinută 

S.C. AGROLIRA S.R.L 78 ha cereale 

S.C. AGROMEC S.R.L. 151,50 ha cereale 

S.C. RITAK S.R.L. 426,89 ha cereale 

S.C.  AGROCOMB BC S.R.L 9,02 ha cereale 

S.C. CARINAG S.R.L. 78,34 ha cereale 

S.C. SABIN IMPEX S.R.L. 57,12 ha cereale, 1,50 ha legume, 1 ha cartofi 

 

 Pe lângă aceste societăţi există numeroase persoane fizice, constituite ca şi Persoane  Fizice 

Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi familiale care desfăşoară activitate economică în 

domeniul agricol. 

 Pe teritoriul Comunei Mihai Viteazu nu există în momentul de faţă puncte de colectare a 

produselor agricole, astfel că cei mai mulţi dintre agricultori îşi desfac marfa în pieţe.O parte dintre 
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agricultorii din comună au încheiat acorduri cu Asociaţia ,,Polul agro-zootehnic-industrial arieş pazia” din 

Câmpia Turzii, care funcţionează ca şi centru de colectare al produselor agricole. 

 

.6.2.2. Zootehnia 

Ramura zootehnică este mai puţin dezvoltată la nivelul comunei Mihai Viteazu, însă nu este de 

neglijat. La nivelul comunei Mihai Viteazu societăţileeconomice care au activitateîn domeniul zootehnic 

deţin animale precum ovine şi bovine.De asemenea pe teritoriul comunei activitatea economică în acest 

domeniu este întregită de microferme, persoanele fizice autorizate care deţin un număr semnificativ de 

animale ovine, bovine şi caprine. 

Pe teritoriul comunei activează trei societăţi în industria de prelucrare a cărnii, acestea fiind 

principalele puncte de desfacere pentru crescătorii de animale.  

 

6.4. Sectorul serviciilor 

Sectorul serviciilor este reprezentat de 56% din totalul firmelor care activează pe raza Comunei 

Mihai Viteazu.  

 

6.4.1. Turismul 

Comuna Mihai Viteazu este o localitatea cu un pontenţial turistic ridicat.  Natura a înzestrat 

comuna Mihai Viteazu cu numeroase bogăţii.  Aici există o importantă sursă de apă, pădure şi verdeaţă, 

locuri de odihnă şi de viaţă, condiţii propice de desfăşurare a turismului. 

Cheile Turzii obiectiv turistic  înscris pe hărţile turismului internaţional. Aşezată într-o zonă ce 

are la nord-vest dealuri pitoreşti ce se pierd în vecinătatea munţilor Apuseni. Cheile Turzii cuprind un total 

de 175 ha şi se desfăşoară pe 15 km lungime, între Buru şi Tureni. Ele fac parte din primele 5 zone de 

alpinism din ţară, fiind în acelaşi timp un loc important pentru practicarea unor sporturi montane şi 

activităţi recreative. 

 Cele două peşteri din Chei, care îngrădesc Cheile de o parte şi de alta, sunt străbătute de apele 

pârâului Hăşdate. Ele au aceeaşi înălţime şi deschidere, ceea ce demonstrează că înainte de a forma Cheile 
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Turzii, ele constituiau o singură peşteră. Înălţimea acestora este de 3–4m, lungimea de 20–30 m şi se 

ramifică în interior. 

 Zona în care curge pârâul Hăşdate, de la ieşirea din Cheile Turzii, este împădurită, plină de 

verdeaţă, o zona semisălbatică, cu un peisaj deosebit. În acest loc se găseşte şi lacul Ciucaş, foarte 

frecventat de către turişti. 

 La sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, pe muntele ce coboară dinspre 

Trascău (Remetea) şi care duce în Cheile Turzii, deasupra comunei Sănduleşti, zona acoperită complet de 

păduri, la o altitudine de 780 m s-a ridicat o mânăstire care a fost loc de rugă pentru oamenii acelor 

timpuri şi locuri. Mânăstirea a fost distrusă într-un incediu în timpul revoluţiei de la 1848. În 1935 a fost 

iniţiată o acţiune de reconstruire a ei, rezultatul acestei acţiuni fiind abandonul. 

 În Cheile Turzii se poate ajunge prin mai multe căi de acces. Astfel, se poate merge de la Turda 

prin Mihai Viteazu spre satul Cheia, iar de la ieşirea din Cheia la numai 3 km distanţă se află acest 

minunat obiectiv turistic. De asemenea se poate ajunge la Cheile Turzii trecând şi prin satele Tureni şi 

Sânduleşti. De la Turda la Chei distanţa este de 12 km, în timp ce de la Cluj-Napoca până în această zonă 

turistică trebuie parcurşi 42 de km.  

 Mormântul lui Mihai Viteazul reprezintă un alt punct de atracţie pentru turişti. Aici a fost 

îngropat trupul lui Mihai Viteazul, capul a fost dus la Mânăstirea Dealu de lângă Târgovişte, fosta capitală 

a Ţării Româneşti.Iniţial, pe acest loc, soţia sa Doamna Stanca, cu învoirea principelui Transilvaniei 

Gabriel Báthory, a reuşit să ridice o capelă în stil bizantin, distrusă ulterior intenţionat de către 

naţionalişti fanatici maghiari. Capela a fost realizată sub forma unei troiţe.Spre sfârşitul secolului al XIX-

lea, preotul Vasile Moldovan din comuna Mihai Viteazu a cumpărat terenul cu mormântul, spre a-l feri de 

alte profanări. 

 Pe locul fostei capele, a fost realizată în anul 1923 o Troiţă din lemn. Realizarea Troiţei a fost 

posibilă şi cu sprijinul „Societăţii monumentelor istorice” din Bucureşti. Troiţa de lemn, în prezent expusă 

la Muzeul de Istorie din Turda (din anul 1977), este lucrată în stil popular. Ea are gravată inscripţia: „Aici 

a fost răpus marele voievod Mihai Viteazul la 9 august 1601”. 

 Potenţialul turistic ridicat este oferit şi de numeroasele monumente istorice care se găsesc pe 

teritoriul comunei. Având în vedere listaelaborată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din 

România în anul 2010 pe teritoriul comunei Mihai Viteazu se găsesc următoarele monumente istorice: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dealu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Doamna_Stanca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_B%C3%A1thory
http://ro.wikipedia.org/wiki/1923
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 Aşezarea romană din punctul "Coborâre" datează din epoca romană 

 Situl arheologic din punctul "Valea Sândului" dinsec. II - III p. Chr. 

 Aşezarea de lângă fântâna "Şai"  

 Situl arheologic din punctul "Cetatea Fetei" din sec. II-III p. Chr. 

 Tumulii preistorici de pe malul stâng al Arieşului, în direcţia Sănduleşti  

 Situl arheologic preistoric din punctul "Drumul văii" - perioada de tranziţiela epoca bronzului 

 Tumulii preistorici din punctul "Izvorul Sălciu"  

 Biserica romano-catolică din Mihai Viteazu care datează din sec. XIX 

 Biserica unitariană din Mihai Viteazu care datează din sec. XVIII 

 Biserica reformată-calvină din Mihai Viteazu care a fost construită în perioada 1674-1684 

Monumentul nou (obeliscul) a fost inaugurat pe data de 5 mai 1977. Înalt de 1601 cm (evocă anul 

morţii 1601), obeliscul este opera sculptorului Marius Butunoiu. Are trei laturi, simbolizând cele trei 

principate române unite sub Mihai Viteazul în anul 1601. La baza fiecărei laturi se află stemele celor trei 

principate române. În vecinătatea monumentului s-a construit în anul 2005 Biserica Mihai Vodă, copie 

după Biserica Mihai Vodă ridicată la Bucureşti de către Mihai Viteazul.  

 Monumentul cu bustul marelui voievod Mihai Viteazu, inaugurat de autorităţile locale în august 

2006, pentru marcarea a patru secole de la moartea acestuia. 

 În satele Corneşti şi Cheia se regăsesc ca şi obiective turistice biserica catolică, respectiv cea 

ortodoxă. 

 

 Unităţi de cazare şi alimentaţie publică 

La nivelul Comunei Mihai Viteazu, conform datelor Institutului Naţional de Statistică în anul 2013 

numărul turiştilor în structurile de primire turistică a fost de 1529 de persoane, în creştere faţă de de anul 

2012, cândîn aceste structuri s-au cazat un număr de 1193 de persoane. 

În momentul de faţă activitatea economică în domeniul turismului desfăşurată în localitatea Mihai 

Viteazu este reprezentatăde 6 unităţi de cazare,majoritatea având şi unităţi de alimentaţie publică, de tip 

restaurant. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1977
http://ro.wikipedia.org/wiki/2005
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Denumire Nr. locuri Stele/margarete Locaţie 

Pensiunea 

“Casa moţească” 

30 3 margarete Corneşti 

Pensiunea  “Maria” 16 3 margarete Mihai Viteazu 

Hotel/restaurant 

“A&A” 

20 2 margarete Mihai Viteazu 

Hotel/restaurant 

“Ciprian” 

36 2 stele Corneşti 

Cabana Cheile Turzii 40 - Cheia 

Căsuţe de lemn- de 

vară 

12 - Cheia 

 

  

6.4.2. Transportul 

 Activitatea economică de transporturi reprezintă peste 52% din totalul firmelor de servicii 

înregistrate pe teritoriul comunei Mihai Viteazu. Acest lucru se datoreză în primul rând poziţionării faţă de 

Autostrada Transivania, element foarte important din perspectiva agenţilor economici care activează în 

acest domeniu, dar şi apropierii faţă de orşul Turda. În aceste condiţii pe teritoriul comunei sunt 

înregistrate aproximativ 47 de firme de transport din care  majoritatea au ca şi activitate transportul rutier 

de mărfuri. 

 Din punct de vedere al transpotului persoanelor între localităţi, acesta este realizat de către o 

singură firmă de transport. FirmaALIS GROUP cu sediul în Turda care efectuează transport persoane cu 

microbuze de 19/ 24 de locuri. Având în vedere apropierea faţă de oraşul Turda în Comuna Mihai Viteazu 

nu există înregistrate firme de taxi.  
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6.4.3. Infrastructura 

 

Infrastructură rutieră şi căi de transport 

 În perioada 2007-2013 au fost asflatate şi pietruite majoritatea drumurilor din Comuna Mihai 

Viteazu, investiţiile ridicându-se la peste 2.088.016 lei. În perioada 2007-2008 în Comuna Mihai Viteazu 

pe strada principală au fost amenajate trotuarele cu dale din beton pe o suprafaţă de 8687,35 mp. De 

asemenea în anul 2010 printr-un proiect de investiţie de 585,000 lei a fost amenajată pe marginea 

drumurilor din toate cele trei sate aparţinătoare prin realizarea a 5602,70 mp de trotuare din asfalt şi cu 

dale din beton şi 66 ml rigole betoanate. 

 După modernizarea şi consolidarea podului de la Cheia, peste râul Arieş, şi realizarea unui nou 

drum asfaltat de către firma Rigips până la cariera de gips, în anul 2007 s-a reuşit asfaltarea drumului până 

la Cheile Turzii, lucrare realizată cu sprijinul Cosiliului Judeţean şi al Guvernului. Podul de peste Arieş 

asigură sprijinul conductelor de apă şi gaz metan ce fac legătura între Mihai Viteazu şi Cheia şi face 

legătura între  comunele Mihai Viteazu şi Sănduleşti (drumul judeţean 103 G).  

 Un proiect important pentru comuna Mihai Viteazu este autostrada “Transilvania”, care 

traversează pe o distanţă de 5  kilometri teritoriul comunei şi tot aici este  şi nodul rutier.  

 

Denumire drum Ruta Lungimea Stare drum 

A3 Câmpia Turzii - Gilău 6 km asfaltat 

DN 75 Turda - Câmpeni 9km asfaltat 

DN 1 - E 85 Turda - Aiud 5 km asfaltat 

DJ 103 i Cheile Turzii 1,4 km  asfaltat 

DJ G107 Cheia - Sănduleşti 

 

5,1  km 

 

3,6 km asfaltat 

1,5 km pietruit 

Drumuri în localitate Comuna Mihai Viteazu 28,749 10,950 km asfaltat 

17,799 km pietruit 

Drumuri de exploataţie 

agricolă 

Comuna Mihai Viteazu 52,351 km 52,351 km pământ 
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 În perioada 2007-2013 Comuna Mihai Viteazu a întocmit studii de fezabilitate pentru lucrări de 

refacere şi modernizare a drumurilor din localitate precum: 

 „Asfaltarea străzilor din localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj – Str. Ortodoxă, Str. Sf. Mihai, Str. 

Ciga, Str. Cheii, Str. Bodog, Str. Ciurzii”,  valoarea proiectului fiind de  2.546.298  lei 

 ”Modernizare drumuri de exploataţie agricolă, Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj”, valoarea 

proiectului fiind de  5.544.225 lei 

 ”Refacere şi modernizare drum comunal, Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj”, valoarea proiectului 

fiind de 5.263.732 lei  

 Aceste studii de fezabilitate vor fi actualizate şi adaptate pentru a fi depuse spre a obţine finanţare 

în perioada de programare 2014-2020. 

 

Reţeaua de alimentare cu apă 

 Comuna Mihai Viteazu este un punct strategic pentru alimentarea cu apă a oraşului Turda, acesta 

fiind alimentat cu apă subterană din patru surse: Corneşti, Mihai Viteazu, Turda Veche şi Varianta, cu un 

total de 75 de puţuri. Din acestea, două funcţionează continuu: Corneşti şi Mihai Viteazu. Apa este 

transportată de la surse la rezervoare prin intermediul a  două conducte de aducţiune şi trei staţii de 

pompare. Unele puţuri sunt amplasate în apropierea râului Arieş, ceea ce îngreunează protejarea acestora. 

O etapă preliminară în acest sens o constituie protejarea zonei din amontele râului. 

 Staţia de pompare „Mihai Viteazu” este situată în aceeaşi locaţie cu sursa (puţurile).  Această staţie 

a fost reabilitată, noul echipament de pompare fiind compus din  şase electropompe  fiecare având 

următoarele caracteristici: Q = 275 m³ / ora, H = 35 m,  CA= 30 kw. 

 Vechea reţea de distribuţie datând din anul 1969 construită din fontă cenuşie într-o proporţie de 

46% (construită înainte de 1956) a fost reabilitată. Conductele din oţel sunt aproape 34% din reţeaua de 

distribuţie, iar cele din azbociment sunt în proporţie de 8%. Din aceste motive multe conducte pot 

prezenta un grad mare de colmatare, iar rugozitatea este mare, agravând condiţiile hidraulice. Reţeaua 

existentă de distribuţie acoperă 98% din zona locuibilă din Turda. În mare parte din oraş configuraţia 

generală a reţelei de distribuţie este în principal de forma inelară şi mai puţin ramificată. Ramificaţiile se 
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găsesc în special în zonele periferice şi  sunt prevăzute cu cămine de vane de separare şi apometre de 

district. 

 Apa potabilă din această reţea este distribuită şi în satele Mihai Viteazu, Cheia si Corneşti. Variaţia 

maximă a nivelului în zona alimentată este de 122 m, numărul zonelor de presiune este de 3, nivelul 

minim este de 314 m, în timp ce nivelul maxim este de 436 m. 

 Localitatea Mihai Viteazu dispune de un rezervor de o capacitate de 2500 m care a fost reabilitat. 

 Reabilitarea sursei Mihai Viteazu şi a sursei Corneşti a presupus o inspecţie a camerei  de 

deznisipare pentru 60 de puţuri. S-a impus şi o echipare a staţiei pentru a face posibilă monitorizarea 

automată a nivelului piezometric, pentru aceasta fiind necesare  instalaţii în sistem SCADA. 

 De asemenea s-a realizat reabilitarea rezervoarelor Cetatea Romană, Frăgărişte şi Mihai Viteazu în 

vederea: 

• reducerii pierderilor prin scurgeri din rezervoare 

• îmbunătăţirii abilităţilor de management (SCADA) 

(1) restaurarea structurală a rezervorului de 13,100 m3 

(2) achiziţionarea şi implementarea de  vane, ventile de reţinere etc.  

 În ceea ce priveşte conductele de distribuţie Corneşti-Mihai Viteazu se impunea asigurarea calităţii 

apei brute în conformitate cu standardele europene şi asigurarea extragerii de apă în regim continuu. 

Pentru îndeplinirea acestor cerinţe, echipamentul existent a fost  modernizat iar costurile de producere a 

apei (energie, chimicale, personal) au fost minimizate. 

 Reţeaua de distribuţie apă potabilă acoperă doar parţial necesarul pentru localitatea Cheia, trama 

stradală, este subdimensioantă şi defectuos executată. Există un proiect care propune extinderea reţelei de 

alimentare cu apă a localităţii Cheia şi reabilitarea conductei de aducţiune, întrucât  este executată din oţel 

şi are numeroase defecţiuni. Conducta este situată la adâncimi necorespunzătoare ceea ce duce la 

îngheţarea frecventă a apei în anotimpul rece. În acest sens se propune reabilitarea şi extinderea reţelei de 

distribuţie apă potabilă cu tuburi din PEHD  PN 10 D= 110 mm pe o lungime totală de 600 m, inclusiv 

montare de hidranţi de incendiu subterani. 

 Apa distribuită provine de la sursele din zonă (sursa Corneşti şi Mihai Viteazu) şi corespunde din 

punct de vedere calitativ cerinţelor impuse de normativele în vigoare. Sursele sunt de mică adâncime dar 

apa este tratată în staţia de clorinare de la sursa Mihai Viteazu. Parametri de potabilitate şi indicatorii 
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fizico-chimici şi organoleptici sunt monitorizaţi constant de către personalul laboratorului autorizat al 

furnizorului de apă Compania de Apă Arieş Turda. 

 

 În comuna Mihai Viteazu conform evidenţelor primăriei lungimea de reţea de apă este următoarea: 

  Lungime reţea de apă (m) 

Mihai Viteazu 26 948 

Corneşti 5510 

Cheia 5880 

 

Comuna Mihai Viteazu este în proporţie de 100% acoperită de reţea de apă, care deservesc un 

număr de aproximativ 1702 de gospodării, dar şi depozite şi hale de pe raza comunei. 

În ultimii ani Comuna Mihai Viteazu a alocat anual fonduri de la bugetul local pentru 

modernizarea şi extinderea reţelei de apă potabilă, dar a beneficiat şi de o serie de finanţări. 

În anul 2011 comuna a beneficiat de extinderea reţelei de apă potabilă cu 3590 m şi o staţie de 

pompare realizate de către firma Kaufland, care a construit un parc logistic în zonă. 

În perioada de programare 2007-2013 Comuna Mihai Viteazu a aplicat pentru finanţări pentru 

modernizarea şi extinderea reţelelor de apă din comună: 

 „Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă, reţea de canalizare menajeră în localităţile 

Cheia şi Mihai Viteazu – comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj” finaţat din fonduri guvernamentale şi din 

bugetul local. Prin intermediul proiectului a fost reabilitată şi extinsă reţeaua de distribuţie apă potabilă 

din localitatea Cheia pe o lungime de 882 m şi au fost montaţi hidranţi de incediu subterani şi executat 

canalul colector în Mihai Viteazu pe o lungime de 6 253 m. 

Comuna Mihai Viteazu beneficiază prin proiectul “Extinderea şi reabilitarea Sistemelor de apă şi 

apă uzată în regiunea Turda - Câmpia-Turzii”, implementat de Compania de Apă Arieş SA, finanţat prin 

POS Mediu, de lucrări de extindere a reţelei de apă din localitatea Corneşti pe o lungime de 350 m, 

reabilitarea pe o lungime de 4200 m şi reabilitarea rezervorului de 200 mc, reabilitarea reţelei de apăîn 
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satul Cheia pe o lungime de 550 m şi reabilitare reţelei de aducţiune în satul Cheia pe o lungime de 2600 

m. 

„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cheia, judeţul Cluj” în  valoare 

de 2.323.911 inclusiv TVA, proiectul a fost depus la MDRAP prin Consiliul Judeţean Cluj şi se va derula 

prin programul de dezvoltare locală a obiectivului de investiţii 

,,Realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei” 

din cadrul subprogramului ,, Modernizarea satului romanesc". 

 

Reţeaua de canalizare menajeră 

În prezent Comuna Mihai Viteazu  nu dispune de o reţea de canalizare menajeră care să acopere 

întreaga comună. În majoritatea gospodăriilor, apele uzate  menajere sunt colectate în bazine vidanjabile 

impropriu construite din punct de vedere tehnic, fiind  surse de poluare ale solului şi subsolului. Această 

situaţie reprezintă o problemă majoră datorită posibilităţii accentuate de poluare a pânzei freatice din zonă, 

mai ales că în comuna Mihai Viteazu există o sursă de apă de o importanţă majoră pentru alimentarea cu 

apă a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieşului”.Reţeaua de 

canalizare a Comunei Mihai Viteazu este constituită din colectoare secundare şi un colector principal, 

legat la colectorul principal al Municipiului Turda. 

 În momentul de faţă comuna dispune de 10,693 km de reţea de canalizare din care 6,253 km au 

fost realizaţi prin proiectul: “Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă, reţea de canalizare 

menajeră în localităţile Cheia şi Mihai Viteazu – comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj” finaţat din fonduri 

guvernamentale şi din bugetul local. De asemenea comuna a beneficiat de introducerea a 3,762 km de 

reţea de canalizare, construcţie realizată de firma Kaufland. 

În perioada următoare prin proiectul “Extinderea şi reabilitarea Sistemelor de apă şi apă uzată în 

regiunea Turda - Câmpia-Turzii”, implementat de Compania de Apă Arieş SA, finanţat prin POS Mediu, 

se preconizează darea  în folosinţă a 17,3850 km de reţea de canalizarea şi canal colector în localităţile 

Cheia şi Corneşti. 

 În perioada 2007-2013 Comuna Mihai Viteazu a realizat un studiu de fezabilitatea şi proiecttehnic 

pentru introducerea a 20,900 km de reţea de canalizare, proiect care urmeză să fie finaţat de Administraţia 

Fondului de Mediu. 
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Reţeaua de alimentare cu gaz metan 

Alimentarea cu gaz metan a comunei Mihai Viteazu se realizează de către compania EON Gaz 

Distribuţie,întreaga comună fiind racordată la această reţea. Reţeaua de gaze naturale este proprietatea 

comunei Mihai Viteazuşi are o lungime totală de 32643 m şieste în stare funcţională bună. 

Situaţia alimentării cu gaze naturale în Comuna Mihai Viteazu este redată în tabelul de mai jos: 

 Mihai Viteazu Corneşti Cheia 

Lungime reţea (m) 20143 5000 7500 

Anul punerii în 

funcţiune 

1950 1950 2002 

Consumatori deserviţi la 

sfârşitul anului 2012 

1580 287 80 

În anul 2012 având în vedere extinderea comunei prin construcţii de case noi, în comuna Mihai 

Viteazu a fost extinsă reaţeaua de alimentare cu gaze naturale cu 192 m. De asemenea reţeaua de gaze 

naturale a fost extinsă în anul 2010 cu 290 m pentru alimentarea halei de sortare a deşeurilor. 

 

Reţeaua de energie electrică 

Energia electrică este furnizată în comuna Mihai Viteazu de către AFEE Cluj-Oficiul Comercial 

Turda, distribuitorul fiind SDEE Cluj-CEMJT Turda. 

Problema electrificării tuturor satelor s-a rezolvat cu mulţi ani în urmă. Toate gospodăriile 

comunei beneficiază de energie electrică. Anual comuna investeşte în extinderea reţelei electrice, având în 

vedere ritmul de construcţie de noi locuinţe din zonă. 

 În perioada 2007-2013 Comuna Mihai Viteazu a făcut o investiţie majoră prin intermediul 

proiectului ,,Reabilitarea şi modernizareasistemului de iluminat stradal în comuna Mihai Viteazu, jud. 

Cluj” finanţat de Consiliul Local, în valoare de 1.363.699,8 lei, inclusiv TVA. Proiectul a constat în 

reabilitarea iluminatului public al comunei prin implementarea unui sistem de lămpi cu leduri, care să 

reducă consumul de energie electrică al comunei. 
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6.4. Comerţul 

Comerţul reprezintă o activitatea economică importantă pe raza Comunei Mihai Viteazu. Firmele 

cu activitate în acest domeniu reprezentând 25% din totalul firmelor înregistrate pe raza comunei. Firmele 

care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în principal firme care au activităţi precum: Comerţ cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 

sau  baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, comerţ al produselor agricole, comerţ cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, comerţ cu ridicata a produselor agricole şi ale animalelor vii, etc.  

6.5. Construcţiile 

Din totalul firmelor înregistrate pe teritoriul comunei Mihai Viteazu 4% activează în domeniul 

construcţiilor. Firmele care desfăşoară activitate în acest domeniu sunt în specialfirme care au ca domeniu 

principal de activitate lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, dar sunt prezente şi 

firme care au ca şi domenii de activitatelucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri sau alte 

lucrări speciale pentru construcţii.  

7. Domeniul social 

7.1.Date demografice 

7.1.2. Populaţia stabilă 

  Populaţia stabilăreprezintă populaţia alcătuită din persoanele care locuiesc în comuna ce 

cuprinde toate satele aparţinătoare, cu domiciliul sau reşedinţa în localitate la momentul respectiv. Astfel 

conform recensământului din anul 2011 populaţie stabilă a Comunei Mihai Viteazu este de 5423 de 

persoane, din care 4129 persoane in satul Mihai Viteazu, 769 persoane în satul Corneşti şi 525 persoane în 

localitatea Cheia. 

Populaţia stabilă a comunei Mihai Viteazu 

Anul Mihai Viteazu Corneşti Cheia Total comună 

1992 4304 746 554 5604 

2002 4382 772 595 5749 

2011 4129 769 525 5423 
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 După cum se observă populaţia comunei Mihai Viteazu arată o scădere mare la recensământul din 

anul 2011, faţă de ultimul recensământ realizat în anul 2002, o scădere a populaţiei de aproximativ 5,6%.  

 În graficul de mai jos prezentăm evoluţia populaţiei Comunei Mihai Viteazu, având în vedere 

datele preluate la ultimele trei recensăminte ale populaţiei: 

 

 

 Având în vedere  numărul persoanelor şi repartizarea acestora pe satele aparţinătoare comunei 

Mihai Viteazu se poate observa că satul Mihai Viteazu are ponderea cea mai mare în cadrul populaţiei 

stabile, având o pondere de 76%, satul Corneşti 14%, satul Cheia 10%. 
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 Gospodăriile în Comuna Mihai Viteazu 

 În conformitate cu datele preluate din Registrul Agricol al Comunei Mihai Viteazu în localitate 

există în toatal 2534 de gospodării agricole din care 1897 de poziţii în Mihai Viteazu, 355 în Corneşti, 282 

în Cheia. 

Localităţi Nr. gospodării 

Mihai Viteazu 1897 

Corneşti 355 

Cheia 282 

 

7.1.2. Situaţia minorităţilor 

 Majoritatea locuitorilor Comunei Mihai Viteazu sunt de etnie română, respectiv 71%, urmată de 

persoanele de etnie maghiară, care reprezintă 24% din totalul populaţiei. Doar 6% din populaţia comunei 

este de altă etnie sau nu şi-au declarat etnia, conform datelor recensământului din anul 2011.  

 

 

Comunitatea romilor 

 Comuna Mihai Viteazu cuprinde pe lângă etnia maghiară şi cea română şi o comunite de romi. 

Această comunitate este formată din 33 de familii stabilite în satul Corneşti şi 3 familii stabilite în 

localitatea Mihai Viteazu, care numără în total aproximativ 100 de persoane copii şi adulţi.  Majoritatea 

persoanelor acestei comunităţi sunt fără un loc de muncă şi beneficiază de ajutor social pentru care trebui 

24%

71%

3.5%

0.05% 2.45%

Distribuţia populaţiei pe etnie

Maghiari

Români

Romi

Altă etnie

Etnie nedeclarată
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să presteze 4 zile de munca în folosul comunităţii. Cea mai mare parte a persoanelor de etnie romă au 

studii medii 4-8 clase, însă există şi persoane ale acestei comunităţi care au studii liceale şi chiar un 

student. Ceea ce denotă că această comunitate s-a integrat destul de bine în Comuna Mihai Viteazu. De 

asemenea copii merg la grădiniţa din comuna Corneşti şi şcoala din Mihai Viteazu.   

 

7.1.3. Migraţia populaţiei 

 De-alungul timpului la populaţia băştinaşă s-a adăugat o populaţie nou venită din Munţii Apuseni, 

din Ţara Moţilor, din zona Mocănimii, de pe Valea Ierii. Această mişcare permanentă a popuaţiei a condus 

la schimbări pe linie etnică în structura populaţiei. Acest amestec de populaţie a determinat preluarea unor 

culturi şi obiceiuri, ce privesc gospodăria ţărănească, în comportament, în domeniul ocupaţiilor. Existând 

în prezent o populaţie eterogenă, din punct de vedere social, profesional, cultural, confesional şi 

problemele ce le ridică comuna au devenit mai complexe, viaţa oamenilor s-a schimbat în mare măsură, 

într-o serie de sectoare în mod fundamental.  

 În tabelul de mai jos este prezentată migraţia populaţiei la nivelul Comunei Mihai Viteazu conform 

datelor Institului Naţional de statistică: 
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 Comuna Mihai Viteazu s-a cofruntat cu o problemă a migraţiei în perioada anilor 1990-1993, 

perioadă în care mulţi dintre tinerii din comună s-au mutat în mediul urban. Ulterior numărul persoanelor 

care s-au mutat în Comuna Mihai Viteazu a depăşit numărul celor care au părăsit comuna, un aflux mare 

înregistrându-se în perioada 1997-2000. 

 

7.1.4. Natalitatea şi mortalitatea 

 În comuna Mihai Viteazu, mortalitatea a fost constant mai ridicată decât natalitatea, sporul natural 

fiind implicit negativ. Cel mai mare număr de nou născuţii vii în comună a fost înregistrat în anul 1990, de 

atunci natalitatea a fost uşor oscilantă. Cel mai mic număr de nou născuţi vii s-a înregistrat în anii 1996 şi 

2011, când au fost înregistraţi un număr de 35 de copii.  

 

 

 Sporul natural al populaţiei este un indicator care masoară diferenţa algebrică între numărul 

născuţilor vii şi cel al morţilor din rândul unei populaţii determinate, intr-o anumită perioada de timp. 

După cum se observă şi în graficul de mai jos în perioada 1990-2011 sporul natural al comunei Mihai 

Viteazu a fost negativ, cele mai bune valori fiind înregistrate în anii 1990-1991 şi 2005 
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7.1.5. Structura populaţiei pe vârste 

 Conform ultimului recensământ care a avut loc în anul 2011, populaţia Comunei Mihai Vitezu este 

echilibrat împărţită pe grupe de vârstă. Cea mai mare parte a populaţiei este reprezentată de populaţia 

adultă. 
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 Se poate spune că populaţia comunei Mihai Viteazu are o tendinţă de îmbătrânire. Numărul 

persoanelor cu vârste cuprinse între 0 şi 14 ani este considerabil mai mic faţă de cel al persoanelor peste 

60 de ani. Această diferenţă poate reprezenta un motiv real de îngrijorare numărul persoanelor de 60 de 

ani fiind de 1471, faţă de 754 a persoanelor sub 14 ani.  
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 După cum se observă din graficul de mai jos se poate observa că numărul persoanelor peste 60 de 

ani reprezintă aproximativ 27% din totalul populaţiei comunei.  

 

 

7.1.6. Confesiunea populaţiei 

 Populaţia Comunei Mihai Viteazu este compusă dintr-o varietate de confesiuni.Conform datelor 

ultimului recensământ din anul 2011 cea mai mare parte a populaţiei din comună este de religie ortodoxă, 

urmată de persoanele de religie unitariană şi reformată. La recensământul din anul 2011 s-a înregistrat un 

număr considerabil de persoane care nu şi-au declarat religia. 

 Dateleconform recensământului din anul 2011 cu privire la împărţirea populaţiei din comună în 

funcţie de confesiunesunt structurate în tabelul de mai jos: 

Confesiunea Numarul 

persoanelor 

Ortodoxă 3613 

Romano-catolică 197 

Reformată 471 

Greco-catolică 21 

Unitariană 671 

14%

59%
27%

Populaţia Comunei Mihai Viteazu

0-14 ani 15-59 ani peste 60 ani
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Baptistă 24 

Penticostală 53 

Adventistă de ziua a 7-a 10 

Martorii lui Iehova 137 

Creştină după Evanghelie 3 

Altă religie 3 

Fără religie 33 

Religie nedeclarată 184 

 

 

7.2. Sistemul desănătate 

 

 Asigurarea sănătăţii populaţiei se realizeazăprin intermediul unor măsuri complexe economice, 

sociale, culturale şi sanitare - integrate în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  

Pe baza acestuia se creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihicăa tuturor cetăţenilor, 

sprijinirea procesului de creştere a natălităţii, ocrotirea mamei şi copilului, întărirea familiei, realizarea 

cerinţelor de igienă şi protecţie a muncii, prevenirea poluării mediului înconjurator şi intensificarea 

acţiunilor de cultură şi de educaţie sanitară. Concomitent cu acţiunile de păstrare şi întărire a sănătăţii 

populaţiei, de prevenire a îmbolnăvirilor, se asigură toate mijloacele pentru tratament şi refacere a 

sănătăţii în caz de îmbolnăvire, pentru recuperarea capacităţii de muncă, prelungirea duratei activităţii şi a 

vieţii omului. 

 Preocuparea comunei Mihai Viteazu a fost constantă în diferitele probleme legate de asigurarea 

sănăţii populaţiei, de prevenirea îmbolnăvirilor şi declanşarea epidemiilor, de reducerea ratei mortalităţii 

infantile are ca şi rezultat final creşterea mediei de vârstă a populaţiei comunei, precum şi menţinerea unei 

stări de sănătate bune la copiii sub un an. 

 La nivelul comunei Mihai Viteazu situaţia sistemului sanitar este asemănătoare cu cea la nivel 

naţional. Sistemul se confruntă cu o constantă lipsă de fonduri, de aparatură modernă, iar condiţiile oferite 

în cabinetele medicale din comună sunt minime. 
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  În ceea ce priveşte personalul medical existent în comuna Mihai Viteazu se poate spune că acesta 

este insuficient ţinând cont de numărul populaţiei stabile din această regiune. În comună îşi desfăşoară 

activitatea trei medici de familie în două cabinete medicale, în satul Mihai Viteazu. În celelate două sate 

aferente comunei - Cheia şi Corneşti - nu există nici un astfel de medic. La nivelul comunei există un 

singur doctor stomatolog care deserveşte toate cele trei localităţi.  

 În comunǎ există doar un medic veterinar care trebuie să îngrijească animalele din întreaga 

comună. 

 Infrastructura sanitară din comuna Mihai Viteazu este prezentată în tabelul de mai jos: 

Infrastructura din domeniul sanitar 

 Mihai Viteazu 

Cabinete medicale 3 

Farmacii 2 

Cabinete veterinare 1 

Cabinet stomatologic 1 

 

 Aşa cum reiese din tabel în comună există două farmacii care deservesc întreaga comunitate, 

acestea fiind destul de bine aprovizionate. 

 Apropierea de municipiul Turda reprezintă un avantaj pentru Comuna Mihai Viteazu din punct de 

vedere al sănătăţii populaţiei. Datorită acestui avantaj este posibilă intervenţia rapidă şi eficientă în orice 

situaţie de urgenţă care apare la nivel de comună, iar orice posibile probleme sau servicii medicale de 

specialitate pot fi acordate în timp util. 

 

7.3. Educaţie 

 Având în vedere legea educaţiei naţionale, autorităţile comunei Mihai Viteazu au insistat de 

alungul timpuluiîn formarea unui sistem educaţional eficient, care să satisfacă nevoile populaţiei. Astfel s-

a asigurat o bază materială corespunzătoare studiului şi au fost înfiinţate şi dotate instituţii de învăţământ 

care să deservească populaţia şcolară a comunei.  
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 La nivelul anului 2013 populaţia şcolară a comunei este compusă din 510 de elevi. Aceştia sunt 

împărţiţi după cum urmează:  

 

 Mihai Viteazu Corneşti Cheia Total comună 

 Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi 

Grădiniţă 97 25 14 136 

Şcoală primară 200   200 

Şcoală gimnazială 174   174 

 510 

 

  

Evidenţa personalului didactic şi auxiliar 

 Personalul didactic - reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învăţământ şi 

predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă şi cu normă parţială). Personalul 

auxiliar reprezintă persoanele angajate în cadrul sistemului de învaţământ, care nu participă în mod direct 

la procesul educaţional. Aceste categorii de personal sunt evidenţiate în tabelul următor: 

 

Personal didactic Personal auxiliar 

Ciclul de învăţământ Numărul Funcţia Numărul  

Preşcolar 9 educatoare Secretar 1 

Primar 12 învăţătoare Contabil 1 

Gimnazial 18 profesori Bibliotecar ½ normă 

  Psiholog 1 

 

 Situaţia absolvenţilor de gimnaziu în comuna Mihai Vitaezu poate fi considerată mulţumitoare. În 

anul 2013 din totalul de 38 de elevi care au finalizat ciclul gimnazial 31 au participat şi au promovat 

„testele naţionale”în vara anului 2013, ceilaţi promovând examene în sesiunea de examene din toamnă. 

Situaţia absolvenţilor la nivelul anului 2013 este redată în tabelul de mai jos: 
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 Numărul elevilor 

Promovaţi 38 

Repetenţi - 

Participanţi la „Testele naţionale” 31 

Participanţi la „Testele naţionale”-promovaţi 31 

 

Infrastructura educaţională 

 La nivelul comunei Mihai Viteazu există cinci unităţi educaţionale pentru ciclul primar şi 

gimnazial, precum şi grădiniţe.Unităţile de învăţămînt de nivel primar şi gimnazial se găsesc doar în 

localitatea Mihai Viteazu, în schimb grădiniţe există în toate cele trei sate aparţinătoare.În cadrul acestor 

unităţi elevilor li se oferă posibilitatea, de a studia în limba română, cât şi în cea maghiară. 

 Spaţiul alocat şcolii „Mihai Vodă” este dotat cu laboratoare, bibliotecă şi Centru de documentare şi 

informare (CDI), cabinet multimedia, cabinet de consiliere psihopedagogică. 

 În perioada 2007-2013 şcolile primare din comună au fost reabilitatea cu fonduri de la bugetul 

local. De asemenea în anul 2012 a fost finalizată construcţia unei grădiniţe cu program prelungit. 

Construcţia a fost  realizată cu fonduri alocate de la bugetul local, Consiliul Judeţean Cluj şi Guvernul 

României. 

7.4. Forţa de muncă 

  

 Conform datelor Institutului Naţional de Statistică la nivelul regiunii Nord Vest rata de ocupare a 

populaţiei între 15 şi 64 la începutul anului 2013 a fost de 61,2%. Rata de ocupare reprezintă ponderea 

populaţiei ocupate dintr-o anumită grupă de vârstă în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă. 

 Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele care au desfăşurat o activitate economică producătoare 

de bunuri sau servicii în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte 

beneficii.La nivelul Comunei Mihai Viteazuconform datelor Institutului Naţional de Statistică numărul 

mediu de salariaţi a fost la sfârşitul anului 2012 de 589 de persoane. Pe lângă aceste persoane la populaţia 

ocupată se adaugă persoanele care deţin activităţi independente, în special în agricultură. 
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 La nivelul comunei Mihai Viteazu numărul şomerilor este în descreştere în ultimii ani.  În tabelul 

de mai jos este evidenţiată situaţia şomajului începând cu ianuarie 2010 până în ianuarie 2014, conform 

datelor Institutului Naţional de Statistică: 

 

 

 

 Cu toate acestea numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă este destul de mare, 

astfel încât în vederea reducerii şomajului la nivel de comună s-au organizat în ultimii ani o serie de 

cursuri de calificare şi recalificare ale populaţiei. Aceste cursuri vor continua şi în perioada următoare. 

 

7.5. Asistenţă socială 

 Numărul copiilor şi persoanelor vâstnice din comună este considerabil, aceştia reprezentând 41% 

din populaţia totală a comunei. La aceştia se adaugă şi persoanele cu handicap, care în anul 2012 a fost de 

182 de persoane la nivelul întregii comune, ceea ce duce la necesitatea acordării unei atenţii sporite 

acestor categorii de persoane. 

 La nivelul comunei Mihai Viteazu funcţionează compartimentul de asistenţă socială în care există 

angajate două persoane pe posturile de asistent-social. Personalul are ca principale atribuţii identificarea 

potenţialilor beneficiari ai serviciilor sociale şi a nevoilor individuale şi de grup ale acestora. În cadrul 

acestui serviciu se acordă sprijin material, se intervine de urgenţă dacă este nevoie şi se oferă consiliere 
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pentru diferite tipuri de probleme. Persoanele care beneficiază de asistenţă socială sunt informate asupra 

situaţiilor de risc la care se pot expune precum şi asupra drepturilor sociale de care persoana în cauză se 

poate preleva. De asemenea sunt implementate măsuri educative şi de supraveghere destinate prevenirii 

comportamentelor deviante şi se încearcă îmbunătăţirea, în măsura în care este posibil, a condiţiilor de 

trai. 

 Protecţia persoanelor cu dizabilităţi  

 La nivelul anului 2012 pe teritoriul comunei Mihai Viteazu au fost înregistrate 182 de persoane cu 

dizabilităţi din care 166 de adulţi şi 16 copii.  

 În conformitate cu datele oferite de Direcţia Generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din 

cadrul Consiliului Judeţean Cluj în ultimii ani cazurile de persoane cu dizabilităţi înregistrate a fost în 

creştere. Astfel după cum se reiese şi din graficul de mai jos la nivelul comunei Mihai Viteazu   a existat  

o tendinţă permanentă de creştere în ultimii ani a numărului de persoane cu dizabilităţi, cu unele oscilaţii. 

 

 

 

 Protecţia drepturilor copilului 

 În vederea promovării şi protecţiei copilului, s-a înfiinţat pe plan local Comitetul Comunitar 

Consultativ. În cadrul întâlnirilor acestui comitet se discută cazurile copiilor aflaţi în dificultate sau 

proveniţi din familii cu un grad ridicat al abandonului. 
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 Departamentul de asistenţă socială din cadrul primăriei Mihai Viteazu care se ocupă în special de 

situaţia acestor copii au atribuţii precum: 

 planuri de servicii (pentru copiii aflaţi în situaţia de abandon, abuz etc.); 

 anchete sociale (solicitate de către Instanţele de Judecată, referitor la încredinţarea minorilor, 

anchete sociale pentru Comisiile de Expertiză ale persoanelor cu handicap); 

 rapoarte de evaluare iniţială (referitoare la situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi  la 

muncă în străinătate); 

 dosare privind acordarea alocaţiilor: de stat, complementare sau monoparentale, pentru nou-

născuţi . 

 

Infrastructură socială 

 Comuna Mihai Viteazu dispune de o locuinţă socială cu 2 încăperi în suprafaţă de 24 mp şi o casă 

socială o încăpere de 13,02 mp. Aceste clădiri sunt utilizate în situaţiile de necesitate pentru cazurile 

sociale deosebite. 

 

7.6. Societate civilă 

Societatea civilă este formată din cetăţeni, asociaţii sub diferite forme, care au aceleaşi interese şi 

care îşi dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi promova şi apăra aceste drepturi şi interese. 

În Comuna Mihai Viteazu societatea civilă este reprezentată de persoanele şi organizaţiile sociale şi 

civice care se implică în luarea deciziilor privind dezvoltarea socială a cetăţenilor sau a deciziilor de 

interes public. Comuna găzduieşte structuri ale societăţii civile care au ca principale interese activităţile 

culturale, sociale  şi sportive. 

Asociaţiile şi fundaţiile care activează în mod constant în Comuna Mihai Viteazu şi care ajută la 

dezvoltarea societăţii, în special a tinerilor sunt: 

 Cercul coral mixt din Mihai Viteazu 

 Asociaţia "A Szentmihalyi Rugyek"Neptanccsoport 

 Asociaţia Grup Folocloric FIII MOTILOR 

 Asociaţia " Pro Şcoala"  
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 Societatea Cultural Patriotică ,,Avram Iancu,, filiala Mihai Viteazu 

 Asociaţia "Pro Mihai Viteazu" 

 Clubul  Sportiv Arieşul Mihai Viteazu  

 Asociaţia Sportivă Rugby Club Ariesul  

 Asociaţia SportivăClub Karate Turda/Mihai Viteazu 

 

7.7. Activitate sportivă 

 Comuna Mihai Viteazu prin intermediul administraţiei publice locale a demonstrat de-alungul 

timpului că acordă o mare impotanţă dezvoltării populaţiei şi din punct de vedere al activităţilor sportive 

care se desfăşoară în localitate. În acest context în fiecare an comuna finanţează proiecte ale asociaţiilor 

sportive care activează pe teritoriul său.  

 Cetăţenii comunei, în special tinerii au demonstrat un interes foarte mare pentru sport, dovadă sunt 

cele trei asociaţii sportive care activează în comună.  

 Clubul  Sportiv Arieşul Mihai Viteazu  

 Asociaţia Sportivă Rugby Club Arieşul  

 Asociaţia SportivăClub Karate Turda/Mihai Viteazu 

 În total la cele 3 cluburi sunt înscrişi la momentul actual  92 de tineri elevi, 10 elevi frecventeză 

clubul de karate, 40 legitimaţi la clubul de fotbal şi 42 legitimaţi la clubul de rugby. Anual aceste cluburi 

participă la diverse competiţii sportive atât la nivel local, cât şi la nivel regional şi chiar la campionate 

naţionale. 

 Cu sprijinul autorităţilor locale în comună s-a înfiinţat un program de tip ,,after school,, în care sub 

îndrumarea profesorilor de sport de la şcoală, 54 de copii fac mişcare şi iniţiere în sport, învaţă să facă joc 

de gleznă, aruncare la coş şi chiar au înfiinţat o echipă a şcolii,,S Rugby,, care în anul 2014a participat la 

olimpiada naţională a sportului şcolar, unde au obţinut rezultate foarte bune. 

 

Competiţii şi evenimente spotive 

Tineriidin comuna Mihai Viteazu sunt implicaţi în diverse competiţii şi evenimente sportive. 

Elevii din comună participă la competiţii precum: 
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 Olimpiada natională a sportului Şcolar de la Turda, unde în anul 2014 au participat 11 unităţi 

şcolare, iar şcoala din localitatea a obţinut locul I 

 Campionatului judeţean de atletism din Cluj- Napoca 

Alte evenimente sportive ale cluburilor sportive care s-au desfăşurat: 

Evenimente sportive de fotbal 

 „Cupa Unirii la fotbal pentru copii născuţi în perioada 2001-2006” organizată în Sala de sport din 

comuna Mihai Viteazu, la care au participat toate echipele de fotbal din judeţul Cluj şi judeţele 

limitrofe (25-26 Ianuarie 2014) 

 ,,Cupa mărţişorului" (Martie 2014) 

 Memorialul " Aurel Coroian"  

Echipa spotivă de rugby a participat la campionate precum: 

 Campionatul Naţional de Rugby 7 Junioare  

 Campionatul Regional Transilvania-cadete-fete rugby 7 

 Campionatul Regional Transilvania-cadeti-baieti rugby 7 

 

Echipa de Karate a participat la diverse competiţii şi campionate: 

 Cupa României  - la care tinerii din localitate au obţinut 2 locuri IV; 

 Campionatul European -Sheffield, Anglia, delegaţia României a obţinut locul I pe medalii, iar 

clubul a obţinut un titlu de vicecampion european şi 4 medalii de bronz 

 Cupa campionilor europeni de la Cluj, în cadrul căreia clubul a obţinut o medalie de aur, una de 

argint şi 3 medalii de bronz 

 

Infrastructura sportivă 

Din punct de vedere al infrastructurii Comuna Mihai Viteazu dispune de o sală de sport cu 150 

locuri, construcţie care a fost finalizată în anul 2008, fiind finanţată prin fonduri guvernamentale. Această 

sală este una modernă şi satisface nevoile populaţiei din comuna Mihai Viteazuîn ceea ce priveşte 

desfăşurarea activităţii sportive. Sala este utilizată atât de cluburile şi asociaţiile sportive din comună cât şi 

pentru desfăşurarea procesului didactic (lecţii de educaţie fizică, competiţii organizate de şcoala din 

comună, antrenamente ale şcolii din comună), dar poate fi închiriată şi de terţe persoane.Aici se desfăşoară 
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anual competiţii sportive organizate de către comuna Mihai Viteazu şi de către cluburile sportive din 

localitate. 

 Pe lângă sala de sport a comunei şcoala Mihai Vodă dispune de asemenea de o sală de sport 

spaţioasă în care se desfăşoară orele de educaţie fizică şi sport. Sala este renovată şi dotată corespunzător 

cu aparatura necesară pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 

 Comuna Mihai Viteazu a realizat în anul 2011 un stadion pe care îşi desfăşoară activitatea 

cluburile sportive din localitatea.Stadionul este reprezentat de un ansamblu imobiliar cu o suprafaţă de 

8510 mp de teren, o pistă de alergare de 295 mp, o tribună cu 186 locuri şi o clădire de vestiare compusă 

din 9 încăperi. Lângă stadion anexă este o clădire, vechi vestiar, cu 3 încăperi cu o suprafaţă de 80 mp. 

 

7.8. Cultură şi artă 

 În Comuna Mihai Viteazu se desfăşoară o bogată activitate culturală şi artistică, care îi implică atât 

pe cei tineri cât şi populaţia mai în vârstă. 

 

7.8.1. Instituţii culturale 

Biblioteca şcolară, care face parte integrantă din CDI, dispune de un fond documentar diversificat 

care răspunde în totalitate cerinţelor cultural-educative: dicţionare, enciclopedii, auxiliare curriculare, 

manuale şcolare, documente pe suport electronic (CD-uri, DVD-uri) etc. Fondul bibliotecii numără 

12197volume ce pot fi consultate în sala de lectură sau pot fi împrumutate la domiciliu pe o perioadă 

limitată de timp. Organizarea fondului de carte este accesibilă, fiecare utilizator putând să se orienteze 

singur în spaţiul bibliotecii pentru a-şi găsi cartea dorită, datorită „Margaretei documentarelor” şi a 

indicatoarelor de semnalizare care uşurează căutarea. 

Activitatea bibliotecii poate fi apreciată din situaţia statistică pentru anul şcolar 2012-2013: 

 

Statistica pentru anul şcolar 2012-2013 privind biblioteca şcolară 

Număr utilizatori înscrişi 558 

Număr utilizatori activi 233 

Numărul fişelor-contract încheiate 233 
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Numărul volumelor eliberate 1473 

Publicaţii studiate în sala de lectură 256 

Publicaţii împrumutate la domiciliu 1214 

Ziare şi reviste consultate în spaţiul presei 3 

Volume consultate în limba română 1428 

Volume consultate în limba maghiară 45 

Numărul de vizite la bibliotecă (frecvenţa) 2380 

 

 Centrul de documentare şi informare(CDI) este o structură info-documentară care satisface 

dorinţa de lectură a împătimiţilor de carte şi răspunde nevoilor de informare ale utilizatorului modern, care 

regăseşte în acest spaţiu resursele necesare pentru o informare de calitate. 

Prin structura sa internă, prin gruparea documentelor, prin varietatea resurselor materiale Centrul 

de documentare şi informare devine un loc accesibil şi primitor pentru cititorul care doreşte să zăbovească 

în preajma cărţilor, pentru cel care caută modalităţi de informare rapidă sau care doreşte să petreacă 

momente de relaxare vizionând un film sau ascultând muzică. 

 Centrul de documentare şi informare devine astfel locul potrivit oricui pentru că răspunde 

cerinţelor  multiple de informare şi oferă în acelaşi timp acces la evenimente culturale potrivite 

comunităţii educaţionale în cadrul căreia Centrul de documentare şi informare îşi desfăşoară activitatea. 

Nu numai populaţia şcolară găseşte în acest loc oaza de lectură şi cultură, ci şi comunitatea locală, pentru 

că Centrul de documentare şi informare îşi lărgeşte sfera de activitate pentru a-i atrage pe membrii 

comunităţii şi a-i ancora în realitatea culturală a localităţii. Acest lucru devine posibil prin varietatea 

activităţilor pe care Centrul de documentare şi informare le desfăşoară şi prin formarea profesională a 

profesorului documentarist. 

 Organizarea internă a unui Centrul de documentare şi informare creează independenţă în informare 

pentru că spaţiile specifice oferă acces liber la raft, la resurse şi dispune de spaţii atât pentru desfăşurarea 

de activităţi în grup sau individuale. Această  organizare presupune existenţa a 13 spaţii dotate cu fond 

documentar şi aparatura necesară unei munci intelectuale de calitate: 

1. Spaţiul de primire: loc de depozitare a bagajelor şi a îmbrăcămintei 
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2. Spaţiul de împrumut: cuprinde documentele ce pot fi împrumutate pentru a fi consultate 

acasă pe o perioadă limitată de timp 

3. Spaţiul de documentare pedogogică sau spaţiul pentru profesori: cuprinde documente 

adecvate desfăşurării activităţii educative: manuale şcolare, auxiliare curriculare, softuri 

educaţionale, CD-uri educaţionale etc. 

4. Spaţiul de orientare şcolară şi profesională: grupează documentele necesare orientării 

elevilor din clasele terminale spre nivele superioare de studiu; afişează noutăţile, 

informaţiile cu privire la viaţa şcolară. 

5. Spaţiul profesorului documentarist: este plasat în centrul CDI pentru o bună vizionare a 

activităţii desfăşurate în centru, astfel încât profesorul documentarist să supravegheze 

eficient utilizatorii 

6. Spaţiul informatic: oferă acces nelimitat la Internet şi posibilitate de redactare a 

documentelor în format electronic; oferă posibilitatea de vizionare a CD-urilor, a softurilor 

educaţionale şi a diverselor documente pe suport electronic. 

7. Spaţiul lecturii de plăcere: este colţul de lectură primitor şi confortabil care asigură o 

lectură de zăbavă, o lectură relaxantă 

8. Spaţiul presei: grupează informaţia ce apare zilnic 

9. Spaţiul de lucru în echipă: destinat activităţilor culturale, pedagogice 

10. Spaţiul de lucru individual; 

11. Spaţiul audio-video: este destinat vizionării de filme, ştiri, reportaje şi pentru audiţie 

muzicală 

12. Spaţiul de afişaj şi expoziţii; 

13. Spaţiul de arhivare: destinat depozitării documentelor cu frecvenţă redusă în rândul 

utilizatorilor 

Centrul de documentare şi informare (CDI) este locul potrivit pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor culturale care se adresează atât comunităţii educaţionale, cât şi comunităţii locale: expoziţii, 

animaţii de lectură, animaţii audio-video, vizite, activităţi prilejuite de diverse evenimente culturale etc. 

 Dintre activităţile culturale desfăşurate în CDI în anul şcolar 2013-2014 menţionăm: 

 „Ziua mondială a educaţiei”    
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 „Ziua mondială a bibliotecilor şcolare” 

 „Săptămâna lecturii în CDI” 

 „Ziua internaţională a cărţilor pentru copii”   

 „Ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor” 

 

Bibliteca comunalăeste o clădire foarte bine dotată şi amenajată special pentru a oferii condiţii foarte 

bune de studiu şi lectură.Biblionet este un proiect desfăşurat de Comuna Mihai Viteazu prin care 

utilizatorii au acces  gratuit  la computere pentru  navigare pe internet, redactări /vizualizari de documente, 

etc. Astfel prin acest proiect biblioteca a fost dotată cu 6 calculatoare conectate la internet. 

Utilizarea calculatoarelor conectate la  internet este gratuita, iar durata unei accesari este de 30 de minute 

pentru fiecare utilizator. Utilizatorii dispun de ajutor şi asistenţă din partea bibliotecarului. 

 

Clădirea căminului cultural din Comuna Mihai Viteazu este compusă din 3 încăperi şi are o 

suprafaţă de 180 mp. Aici se desfăşoară pe parcursul anului diverse activităţi artistice şi culturale 

organizate atât de către comună cât şi de către privaţi.  

În momentul de faţă comuna are în implementare proiectul ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

Căminului Cultural din localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj”, prin intermediul căruia se propune 

modernizarea şi dotarea clădirii.  

În perioada 2014-2020 Comuna Mihai Viteazu îşi propune construirea unui cămin cultural şi în 

localitatea Corneşti, având în vedere interesul mare pentru domeniul cultural şi artistic. 

 

7.8.2. Arta populară şi activităţile artistice 

Viaţa cultural-artistică în comuna Mihai Viteazu a cunoscut o dezvoltare accentuată în ultimii ani. 

Anual Consiliul Local al Comunai Mihai Viteazu alocă fonduri importante pentru desfăşurarea 

activităţilor culturale şi artistice. 

Locuitorilor li se oferă posibilitatea de a participa la toate evenimentele cultural-artistice din zonă 

(Mihai Viteazu, Turda, Cluj-Napoca) în funcţie de doleanţele fiecăruia. În căminele culturaleşi lăcaşurile 

de cultură din comună se organizează spectacole la care participă formaţii artistice profesioniste şi de 
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amatori locale şi nu numai. Cântecul, jocul popular şi modern sunt valorificate în cadrul celor trei sate: 

Mihai Viteazu, Corneşti şi Cheia.   

Anual pe teritoriul Comunei Mihai Viteazu se organizează diverse evenimente care atestă prezenţa 

elementelor de cuturalitate în zonă, precum: 

Nr. 

crt. 
Denumire program Descriereprogram Perioada Grup Tintă 

1 Obiceiuri de 

bobotează 
Spectacol folcloric  Ianuarie Public de toate varstele - 

100 de participanti 

2 Unirea principatelor romane Spectacol folcloric Ianuarie Public de toate varstele - 

250 de participanti 

3 „Mihai Eminescu” – Poetul 

NaŃional 

Manifestare 

complexă: expoziţii 

de carte, pictură şi 

grafică, spectacole 

de muzică şi 

poezie, expuneri, 

proiecţii filme 

documentare; 

Concursul de creaţie de 

poezie 

Ianuarie Tineri din 

scolile si liceele 

comunitatii - 300 de 

elevi  

4 DRAGOBETELE 

 
Simpozion şi 

proiecţie de filme 

despre obiceiurile 

tradiţionale de 

Dragobete în satele din 

ardeal. 

Februarie Tineret din toata 

comunitatea si nu numai 

- 200 de tineri 

5 Valentine Party Concert, expozitie cu 

vanzare de obiecte 

artizanale specifice. 

Februarie Public de toate varstele - 

150 de tineri 

6 Tradiţii interetnice Ziua internaţională a 

MAGHIARILOR DE 

PRETUTINDEN 

Martie Publicul de 

toate vârstele - 100 de 

participanti 

7 „Mărtisor” Spectacole de 

muzică si 

poezie dedicate Zilei de 8 

Martie 

Martie Publicul de 

toate vârstele - 200 de 

participanti 

8 „STRIGAREA 

PESTE SAT“ 

 

Cercetarea, 

conservarea şi 

promovarea 

obiceiului strigării 

peste sat de Lăsatul 

Secului de Paşti 

Martie Publicul de 

toate vârstele - 115 tineri 

9 Pictură şi fotografie Expozitie de pistura si Aprilie Publicul de 
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fotografie toate vârstele - 100 de 

vizitatori 

10 Tradiţii şi obiceiuri de 

sărbătoarea Sfintelor 

Paşti  

Manifestare complexă 

de punere în valoare a 

obiceiurilor şi 

tradiţiilor legate de 

sărbătoarea 

Sfintelor Paşti în 

Comunităţi 

multinaţionale. 

Expoziţie de icoane, 

ouă încondeiate şi 

concurs de ciocnit 

ouă. 

Aprilie Publicul de 

toate vârstele - 300 de 

copii 

11 Tradiţii interetnice Ziua internaţională a 

rromilor 
Aprilie Publicul de 

toate vârstele - 100 de 

participanti 

12 Festival de Tradiţii ziua 

Europei 

Manifestări cultural 

artistice şi sportive 

dedicate Zilei 

Europei. 

Mai Publicul de 

toate vârstele - 200 de 

tineri 

13 Ziua Internaţională a 

Copilului 
Spectacole si 

activităti 

specifice 

copiilor 

Iunie Publicul de 

toate vârstele - 300 de 

copii 

14 Seara Românească Spectacol folcloric  Iunie Tineret Mihai Viteazu şi 

Turda - 250 de 

participanti 

15 Expoziţie 

Obiecte 

Tradiţionale 

Expozitie de costume 

traditionale din diverse 

zone  

Iulie Publicul de 

toate vârstele - 120 de 

participanti 

16 Seară de folclor Spectacol 

folcloric cu 

artisti locali 

Iulie Publicul de 

toate vârstele - 250 de 

oameni 

17 Zilele comunei Festival de folclor din 

tara si strainatate 

Septembrie Publicul de 

toate vârstele - 1000 de 

oameni 

18 Concert începerea anului 

scolar 

Concert cu 

ocazia începerii 

anului scolar 

Septembrie Publicul de 

toate vârstele - 750 de 

elevi 

19 Ziua recoltei Festivalul cepei Octombrie  Publicul  de  

Toate varstele - 250 de 

participanti 

20 Balul strugurilor Obiceiuri traditionale Noiembrie Publicul de 

toate vârstele - 200 de 
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oameni 

21 Ziua naţională a Romaniei Sepctacol folcloric Decembrie Publicul de 

toate vârstele - 300 de 

participanti 

22 Sf. Nicolae în tradiţia 

creştin-ortodoxă şi 

Regăsirea 

manifestărilor laice în 

spiritualitatea 

Satului 

 Colinde Decembrie Publicul de 

toate vârstele - 200 de 

tineri 

 

Un lucru dezirabil este acela de a implica cât mai mult tineretul în acţiunile artistice întreprinse în 

localităţile comunei. În acest context în ultimii ani pe teritoriul comunei s-au înfiinţat mai multe asociaţii 

care sprijină desfăşurarea de activităţi în domeniul cultural, artistic şi tradiţional. 

 Imediat după 1990, a fost reînfiinţat în comuna Mihai Viteazu corul mixt maghiar, cu personalitate 

juridică, format din bărbaţi şi femei din confesiunile unitariană, reformată şi catolică. Acest cor are o 

existenţă de 120 ani. Manifestările organizate de către etnia maghiară, au în program piese de teatru, 

scenete, baluri. 

 Pe lângă corul maghiar în comuna activează şi corul ortodox. Acesta funcţionează prin intermediul 

Asociaţiei Culturale „Avram Iancu”, filiala Mihai Viteazu, iarîncepând cu anul 2013 corul beneficieză de 

finanţare de la  la Consiliul Local pentru plata unui instructor.  

 Activitatea artistică este evidenţiată prin existenţa unor formaţii artistice române şi maghiare. Etnia 

maghiară a înfiinţat o formaţie de dans popular maghiar „Rugyek” şi funcţioneză prin intremediul 

Asociaţiei "A Szentmihalyi Rugyek" Neptanccsoport. Formaţia de dans popular românesc funcţioneză 

prin intermediul Asociaţiei Grupul Folcloric FIII Moţilor Mihai Viteazu, formată din copii şi tineri din 

comună. Aceaste formaţiiparticipă în mod constant la spectacolele organizate în cadrul Festivalului 

Internaţional de Folclor, organizat de Comuna Mihai Viteazu. 

 

7.8.3. Monumente istorice 

Următoarele obiective istorice din satul Mihai Viteazu au fost înscrise pe lista monumentelor 

istorice din judeţul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România în anul 

2010: 

1. Aşezarea romană din punctul "Coborâre" (cod LMI CJ-I-s-B-07107) 
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2. Situl arheologic din punctul "Valea Sândului" (cod LMI CJ-I-s-A-07108) 

3. Aşezarea de lângă fântâna "Şai" (cod LMI CJ-I-s-B-07109) 

4. Situl arheologic din punctul "Cetatea Fetei" (cod LMI CJ-I-s-A-07110) 

5. Tumulii preistorici de pe malul stâng al Arieşului, în direcţia Sănduleşti (cod LMI CJ-I-s-B-07111) 

6. Situl arheologic din punctul "Drumul văii" (cod LMI CJ-I-s-B-07112) 

7. Tumulii preistorici din punctul "Izvorul Sălciu" (cod LMI CJ-I-s-B-07113) 

8. Biserica romano-catolică (cod LMI CJ-II-m-B-07711) 

9. Biserica unitariană (cod LMI CJ-II-m-B-07712) 

10. Biserica reformată-calvină (cod LMI CJ-II-m-B-07713) 

 

8. Starea mediului 

 8.1 Calitatea habitatelor şi starea ariilor protejate 

Importanţa habitatelor naturale, a determinat adoptarea de către Uniunea Europeană a Directivei 

asupra Conservării Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice (92/43/EEC). Scopul principal al 

acesteia este de a menţine habitatele naturale, ecosistemele şi speciile de interes într-o stare de conservare 

favorabilă şi de a limita impactul antropic asupra acestora.Pe teritoriul comunei Mihai Viteazu, rezervaţia 

naturală de o importanţă  deosebită din punct de vedere al habitatelor naturale este Cheile Turzii.  Acest 

obiectiv fost inclus pe lista siturilor de importanţă comunitară începând cu anul 2007 prin OM 1964/2007, 

sub indicativul ROSCI0035. 

Cheile Turzii este o rezervaţie naturală înfiinţată în anul 1938 şi cuprinde o suprafaţă de 324 ha, 

care se întinde pe teritoriul a patru comune Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, Sănduleşti şi Tureni. 

Obiectivul a fost inclus  în listele UNESCO în anul 1950 fiind declarat Monument al Naturii. Importanţa 

deosebită se datorează în primul rând diversităţii habitatelor şi speciilor de plante rare din cadrul acestora, 

12 habitate de interes comunitar. De asemenea aici se găsesc un număr impresionant de peşteri, raportat la 

suprafaţa mică a zonei, peste 60 de peşteri. 

Administrarearezervaţiei naturale Cheile Turzii revine primăriilor din Turda, Câmpia Turzii şi din 

cele patru comune pe al căror teritoriu se află rezervaţia. În acest sens primarii UAT - urilor mai sus 

amintite şi-au dat acordul de principiu pentru înfiinţarea asociaţiei în cadrul unei întâlniri desfăşurate la 
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Turda în luna octombrie a anului 2013. Această asociaţie urmează să se ocupe exclusiv de administrarea 

capitalului natural al rezervaţiilor naturale, reducerea activităţilor care ar produce scăderea efectivelor 

cinegetice şi a păsărilor sălbatice, limitarea plantării altor specii de arbori decât cei autohtoni şi 

gestionarea corespunzătoare a activităţilor de vânătoare. De asemenea în cazul apariţiei unor specii 

invazive se vor adopta măsuri de stopare şi de eliminare a acestora. Mai mult, organizaţia urmează să aibă 

în vedere amenajarea şi valorificarea superioară a rezervaţiei naturale Cheile Turzii pentru a putea asigura 

exploatarea acesteia într-un mod sustenabil. Odată cu înfiinţarea asociaţiei calitatea habitatelor va fi 

menţinută şi fauna, vegetaţia şi florava fi conservată.Autorităţile comunei Mihai Viteazu vor conlucra şicu 

alte organizaţiile non guvernamentale pentru a obţine finanţări în cadrul programelor operaţionale pentru 

conservarea biodiversităţii şi protejarea ariilor naturale. 

 8.2 Calitatea aerului 

Calitatea aerului este caracterizată în funcţie de dinamica indicatorilor statistici de calitate a aerului 

şi evoluţia lor în timp. Principalele acte normative care reglementează calitatea aerului sunt Legea 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi 

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, 

nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. La acestea se adaugă prevederi din 

Directiva Consiliului nr. 96/62/CE, Directiva Consiliului nr.1999/30/CE privind valorile limită pentru 

SO2, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi Pb în aerul atmosferic, Directiva Consiliului 

nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de carbon în aerul înconjurător şi 

Directiva Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon. Acestea au fost transpuse  prin 

Ordinul Ministerului Mediului nr. 592/2002.  

În Uniunea Europeană există valori unitare limită pentru indicatorii monitorizaţi şi care vizează 

calitatea aerului. Prin directivele menţionate este stabilit faptul că trebuie luate măsuri, pentru reducerea 

concentraţiilor de emisii care pun în pericol sănătatea oamenilor.  

Poluarea atmosferică favorizează dezvoltarea unor afecţiuni la nivelul sistemului cardiovascular şi 

respirator afectând substanţial calitatea vieţii. Conform actelor normative mai sus menţionate principalii 

poluanţi atmosferici luaţi în considerare în mod uzual la analiza calităţii aerului sunt dioxidul de sulf, 
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dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie, plumb, benzen, monoxid de carbon, arsen, cadmiu, 

mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice.  

Perimetrul industrial Câmpia Turzii – Turda a afectat substanţial în trecut calitatea aerului din 

comunele învecinate, precum şi Mihai Viteazu. Principalele probleme implicau poluarea aerului cu pulberi 

în suspensie. În prezent în urma desfăşurării unor discuţii de grup locuitorii comuneiMihai Viteazu, au 

semnalat ca surse de poluare gazele de eşapament şi particulele de praf ridicate de maşinile de mare tonaj.   

 8.3 Calitatea apelor 

Evaluarea calităţii apelor implică compararea unor parametrii chimici, fizici şi microbiologici cu 

cerinţele de calitate stabilite prin Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE, transpusă în legislaţia românească 

prin Legea nr. 310/2004. Parametri chimici includ arsenic, nitraţi, nitriţi,metalele grele sau urme de 

compuşi organici. Parametrii fizici implică aspectele legate de factorii organoleptici, suspensiile solide 

totale şi turbiditatea. Parametrii microbiologici includ bacteria E. Coli şi specii patogene specifice de 

bacterii, viruşi paraziţi şi protozoare. Menţinerea parametrilor de calitate ai apei în limitele admise 

stipulate prin legislaţie reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor şi asigura o stare optimă de sănătate a 

populaţiei pe termen lung.Contaminarea apelor de suprafaţă de pe teritoriul comunei Mihai Viteazu poate 

duce la poluarea pânzei freatice şi scăderea calităţii apei de băut. Evaluarea calităţii apelor este deosebit de 

importantă prin prisma riscurilor pe care contaminarea acestui factor le implică. 

La nivelul comunei Mihai Viteazu reţeaua de râuri cuprinde cursuri de apă de diferite 

dimensiuni.Râul Arieş străbate comuna Mihai Viteazul de la vest la est. Pe cursul său superior adună mulţi 

afluenţi întrând astfel pe teritoriul comunei cu un debit considerabil. La acestea se adaugă valea Hăşdate, 

valea Bădenilor şi valea Plăieşilor. Apele stătătoare de pe teritoriul comunei nu sunt foarte numeroase. 

Acestea se formează spontan pe malurile Arieşului pentru scurt timp, îndeosebi după ploaie. Ecosistemele 

create sunt ecosisteme sănătoase şi nu au fost înregistrate semnale de alarmă care să atragă atenţia asupra 

unei posibile contaminări. 

Comuna Mihai Viteazu este un punct strategic pentru alimentarea cu apă a oraşului Turda. Atât 

comuna cât şi municipiul se alimentează din patru puţuri: Corneşti, Mihai Viteazu, Turda Veche şi 

Varianta. Din acestea, două funcţionează continuu: Corneşti şi Mihai Viteazu. Apa este transportată de la 

surse la rezervoare prin intermediul a trei staţii de pompare. Din acest motiv este extrem de importantă 
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calitatea apei subterane. Principala sursă de contaminare a apei freatice se datorează foselor septice 

neconforme sau latrinelor improvizate. Rezultatele analizelor fizico-chimice şi microbiologice efectuate 

cel mai adesea se încadrează în parametrii de calitate, dar există şi excepţii punctuale şi pentru scurt timp. 

Pentru eliminarea acestui inconvenient se doreşte extinderea reţelei de canalizare. Cu toate acestea în 

cursul anului 2013 nu s-au înregistrat epidemii cu implicarea factorului hidric, iar locuitorii comunei nu au 

semnalat situaţii de contaminare considerabilă sau pentru timp îndelungat a apei. 

  

 8.4 Calitatea solului 

Calitatea solului poate fi afectată de o serie de factori precum: secetă, eroziune, exces de umiditate, 

alunecări de teren, sărăturare, compactare, aciditate, carenţă de microelemente sau materie organică şi 

poluare fizio-chimică. Calitatea şi modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului se 

regăsesc în legislaţie sub forma hotărârilor de guvern nr. 1407 şi 1408 din 2007. În contextul acestor 

hotărâri se reglementează evaluarea calităţii solului şi în aducerea mediului geologic cât mai aproape de 

starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică. Deteriorarea 

solului şi contaminarea acestuia va conduce la dezechilibre semnificative la nivelul ecosistemelor şi 

fertilităţii şi poate avea repercusiuni serioase asupra calităţii vieţii. 

Comuna Mihai Viteazuare soluri foarte diversificate, în funcţie de forma de relief analizată. 

Relieful fiind foarte variat determină şi o mare diversitate a solurilor.Starea agrochimică a solului în Mihai 

Viteazu prezintă caracteristici favorabile, motiv pentru care agricultura se practică extensiv la nivelul 

comunei. Solul este în cea mai mare parte caracterizat de conţinut ridicat de humus şi prezenţa 

microelementelor, a fosforului şi potasiului mobil şi a azotului în cantităţi suficiente. La nivelul comunei 

Mihai Viteazu fenomenul de secetă nu este generalizat dar există perioade când acesta afectează culturile. 

Pentru evitarea acestui inconvenient se doreşte modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii şi punerea 

acestuia în funcţiune.  

La nivelul Comunei Mihai Viteazu contaminarea solului nu a fost semnalată ca fiind o problemă. 

Autorităţile publice locale urmăresc menţinerea calităţii soluluipentru a asigura îndeplinirea funcţiilor de 

bază a acestuia respectiv susţinere, capacitate bioproductivă şi sursă de alimente. Contaminarea solului cu 
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metale sau îngrăşăminte chimice în prezent este menţinută în limitele acceptabile conform legislaţiei în 

vigoare raportat la tipurile de folosinţă. 

8.5 Gestionarea deşeurilor 

La nivelul ţării noastre, responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor aparţine administraţiilor 

publice locale. Gestionarea deşeurilor presupune activităţi precum: colectarea, transportul, valorificarea şi 

eliminarea şi este reglementată prin Directiva cadru 2008/98/CE privind deşeurile. Autorităţile publice 

locale prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, 

trebuie să întreprindă toate activităţile mai sus menţionate pentru a asigura confort ridicat cetăţenilor.  

Comuna Mihai Viteazu beneficiază de  un sistem integrat de management al deşeurilor în 

parteneriat cu comuneleMoldoveneşti, Călăraşi, Iara şi Băişoara. Acesta a fost realizat în urma 

implementării proiectului „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor si reabilitarea 

siturilor contaminate in microregiunea Mihai Viteazu, incluzând staţie de sortare si transfer al deşeurilor 

menajere nepericuloase valorificabile colectate selectivşi racorduri la utilităţi”. Proiectul specificat a 

obţinut finanţare in cadrul Programului PHARE 2006.Prin intermediul acestuia s-a ecologizat depozitul 

anterior de deşeuri, s-au înfiinţat şi dotat cu eurocontainere şi europubele puncte de colectare pe teritoriul 

comunelor, s-au achiziţionat autospeciale pentru transportul deşeurilor şi s-a pus în funcţiune un punct de 

transfer şi o staţie de sortare cu toate dotările şi utilităţile. În prezent comuna Mihai Viteazu doreşte 

extinderea acestui sistem prin punerea în funcţiune a unei staţii de compostare.  

La momentul actual sistemul integrat de gestionare a deşeurilor deserveşte un număr ridicat de 

utilizatori, iar o parte din cheltuieli sunt suportate de autorităţile publice locale. Activităţile de gestionare a 

deşeurilor se desfăşoară corespunzător, fără a exista întârzieri la ridicarea deşeurilor, la preţuri accesibile. 

În acest fel se asigură un grad ridicat de mulţumire ai  locuitorilor comunei. În concluzie sistemul integrat 

de gestionare a deşeurilor implementat la nivelul comunei Mihai Viteazu funcţionează corespunzător 

asigurând protecţia sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător şi o calitate crescută a vieţii cetăţenilor. 

Cu toate acestea la nivelul comunei este necesară realizarea de campanii de ecologizare şi conştientizare a 

populaţiei cu privire la beneficiile colectării corespunzătoare a deşeurilor. 
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9. Relaţii regionale, euroregionale şi internaţionale 

 

De-alungul anilor Comuna Mihai Viteazu a dezvoltat o serie de parteneriate, convenţii şi relaţii cu 

diverse regiuni din ţară şi din străinătate precum: 

1. Acord de cooperare şi asociere pe teme culturale, artistice şi economice între comuna Mihai 

Viteazu, jud. Cluj şi com. Goicea,jud. Dolj 11 aug. 2007. 

2. Protocol de parteneriat şi de cooperare înte comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj şi com. Satulung, jud. 

Maramureş 21 iulie 2013. 

3. Declaraţie de infrăţire între com .Mihai Viteazu, jud. Cluj si loc. Sarretudvari, Ungaria 09.08.2003. 

4. Protocol de parteneriat si de cooperare înte comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj şi com. Horatu 

Crasnei, jud. Sălaj 13 august 2011. 

5. Înţelegere privind colaborarea şi prietenia care se înfiinţează înte localitatea Cornesti, com. Mihai 

Viteazu, jud. Cluj şi localitatea Jaszboldoghaza din Ungaria, 05. August 2005. 

6. Intenţie de cooperare şi asociere pe teme culturale, artistice şi economice între com. Mihai Viteazu, 

jud. Cluj si comuna Bicserd şi com. Zok,Ungaria, 10 noiembrie 2007. 

Aceste parteneriate au fost constituie în scopul dezvoltării legăturilor dintre părţile implicate ca şi 

o necesitate de reîntregire a relaţiilor de prietenie şi cooperare, a schimbului de cunoaştere prin 

reciprocitate. 

10. Oportunităţi de investiţii 

 În momentul de faţă Comuna Mihai Viteazu este limitată din punct de vedere al clădirilor şi 

terenurilor pe care le deţine şi pe care ar putea să le valorifice.  

 În localitatea Corneşti căminul culturalurmeză să fie transformatîn perioada următoareîn capelă 

mortuară, care va fi finanţată din fonduri de la bugetul local.  Căminul Cutural din această localitate va fi 

mutat într-o hală de 300 mp din această localitate, care va fi modernizată şi dotată în acest sens. Comuna 

deţine de asemenea un grajd şi o magazie în localitatea Corneşti cevor fi transformate în depozite ale 

primăriei. 

 Pentru realizarea altor investiţii necesare pentru comunitate, comuna Mihai Viteazu va fi nevoită 

să achiziţioneze terenuri şi clădiri de la privaţi. 
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CAPITOLUL III 

 

FOCUS GRUPURI PE DOMENII 

DE INTERES 
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FOCUS GRUPURI PE DOMENII DE INTERES 

 

 Pentru a putea centraliza opiniile persoanelor avizate din comuna Mihai Viteazu pe diferite 

domenii de interes au fost organizate trei focus grupuri (grupuri de discuţie) în perioada 30.10.2013 - 

15.01.2014. Acestea au fost structurate pe următoarele subiecte după cum urmează: 

1. Sănătate, social şi protecţia mediului  

2. Educaţie, cultură şi sport 

3. Mediu de afaceri, agricultură şi infrastructura 

 Focus grupurile au fost realizate pentru a putea stabili direcţiile de dezvoltare viitoare ale comunei 

Mihai Viteazu. Pentru aceasta s-au utilizat opiniile persoanelor avizate care activează în domeniile mai sus 

menţionate şi care cunosc situaţia specifică. Această cercetare de tip sociologic a avut ca scop identificarea 

modului în care participanţii la grupurile de discuţie percep situaţia actuală în comuna Mihai Viteazu, 

gradul de mulţumire al acestora, principalele idei de dezvoltare şi problemele care se doresc soluţionate. 

Pentru fiecare din cele patru grupuri de domenii s-au elaborat ghiduri de interviuri care au fost utilizate 

pentru identificarea unei serii de particularităţi ale situaţiei din comuna Mihai Viteazu. Acestea includeau 

între 12 şi 16 teme de discuţie prin care se urmărea identificarea nivelul de mulţumire cu privire la aspecte 

ce ţin de educaţie, sănătate, infrastructură, mediu de afaceri şi agricultura şi principalele investiţii care sunt 

necesare în comuna Mihai Viteazu. Durata medie de desfăşurare a interviurilor de grup a fost de o oră 

jumătate. Acestea au fost moderate de doi reprezentanţi externi. S-a urmărit parcurgerea tuturor 

întrebărilor şi s-au notat principalele idei de dezvoltare vehiculate şi cele mai acute probleme cu care 

comuna se confruntă. Interviurile de grup au fost înregistrate pentru a se putea reasculta aspectele 

discutate în vederea interpretării.   

 Analiza şi interpretarea interviurilor de grup a fost efectuată diferenţiat, în funcţie de domeniile 

abordate. Pentru fiecare dintre domenii s-a realizat o analiză SWOT şi au fost identificate punctele tari, 

punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările. În baza acestora s-au stabilit problemele strategice şi au fost 

enunţate direcţiile strategice de dezvoltare. 
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FOCUS GRUP 1 – SĂNĂTATE, SOCIAL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

 Primul focus group desfăşurat în comuna Mihai Viteazu a avut ca tema evaluarea aspectelor legate 

de sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului. Ghidul de interviu conţinea 12 teme distincte de 

discuţie conform tabelului de mai jos: 

 

1.  Dotări din sistemul sanitar 

2.  Calitatea actului medical 

3.  Competenţa personalului medical 

4.  Aprovizionarea punctelor farmaceutice 

5.  Serviciile de ambulanţă şi situaţii de urgenţă 

6.  Servicii medical veterinare 

7.  Servicii de asistenţă socială pentru vârstnici 

8.  Servicii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap 

9.  Servicii de asistenţă socială pentru copii orfani sau abandonaţi 

10.  Starea mediului 

11.  Servicii de salubritate 

12.  Principalele idei de dezvoltare pe domeniile discutate 

 

 Pentru realizarea interviului de grup au fost invitate atât persoane care au legătură directă cu 

sistemul sanitar cât şi pacienţi care beneficiază de aceste servicii la nivel de comună. Participanţii la focus 

grup sunt după cum urmează, medici de familie, asistent social, reprezentanţi ai administraţiei publice 

locale şi reprezentanţi ai pacienţilor.  
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Analiza SWOT pe domeniile Sănătate, Asistenţă socială şi Protecţia mediului 

FOCUS GRUP SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Medicii de familie sunt competenţi  

 Cabinetele medicale au dotarea standard 

şi funcţionează conform legislaţiei în 

vigoare 

 Orarul de funcţionare al cabinetelor este 

mulţumitor 

 Comportamentul cadrelor medicale cu 

pacienţii este corespunzător 

 Existenţa unor farmacii cu orar bun de 

desfăşurare 

  Existenţa unor farmacii foarte bine 

aprovizionate 

 Existenţa punctelor farmaceutice 

suficiente 

 Număr foarte scăzut de cazuri de 

abandon 

 Sistem integrat de colectarea deşeurilor 

 Colectarea deşeurilor se realizează 

selectiv 

 

 Cabinete medicale fără dotări de specialitate  

 Anumite cabinete sunt în chirie, iar doctorii 

nu au interes să achiziţioneze dotări 

 Există necesitatea unor medici specialişti 

 Necesitatea deplasării la oraş pentu 

investigaţii de specialitate  

 Lipsa unui laborator de analize sau a unei 

mini policlinici care să deservească comuna  

 Intervenţia îngreunată a ambulanţelor dacă 

acestea vin de la Turda 

 Inexistenţa unui serviciu SMURD în 

comună 

 Absenţa înfiinţării unui punct de sacrificare 

a animalelor  

 Absenţa unui centru pentru vârstnici în 

comună  

 Insuficiente campanii şi proiecte sociale 

 Alunecări de teren în satul Cheia 

 Sistemul integrat de deşeuri nu colectează şi 

deşeurile vegetale sau agricole 

 Lipsa asistenţei sociale la domiciliu 

 Lipsa fondurilor pentru plata asistenţei 

pentru persoane cu handicap 

 Absenţa unui spaţiu destinat activităţilor 

sociale (tip centru de zi) 

 Absenţa unor campanii de informare şi 

instruire pe teme legate de ecologie 
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OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Interesul autorităţilor pentru rezolvarea 

problemelor legate de sănătate şi 

asistenţă socială 

 Posibilitatea de accesare de finanţări 

pentru dotarea cabinetele medicale sau 

pentru programe de asistenţă socială 

 Înfiinţarea unei staţii de compostare 

lângă staţia de sortare 

 Numărul relativ scăzut al persoanelor cu 

handicap şi al copiilor abandonaţi 

 Contextul social actual care promovează 

ecologia şi protecţia mediului  

 Posibilitatea de accesare a finanţărilor 

pentru a îmbunătăţi starea generală a 

mediului 

 Posibilitatea de înfiinţare a unui GAL 

(Grup de Acţiune Locală) pentru a 

facilitata atragerea de finanţări 

 Lipsa fondurilor pentru sistemul de 

sănătate 

 Cabinetele medicale  aparţin unor privaţi 

care nu vor să investească deoarece nu au 

siguranţa spaţiului 

 Costuri ridicate pe care bolnavii trebuie să 

le plătească pentru serviciile medicale duc 

la neglijarea stării de sănătate 

 Vârsta înaintată a majorităţii bolnavilor  

 Creşterea ratei de persoane de etnie romă 

cu comportamente sociale neadecvate 

 

 Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe temele sănătate, 

asistenţă socială şi protecţia mediului la nivelul comunei Mihai Viteazu se pot concluziona următoarele: 

- serviciile sanitare din comuna Mihai Viteazu se desfăşoară cu dotările minime impuse prin legislaţie, 

nu există posibilitatea de efectuare a investiţiilor de specialitate 

- medicii de familie sunt competenţi şi orarul de funcţionare este mulţumitor 

- clădirile cabinetelor nu sunt corespunzător renovate  

- nu există spaţii în care să se desfăşoare şi alte servicii medicale 

- intervenţia ambulanţelor de la Turda este greoaie 

- la nivel de comună nu sunt suficient dezvoltate serviciile sociale şi nu există un centru amenajat 

pentru îngrijirea vârstnicilor sau a persoanelor cu handicap 

- nu există un centru de zi destinat activităţilor sociale, sau asistenţa socială la domiciliu  

- intervenţia pentru situaţii de urgenţă poate fi optimizată prin achiziţia unor noi utilaje  

- colectarea deşeurilor se realizează selectiv dar nivelul de informare şi conştientizare a populaţiei pe 

teme ecologice este deficitar 
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PROBLEME STRATEGICE 

 

1. Spaţii limitate pentru construcţia unor noi facilităţi sanitare şi de asistenţă socială 

2. Clădirile cabinetelor medicale necesită renovări şi dotări 

3. Intervenţie greoaie a serviciilor de ambulanţă în localitate 

4. Intervenţia îngreunată a serviciilor pentru situaţii de urgenţă 

5. Absenţa unui punct de sacrificare a animalelor 

6. Alunecări de teren în satul Cheia 

7. Colectarea deşeurilor nu vizează şi deşeurile agricole 

8. Facilităţile, programele şi activităţile care vizează asistenţa socială sunt deficitare 

9. Integrarea deficitară a persoanelor de etnie romă în societate 

10. Insuficienţa programelor şi activităţilor ecologice 

 

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

1. Achiziţionarea de terenuri sau spaţii pentru facilităţi sanitare şi de asistenţă socială 

2. Renovarea modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale  

3. Înfiinţarea unei micropoliclinici în localitate 

4. Înfiinţarea unui serviciu de tip SMURD în localitate 

5. Achiziţionarea de utilaje diverse,  specializate pentru situaţii de urgenţă 

6. Înfiinţarea unui punct de sacrificare a animalelor 

7. Efectuarea de lucrări corective pentru alunecările de teren din satul Cheia 

8. Înfiinţarea unui program de asistenţă socială la domiciliu 

9. Înfiinţarea unui centru de zi pentru desfăşurarea de activităţi sociale 

10. Înfiinţarea unui centru pentru îngrijirea vârstnicilor şi a persoanelor cu handicap 

11. Dezvoltarea unor programe speciale pentru integrarea persoanelor de etnie romă  

12. Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului şi ecologizare 

13. Necesitatea implementării unui program de asistenţă socială la domiciliu 

14. Înfiinţarea unui GAL pentru a facilita atragerea de finanţări atât pentru publici cât şi pentru privaţi 
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FOCUS GRUP 2 – EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT 

 

 Cel de-al doilea focus group desfăşurat în comuna Mihai Viteazu a avut ca tema evaluarea 

aspectelor legate de educaţie, cultura şi sport. Ghidul de interviu conţinea 14 teme distincte de discuţie 

conform tabelului de mai jos: 

 

1. Dotări din sistemul educaţional 

2. Bibliotecile 

3. Grădiniţele 

4. Competenţele cadrelor didactice 

5. Liceu în comună 

6. Creşă în comună 

7. Program  „Şcoală după şcoală”  

8. Centre de învăţare continuă 

9. Programe şi evenimente culturale 

10.  Dotarea căminelor culturale 

11.  Activităţi cultural religioase 

12.  Posibilităţi de petrecerea timpului liber 

13.  Activităţi sportive 

14.  Principalele idei de dezvoltare pe domeniile discutate 

 

 Pentru interviul de grup au fost invitate următoarele persoane: directoarea şcolii, educatoare, 

învăţătoare, psiholog, preoţi, reprezentanţi ai ONG-urilor pentru cultură şi sport, reprezentant al 

administraţiei căminelor culturale, reprezentaţi ai administraţiei locale Mihai Viteazu.  
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Analiza SWOT pe domeniile Educaţie, Cultură şi Sport 

FOCUS GRUP EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Existenţa de şcoli şi grădiniţe suficiente 

şi funcţionale 

 Existenţa a două biblioteci frecventate de 

locuitorii comunei 

 Existenţa cadrelor didactice calificate şi 

bine pregătite 

 Existenţa de cursuri de specializare pe 

care cadrele didactice le-au frecventat 

 Multiple activităţi religioase, adaptate 

diferitelor culte existente în comună 

 Sporturile de echipă (Fotbal şi Rugby) 

sunt practicate şi îndrăgite în comună 

 Existenţa unor organizaţii sportive  

 Colaborarea bună a cadrelor didactice cu 

părinţii 

 Existenţa programelor culturale diverse 

 Existenţa unor ansambluri de dansuri 

populare 

 

 

 Insuficiente spaţii de joacă amenajate 

 Insuficiente spaţii adecvate pentru 

practicarea activităţilor sportive, în special 

în satele aparţinătoare 

 Dotări insuficiente în sălile de clasă 

 Lipsa unui centru de tip „Şcoală după 

şcoală” sau a unei facilităţi de tip semi-

internat sau cu program prelungit 

 Dotări insuficiente cu jucării, materiale 

didactice şi xeroxuri la grădiniţe 

 Absenţa unei facilităţi de servire a mesei 

pentru şcolari şi preşcolari 

 Absenţa unei asistente medicale în şcoală 

 Biblioteca comunalăinsuficient modernizată  

 Insuficiente dotări pentru ansamblul de 

dansuri populare 

 Spaţii necorespunzătoare pentru 

spectacolele culturale 

 Lipsa dotărilor (mobilier, grupuri sanitare, 

bucătării) pentru a putea organiza 

evenimente mai mari în căminele culturale 

 Lipsa unui club al pensionarilor 

 Lipsa unui club al tinerilor 

 Insuficienţa activităţilor recreative pentru 

preşcolari şi şcolari 

 Necesitatea unui microbuz care să 

deservească transportul la Turda pentru 

şcolarii mai mari 

 Necesitatea creări unui spaţiu tip 

„creşă”pentru copii mici 

 Necesitatea unui centru de zi pentru copii 

din familii defavorizate 

 Lipsa unui centru de calificare/recalificare 

pentru adulţi 

 Insuficienţa spaţiilor de petrecere a timpului 

liber (ex. parcuri, cofetării, locuri de 

întâlniri pentru tineri, patinoar, ştrand) 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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 Interesul pentru înfiinţarea unui liceu cu 

profil agricol în comună 

 Interesul pentru înfiinţarea unei şcoli de 

arte şi meserii în comună 

 Interesul cadrelor didactice şi a primăriei 

pentru atragerea de fonduri şi dezvoltarea 

de proiecte educaţionale 

 Interesul autorităţilor pentru rezolvarea 

problemelor educaţionale şi culturale 

 Posibilitatea de accesare de finanţări 

pentru reabilitarea clădirilor, 

îmbunătăţirea dotărilor şi crearea unor 

structuri educaţionale şi culturale noi  

 Existenţa unui număr considerabil de 

clădiri cu destinaţii educaţionale sau 

culturale care au o situaţie clară de 

proprietate  

 Implicarea autorităţilor şi membrilor 

comunităţii în organizarea de evenimente 

culturale 

 Interesul crescut pentru păstrarea culturii 

şi tradiţiilor prin crearea unui muzeu 

etnografic 

 

 Lipsa fondurilor de la bugetul local necesare 

pentru reabilitarea şi dotarea tuturor 

clădirilor care deservesc activităţi 

educaţionale, culturale sau sportive 

 Numărul de copii din comună este în 

scădere 

 Dezinteresul persoanelor îmbătrânite 

raportat la aspectele educaţionale şi 

culturale 

 Integrarea persoanelor de etnie romă în 

societate este deficitară 

 Nu există reprezentanţi ai persoanelor de 

etnie romă şi copii romi nu sunt declaraţi 

 

 

 

 Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe temele educaţie 

cultură şi sport la nivelul comunei Mihai Viteazu se pot concluziona următoarele:  

- există suficiente şcoli şi grădiniţe, iar cadrele didactice sunt calificate corespunzător dar sunt 

insuficiente dotările moderne  

- există interes pentru practicarea sporturilor de echipă în comună 

- comuna este bine dezvoltată din punct de vedere cultural dare este necesară o mai bună punere în 

valoare a patrimoniului cultural existent 

- cultele sunt bine reprezentate la nivel de comună 

- se doreşte înfiinţarea unui liceu agricol sau a unei şcoli de arte şi meserii 

- se doreşte înfiinţarea unei creşe şi diversificarea oportunităţilor educaţionale prin înfiinţarea unor 

centre de tip „Şcoală după şcoală” sau de învăţare şi recalificare a adulţilor 
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- este necesară implementarea unor programe pentru o mai bună integrare a romilor în societate 

- este nevoie de înfiinţarea unor centre de zi pentru copii defavorizaţi sau pentru bătrâni 

 

PROBLEME STRATEGICE 

 

1. Este necesară o asistentă medicală care să se ocupe exclusiv de şcolari 

2. Grădiniţele nu au suficiente jucării şi materiale didactice 

3. Nu există un spaţiu de servire a mesei pentru şcolari sau preşcolari  

4. Biblioteca comunală insuficient modernizată  

5. Spaţiile de joacă sunt insuficiente şi există locaţii unde astfel de spaţii pot fi amenajate 

6. Nu există centre de tip „Şcoală după şcoală” sau facilităţi de tip semi-internat sau cu program prelungit 

7. Insuficienta promovare a culturii autohtone 

8. Spaţii necorespunzător amenajate pentru spectacolele culturale 

9. Insuficienţa spaţiilor dedicate pentru petrecerea timpului liber atât pentru tineri cât şi pentru pensionari 

10. Necesitatea suplimentării activităţilor recreative organizate pentru şcolari şi preşcolari 

11. Transportul elevilor mai mari la Turda la şcoli este greoi 

12. Programe de recalificare sau de învăţare continuă pentru adulţi insuficiente 

13. Copii care practică sporturile trebuie mai bine motivaţi şi susţinuţi 

14. Infrastructura pentru practicarea sporturilor trebuie reînnoită, în special în satele aparţinătoare 

 

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 

1. Amenajarea curţilor şcolilor 

2. Amenajarea unor locuri de joacă 

3. Modernizarea şi dotarea bibliotecii comunale 

4. Achiziţionarea unui microbuz pentru transportul elevilor mai mari la Turda 

5. Introducerea unei asistente medicale în şcoli 

6. Dotarea grădiniţelor 

7. Amenajarea unui spaţiu pentru servirea mesei pentru şcolari şi preşcolari 
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8. Înfiinţarea unui centru de tip „Şcoală după şcoală” 

9. Înfiinţarea unui liceu agricol sau a unei şcoli de meserii 

10. Înfiinţarea unui centru de recalificare adulţi sau susţinerea cursurilor de calificare/recalificare realizate 

de terţi pentru persoanele din comună 

11. Înfiinţarea de centre de zi pentru copii defavorizaţi şi pentru pensionari 

12. Amenajarea şi dotarea căminelor culturale  

13. Promovarea culturii locale prin înfiinţarea unui spaţiu muzeal 

14. Amenajarea unor spaţii dedicate pentru petrecerea timpului liber (parcuri, cofetării, locuri de întâlniri 

pentru tineri, patinoar, ştrand, etc.) 

15. Asigurarea dotărilor necesare pentru practicarea sportului şi motivarea copiilor talentaţi 

16. Implementarea unor programe pentru integrarea romilor 

 

FOCUS GRUP 3 – MEDIU DE AFACERI, AGRICULTURĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ 

 

 Cel de-al treilea focus group desfăşurat în comuna Mihai Viteazu a avut ca tema evaluarea 

aspectelor legate de mediul de afaceri, agricultură şi infrastructură. Ghidul de interviu conţinea 16 teme 

distincte de discuţie conform tabelului de mai jos: 

 

1.  Dezvoltarea sectorului industrial  

2.  Dezvoltarea comerţului  

3.  Dezvoltarea turismului  

4.  Dezvoltarea serviciilor  

5.  Dezvoltarea sectorului agricol  

6.  Dezvoltarea sectorului zootehnic  

7.  Activităţile legate de colectarea şi comercializarea produselor agricole 

8.  Ideile de afaceri care ar funcţiona cel mai bine 

9.  Probleme frecvente cu care se confrunta mediul de afaceri 

10.  Măsuri pentru stimularea mediului de afaceri  
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11.  Starea drumurilor 

12.  Alimentare cu apă 

13.  Canalizare 

14.  Telecomunicaţii şi internet 

15.  Alte elemente de infrastructură care necesită îmbunătăţiri 

16.  Principalele idei de dezvoltare pe domeniile discutate 

 

 Pentru interviul de grup au fost invitate următoarele persoane: reprezentanţi ai mediului de afaceri, 

reprezentanţi ai agricultorilor, cetăţeni ai comunei Mihai Viteazu şi reprezentaţi ai administraţiei publice 

locale.  

Analiza SWOT pe domeniile Mediu de Afaceri, Agricultură şi Infrastructură 

FOCUS GRUP MEDIU DE AFACERI, AGRICULTURĂ ŞI INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 Existenţa pe teritoriul comunei a unor 

depozite logistice, companii de transport, 

fabrică de preparate din carne, benzinării, 

depozit de cereale şi carieră de piatră  

 Nivel acceptabil de dezvoltare a mediului 

de afaceri în comparaţie cu alte comune 

 Comerţul este bine dezvoltat la nivel de 

comună 

 Existenţa serviciilor de telecomunicaţii şi 

internet la nivel de comună 

 Existenţa serviciilor diverse pe raza 

comunei 

 Terenurile agricole sunt lucrate 

 Apa din izvoare este bună de băut 

 

 Lipsa de terenuri şi spaţii care să aparţină 

autorităţii publice locale şi care să poată fi 

puse la dispoziţia privaţilor 

 Nu există un spaţiu destinat comercializării 

produselor agricole autohtone la care să aibă 

acces şi turiştii 

 Nu se poate beneficia corespunzător de 

numărul mare de turişti care vizitează 

Cheile Turzii 

 Nu există suficiente restaurante şi pensiuni 

pe teritoriul comunei 

 Nu există structuri agroturistice 

 Nu există un centru de informare turistică 

 Nu există spaţii pentru tabere de copii 

 Cablurile de telecomunicaţii şi internet nu 

sunt îngropate 

 Există un număr mare de drumuri agricole 

neamenajate 

 Nu există sisteme de irigaţii 

corespunzătoare 

 Nu există suficiente ferme care să se ocupe 

de zootehnie 

 Un număr mare de fâneţe au fost restituite şi 



Strategia de dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu  
2014-2020 

 

 

82 

nu sunt suficiente locuri de păşunat 

 Potenţialul natural nu este pus în valoare 

 Posibilităţile de a face turism nu sunt 

mediatizate populaţiei 

 Drumuri deteriorate datorită traficului greu 

 Drumurile comunale necesită asfaltare 

 Existenţa unor poţiuni cu conducte 

învechite în cadrul sistemului de alimentare 

cu apă 

 Este necesară introducerea sistemului de 

canalizare în toate localităţile 

 Numeroase fose septice neconforme şi 

latrine care strică calitatea apei 

 Există doar o singură bancă în comună 

 Căderi mari de tensiune 

 Nu fac faţă transformatoarele la populaţia 

numeroasă 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 Comuna Mihai Viteazu se situează în 

apropierea drumurilor naţionale şi a unei 

autostrăzi 

 Interesul comunei Mihai Viteazu pentru a 

atrage investitori cu obiect de activitate 

„Constituirea de subansamble auto” sau 

„Producerea de materiale de construcţii” 

 Posibilitatea autorităţii publice locale de 

a oferi facilităţi fiscale pentru 

întreprinzători 

 Terenuri fertile care se pretează la 

practicarea agriculturii 

 Valorificarea comercializării într-un mod 

legal şi organizat a produselor agricole 

obţinute şi procesate de producătorii 

autohtoni 

 Interes crescut pentru agricultură 

 Cerere mare pentru animale din partea 

fabricii de mezeluri  

 Apropierea localităţii de Cheile Turzii 

 Apropierea de salina Turda 

 Număr mare de turişti care vizitează 

cheile Turzii chiar şi în condiţiile actuale 

 Posibilitatea de înfiinţare a unui GAL 

 Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii care să poată fi accesate de 

reprezentanţii autorităţii publice locale 

 Lipsa finanţărilor pentru stimularea 

mediului de afaceri pentru publici şi privaţi 

 Cheile Turzii nu sunt foarte bine amenajate 

pentru atragerea unui număr şi mai mare de 

turişti (balustrade, toalete, spaţii de parcare 

pentru autocare, etc.) 
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(Grup de Acţiune Locală) pentru a 

facilitata atragerea de finanţări 

 

 

 Din analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor pe temele mediu de 

afaceri, agricultură şi infrastructură la nivelul comunei Mihai Viteazu se pot concluziona următoarele:  

- nivel acceptabil de dezvoltare a mediului de afaceri dar nu există suficiente spaţii şi terenuri pe care 

primăria să le poată pune la dispoziţia întreprinzătorilor 

- există un număr mare de şomeri care ar putea lucra în cadrul unor întreprinderi productive  

- terenurile agricole sunt lucrate şi există interes crescut pentru practicarea agriculturii dar drumurile 

agricole nu sunt amenajate şi sistemele de irigaţii sunt învechite, cu consum mare de energie şi 

funcţionare defectuoasă 

- turismul nu este suficient practicat deşi zonele din apropierea comunei sunt de real interes turistic 

(Cheile Turzii, salina Turda) 

- drumurile comunale şi agricole necesită îmbunătăţiri 

- este necesară introducerea sistemului de canalizare în toate localităţile deoarece există numeroase 

fose septice neconforme şi latrine care strică calitatea apei 

 

PROBLEME STRATEGICE 

 

1. Număr scăzut de întreprinderi productive 

2. Şomaj ridicat în rândul populaţiei 

3. Comercializarea produselor agricole nu este dezvoltată 

4. Turismul nu este suficient practicat şi promovat 

5. Număr ridicat de drumuri agricole care inpracticabile 

6. Starea necorespunzătoare a drumurilor comunale 

7. Număr ridicat de dăunători 

8. Conducte învechite în unele porţiuni ale reţelei de alimentare cu apă 
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9. În comună nu există o asociaţie de tip GAL (grup de acţiune locală) prin care să se poată accesa 

fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii, turismului, agriculturii şi a mediului de afaceri 

10. Transformatoarele de la reţeaua electrică nu fac întotdeauna faţă la numărul mare de utilizatori 

 

DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

 

1. Atragerea investitorilor cu obiect de activitate „Constituirea de subansamble auto”,  „Producerea de 

materiale de construcţii” sau “Fabricarea de conserve” 

2. Stimularea comercializării într-un mod legal şi organizat a produselor agricole obţinute şi procesate 

de producătorii autohton 

3. Dezvoltarea sistemelor de irigaţii 

4. Combaterea riscurilor cauzate de dăunători 

5. Dezvoltarea unor fabrici de producţie pentru a scădea şomajul în zona şi a opri migrarea populaţiei 

spre zonele urbane 

6. Creşterea numărului de facilităţi pentru turişti (restaurante, pensiuni, agropensiuni) 

7. Înfiinţarea unui centru de promovare turistică 

8. Îmbunătăţirea stării generale a drumurilor, podurilor, trotuarelor şi drumurilor de legătură 

9. Asfaltarea drumurilor comunale 

10. Modernizarea drumurilor agricole 

11. Modernizarea unor porţiuni din reţeaua de alimentare cu apă 

12. Introducerea şi extinderea sistemului de canalizare în toate satele 

13. Înfiinţarea unei bănci cu profil agricol 

14. Înfiinţarea şi atragerea de finanţări printr-un sistem de tip GAL (grup de acţiune locală)  

15. Modernizarea reţelei electrice 

16. Gestionarea riscurilor  
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CAPITOLUL IV 

 

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII 

STRATEGICE A COMUNEI MIHAI 

VITEAZU 2014 - 2020 
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PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI 

MIHAI VITEAZU 2014-2020 

 

OBIECTIVE GENERALE (O.G) OBIECTIVE STRATEGICE (O.S) ŞI IDEI DE PROIECTE 

 

 În urma realizării şi analizării interviurilor de grup s-au identificat principalele probleme strategice 

şi direcţii generale de dezvoltare. Pornind de la aceste aspecte prin prezenta Strategie de Dezvoltare se 

stabilesc principalele obiective generale pentru perioada 2014 – 2020. Acestea sunt după cum urmează: 

 

 Obiectivele generale enumerate anterior au fost împărţite în obiective specifice şi idei de proiecte. 

Pentru o mai bună vizualizare acestea sunt structurate în tabele. 

 

 

O.G 1. Dezvoltarea conştiinţelor şi abilităţilor pentru populaţia 
comunei

O.G 2. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor

O.G 3. Asigurarea sustenabilităţii economice a comunei

O.G 4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural

O.G 5. Dezvoltarea infrastructurii de bază
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O.G 1. DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR PENTRU POPULAŢIA 

COMUNEI 

 

Obiective strategice 

 

Idei de proiecte 

O.S 1.1 Asigurarea accesului la 

educaţie pentru copii din comună 

1.1.1 Desfăşurarea de campanii de informare şi 

conştientizarea cu privire la riscurile abandonului şcolar 

1.1.2 Susţinerea cursurilor de specializare pentru cadrele 

didactice din comună 

1.1.3 Susţinerea activităţilor educative alternative 

1.1.4 Facilitarea transportului în mediul urban pentru 

elevii din ciclul liceal 

 

O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor 

optime pentru desfăşurarea actului 

educaţional 

1.2.1 Modernizarea şi dotarea la standarde urbane a 

şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor din comună 

1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrstructurii sportive 

în special în satele aparţinătoare 

1.2.3 Amenajarea spaţiilor verzi  

 

O.S 1.3 Stimularea calificări şi 

recalificării adulţilor 

1.3.1 Asigurarea conformării specializărilor cu cerinţele 

pieţei pentru adulţii din comună prin desfăşurarea unor 

programe de calificare şi recalificare  

1.3.2 Realizarea de activităţi de integrare a adulţilor pe 

piaţa muncii 

 

O.S 1.4 Asigurarea accesului 

tinerilor la facilităţi educaţionale 

adaptate specificului comunei 

1.4.1 Înfiinţarea unui liceu cu profil agricol 

1.4.2 Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii  
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O.G 2. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR 

 

 

Obiective strategice 

 

Idei de proiecte 

O.S 2.1 Asigurarea serviciilor medicale 

de specialitate la nivel de comună 

2.1.1 Renovarea, modernizarea şi dotarea cabinetelor 

medicale din comună la standarde care depăşesc limitele 

minime de funcţionare impuse 

2.1.2 Construirea unei minipoliclinici dotată cu laborator de 

analiză şi aparatura specializată pentru desfăşurarea de 

investigaţii medicale de specialitate  

2.1.3 Dotarea cabinetului medical veterinar şi asigurarea unui 

spaţiu corespunzător de sacrificare a animalelor 

O.S 2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 2.2.1 Implementarea unui sistem de asistenţă socială la 

domiciliu 

2.2.2 Realizarea de proiecte sociale şi activităţi alternative 

care să vizeze îmbunătăţirea situaţiei actuale a grupurilor 

vulnerabile 

O.S 2.3 Sprijinirea categoriilor sociale 

cu risc de excluziune 

2.3.1 Sprijinirea vârstnicilor prin înfiinţarea unui centru de zi 

şi organizarea de activităţi recreative pentru aceştia 

2.3.2 Integrarea sustenabilă a populaţiei de etnie romă în 

societate 

2.3.3 Susţinerea economiei sociale la nivel de comună 

O.S 2.4 Îmbunătăţirea dialogului între 

autorităţile publice locale şi cetăţeni  

2.3.1 Creşterea capacităţii funcţionarilor publici locali  

2.3.2 Modernizarea şi dotarea structurilor care deservesc 

autorităţile publice locale 

2.3.3 Dezvoltare la nivel local prin intermediul unui Grup de 

Acţiune Locală 

 

O.S 2.5 Sprijinirea iniţiativelor de 

protecţia mediului 

 

2.5.1 Extinderea sistemului integrat de colectarea deşeurilor 

cu o staţie de compostare  

2.5.2 Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru 

protecţia mediului  

 

2.5.3 Întreprinderea de campanii de ecologizare 
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O.G 3. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢI ECONOMICE A COMUNEI 

 

 

Obiective strategice 

 

Idei de proiecte 

O.S 3.1 Dezvoltarea sustenabilă a 

agriculturii în comună 

3.1.1 Realizarea de investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea 

şi adaptarea infrastructurii agricole 

3.1.2 Integrarea producătorilor locali în lanţul agroalimentar 

3.1.3 Creşterea capacităţii de exploatare a potenţialului agricol 

a comunei 

3.1.4 Creşterea accesabilităţii la finanţări prin înfiinţarea unei 

bănci agricole 

 

O.S 3.2 Dezvoltarea sustenabilă a 

turismului în comună 

3.2.1 Susţinerea şi promovarea agroturismului 

3.2.2 Amenajarea de locaţii de camping, agrement şi facilităţi 

pentru desfăşurarea taberelor de copii  

3.2.3 Realizarea de investiţii în locaţii de servire a mesei şi de 

primire a turiştilor 

3.2.4 Promovarea corespunzătoare a comunei prin înfiinţarea 

unui centru de informare turistică şi web site şi materiale 

promoţionale dedicate 

 

O.S 3.3 Dezvoltarea sustenabilă a 

activităţilor industriale în comună 

3.3.1 Atragerea de investitori externi în comună  

3.3.2 Promovarea oportunităţilor de finanţare şi a facilităţilor 

pentru investitori prin intermediul autorităţii publice locale 

 

O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului 

la nivel de comună 

3.4.1 Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor activităţi 

economice independente 

3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la 

realizarea unor planuri de afaceri 
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O.G 4. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL 

 

 

Obiective strategice 

 

Idei de proiecte 

O.S 4.1 Revitalizarea vieţii culturale a 

comunei 

 

4.1.1 Revitalizarea obiceiurilor tradiţionale autohtone 

4.1.2 Promovarea portului şi dansului popular local 

4.1.3 Modernizarea structurilor de tip cămin cultural  

O.S 4.2 Susţinerea gastronomiei şi 

meşteşugurilor locale 

4.2.1 Încurajarea fabricării de produse gastronomice 

tradiţionale şi promovarea acestora  

4.2.2. Încurajarea fabricării produselor de manufactură şi 

artizanat şi promovarea acestora  

 

O.S 4.3 Diversificarea evenimentelor 

culturale locale 

4.3.1 Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente 

artistice 

4.3.2 Susţinerea şi dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans  

4.3.3 Organizarea anuală a Zilelor Comunei Mihai Viteazu 

 

O.S 4.4 Punerea în valoare a resurselor 

naturale şi culturale în scopuri de 

agrement 

4.4.1 Amenajarea şi exploatarea superioară în scop turistic a 

Cheilor Turzii 

4.4.2 Implementarea unui circuit turistic Mihai Viteazu – 

Salina Turda – Cheile Turzii 

4.4.3 Amenajarea unor structuri expoziţionale sau muzeale în 

scopul promovării tradiţiilor locale 
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O.G. 5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

 

 

Obiective strategice 

 

Idei de proiecte 

O.S 5.1 Reabilitarea, modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii de utilităţi 

în comună 

5.1.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

de alimentare cu apă 

 

5.1.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de 

canalizare 

 

5.1.3 Modernizarea şi extinderea reţelei de gaz 

5.1.4 Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public 

 

O.S 5.2 Reabilitarea, modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii rutiere în 

comună 

5.2.1 Reabilitarea şi dezvoltarea drumurilor comunale şi 

vicinale 

 

5.2.2 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole 

 

O.S 5.3 Asigurarea funcţionării optime 

a serviciilor pentru situaţii de urgenţă 

5.3.1 Înfiinţarea unui post de ambulanţă la nivel de comună 
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DEZVOLTAREA IDEILOR DE PROIECTE 

  

 Ideile de proiecte identificate pornind de la obiectivele generale şi strategice sunt dezvoltate 

identificând problema la care trebuie să răspundă, principalele etape de realizare, actorii implicaţi şi 

sursele principale de finanţare care pot fi accesate. 

 

O.G 1. DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR PENTRU POPULAŢIA 

COMUNEI 

 

O.S 1.1 Asigurarea accesului la educaţie pentru copii din comună 

 

1.1.1 Desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizarea cu privire la riscurile abandonului 

şcolar 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte menţinerea ratei abandonului şcolar în rândul tinerilor din comuna Mihai Viteazul 

la 0%. Rata abandonului şcolar în mediul rural din România, este în creştere, iar prezentul proiect doreşte 

să informeze şi să conştientizeze elevii cu privire la riscurile pe care renunţarea la educaţie le presupune.   

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în dialogul cu tineri 

2. Conceperea unui mesaj care să se adreseze temei proiectului 

3. Asigurarea vizibilităţii mesajului printr-o campanie atractivă pentru tineri 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Şcolile din Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, 

Organizaţii de tineret, Firma de consultanţă 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Granturi SEE, 

alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte 

finanţări 

 



Strategia de dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu  
2014-2020 

 

 

93 

1.1.2 Susţinerea cursurilor de specializare pentru cadrele didactice din comună 

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte combaterea plafonării profesionale în rândul cadrelor didactice. Prin prezentul 

proiect se doreşte asigurarea participării active a profesorilor, învăţătoarelor şi educatoarelor la cursuri de 

specializare. Astfel se va putea asigura o calitate ridicată a actului educaţional la nivel de comună.   

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare 

2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de specializare pentru cadre didactice 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Şcolile din Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, 

Furnizor de cursuri de specializare, Firma de consultanţă 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de 

la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

 

1.1.3 Susţinerea activităţilor educative alternative 

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte dezvoltarea interesului tinerilor pentru studiu şi educaţie prin activităţi alternative. 

Se doreşte întreprinderea unei serii de activităţi la nivelul comunei Mihai Viteazu care să ofere tinerilor o 

serie de competenţe şi abilităţi utilizând metode nonformale.   

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unui consultant şi a unei organizaţii specializate în educaţie nonformală 

2. Conceperea unor workshopuri şi ateliere educaţionale atractive pentru tineri 

3. Atragerea şi menţinerea tinerilor în program  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Şcolile din Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, 

Organizaţii de educaţie non formală, Firma de consultanţă. 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, Programul Tineret în Acţiune, fonduri proprii, 

sponsorizări, alte finanţări 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/rjxqd_POCU-17.03.2014.RO.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/rjxqd_POCU-17.03.2014.RO.pdf
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1.1.4 Facilitarea transportului în mediul urban pentru elevii din ciclul liceal 

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte rezolvarea problemei reprezentate de transportul elevilor din ciclul liceal în 

mediul urban în scopul continuării studiilor.  Prin prezentul proiect se doreşte achiziţionarea unui 

microbuz care să deservească acest scop.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme specializată în achiziţii publice 

2. Contactarea furnizorilor de microbuze şi desfăşurarea procedurii de achiziţie 

3. Achiziţionarea microbuzului şi stabilirea planului de funcţionare a acestuia 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în achiziţii 

publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări ale 

Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

 

O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional 

1.2.1 Modernizarea şi dotarea la standarde urbane a şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor din 

comună 

Descrierea proiectelor:  

Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor pentru a corespunde 

cu standardele din mediul urban. Se doreşte asigurarea confortului şi dotărilor necesare pentru ca actul 

educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea dotărilor necesare  

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 
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Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, 

alte finanţări 

1.2.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrstructurii sportive în special în satele aparţinătoare  

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte dezvoltarea infrastructurii sportive în special în satele aparţinătoare, având în 

vedere că această infrastructură nu este suficient de dezvoltată aici. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii  

3. Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi în funcţie de specificul proiectului  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Şcolile şi grădiniţele din Mihai Viteazu, Firma 

specializată în consultanţă şi achiziţii publice 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări ale 

Ministerului Educaţiei, Ministerul Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte 

finanţări 

1.2.3 Amenajarea spaţiilor verzi  

Descrierea proiectelor:  

Aceste proiecte urmăresc rezolvarea aspectului inestetic al spaţiilor verzi neamenajate din aproprierea 

şcolilor şi grădiniţelor amenajându-le totodată ca parcuri sau locuri de agrement pentru şcolari, preşcolari 

sau alţi locuitorii ai comunei.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii  

3. Realizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi în funcţie de specificul proiectului  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Şcolile şi grădiniţele din Mihai Viteazu, Firma 

specializată în consultanţă şi achiziţii publice 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări ale 

Ministerului Educaţiei, Ministerul Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte 

finanţări 
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O.S 1.3 Stimularea calificării şi recalificării adulţilor 

1.3.1 Asigurarea conformării specializărilor cu cerinţele pieţei pentru adulţii din comună prin 

desfăşurarea unor programe de calificare şi recalificare 

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte combaterea şomajului prin conformarea specializărilor adulţilor din Comuna 

Mihai Viteazu cu cerinţele pieţei muncii. Prin prezentul proiect se urmăreşte desfăşurarea unor programe 

de calificare şi recalificare adaptate specializărilor căutate în prezent la angajare. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare 

2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de calificare/recalificare pentru adulţi 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de 

specializare, Firma de consultanţă 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de 

la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

1.3.2 Realizarea de activităţi de integrare a adulţilor pe piaţa muncii 

 

Descrierea proiectului:  

Aceste proiect urmăreşte combaterea şomajului prin consiliere şi activităţi de integrare pe piaţa muncii. Se 

va urmări medierea relaţiei între diferiţi angajatori şi potenţialii angajaţi şi consilierea persoanelor 

interesate în vederea obţinerii unui loc de muncă. 

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în activităţi de 

integrare a adulţilor pe piaţa muncii 

2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de consiliere şi integrare pe piaţa muncii 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de 

specializare, Firma de consultanţă 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri proprii, alte finanţări 

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/rjxqd_POCU-17.03.2014.RO.pdf
http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files/fs2014-2020/00010115/rjxqd_POCU-17.03.2014.RO.pdf
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O.S 1.4 Asigurarea accesului tinerilor la facilităţi educaţionale adaptate specificului 

comunei 

1.4.1 Înfiinţarea unui liceu cu profil agricol 

Descrierea proiectului:  

Aceste proiect urmăreşte oferirea unei alternative tinerilor interesaţi de agricultură atât din Comuna Mihai 

Viteazu cât şi din alte comune. Prin prezentul proiect se urmăreşte oferirea unei facilităţi de educaţie 

specializată într-un mediu în care tinerii pot dobândi şi experienţă practică.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii  

3. Realizarea lucrărilor de construcţie a liceului şi anexelor 

4. Identificarea cadrelor didactice specializate 

5. Includerea facilităţii în circuitul educaţional  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, alte UAT interesate, Ministerul Educaţiei, Firma 

specializată în consultanţă şi achiziţii publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,Programul 

Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, 

alte finanţări 

1.4.2 Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii 

Descrierea proiectului:  

Aceste proiect urmăreşte oferirea unei alternative tinerilor dornici de specializarea într-o anumită meserie 

atât din Comuna Mihai Viteazu cât şi din alte comune. Prin prezentul proiect se urmăreşte oferirea unei 

facilităţi de educaţie specializată într-un mediu în care tineri pot dobândi şi experienţă practică.  
 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea unei firme de consultanţă şi contractarea unei firme de construcţii  

3. Realizarea lucrărilor de construcţie a şcolii şi anexelor 

4. Identificarea cadrelor didactice specializate 

5. Includerea facilităţii în circuitul educaţional  
 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, alte UAT interesate, Ministerul Educaţiei, Firma 

specializată în consultanţă şi achiziţii publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional,alocări ale Ministerului Educaţiei, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, 

alte finanţări 
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O.G 2. CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII LOCUITORILOR 

 

O.S 2.1 Asigurarea serviciilor medicale de specialitate la nivel de comună 

2.1.1 Renovarea, modernizarea şi dotarea cabinetelor medicale din comună la standarde care 

depăşesc limitele minime de funcţionare impuse 

Descrierea proiectelor:  

Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea cabinetelor medicale din comună pentru a corespunde cu 

standardele din mediul urban. Se doreşte asigurarea confortului şi dotărilor necesare pentru ca actul 

medical să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea dotărilor necesare  

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Cabinetele medicale din comună 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,Programul 

Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, 

alte finanţări 

2.1.2 Construirea unei minipoliclinici dotată cu laborator de analiză şi aparatura specializată 

pentru desfăşurarea de investigaţii medicale de specialitate 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte rezolvarea problemei cu care se confruntă bolnavii din comuna Mihai Viteazu 

care sunt nevoiţi să se deplaseze distanţe considerabile pentru a beneficia de investigaţii de specialitate. 

Prin prezentul proiect se urmăreşte construirea unei minipoliclinici în care să poată fi efectuate analizele 

cele mai frecvente.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate şi identificarea dotărilor necesare  

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Ministerul Sănătăţii 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,Programul 

Operaţional Regional, alocări ale Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, 

alte finanţări 
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2.1.3 Dotarea cabinetului medical veterinar şi asigurarea unui spaţiu corespunzător de sacrificare a 

animalelor 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect se adresează necesităţilor identificate la nivel de comună de dotare a cabinetului medical 

veterinar şi de înfiinţare a unui spaţiu corespunzător pentru sacrificarea animalelor.   

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate şi identificarea dotărilor necesare  

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Autoritate Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 

 

O.S 2.2 Dezvoltarea serviciilor sociale 

2.2.1 Implementarea unui sistem de asistenţă socială la domiciliu 

 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect doreşte să rezolve problema persoanelor care nu se pot deplasa şi care necesită un serviciu 

de asistenţă socială la domiciliu. Prin prezentul proiect se doreşte instruirea unor asistenţi sociali şi 

asigurarea finanţării pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura activitatea. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui formator de asistenţi sociali 

2. Realizarea unei program adaptat specificului proiectului 

3. Identificarea potenţialilor beneficiari ai acestui program 

4. Desfăşurarea cu regularitate a programului asistenţei sociale la domiciliu 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă, Formatori de 

asistenţi sociali, Organizaţii cu scop social   

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alocări ale 

Ministerului Sănătăţii, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 
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2.2.2 Realizarea de proiecte sociale şi activităţi alternative care să vizeze îmbunătăţirea situaţiei 

actuale a grupurilor vulnerabile 

Descrierea proiectelor:  

Aceste proiecte doresc să îmbunătăţească situaţia actuală a grupurilor vulnerabile din comuna Mihai 

Viteazu. Prin aceste proiecte se urmăreşte implementarea unor activităţi care urmăresc o mai bună 

integrare a grupurilor vulnerabile în viaţa comunei şi participarea activă a acestora la activităţi diverse 

împreună cu ceilalţi cetăţeni. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în proiecte sociale 

2. Identificarea grupului ţintă 

3. Realizarea unui program de activităţi adaptat fiecărui grup vizat 

4. Desfăşurarea programelor realizate  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă, Organizaţie 

specializată în proiecte sociale 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri 

proprii, alte finanţări 

 

O.S 2.3 Sprijinirea categoriilor sociale cu risc de excluziune 

2.3.1 Sprijinirea vârstnicilor prin înfiinţarea unui centru de zi şi organizarea de activităţi recreative 

pentru aceştia 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia actuală a vârstnicilor din comuna Mihai Viteazu. Prin 

acest proiect se urmăreşte înfiinţarea unui centru de zi şi implementarea unor activităţi recreative.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în proiecte sociale 

2. Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia centrului de zi 

3. Construirea centrului şi realizarea unui program de activităţi adaptat  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă, Organizaţie 

specializată în proiecte sociale 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 



Strategia de dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu  
2014-2020 

 

 

101 

2.3.2 Integrarea sustenabilă a populaţiei de etnie romă în societate 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia populaţiei de etnie romă din comuna Mihai Viteazu. Prin 

aceste proiect se urmăreşte organizarea populaţiei de etnie romă într-o structură distinctă şi alegerea unor 

reprezentanţi ai acestora. Mai mult, proiectul vizează realizarea de activităţi care vizează integrarea 

sustenabilă a romilor şi reducerea disparităţilor între etnii.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unei organizaţii specializate în integrarea minorităţilor 

2. Organizarea minorităţii rome şi desemnarea unor reprezentanţi 

3. Realizarea unui program de activităţi dedicate integrării romilor în comunitate 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă, Organizaţie specializată în integrarea minorităţilor 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, Mecanismul SEE, fonduri de la Consiliul 

Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

2.3.3 Susţinerea economiei sociale la nivel de comună 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect doreşte să îmbunătăţească situaţia persoanelor cu handicap din comuna Mihai Viteazu şi 

localităţile învecinate prin susţinerea şi promovarea economiei sociale.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă  

2. Înfiinţarea unei întreprinderi sociale 

3. Producerea unor obiecte de manufactură şi promovarea şi comercializarea acestora 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă,  

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri 

proprii, alte finanţări 
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O.S 2.4 Îmbunătăţirea dialogului între autorităţile publice locale şi cetăţeni 

 

2.4.1 Creşterea capacităţii funcţionarilor publici locali 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte combaterea plafonării profesionale în rândul funcţionarilor publici. Prin prezentul 

proiect se doreşte asigurarea participării active a funcţionarilor publici la cursuri de specializare. Astfel se 

va putea asigura îmbunătăţirea dialogului între reprezentanţii autorităţilor publice locale şi cetăţeni.   

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui furnizor de cursuri de specializare 

2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a cursurilor de specializare pentru funcţionarii publici  

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Furnizor de cursuri de 

specializare, Firma de consultanţă 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Capacitate 

Administrativă, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

2.4.2 Modernizarea şi dotarea structurilor care deservesc autorităţile publice locale 

Descrierea proiectelor:  

Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea clădirilor care deservesc autorităţile publice locale şi 

modernizarea aparaturii şi programelor utilizate. Prin aceste proiecte se doreşte asigurarea confortului şi 

dotărilor necesare pentru ca funcţionarii publici să poată răspunde nevoilor  cetăţenilor în cel mai scurt 

timp.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea dotărilor necesare  

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 
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2.4.3 Dezvoltare la nivel local prin intermediul unui Grup de Acţiune Locală 

Descrierea proiectului:  

 

Acest proiect urmăreşte stimularea dezvoltării la nivel local prin înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii 

unui Grup de Acţiune Locală. Acest Grup de Acţiune Locală va funcţiona ca un finanţator pentru proiecte 

care se doresc implementate.  

 

Etapele de realizare a proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă specializată 

2. Constituirea Grupului de Acţiune Locală 

2. Elaborarea strategiei Grupului de Acţiune Locală 

3. Asigurarea funcţionalităţii Grupului de Acţiune Locală 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă  

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, alte finanţări 

 

 

O.S 2.5 Sprijinirea iniţiativelor de protecţia mediului 

2.5.1 Extinderea sistemului integrat de colectarea deşeurilor cu o staţie de compostare 

Descrierea proiectului:  

 

Aceste proiect urmăreşte extinderea sistemului integrat de colectare a deşeurilor cu o staţie de compostare. 

În acest fel deşeurile vor fi mai bine valorificate şi compostul astfel obţinut va putea fi utilizat în 

agricultură. 

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Realizarea studiilor de fezabilitate 

2. Identificarea unei firme specializată în consultanţă şi achiziţii publice 

3. Contractarea unei firme de construcţii şi a furnizorilor de dotări 

4. Realizarea lucrărilor propuse şi a achiziţiilor în funcţie de specificul proiectului 

5. Extinderea sistemului integrat de colectare a deşeurilor  

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă şi achiziţii publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, Programul Operaţional Infrastructură mare, Programul Operaţional Regional, fonduri 

proprii, alte finanţări 
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2.5.2 Dezvoltarea unor programe şi activităţi diverse pentru protecţia mediului 

Descrierea proiectului:  

Aceste proiect urmăreşte diverse acţiuni de conştientizare a importanţei păstrării calităţii mediului. Se va 

urmării ca locuitorii comunei să cunoască beneficiile unui mediu curat şi să conştientizeze relaţia de 

cauzalitate existentă între poluare şiproblemelede sănătate. 

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în activităţi de 

protecţie a mediului 

2. Realizarea unei programe adaptate specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de conştientizare 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Organizaţie specializată în 

protecţia mediului, Firma de consultanţă 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Mecanismul 

SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

2.5.3 Întreprinderea de campanii de ecologizare 

Descrierea proiectului:  

Aceste proiect urmăreşte îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare. Se va urmării 

ecologizarea albiilor râurilor şi a pădurilor şi păşunilor din apropierea localităţilor comunei.  

 

Etapele de realizare ale proiectelor: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă şi a unui firme sau organizaţii specializată în activităţi de 

protecţie a mediului 

2. Realizarea de acţiuni de ecologizare conform specificului proiectului 

3. Desfăşurarea cu regularitate a acţiunilor de conştientizare 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Organizaţie specializată în 

protecţia mediului, Firma de consultanţă 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Mecanismul 

SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 
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O.G 3. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII ECONOMICE A COMUNEI 

 

O.S 3.1 Dezvoltarea sustenabilă a agriculturii în comună 

 

3.1.1 Realizarea de investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte creşterea nivelului de dezvoltare a infrastructurii agricole la nivelul comunei 

Mihai Viteazu, având în vedere că pe teritoriul comunei Mihai Viteazu infrastructura de irigare nu este 

dezvoltată, iar această zonă are un mare potenţial agricol. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor viabile pentru realizarea unei astfel de infrastructuri  

2. Realizarea unui studiu de fezabilitate 

3. Contractarea uni firme specializate şi realizarea investiţiei 

  

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, Alte UAT interesate, 

Firma de consultanţă, Firma de proiectare 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 

3.1.2 Integrarea producătorilor locali în lanţul agroalimentar 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui tip de proiect se urmăreşte stimularea comercializării produselor agricole în mod 

legal şi organizat. Deoarece cea mai mare parte a producătorilor agricoli din comuna Mihai Viteazu au 

posibilităţi limitate de comercializare a produselor agricole, se doreşte stimularea dezvoltării unor spaţii 

pentru comercializare.    

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unui spaţiu adecvat 

2. Realizarea unu studiu de fezabilitate 

3. Realizarea investiţiei 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu,  Alte UAT interesate, Consiliul Judeţean Cluj, 

Firma de consultanţă, Firma de proiectare 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Finanţări 

nerambursabile prin programe ale Ministerul Agriculturii, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri 

proprii, alte finanţări 
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3.1.3 Creşterea capacităţii de exploatare a potenţialului agricol a comunei 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui tip de proiect se urmăreşte oferirea posibilităţii fermelor de mici dimensiuni şi 

micro-fermelor de a-şi creşte capacitatea de producţie prin închirierea de utilaje performante.    

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme specializate în achiziţii publice 

2. Identificarea firmelor de furnizare utilaje agricole 

3. Achiziţionarea unor utilaje agricole 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu,  Firme de consultanţă în achiziţii publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin programe ale Ministerul Agriculturii, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 

3.1.4 Creşterea accesabilităţii la finanţări prin înfiinţarea unei bănci agricole 

Descrierea proiectului:  

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte atragerea unei bănci în comuna Mihai Viteazu care să ofere 

posibilitatea cetăţenilor şi locuitorilor din zonă să beneficieze de produse bancare axate pe domeniul de 

activitate agricol. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei bănci dornice de a deschide o filială pe teritoriul comunei 

2. Identificarea unui spaţiu adecvat 

3. Negocierea unor facilităţi pentru deschiderea filialei 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu 

Surse de finanţare: Fonduri proprii, alte surse de finanţare 
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O.S 3.2 Dezvoltarea sustenabilă a turismului în comună 

3.2.1 Susţinerea şi promovarea agroturismului 

Descrierea proiectului:  

Comuna Mihai Viteazu îşi propune să susţină dezvoltarea de pensiuni agroturistice, având în vedere 

potenţialul turistic al zonei şi a activităţii de bază a cetăţenilor. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea gospodăriilor care doresc să desfăşoare activităţi agroturistice 

2. Informarea cetăţenilor asupra posibilităţilor de finanţare prin intermediul unei firme de consultanţă sau 

a instituţiilor de finanţare 

3. Stimularea potenţialilor investitori prin facilităţi fiscale 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, privaţii 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri proprii, 

fonduri alocate de la Ministerul Turismului,  Alte surse de finanţare 

3.2.2 Amenajarea de locaţii de camping, agrement şi facilităţi pentru desfăşurarea taberelor de copii 

Descrierea proiectului:  

Acest tip de proiect vizează amenajarea unor locaţii în apropierea Cheilor Turzii care să atragă turişti, în 

special copii şi tineri care să ofere posibilitatea de organizare de tabere şi să ofere spaţiu de desfăşurarea a 

unor activităţi în aer liber 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unor posibili investitori 

2. Identificarea locaţiilor 

3. Acordarea de facilităţi fiscale 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, privaţii, Consiliul Judeţean Cluj 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Turismului, fonduri proprii, Programul Operaţional Regional, alte surse de finanţare 
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3.2.3 Realizarea de investiţii în locaţii de servire a mesei şi de primire a turiştilor 

Descrierea proiectului:  

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte stimularea investiţiilor în domeniul turistic şi al alimentaţiei 

publice, având în vedere potenţialul turistic al comunei, dar şi traficului intens. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unor posibili investitori 

2. Acordarea de facilităţi fiscale 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, privaţii 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Turismului, fonduri proprii, Programul Operaţional Regional, alte surse de finanţare 

3.2.4 Promovarea corespunzătoare a comunei prin înfiinţarea unui centru de informare turistică şi 

web site şi materiale promoţionale dedicate 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui proiect Comuna Mihai Viteazu îşi propune creşterea nivelului de promovare 

turistică  al comunei şi al obiectivelor turistice din zonă. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Actualizarea  studiului de fezabilitate 

2. Depunerea proiectului pentru finanţare 

3. Elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea avizelor 

4. Realizarea investiţiei 

5. Crearea site-ului web şi realizarea materialelor de promovare 

6. Angajarea personalului specializat  

7. Participarea la târguri şi evenimente în domeniul turistic 

 

Actorii implicaţi/ responsabili:Primăria Mihai Viteazu 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional, fonduri proprii, alte finanţări 

 

 



Strategia de dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu  
2014-2020 

 

 

109 

O.S 3.3 Dezvoltarea sustenabilă a activităţilor industriale în comună 

3.3.1 Atragerea de investitori externi în comună 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea economică a comunei prin atragerea de 

investitori care să ofere locuri de muncă locuitorilor din zonă. Se vizează în mod spcial atragerea unor 

investitori în domenii precum „Construirea de subansamble auto” şi în domeniul „Fabricării de materiale 

de construcţii”, „Fabricarea de conserve” 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unor posibili investitori 

2. Acordarea de facilităţi fiscale 
 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri proprii, 

alte surse de finanţare 

3.3.2  Promovarea oportunităţilor de finanţare şi a facilităţilor pentru investitori prin intermediul 

autorităţii publice locale 

Descrierea proiectului:  

Prin realizarea acestui proiect Comuna Mihai Viteazu îşi propune să îmbunătăţească nivelul de informare 

al cetăţenilor şi al investitorilor din zonă în legătură cu posibilităţile de finanţare şi al facilităţilor de care 

dispun. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme de consultanţă în domeniul finanţărilor publice nerambursabile 

2. Realizarea unor campanii de promovare la nivel naţional cu privire la potenţialul comunei 

3. Informarea  cetăţenilor şi investitorilor 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, firma de consultanţă, asociaţii interesate 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri proprii, 

alte surse de finanţare 
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O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului la nivel de comună 

 

3.4.1 Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor activităţi economice independente 

Descrierea proiectului:  

Prin realizarea acestui proiect se urmăreşte angrenarea cetăţenilor comunei în dezvoltarea de activităţi 

independente, atât în domeniul agricol, cât şi în alte domenii precum cel turistic.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Realizarea unei campanii de conştientizare şi de bune practici 

2. Realizarea unui parteneriat cu o firmă specializată în oferirea de asistenţă pentru înfiinţarea de 

întreprinderi 

3. Identificarea persoanelor interesate în realizarea de activităţi independente 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, firme specializate 
 

Surse de finanţare:Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, Fonduri de la 

ministerul Finanţelor,  Fonduri de la Ministerul Muncii, fonduri proprii, alte finanţări 

3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la realizarea unor planuri de afaceri 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui tip de proiect Comuna Mihai Viteazu vizează realizarea de cursuri antreprenoriale 

şi de planuri de afaceri pentru cetăţenii care deţin întreprinderi pe teritoriul comunei. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unor firme specializate în realizare de cursuri antreprenoriale 

2. Realizarea unui parteneriate cu asociaţii în domeniul dezvoltării antreprenoriale 

3. Identificarea  persoanelor interesate în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale 

4. Desfăşurarea cursurilor  

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, firme de formare profesională, AJOFM 

Surse de finanţare:Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Capital Uman, fonduri proprii, 

alte finanţări 
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O.G 4. VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL 

 

O.S 4.1 Revitalizarea vieţii culturale a comunei 

4.1.1 Revitalizarea obiceiurilor tradiţionale autohtone 

Descrierea proiectului:  

Acest tip de proiect vizează promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin intermediul festivalurilor şi 

activităţilor de promovare   

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate 

3. Realizarea şi depunerea proiectelor  

4. Desfăşurarea activităţilor culturale 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale  

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse de finanţare 

 

4.1.2 Promovarea portului şi dansului popular local 

Descrierea proiectului:  

Acest tip de proiect vizează promovarea portului şi dansului popular prin construirea unui spaţiu cultural 

dedicat, de expunere şi promovare. În acest fel proiectul va creşte vizibilitatea elementelor tradiţionale 

definitorii pentru comuna Mihai Viteazu. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate 

3. Realizarea şi depunerea proiectelor  

4. Desfăşurarea activităţilor culturale 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale  

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse de finanţare 
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4.1.3 Modernizarea structurilor de tip cămin cultural 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui proiect se propune modernizarea şi dotarea căminului cultural din Comuna Mihai 

Viteazu astfel încât să corespundă standardelor şi necesităţilor cetăţenilor şi pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţilor artistice şi culturale.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale  

3. Realizarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţii 

4. Implementarea proiectului de modernizare  

5. Dotarea căminului  

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, alte surse de finanţare 

 

O.S 4.2 Susţinerea gastronomiei şi meşteşugurilor locale 

4.2.1 Încurajarea fabricării de produse gastronomice tradiţionale şi promovarea acestora 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect vizează realizarea unor activităţi de promovare a produselor tradiţionale fabricate de către 

cetăţenii comunei prin realizarea unui târg cu specific gastronomic local. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Identificarea persoanelor dornice să participe la târg  

3. Realizarea şi depunerea unui proiect pentru finanţarea unui târg 

4. Implementarea proiectului  

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale, 

cetăţenii 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Culturii, Granturi SEE, Ministerul Agriculturii,  alte surse de finanţare 
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4.2.2. Încurajarea fabricării produselor de manufactură şi artizanat şi promovarea acestora  

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui proiect este vizată promovarea produselor de manufactură şi artizanat realizate de 

cetăţenii comunei Mihai Viteazu, prin sprijinirea participării acestora la târguri şi festivaluri. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Identificarea persoanelor care realizează astfel de produse  

3. Realizarea şi depunerea unui proiect pentru finanţare 

4. Implementarea proiectului  

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale, 

cetăţenii 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Ministerul Culturii, Granturi SEE,  alte surse de finanţare 

 

O.S 4.3 Diversificarea evenimentelor culturale locale 

4.3.1 Marcarea sărbătorilor din comună prin evenimente artistice 

Descrierea proiectului:  

Comuna Mihai Viteazu îşi propune ca prin intermediul acestui proiect să realizeze o serie de evenimente 

artistice pentru marcarea sărbătorilor importante ale comunei şi ale tradiţiilor legate de acestea, prin 

implicarea organizaţiilor cultural-artistice.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare 

2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate 

3. Realizarea şi depunerea proiectelor  

4. Desfăşurarea activităţilor culturale 

 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale 

 

Surse de finanţare: fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse 

de finanţare 
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4.3.2 Susţinerea şi dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans 

Descrierea proiectului:  

Prin intermediul acestui proiect se propune dezvoltarea festivalurilor de muzică şi dans pentru promovarea 

obiceiurilor şi tradiţiilor din comuna Mihai Viteazu 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea sursei de finanţare pentru organizarea de festivaluri 

2. Realizarea unor parteneriate cu asociaţiile de muzică şi dans din comună şi din străinătate 

3. Realizarea şi depunerea proiectelor  

4. Desfăşurarea activităţilor culturale 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Consiliul Judeţean Cluj, asociaţiile culturale 

 

Surse de finanţare: fonduri de la Ministerul Culturii, Granturi SEE, fonduri proprii, sponsorizări, alte surse 

de finanţare 

 

4.3.3 Organizarea anuală a Zilelor Comunei Mihai Viteazu 

Descrierea proiectului:  

Proiectul urmăreşte păstrarea şi valorificarea tradiţiilor comunei Mihai Viteazu. În cadrul acestui proiect 

se doreşte realizarea serbării anuale denumită „Zilele comunei Mihai Viteazu” unde cetăţenii şi persoanele 

din zonele învecinate beneficiază de o serie de spectacole organizate special cu această ocazie. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1.Identificarea spaţiului unde se vor organiza Zilele Comunei Mihai Viteazu  

2.Stabilirea momentelor artistice pentru zilele Comunei Mihai Viteazu  

3.Desfăşurarea activităţilor culturale  

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă, Organizaţii culturale  

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 
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O.S 4.4 Punerea în valoare a resurselor naturale şi culturale în scopuri de agrement 

 

4.4.1 Amenajarea şi exploatarea superioară în scop turistic a Cheilor Turzii 

 

Descrierea proiectului:  

Prezentul proiect vine ca  urmare a necesităţii de amenajare în vederea unei mai bune exploatări a zonei 

Cheilor Turzii. Proiectul urmăreşte atragerea de turişti prin promovarea atracţiilor, îmbunătăţirea 

infrastructurii necesare şi dezvoltarea turismului în această zonă.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea principalelor elemente care necesită amenajare (parcări, amenajare, toalete) 

2. Realizarea de studii de fezabilitate 

3. Realizarea investiţiilor de amenajare şi introducerea în circuitul turistic 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă şi achiziţii publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări 

 

4.4.2 Implementarea unui circuit turistic Mihai Viteazu – Salina Turda – Cheile Turzii 

 

Descrierea proiectului:  

Proiectul urmăreşte promovarea comunei Mihai Viteazul prin realizarea unui circuit care să pornească din 

comună şi să atingă obiectivele Salina Turda şi Cheile Turzii. În acest proiect,comuna va putea fi 

promovată în cadrul unui circuit atractiv care va asigura un impact ridicat. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme specializate în consultanţă şi a unei organizaţii care activează în domeniul 

turismului 

1. Identificarea zonelor cu potenţial turistic la nivel de comună 

2. Amenajarea circuitului Mihai Viteazu – Salina Turda – Cheile Turzii 

3. Stabilirea unui program de desfăşurare a circuitului 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă, Organizaţie specializată în turism 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional, fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 



Strategia de dezvoltare a Comunei Mihai Viteazu  
2014-2020 

 

 

116 

 

4.4.3 Amenajarea unor structuri expoziţionale sau muzeale în scopul promovării tradiţiilor locale 

Descrierea proiectului:  

Proiectul urmăreşte păstrarea şi valorificarea tradiţiei comunei Mihai Viteazu. În cadrul acestui proiect se 

doreşte amenajarea unor spaţii expoziţionale, unde turiştii vor putea admira patrimoniul cultural specific  

mediului rural şi obiecte de artizanat din comuna Mihai Viteazu. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1.Identificarea spaţiului unde se vor amenaja structurile expoziţionale  

2. Realizarea studiului de fezabilitate 

3. Realizarea unor parteneriate cu asociaţii culturale din comună şi din străinătate 

4. Desfăşurarea activităţilor culturale  

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă, Organizaţii 

culturale  

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional,fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alte finanţări 

 

O.G. 5. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

 

O.S 5.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de utilităţi în comună 

5.1.1 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă 

Descrierea proiectului:  

Acest proiect urmăreşte înlocuirea conductelor vechi de apă potabilă din comuna Mihai Viteazu. Prin 

prezentul proiect se doreşte şi  dezvoltarea reţelei de apă unde este necesar. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1.Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de construcţii 

3. Modernizarea infrastructurii existente de alimentare cu apă 

4. Dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă 

Actorii implicaţi/responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Firmă de construcţii, S.C. Compania de apă Arieş S.A. 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional, Programul Operaţional Infrastructură Mare,alocări ale Ministerului Mediului,  
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5.1.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de canalizare 

Descrierea proiectului:  

Proiectul urmăreşte reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare  la nivelul întregii comune Mihai 

Viteazu, pentru a putea evita infiltrarea apei menajere din fosele septice şi din latrinele în apa freatică. Prin 

prezentul proiect se doreşte şi extinderea reţelei de canalizare în toată comuna.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de instalaţii 

3. Modernizarea reţelei de canalizare existente  

4. Dezvoltarea reţelei de canalizare în toată comuna 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Firmă de instalaţii, S.C. Compania de apă Arieş S.A. 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Regional, Programul Operaţional Infrastructură Mare,alocări ale Ministerului Mediului, 

fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 

5.1.3 Modernizarea şi extinderea reţelei de gaz 

 

Descrierea proiectului:  

Prezentul proiect doreşte să răspundă necesităţii cetăţenilor de a avea acces la utilităţi similare celor din 

mediul urban. Se urmăreşte înlocuirea conductelor de gaz în comuna Mihai Viteazu. şi extinderea reţelei 

de gaz  spre zonele vizate dezvoltării. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de instalaţii 

3. Înlocuirea conductelor de gaz  existente  

4. Dezvoltarea reţelei de gaz în toată comuna 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Firmă de instalaţii,Compania EON Gaz România S.A. 

 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale,Programul 

Operaţional Infrastructură Mare, alocări ale Ministerului Mediului, fonduri de la Consiliul Judeţean, 

fonduri proprii, alte finanţări 
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5.1.4 Modernizarea şi extinderea reţelei electrice 

 

Descrierea proiectului:  

Proiectul răspunde necesităţii cetăţenilor de a avea acces la utilităţi similare celor din mediul urban. Acest 

proiect urmăreşte modernizarea reţelei de iluminat public din comuna Mihai Viteazu. Prin prezentul 

proiect se doreşte şi  extinderea reţelei de iluminat public în zonele care urmează a fi dezvoltate prin 

realizarea de construcţii noi. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de instalaţii 

electrice 

3. Modernizarea reţelei de iluminat public.  

4. Extinderea  reţelei de iluminat public în toată comuna. 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Firmă de instalaţii electrice, S.C Electrica S.A 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, Programul 

Operaţional Infrastructură Mare,fonduri de la Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alte finanţări 

 

O.S 5.2 Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere în comună 

5.2.1 Reabilitarea şi dezvoltarea drumurilor comunale şi vicinale 

 

Descrierea proiectului:  

Prin prezentul proiect se doreşte să se răspundă necesităţilor cetăţenilor din comun Mihai Viteazu cu 

privire la  menţinerea viabilităţii reţelei rutiere. Proiectul urmăreşte crearea unei reţele stradale de calitate 

în cadrul comunei Mihai Viteazu şi a comunelor adiacente, prin asfaltarea şi modernizarea drumurilor 

comunale.  

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de construcţii 

3. Reabilitarea drumurilor comunale şi vicinale existente.  

4. Extinderea  reţelei rutiere 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Alte UAT interesate, Firma specializată în 

consultanţă şi achiziţii publice, Firmă de construcţii 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, sponsorizări, alocări ale Ministerului Transportului, alte finanţări 
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5.2.2 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere agricole 

Descrierea proiectului:  

Proiectul răspunde necesităţii cetăţenilor, de a benefica de  acces facil  la terenurile agricole. Proiectul 

urmăreşte crearea drumurilor rutiere agricole şi reabilitarea infrastructurii deja existente. 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea zonelor vizate de investiţie şi elaborarea studiului de fezabilitate 

2.Contractarea unei firme specializate în consultanţă şi achiziţii publice şi a unei firme de construcţii 

3. Reabilitarea drumurilor agricole existente  

4. Extinderea  reţelei rutiere agricole 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice, Firmă de construcţii 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alocări ale Ministerului Transportului, alte finanţări 

 

O.S 5.3 Asigurarea funcţionării optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă 

5.3.1.  Înfiinţarea unui post de ambulanţă la nivel de comună 

Descrierea proiectului:  

Prezentul proiect doreşte să răspundă necesităţii de intervenţie promptă în cazul unor urgenţe medicale în 

rândul cetăţenilor comunei Mihai Viteazu. Proiectul doreşte construirea unei subunităţi SMURD care va 

deservi comuna Mihai Viteazu. 

 

Etapele de realizare ale proiectului: 

1. Identificarea unei firme specializate în achiziţii publice 

2. Contactarea furnizorilor de utilaje şi desfăşurarea procedurii de achiziţie 

3. Achiziţionarea unei ambulanţă şi a echipamentelor necesare 

 

Actorii implicaţi/ responsabili: Primăria Mihai Viteazu, Firma specializată în consultanţă şi achiziţii 

publice 

Surse de finanţare: Finanţări nerambursabile prin Programul destinat Dezvoltării Rurale, fonduri de la 

Consiliul Judeţean, fonduri proprii, alocări ale  Ministerului Sănătăţii, alte finanţări 

 


