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“ Doar cei care își pot stabili clar obiectivele le vor putea realiza și îi vor putea inspira și pe 

alții la noi realizări. (Friedrich-Ebert-Stiftung) 

 

INTRODUCERE 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 - COMUNA 

GHELINȚA, JUDEȚUL COVASNA este un documentul strategic al comunei vizate pentru 

perioada de finanțare 2021-2027, având rolul de a ghida toate activitățile de dezvoltare locală 

realizate în perioada vizată. Acest instrument de lucru al autorității publice locale este o bază 

solidă pentru proiectele ce vizează dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții cetățenilor 

din Comuna Ghelința, județul Covasna.  

Pornind de la rezultatele analizei stării actuale ale dezvoltării locale (prin interviurile cu 

stakeholderii comunei precum și studiu reprezentativ), acest document strategic stabilește 

obiectivele a căror implementare creează cadrul dezvoltării viabile în vederea creșterii nivelului 

de trai a locuitorilor comunei.  

 

Scopurile strategiei sunt:  

 Consolidarea dezvoltării infrastructurii de bază 

 Menținerea   și dezvoltarea spiritului întreprinzător al populației, asigurând astfel o 

dezvoltare economică stabilă, creșterea gradului de preocupare, apariția surselor 

alternative de venit 

 Dezvoltarea Autorității Publice Locale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor 

oferite 

  Dezvoltarea comunei în conformitate cu cerințele și modelele propuse de Uniunea 

Europeană 

 Pregătirea resurselor umane, a competitivității, sporirea gradului de inovație a acesteia 

și a capacității de reînnoire.  
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Obiectivele precum propunerile noastre prezentate în portofoliul de proiecte țin cont de 

obiectivele strategice de dezvoltare ale județului Covasna, a Regiunii Centru, precum și a 

orientărilor strategice promovate de Uniunea Europeană, dar și de contextul actual creat de 

pandemia Covid-19 și oportunitățile de dezvoltare apărute ca urmare a acestei pandemii.  

Dorim să punem accent deosebit pe accelerarea implementării proiectelor deja începute și 

pregătirea altor proiecte prioritare comunei, cu scopul de a duce comuna Ghelința în rândul 

comunelor bine dezvoltate, cu infrastructura pusă la punct, cu direcții stabile și bine gândite de 

dezvoltare, cu perspectivă de viitor pentru toată comunitatea locală. Perioada vizată, anii 2021-

2027, va aduce o serie de noutăți și oportunități, iar autoritățile publice locale au 

responsabilitatea de a înțelege cât mai profund aceste direcții și de profita la maxim de toate 

oportunitățile oferite.  
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PREAMBUL DE LA PRIMARUL COMUNEI GHELINȚA 

 
 
 

Comuna Ghelința, pe care am onoarea să o conduc ca primar, a avut un model de dezvoltare 

unică în zonă în ultimii 30 de ani, ajungând azi să fie o comună cu o putere economică solidă 

datorită multitudinii de afaceri, care asigură trai decent familiilor. Paralel și administrația 

locală a atins rezultate remarcabile, însă am rămas cu o serie de obiective pe care trebuie să 

le atingem până la anul 2027. Pentru atingerea acestora trebuie să mai dezvoltăm  

infrastructura de bază, în vederea diminuării diferențelor din acest punct de vedere între 

diferitele părți ale comunei. Dorim ca toți localnicii să aibă apă, canalizare și drum asfaltat 

până la poartă. Vom profita de toate oportunitățile de finanțare disponibile, nu doar de cele 

legate de infrastructură, ci și de cele care dau un plus comunei. A sosit timpul să investim în 

oameni, în mediul de afaceri și în turism, acesta din urmă având potențial ridicat în zonă. 

Dorim să încurajăm comunitatea locală, grupurile tematice locale să aibă propriile inițiative, 

să înființeze ONG-uri și să acceseze finanțări pentru dezvoltare. Pe lângă afacerile locale, și 

ONG-urile au o importanță deosebită în dezvoltarea comunei. Dorim să fim în continuare 

lideri în zonă, un exemplu de urmat, o lecție bună pentru modelul de dezvoltare. Suntem 

convinși de faptul că pe lângă eforturile autorității publice locale și mediul de afaceri precum 
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și ONG-urile vor contribui la această dezvoltare, împreună vom reuși. Totodată dorim să 

creăm noi parteneriate și să întărim cele existente cu alte autorități publice locale, inclusiv 

cu parteneri externi pentru schimburi de experiențe și proiecte comune cu mare valoare 

adăugată. În perioada următoare vor fi accesibile o serie de oportunități de finanțare, pe lângă 

cele clasice sunt și vor fi măsurile aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, un 

instrument important pentru APL-uri, prin care vom putea finanța obiectivele propuse, 

inclusiv proiecte verzi, domeniu în care comuna Ghelința are deja experiență relevantă. 

Dumnezeu să ne dea putere să realizăm tot ce am planificat și să inspirăm și pe ceilalți să își 

atingă obiectivele! 

 

Ilyés Botond- János, primarul comunei Ghelința, 2021     
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METODOLOGIA APLICATĂ ELABORĂRII 
 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi micro-regională reprezintă unul din pașii cei mai 

importanți care susțin procesele de dezvoltare locală şi micro-regională. În esență, acest tip de 

strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcțiile şi domeniile spre care se 

orientează efortul de dezvoltare al comunității (Balogh Márton). Pornind de la această 

afirmație, am fundamentat documentul strategic cu o analiză amplă a situației existente, a 

procesului de dezvoltare început, în progres sau finalizat și am inventariat nevoile exprimate 

de comunitatea analizată. Pornind de la informațiile colectate și analizate am creat un portofoliu 

de proiecte propuse a fi urmate în perioada următoare de finanțare.   

Astfel, documentul strategic de dezvoltare pentru Comuna Ghelința este elaborat cu următoarea 

metodologie:  

 Colectare de date statistice privind situația actuală în unitatea administrativ-teritorială 

(principala sursă de informație va fi Institutul Național de Statistică precum și date 

furnizate de APL Ghelința) 

 Consultarea stakeholderilor din teritoriu - interviuri  

 Realizarea unui sondaj bazat pe un chestionar reprezentativ  

 Consultarea programelor de dezvoltare valabile în regiunea de dezvoltare/ 

județ/național precum și comunitar.  

 Consultarea oportunităților de finanțare disponibile, relevante pentru UAT Ghelința 

 Se elaborează o propunere privind proiectele de finanțare importante pentru UAT 

Ghelința 

 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală este un proces amplu, în care sunt implicați activ atât 

elaboratorii strategiei și Autoritatea Publică Locală, cât și locuitorii comunei, reprezentați prin 

stakeholderi identificați conform unei metodologii predefinite precum și cei care au răspuns la 

chestionarul reprezentativ.  

Autorii strategiei au rolul de a aduna toate informațiile relevante de pe teren și de a le sintetiza 

într-un document strategic, bazat pe sistemul finanțărilor comunitare. Autoritatea Publică 

Locală este implicată în acest proces prin asigurarea informațiilor de bază privind activitățile 

de dezvoltare realizate până la momentul de față și planurile, proiectele începute, planificate. 
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Totodată, ca și stakeholderi,  o parte dintre ei sunt intervievați pentru a identifica cât mai bine 

nevoile comunității analizate.  

 

Identificarea stakeholderilor:  

Identificarea stakeholderilor se realizează prin metoda bulgărului de zăpadă. Acesta este o 

tehnică  de eșantionare non-probabilitate foarte bună pentru efectuarea cercetării exploratorii 

și / sau a cercetării calitative cu o populație specifică și relativ mică, care este greu de identificat 

sau de localizat (Ashley Crossman). Metoda des aplicată în sociologie și planificare strategică 

se bazează pe faptul că comunitățile au propriile persoane acceptate ca lideri de opinie, ca 

conducători formali sau informali. Comunitatea are capacitatea de a nominaliza aceste 

persoane, greu identificabile de persoanele venite din afara comunității. În prima etapă a fost 

intervievat primarul comunei Ghelința și a fost rugat să nominalizeze 5 persoane ca potențiali 

stakeholderi. Persoanele identificate de prima persoană sunt intervievate și sunt rugate la rândul 

lor să nominalizeze stakeholderi în comunitate. Șirul interviurilor se termină în momentul în 

care nu sunt nominalizate stakeholderi locali neintervievate deja.  

Lista persoanelor intervievate este anexată prezentei.  

Structura interviurilor:  

1. Analiza principalelor domenii, criterii:  

Pe parcursul interviurilor au fost nominalizate o serie de domenii/criterii, persoana 

intervievată fiind rugată să prezinte stadiul actual și nevoile existente aferente 

domeniului. Lista a fost întocmită ținând cont de cele enumerate de Balogh (2003) în 

studiul Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, completat cu temele 

abordate de strategie aferente perioadei de finanțare 2014-2020. Lista completă a temelor 

și domeniilor analizate este prezentată în anexă.  

2. Analiza SWOT a comunei Ghelința: Persoanele intervievate au fost rugate să enumere 

puncte tari, puncte slabe, oportunitățile și amenințările referitoare la comuna Ghelința.  

3. Realizări aferente perioadei 2014-2020: Persoanele intervievate au fost rugate să prezinte 

cele mai importante realizări aferente perioadei de finanțare 2014-2020.  

4. Planuri pentru perioada 2021-2027: Persoanele intervievate au fost rugate să prezinte cele 

mai importante planuri de viitor care trebuie realizate în perioada de finanțare 2021-2027.  
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5. Identificarea stakeholderilor: Persoanele intervievate sunt rugate să nominalizeze 5 

persoane pe care le consideră stakeholderi pentru a realiza interviuri cu aceștia.  

Cercetare sociologică bazată pe chestionar reprezentativ 

Cercetarea sociologică bazată de chestionar reprezentativ constituie o metodă acceptată de 

identificare a problemelor și nevoilor unor comunități. Chestionarul se dovedește una dintre 

cele mai frecvent utilizate tehnici, populaţia începând să fie din ce în ce mai familiarizată cu 

acest tip de metodă de cercetare. Prin intermediul chestionarului pot fi obținute informaţii 

referitoare la atitudinile, cunoştinţele, motivaţia şi interesele, dispoziţiile şi înclinaţiile 

persoanelor care fac parte din populaţia cercetării. 

Chestionarele au fost aplicate face-to-face, în perioada 10 noiembrie - 10 decembrie 2021, de 

către operatorii voluntari. Anterior aplicării chestionarelor, operatorii au primit un instructaj 

standardizat care include regulile de aplicare a chestionarelor: reguli generale, discursul de 

început, completarea itemilor chestionarului (date de identificare, itemii chestionarului), 

discursul de final, reguli de conduită, metode specifice pentru măsurile anti-Covid-19, etc.  

La calcularea eșantionului a fost utilizat platforma online: https://www.infomass.ro cu setarea 

probabilității de 95%, respectiv a erorii la 5%. La dimensionarea populației cercetate am utilizat 

lista imobilelor locuite din ambele localități ale comunei, eliminând imobilele neconstruite, 

nelocuite sau industriale. Lista astfel actualizată a avut 1960 de numere de casă, din care rezultă 

un eșantion reprezentativ de 321 de persoane. Astfel am decis să utilizăm în sondaj un pas de 

7 numere de case, incluzând în sondaj fiecare a șaptea casă.  

  

Totodată am luat în considerare structura populației studiate după sex și vârstă, creând un 

eșantion reprezentativ și din aceste puncte de vedere.  
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S-a utilizat următorul eșantion:  

Sex/Categoria 

de vârstă 

18-34 ani 35-49 ani 50-64 ani peste 65 ani TOTAL 

Femei 51 51 35 32 169 

Barbati 48 53 33 24 158 

TOTAL 99 104 68 56 327 

Tabel nr. 1 - Categorizarea respondenílor la chestionare în funcíe de sex și vârstă 

 

Voluntarii au urmărit structura eșantionului conform tabelului de mai sus și au respectat pasul 

predefinit.   

Chestionarul a fost întocmit pe baza temelor relevante pentru Strategia de dezvoltare locală. 

Chestionarul este prezentat în anexa prezentului document.  

Datele obținute pe teren au fost introduse și prelucrate cu ajutorul softului statistic IBM SPSS 

Statistics- versiunea 28.0.1.0. 

Rezultatele obținute în urma sondajului reprezentativ sunt prezentate în capitolul VII. 

REZULTATELE SONDAJULUI REPREZENTATIV BAZAT PE CHESTIONAR. 
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I. ANALIZA DE MEDIU 
 

Conform Planului Național de Redresare și Reziliență, document amplu de analiză și dezvoltare 

a României, elaborat recent, localitățile rurale pot fi clasificate în mai multe categorii: localități 

rurale ce se află în zonele urbane funcționale, ce trebuie să gestioneze externalitățile nucleelor 

urbane, localități rurale ce se află în zona de susținere a zonelor urbane, și zonele profund 

rurale, ce se află la o distanță mai mare de 30 minute de zonele urbane și implicit de serviciile 

și dotările de bază. În aceste ultime două categorii, schimbările înregistrate la nivelul populației 

rurale în ultimele două decenii, evidențiate prin evoluția negativă a principalilor indicatori 

demografici, au generat un dezechilibru demografic pronunțat, care se manifestă prin 

îmbătrânirea populației, scăderea natalității și a fertilității, prin creșterea mortalității, dar și prin 

explozia migrației externe, având ca efect negativ principal depopularea zonelor rurale. Aceste 

tendințe sunt și mai accentuate în zonele profund rurale.  

Lipsa unei intervenții concentrate în aceste zone va accentua în viitor declinul demografic, 

economic și social. De altfel, dacă tendințele actuale se păstrează, în 2050 populația rurală din 

România va ajunge la numai 6 milioane de locuitori. În contextul îmbătrânirii demografice și 

a dinamicii economice actuale, scăderea populației rurale poate fi considerată naturală, dar în 

raport cu situația specifică de la nivel național, aceasta are caracterul unei mutații care afectează 

posibilitățile de dezvoltare viitoare.  

Studiile realizate pentru fundamentarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) 

și rapoartele privind starea teritoriului, arată că sărăcia rurală este de 2,4–3,4 ori mai mare decât 

sărăcia urbană. Un județ este cu atât mai sărac cu cât județul are o pondere mai ridicată a 

populației rurale. Pornind de la aceste premize, analizăm situația comunei Ghelința, care se află 

în zona de susținere a municipiului Târgu-Secuiesc. Acest capitol conține prezentarea comunei 

Ghelința din perspectiva mediului, inclusiv istoricului, așezarea geografică, relațiile în teritoriu, 

date demografice, infrastructură rutieră și tehnico-edilitară, și servicii publice. 

Capitolul ”Analiza de mediu” vizează prezentarea comunei Ghelința din perspectiva mediului, 

trecând treptat peste prezentarea pe scurt a istoricului, așezării geografice, a relațiilor în 

teritoriu, a datelor demografice, infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare, a serviciilor publice.  
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I.1. Așezarea geografică a comunei și scurt istoric 
 

Comuna Ghelința este situată în marginea estică a județului Covasna, pe linia de contact a 

Munților Brețcului și bazinul Târgu Secuiesc, pe drumul județean 121F, la 6 km de drumul 

județean 121, ce leagă orașul Covasna de municipiul Târgu Secuiesc. Localitatea este străbătută 

de pârâul Ghelința.  

De-a lungul pârâului Ghelința se întinde comuna și satul reședință de comună, Ghelința. Satul 

se află la o distanță de 23 km de Covasna, la 12 km de Târgu Secuiesc și la 51 km de Sfântu 

Gheorghe. 

Comuna este alcătuită din localitățile Harale și Ghelința, având o suprafață administrativă de 

11.020 ha. Vecinii comunei sunt: la nord Ojdula, la vest Cătălina, la sud Zăbala, la est județul 

Vrancea.  

Satul Harale se află în partea de est a județului, în Depresiunea Târgu Secuiesc, la poalele 

vestice ale munților Vrancei, la o distanță de 13 km sud-est de municipiul Târgu Secuiesc. 

Harale, numit și satul dogarilor, avea o activitate economică intensă, din care o mică parte se 

poate observa și astăzi. Între cele două războaie mondiale lucrau aici mai mult de 30 de dogari. 

Geografic, potrivit coordonatelor stabilite 

din 1933, Ghelința se situează între 

45°56′35″N latitudine nordică și  

26°14′28″E longitudine estică, cu un 

nivel de altitudine de 600  m deasupra 

nivelului mării. Comuna Ghelința este 

situată în vecinătatea următoarelor unități 

administrativ-teritoriale:  

• Comuna Ojdula 

• Municipiul Târgu Secuiesc 

• Comuna Catalina 

• Comuna Zăbala 

• Comuna Tulnici din județul 

Vrancea 

 
Harta nr. 1 - Amplasamentul comunei 

Ghelința în județul Covasna  

(Sursa: Wikipedia.org) 
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Clima Comunei Ghelința este temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 7,6 

grade Celsius. Înghețurile timpurii (luna octombrie) și cele târzii (sfârșitul lui aprilie) se resimt 

direct în eșalonarea muncilor agricole și mai ales în culturile specifice locale (cartof, sfecla de 

zahăr, legume, zarzavaturi, păioase). Clima locală este caracterizată cu nuanțe climatice în 

funcție de particularitățile reliefului: climat umed, răcoros în zona montană și climat mai cald 

și uscat în zona mai joasă a comunei. În lungul pârâului Ghelința în culoare depresionare 

temperatura medie anuală este de 7,6, iar mai departe de valea pârâului Ghelința temperatura 

medie anuală crește până 8-9 grade Celsius. Temperatura maximă anuală (valori absolute) este 

de 37,8 grade Celsius iar temperatura minimă anuală (valori absolute) este de -32,0 grade 

Celsius (SDL Comuna Ghelința 2017). În Comuna Ghelința, precipitații multianuale sunt între 

500 și 550 mm pe an (Tabel 2) (APMCV 2011). 

La nivelul localității se interferează vânturile de nord-est, care provoacă căderi de apă în special 

primăvara și toamna și vânturile de est care influențează prin scăderi de temperatură și 

troienirea zăpezilor. Din punct de vedere seismic localitatea se încadrează în macrozona 

seismică caracteristică gradului 7 (scara Richter). 

Singurul zăcământ de petrol din județul Covasna se află în zona Ghelința, pe următorul 

amplasament: longitudine: 26˚7′30′′-26˚22′30′′, latitudine: 45˚55′-46˚00′. Acesta este cantonat 

pe o structură geologică ce aparține Oligocenului autohton al unităţii marginale a flişului 

paleogen din Carpaţii Orientali. Roca rezervor este de natură calcaroasă şi reprezintă flancuri 

de anticlinal. Exploatarea zăcământului a fost iniţiată în anul 1969 ajungându-se la un numar 

de 49 sonde pe o suprafaţă de 4 kmp. În momentul de faţă funcţionează parcul 1 cu 28 sonde, 

cu o producţie de 28 to/zi şi parcul 5 cu 4 sonde cu o producţie de 1,8 to/zi (APMCV 2011). 

În micro-regiune se întâlnesc frecvent izvoare de apă minerală carbogazoasă și emanații de 

CO2, ce mineralizează pe alocuri și apele subterane din nivelul freatic. 

Scurt istoric 

Pe amplasamentul localității există urme de locuire încă din epoca bronzului și din perioada 

antichității romane. Apariția satului medieval în secolul al XIII-lea este urmarea colonizării 

permanente a unei comunități de secui în Scaunul Orbai. Conform lui Balázs Orbán, într-un 
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document emis la 1499 se menționează altarul dedicat Sf. Fecioare din biserica cu hramul Sf. 

Emeric aflat pe teritoriul Scaunului Orbai. Din moment ce nu există în acest scaun altă biserică 

dedicată Sf. Emeric, documentul nu putea face referire decât la biserica de la Ghelința. 

Prima atestare documentară sigură a satului datează din 1567, când localitatea este notată cu 

61 de porți în consemnări. Conform conscripției Basta, în 1602 în satul Ghelința locuiau 77 de 

familii. Între 1628 și 1648 satul era sediu de protopopiat, în funcție fiind numit Moises Nagy, 

renumitul ctitor de școli. Secolul al XVIII-lea este deosebit de sărac în surse scrise privind 

istoria satului. Epidemia de ciumă din 1747 a decimat populația satului. În memoria 

evenimentului dramatic s-a ridicat o cruce sculptată din piatră, amplasată în cimitirul din jurul 

bisericii. Viețile și ocupația locuitorilor satului au fost mereu determinate de pădurile din 

împrejurimi. (Sursă: regelecavaler.org) 

În satul Harale există o biserică romano-catolică construită în secolul al XV-lea și lărgită în 

anul 1796 în stil baroc. În 1865 biserica a fost renovată, iar în anul 1978 a fost descoperită o 

frescă. În 1899 satul a fost lovit de un incendiu. 

Începând cu anii 1900, în Ghelința familia contelui Mikes din comuna Zăbala (comuna 

învecinată) a realizat un centru de fierăstrău la scară înaltă, semnificativ și la nivel industrial în 

Europa inclusiv legături cu punctele de exploatare Putna, Zăbala, Brețcu, etc. Pe lângă 

transportul pe cablu cu o lungime de 20 km, a fost realizat transportul canalizat pe apă spre 

uzina Ghelința, iar până la halta Zăbala a fost construit cu legătură pe calea ferată spre Brașov. 

În 1905, în Comuna Ghelința contele Ármin Mikes a construit o cale ferată forestieră de 17 

km, care a fost legată cu Gara Zăbala. 

Relații în teritoriu, caracteristici rurale 
 

Comuna Ghelința se află în relativa apropiere a trei orașe importante din punct de vedere 

economic și socio-cultural, la 45 km de municipiul Sfântu Gheorghe, care este reședința 

județului Covasna, la 23 km de orașul Covasna, și la 12 km de municipiul Târgu Secuiesc. 

Distanța dintre comuna Ghelința și capitala României, București este de 250 km. 

Cele mai apropiate aeroporturi de localitățile comunei Ghelința sunt Aeroportul Internațional 

Sibiu (214 km) și Aeroportul Transilvania Târgu Mureș (219 km), însă după finalizarea 
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construcțiilor de la Aeroportul Internațional Brașov (Ghimbav – 75 km) turiștii și locuitorii 

comunei vor avea acces la serviciile acestuia în aproximativ o oră, fapt ce va contribui deosebit 

de mult la creșterea accesibilității comunei.  

Comuna este situată în partea nord-estică a Depresiunii Brașovului, denumită de localnici 

Bazinului Trei Scaune, sub muntele Zarnea. Comuna este cea mai frumoasă comună din zona 

cu un palarier pictoresc alcătuită din munții: Musat, Astag, Bonyó, Zarnea cu înălțimi între 

1500 și 1600 m. Localitatea Ghelința este alcătuită din următoarele părți locuite, cu denumiri 

folosite de localnici: Alszeg, Eger, Ladia, Porondszéle, Úriszer, Középszer, Vaserdeje, 

Varancsa, Vajnakert, Almáskert, Kotoró, Rét, Felszeg, Bányaalja, Bagolylik, Szaladár, 

Piacszer, Füzek-alja, Újszer, Alsó-cigányszer, Felső-cigányszer. 

Comuna Ghelința este deservită de următoarele căi de comunicații:  

 DJ 121 Covasna – Zăbala – Imeni – Catalina – Gara Tg. Secuiesc,  

 DJ 121F Ghelința – Catalina – Hătuica,  

Râul Ghelința este un curs de apă, afluent al Râului Negru și aparține bazinului hidrografic al 

Dunării. 

Comuna nu are legături feroviare.  

I.1. Localități înfrățite 
 

Comuna Ghelința are 5 localități înfrățite, toate din Ungaria, conform următoarelor:  

Localități înfrățite 

 

 

Comuna 

Dunaszentgyörgy, 

Ungaria 
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Comuna 

Nagybánhegyes, 

Ungaria 

 

 

 

Comuna 

Balatongyörök, 

Ungaria 

  

 

 

 

 

 

Orașul Encs, 

Ungaria 
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Comuna 

Várvölgy, 

Ungaria 

 

 

 

Comuna depune eforturi în a menține buna relație cu localitățile înfrățite, participând reciproc 

la diferite evenimente, schimburi de experiențe. Dezvoltarea acestor relații rămâne o 

preocupare și în următoarea perioadă, fiind posibilă și derularea în parteneriat a diferitelor 

proiecte de finanțare.  

I.2. Date/Aspecte demografice și forță de muncă 
 

Evoluția demografică 

Înaintea prezentării situației privind evoluția populației comunei, este necesară clarificarea 

conceptului de populație. Așa cum se poate observa și în fișa statistică a fiecărei localități, 

datele privind populația sunt prezentate pentru populația legală și populația stabilă. Populația 

legală este cea cu domiciliul în unitatea administrativă analizată. Populația stabilă reprezintă 

totalul persoanelor cu domiciliul în comună și se calculează pe baza datelor puse la dispoziție 

de către Direcția Județeană de Evidență a Populației. Populația stabilă se calculează pornind de 

la populația stabilă de la recensământ, la care, în fiecare dintre anii de recensăminte, se adaugă 

născuții și se scad decedații, migrația externă fiind într-o oarecare măsură omisă, deoarece nu 

se iau în calcul decât schimbările de domiciliu (adică practic de cetățenie).  

În studii și analize se preferă utilizarea populației stabile, fiind considerată mai apropiată de 

populația de facto a zonei, deoarece nu include persoanele cu domiciliul formal în localitatea 

respectivă, dar plecate pentru o perioadă mai mare de timp (mai mare de un an). Sunt incluse 

însă persoanele cu domiciliul legal în altă localitate, dar care locuiesc (au reședința) de fapt în 

localitatea evaluată/analizată. 
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Din punct de vedere administrativ, Comuna Ghelința este compusă din satul Ghelința 

(reședința) și satul Harale. La Recensământul Populației și al Locuințelor 2011, la 1 ianuarie 

2011 populația comunei era stabilită la 4.815 locuitori, din care 96% în satul Ghelința (4.600 

locuitori), și doar 5% în satul Harale (215 locuitori).   

Evoluția populației comunei Ghelința în perioada 2012-2020 se prezintă astfel: 

AN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Masculin 2.490 2.511 2.546 2.554 2.552 2.539 2.553 2.557 2.546 
Feminin 2.551 2.576 2.598 2.612 2.624 2.638 2.641 2.655 2.654 
TOTAL 5.041 5.087 5.144 5.166 5.176 5.177 5.194 5.212 5.200 

Tabel nr. 2 – Evoluția populației comunei Ghelința în perioada 2012-2020 

 

 

Figura nr. 1 – Evoluția populației comunei Ghelința în perioada 2012-2020 

Evoluția populației din Comuna Ghelința a înregistrat un tren ascendent, numărul de locuitori 

crescând în fiecare an. La nivelul anului 2020, comparativ cu anul 2012, populația comunei a 

crescut cu 3.15%. Acest trend contravine trendului național, unde anual se înregistrează o 

descendență a numărului populației stabile, creând presiune demografică asupra economiei și 

viitorului național.  

2490
2511

2546 2554 2552
2539

2553 2557 25462551
2576

2598
2612

2624
2638 2641

2655 2654

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Populația Comunei Ghelința în perioada 2012-2020

Masculin

Feminin

Linear (Masculin)

Linear (Feminin)



 

22 | P a g e  
 

La repartizarea populației comunei în funcție de apartenența de sex, în perioada analizată, am 

remarcat creșterea continuă a efectivului populației de sex feminin. În decursul a celor 9 ani, 

numărul femeilor a crescut în medie cu 4.04%, iar cel al bărbaților cu 2.25%. În general, 

proporțiile pe sexe sunt în limitele normale și nu prezintă dezechilibru demografic.  

În anul 2020 din totalul de aproape 5.200 de locuitori, sunt înregistrați 2.550 de locuitori de gen 

masculin (48,96%) respectiv 2.646 de locuitori de gen feminin (51,04%).   

Structura populației după domiciliu pe grupe de vârstă 

La nivelul anului 2011 populația comunei Ghelința era alcătuit din 4.815 de locuitori, fiind 

împărțită în procent de 49,28% populație de sex masculin, respectiv 50.72% populație de sex 

feminin.  În anul 2020 raportul era 48,96% respectiv 51,04% în favoarea sexului feminin. 

Analiza populației pe grupe de vârstă arată că cel mai mulți dintre locuitori se încadrează în 

grupa de vârstă 30-34 de ani, atât la bărbați, cât și la femei. Situația este similară atât în anul 

2011, cât și în anul 2020, de aici putem concluziona ca populația comunei Ghelința  nu prezintă 

deocamdată semne remarcabile de îmbătrânire.  

 Anul 2011 Anul 2020 
Grupa de vârstă Bărbați  Femei Bărbați  Femei 
Sub 5 167 144 143 136 
 5 - 9 161 140 154 158 
 10 - 14 143 152 171 136 
15 - 19 130 148 150 140 
20 - 24 192 192 150 160 
25 - 29 198 179 140 168 
30 - 34 218 220 241 260 
35 - 39 208 206 221 198 
40 - 44 200 204 234 219 
45 - 49 127 107 210 214 
50 - 54 114 120 183 199 
55 - 59 145 150 132 107 
60 - 64 112 126 121 141 
65 - 69 86 107 119 146 
70 - 74 66 81 70 93 
75-79 57 78 62 81 
80-84 36 53 30 48 
85 ani și peste 13 35 19 42 
Total pe sexe 2.373 2.442 2.550 2.646 
Total pe an 4.815 5.196 

Tabel nr. 3 -Structura vârstelor în comuna Ghelința, anii 2011 și 2020 
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Figura nr. 2 – Piramida vârstelor în comuna Ghelința în anii 2011 și 2020                                                          Surse: TEMPO Online, prelucrări TETRAFOR SRL 
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La 1 ianuarie 2020, structura populației pe categorii de vârstă din Comuna Ghelința nu diferă 

semnificativ față de cea înregistrată la 1 ianuarie 2011. Comparând  cele două piramide putem 

observa că în perioada 2011-2020 populația comunei având vârsta de 30-34 de ani a prezentat 

creștere la ambele sexe. Totodată efectivul populației cu vârsta între 45-49 respectiv 50-54 ani 

a crescut mai accentuat în special în rândul femeilor. Efectivul populației cu vârsta de 0-24, 

55-59 și 80-81 ani însă a scăzut față de anul 2011. 

 

Este interesant de analizat această structură de vârstă în context macro-regional. În comparație 

cu media județeană, regională și națională putem concluziona faptul că comuna Ghelința  

prezintă o populație mai tânără (are o populație mai numeroasă de copii și o populație mai mică 

de vârstnici) în comparație cu situația națională, așa cum tot județul prezintă un grad mai 

modest de îmbătrânire decât întreaga țară.   

 

În ceea ce privește structura pe grupele de vârstă a populației după domiciliu, la 1 ianuarie 

2011, ponderea categoriilor de vârstă 0-14 ani și 16-64 ani, înregistrate în comuna Ghelința, 

este mai ridicată comparativ cu ponderile înregistrate la nivelul României, a regiunii Centru și 

al Județului Covasna. Având în vedere populația cu vârstă de 65 ani și peste, putem observa 

faptul că ponderea acesteia (12,71%) este mai redusă comparativ cu cele înregistrate la nivelul 

țării, a regiunii și al județului. Statistica regională se situează între situația națională și situația 

județului Covasna, și aici gradul de îmbătrânire nu este atât de accentuat, decât la situația 

națională.  

Structura populației după domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 2011 
Grupe de vârstă România Regiunea 

Centru 
Județul Covasna Comuna 

Ghelința 
0-14 ani 15.85 16.38 17.49 18.84 
15-64 ani 68.01 68.22 67.43 68.45 
65 ani și peste 16.14 15.4 15.08 12.71 

Sursa: ins, Recensământul din 2011, prelucrări TETRAFOR SRL 

Tabel nr. 4 - Structura populației după domiciliu pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie 2011 
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Structura populație după etnie 

Conform datelor statistice obținute prin Recensământul populației din 2011, din punct de vedere 

etnic, se păstrează o cvasi-unanimitate în comuna Ghelința, cetățenii de etnie maghiară 

reprezentând 94.52% din populație (4,551 de locuitori) Pe lângă etnia maghiară în comună este 

prezentă și etnia română și cea rromă, conform graficului de mai jos:  

 
Figura nr. 3 - Populația comunei Ghelința după etnie 

 

Structura populației după religie 

O caracteristică demografică importantă o constituie structura confesională a populației, acesta este 

un indicator care poate ghida activitatea întregii comunității în funcție de diversitatea confesională 

existentă. Confesiunile religioase reprezintă un motor important pentru dezvoltarea comunității și 

datorită acestui fapt trebuie în egală măsură considerată întreaga populație indiferent de 

confesiunea religioasă. 

Conform recensământului din anul 2011, din punct de vedere confesional, 92.81% din 

populație comunei Ghelința este de religie romano-catolică, (4.469 locuitori). Pe lângă 

populația romano-catolică, 114 de persoane din comună sunt adepții religiei reformate, 47 

locuitori sunt ortodocși, 15 persoane aparțin de biserica adventistă de ziua a șaptea, iar 6 

persoane sunt de religie unitariană.  

1%

95%

1%
3%

Populația comunei Ghelința după etnie

Romani

Maghiari

Romi

Informatie nedisponibila



 

26 | P a g e  
 

 

Figura nr. 4 - Populația comunei Ghelința după religie 

Forța de muncă 

Numărul mediu al salariaților  

La nivelul Județului Covasna, conform datelor statistice furnizate, se constată că în perioada 

2011-2019, evoluția numărului mediu al salariaților prezintă un trend ascendent. În anul 2011 

s-a înregistrat un număr de 41.964 salariați, iar în anul 2019 acest număr a crescut cu 8.819 

salariați, având un număr total de 50.783 persoane. 

În ceea ce privește numărul salariaților din comuna Ghelința, în perioada 2011-2019 aceasta 

are o evoluție deasemenea ascendentă. În anul 2019 s-a înregistrat un număr mediu de 327 

angajați, fiind valoarea maximă, care reprezintă o creștere de 2,3 ori față de anul 2011. Această 

creștere se datorează cel mai probabil creșterii sectorului economic privat, firmele locale creând 

locuri de muncă pentru populația locală.  

 

Figura nr. 5 – Numărul mediu al salariaților în comuna Ghelința în perioada 2011-2019 
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Domeniile de activitate cu cea mai mare concentrare de muncitori sunt cele din industria 

exploatării și prelucrării lemnului, cu o proporție de 40,30 % , respectiv 160 de angajați din 

totalul locurilor de muncă oferite de către firmele înregistrate în comuna Ghelința, acest sector 

forestier este urmat de sectorul alimentar privind produsele de panificație cu un număr de 66 

de angajați, cu un procent de 16,62%, apoi comerțul de diferite tipuri, transporturile rutiere de 

mărfuri, sectoarele cel mai puțin ocupate fiind cele de restaurante și structuri de cazare,  

Numărul de salariați pe sectoare de activitate, firme înregistrate în comuna Ghelința 
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Figura nr. 6 -  Numărul persoanelor angajate după domenii de activitate de către firmele înregistrate în Ghelința în anul 2020
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Numărul șomerilor înregistrați 

Numărul șomerilor prezintă o evoluție dependentă de evoluția locurilor de muncă, creșterea 

semnificativă a locurilor de muncă create scăzând numărul persoanelor șomere. Totodată 

evoluția numărului de persoane fără loc de muncă diferită în funcție de sex, scăderea fiind mai 

accentuată în rândul bărbaților, decât în rândul femeilor.  

Scăderea se observă și la nivel județean.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bărbați 136 103 100 91 65 73 56 36 40 
Femei 111 96 119 89 69 62 43 44 51 
Total 

GHELINȚA 247 199 219 180 134 135 99 80 91 

Total 
JUDEȚUL 
COVASNA 

6981 6613 5746 5048 4497 3612 3104 2852 4348 

Tabel nr. 5 -  Numărul șomerilor înregistrați în perioada 2012—2020 (Sursa: Tempo Online) 

 

 

 

Figura nr. 7 - . Evoluția numărului de șomeri în perioada 2012-2020 (Sursa: Tempo Online, 
2021)  
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Figura nr. 8 - Repartizare pe sexe a șomerilor în perioada 2012-2020 (Sursa: Tempo Online, 2021)  

 

I.3. Terenuri și locuințe 
 

Comuna Ghelința se întinde pe o suprafață de 11.000 ha, din care 541 ha (4,91%) teren 

intravilan și 10.459 (95,08%) ha teren extravilan.  

Fondul funciar - este constituit din terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul 

pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, cooperatist, obștesc etc.) din 

care fac parte.  

Conform datelor statistice din anul 2020, fondul funciar total al comunei este de 11.028 ha 

și cuprinde:  

 Terenuri agricole totale: 3.610 ha, aceste terenuri includ: 

o Terenuri arabile: 1.595 ha  

o Pășuni 1.246 ha  

o Fânețe: 714 ha  

o Livezi și pepiniere pomicole 55 ha 

 Terenuri neagricole: 7.418 ha, aceste terenuri includ:  

o Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră: 7.237 ha 
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o Teren acoperit cu ape, ape cu stuf: 32 ha  

o Căi de comunicații și căi ferate: 60 ha  

o Terenuri ocupate cu construcții și curți: 87 ha  

o Terenuri degradate și neproductive: 2 ha 

Terenurile agricole în cele mai multe cazuri sunt proprietăți private ale persoanelor fizice, doar 

106 de hectare din 3.610 de hectare este proprietatea unității administrativ-teritoriale, precum 

alte 180 de hectare sunt deținute de persoane juridice.  

Pădurile și terenurile cu vegetație forestieră fac parte atât din domeniul public, cât și cel privatt 

al statului (482 de ha), al UAT Comuna Ghelința (42 de hectare) sau sunt proprietăți private a 

persoanelor fizice (4990 de hectare). Totodată 1.723 de hectare de pădure și teren cu vegetație 

forestieră este proprietate obștească/cooperatistă.  

Terenurile ocupate cu construcții și  curți sunt în mare parte proprietăți private a persoanelor 

fizice (87 de hectare), a persoanelor juridice din comună (11 de hectare). Doar 2 de hectare fac 

parte din proprietatea publică a comunei Ghelința.  

Conform datelor statistice TempoOnline în anul 2020 sunt 1964 locuințe existente în comuna 

Ghelința.  

În anul 2020 au fost eliberate 17 autorizații de construire, 3 autorizații de desființare și 26 

certificate de urbanism. 

 

I.4. Infrastructură de transport și tehnico-edilitară 
 

Infrastructură rutieră 

Drumurile modernizate recent sunt: 

 Asfaltarea drumului județean 121F - 3 km 

 Asfaltarea drumului comunal - 7, 5 km 

 Modernizarea drumului spre satul Hilib - 3 km 

 DC7 Zăbala – Harale – în curs de asfaltare 
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În total, în posesia Comunei Ghelința există 37 km drumuri comunale, din care aproximativ 10 

km sunt asfaltate, alte 9 km sunt drumuri pavate și restul sunt drumuri de pământ și agricole. 

 

Infrastructură de transport 

Transportul public se 

desfășoară pe drumuri 

publice, comuna fiind 

străbătută de DJ 121F 

din direcția comunei 

Catalina, fără circulație 

de tranzit și DC7 cu 

circulația de tranzit de la 

comuna Ojdula (satul 

Hilib) și comuna 

Zăbala. Acest drum face 

legătura între satul 

Harale și centrul de 

comună Ghelința.  

         Harta nr. 2 – Infrastructura de transport în zona comunei Ghelința 

Transportul de călători nu este organizat în interiorul comunei din cauza lipsei cererii, însă 

pentru a face legătura cu celelalte localități învecinate există transportatori de persoane cu 

scopul de a deservi activitățile economice și sociale ale populației locale. Autobuzele regulare 

circulă dimineața și după masa de la Ghelința până la Târgu Secuiesc, astfel 4 autobuze cu rute 

tur-retur deservesc zilnic populația comunei, transportând navetiștii care lucrează în Municipiul 

Târgu Secuiesc. Dimineața și după masa există o cursă de autobuz pentru elevii care învață la 

Târgu Secuiesc. Pentru muncitorii care fac naveta la fabricile de confecții din zonă există 

autobuze speciale puse la dispoziția acestora de către angajatori. Tot la nivelul comunei mai 

există și firme care se ocupă de transportul de mărfuri. 
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În Comuna Ghelința există rețea de televizor prin cablu, rețea de internet cu fibră optică și o 

bună acoperire a semnalelor GSM, necesare funcționarii rețelelor de telefonie mobilă. 

Alimentare cu apă 

Necesarul de apă potabilă pentru gospodării este asigurat în prezent prin sistemul de apă 

potabilă a comunei. Lucrările la sistemul de apă potabilă au fost implementate pe terasa 

pârâului Ghelința. Amplasamentele nu au fost influențate de regimul hidrografic al pârâului, 

însă albia minoră a suferit o adâncire pe zona adiacentă lucrărilor datorită exploatărilor de 

balast pe parcursul deceniilor. Bazinul hidrografic al localității este râul Negru, respectiv pârâul 

Ghelința. 

In cursul anului 1989 ISPIF București a cercetat zona Ghelința pentru găsirea unei surse de apă 

potabilă. În final, lângă moara de jos din Ghelința s-a realizat forajul F1, a cărui debit s-a 

dovedit suficient pentru asigurarea necesităților locale. Paralel cu construirea sistemului de apă 

potabilă a comunei, localitatea Ghelința a fost alimentată cu apă, rezultat prin captări de izvoare 

de coastă într-o rază de cca. 1-3 km îndepărtare, care însă nu a fost potabilă. Calitatea apei a 

variat și devenit încărcat cu sedimente și materiale organice impropriu folosirii că apă potabilă. 

Calitatea apei nu a satisfăcut cerințele STAS 1342-91, mai ales în timpul ploios. Nivelul 

stratului apei subterane pe teritoriul localității a scăzut din cauza exploatării balastului din albia 

pârâului Ghelința, puțurile private au rămas fără apă în general. 

Sistemul de stocare a apelor reziduale a remarcat posibilitatea poluării apelor subterane prin 

exfiltrații. Situația după executarea proiectului arată în felul următor: sursa de apă potabilă a 

rămas forajul F1 executat de ISPIF, unde starea forajului a fost bună, fiind în incinta unui teren 

particular îngrădit. Terenul din zonă este folosit că fâneață. Comuna Ghelința, ca beneficiar al 

acestui proiect, a asigurat un grup de mentenanță al sistemului de alimentare cu apa, al 

instalațiilor electrice și hidraulice, precum și efectuarea încasărilor și cheltuielilor. Majoritatea 

caselor de locuit private dispun de instalații sanitare interioare (WC, baie cu apa caldă) și dispun 

de canalizări proprii în bazine de stocare vidanjabile.  

Rețeaua de canalizare 

Comuna Ghelința dispune de un sistem de canalizare de 8 km lungime, fără stație de epurare 

corespunzătoare legii, ca urmare sistemul de canalizare nu este funcțional. Apele reziduale din 
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gospodării sunt colectate în fose septice proprii, care însă nu sunt acceptabile din punct de 

vedere al protecției mediului și al sănătății umane.  

Rețeaua colectoare principală de canalizare a fost extinsă pe o lungime de 11.000 m, însă fără  

a fi rezolvată racordarea gospodăriilor la aceasta. 

LOCUINȚE CONVENȚIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAȚII ȘI DEPENDINȚE LA 
RECENSAMANTUL DIN ANUL 2011 ÎN COMUNA GHELINȚA 

Numărul 
locuințel

or 
convenți

onale 

Locuințe care dispun de: Locuințe convenționale 
care au: 

Alimentare 
cu apă în 
locuință 

Instalație de 
canalizare în 

locuință 

Instalație 
electrică 

Încălzire 
centrală 

Bucătărie 
în locuință 

Baie  în 
locuință 

Nr. 

% 
față 
de 

total 

Nr. 

% 
față 
de 

total 

Nr. 

% 
față 
de 

total 

Nr. 

% 
față 
de 

total 

Nr. 

 % 
față 
de 

total 

Nr. 

 % 
față 
de 

total 
1895 1.551 81.8 1.366 72.1 1.860 98.2 207 10.9 1.725 91 1.117 58.9 

Tabel nr. 6 - Dotarea locuințelor cu instalații și dependințe la recensamantul din anul 2011 în 

comuna Ghelința 

Conform datelor recensământului din 2011, în Comuna Ghelința aproape 82% din locuințe sunt 

alimentate cu apa potabilă, aproximativ 72% sunt racordate și la sistemul de canalizare, 98,2% 

la sistemul național de electricitate, 10,9% din locuințe are și încălzire centrală, 91.0% sunt 

dotate cu bucătărie și 58.9% cu baie (Recensământ 2011).  

De la data recensământului din 2011, Comuna Ghelința s-a dezvoltat în mai multe dimensiuni, 

respectiv și în perspectivele sus-menționate, însă datele centralizate despre situația actuală nu 

sunt disponibile la nivel local. În concluzie, putem afirma că în Comuna Ghelința condițiile de 

trai decent au ajuns la nivelul orașelor mici din județul Covasna. 

Dezvoltarea sistemului de apă și apă uzată este o necesitate identificată și în Masterplanul 

actualizat-Programul de investiții privind infrastructura prioritară. Conform documentului, 

atât rețele de apă, cât și cele de apă uzată sunt mai eficiente dacă sunt asigurate de către 

operatori regionali. În programul POS Mediu 2007-2013, s-au stabilit investiții prioritare 

pentru localitățile principale din județ (Municipiul Sfântu-Gheorghe, municipiul Târgu-

Secuiesc si orașele Întorsura Buzăului si Covasna), care urmau să facă parte din viitorul 

operator regional. Aceste investiții au fost considerate o prioritate atât în Faza Prioritară (Faza 

I) cât și în Faza Ulterioara (Faza II). În acest moment, în județ se mai derulează lucrări de 
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construcție pentru implementarea măsurilor de reabilitare și extindere a sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare în orașul Întorsura Buzăului, aparținând Fazei I, lucrările din 

celelalte 3 orașe fiind încheiate. Astfel, la stabilirea investițiilor actuale prioritare s-a ținut cont 

de cele stabilite in Masterplanul anterior, investițiile trecute in Faza II devenind prioritare 

pentru revizia Masterplanului. În prezenta revizie a acestuia, atât pentru componenta de apă, 

cât și cea de canalizare, s-a optat pentru construirea unor sisteme centralizate. Astfel județul 

Covasna s-a împărțit in 5 mari zone de alimentare cu apă, grupate în jurul localităților Sfântu-

Gheorghe, Târgu-Secuiesc, Întorsura Buzăului, Covasna și Baraolt, sistemele de alimentare cu 

apă, urmând să fie extinse. Din punct de vedere al canalizării, au fost definite 22 clustere, 

respectiv 23 de aglomerări, din care au fost selectate pentru intervenții cele cu o populație 

echivalentă mai mare de 2000 l.e., corelând intervențiile astfel, încât zonele respective să 

beneficieze de servicii de apă – canal. 

S-a urmărit astfel eficientizarea operării și întreținerii rețelelor de apă – canal, dar și a stațiilor 

de tratare a apei și de epurare. S-a considerat că, din punct de vedere al exploatării și al 

costurilor, este mult mai eficientă existenta unei singure stații de epurare la nivel zonal, decât 

mai multe SE, care funcționează independent, cu costuri și eficiență discutabilă. De asemenea, 

s-a stabilit că, din punct de vedere energetic și economic, este mai eficientă existența unei 

singure stații de tratare a apei brute, care să furnizeze apă potabilă în zonă, la parametrii de 

calitate specificați în normative. 

Comuna Ghelința este alăturată Zonei Majore de alimentare cu apă potabilă Târgu Secuiesc 

pentru asigurarea apei potabile în comună.  

Toate investițiile propuse pentru UAT Comuna Ghelința în Etapa II. se vor realiza cu finanțări 

din POIM 2021-2023. 



 

36 | P a g e  
 

Lucrări previzionate: 

 

Tabel nr. 7 -  Investiții previzionate pentru înființarea rețelei alimentare de apă potabilă  

(Sursa: Masterplanul actualizat-Programul de investiții privind infrastructura prioritară) 

 

În cea ce privește lucrările de canalizare, investițiile propuse pentru Aglomerarea Ghelința în 

Etapa II. se vor realiza tot cu finanțare prin POIM 2021- 2023. Conform Masterplanului 

actualizat, pentru comuna Ghelința sunt previzionate următoarele investiții:   

 

Tabel nr. 8 - Investiții previzionate pentru înființarea rețelei de canalizare și a spațiilor de 
epurare a apei menajere (Sursa: Masterplanul actualizat-Programul de investiții privind 

infrastructura prioritară) 
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În privința apei uzate s-au evaluat opțiunile posibile pe baza topologiei sistemelor existente, a 

distanțelor între localități, a topografiei terenului, a mărimii localităților conectate și a 

posibilităților de dezvoltare a acestora. În realizarea sistemului de apă uzată din Județul 

Covasna s-au propus 22 de clustere, incluzând mai multe aglomerări pentru sistemele de apă 

uzată în județ. UAT comuna Ghelința alcătuiește Aglomerarea Ghelința, care face parte din 

Clusterul Ghelința.  

In vederea stabilirii măsurilor investiționale în sistemele de apă uzată pentru județul Covasna, 

au fost avute in vedere următoarele elemente:  

- Respectarea standardelor CE si a Directivei 91/271/CEE;  

- Asigurarea accesului populației la serviciile de canalizare - epurare;  

- Asigurarea calității precum și a disponibilității serviciilor de canalizare – epurare ape uzate 

conform principiilor eficienței maxime a costului și calității în operare, precum și a 

suportabilității de către populație;  

- Îmbunătățirea securității in exploatare prin înlocuirea conductelor cu defecte structurale;  

- Infrastructura existentă a sistemelor de apă potabila și a celor de apă uzată;  

- Alte considerente ale Operatorului Regional și ale ADI;  

- Recomandările AM și Jaspers. 

Finanțarea necesară, atât pentru apă, cât și pentru apă uzată va fi asigurată din Programul 

Operațional Infrastructură Mare (2021-2023).   

În momentul elaborării prezentului document strategic în întreaga comună nu există rețea 

publică de apă și apă uzată, unele locuințe fiind alimentate cu apă din surse proprii (fântâni), 

iar apa uzată este tratată individual, prin fose septice private.  

 

Eficiență energetică, iluminatul public 

În conformitate cu legislația in vigoare, funcționarea și întreținerea sistemului de iluminat 

public le revin primăriilor locale. Toate cheltuielile cu privire la aceste sarcini (cheltuieli de 
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energie electrica, întreținere, respectiv modernizare) vor fi finanțate de către primăriile locale. 

În Comuna Ghelința sistemul de iluminat public existent înainte de modernizare a conținut 

corpuri de iluminat stradal depășite din punct de vedere tehnic și surse de lumină cu vapori de 

mercur, vapori de sodiu cu un consum de energie electrică deosebit de ridicat (SF 2018). 

În comună există rețea de electricitate din anul 1965 la care nu s-au făcut reparații majore până 

în 2018 și care asigură sursa de energie necesară tuturor locuitorilor din comună. Înainte de 

modernizarea sistemului de distribuție a energiei electrice, au fost în funcție 6 posturi de 

transformator, care însă nu au putut să satisfacă cererea, care era mult mai mare decât în vremea 

instalării sistemului. 

Referitor la sistemul de distribuție a energiei electrice, au fost executate modernizări, respectiv 

schimbarea a celor 6 transformatori și punerea în funcțiune a încă 8 transformatori noi pe 

teritoriul Comunei Ghelința în anii 2018 și 2019. Pe toate străzile există rețele aeriene de 0,4 

kV (de joasă tensiune), la care se racordează fiecare consumator. Liniile de 110 kV cât și cele 

de distribuție de joasă tensiune sunt montate pe stâlpi din beton.  

În comuna Ghelința nu a fost construită rețeaua de gaze naturale. Acest lucru se datorează mai 

ales prețului destul de ridicat al gazelor naturale, precum și faptului că comuna se situează în 

zona montană acoperită de păduri, de unde materialul lemnos este accesibil la un preț mai 

avantajos.  

 

Gestionarea deșeurilor 

Comuna Ghelința este membru al Asociației ADI ECO SEPSI care a fost înființată în anul 2008 

cu scopul organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a 

serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ 

teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes 

zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării sistemelor de utilități 

publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului (SEPSI 2008). ADI 

ECO SEPSI asigură cadrul legal în vederea implementării sistemului integrat de gestionare a 

deșeurilor, asigurând o colaborare între localitățile membre ale asociației în vederea atingerii 
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obiectivelor regionale delegate. Asociația ECO-Sepsi a delegat gestiunea serviciilor 

operatorului Tega SA, operator regional în județul Covasna. (ecosepsi.ro) 

La nivelul Comunei Ghelința funcționează colectarea selectivă a deșeurilor de la persoanele 

fizice și juridice. Firma TEGA colectează deșeurile pe raza Comunei Ghelința o dată pe 

săptămână. Gospodăriile și agenții industriali sunt dotați cu pubele individuale. În instituțiile 

publice colectarea deșeurilor este realizată selectiv. În privința salubrizării s-au făcut demersuri 

de colectare organizată a deșeurilor menajere prin implicarea în diferite acțiuni inclusiv a 

elevilor din școala locală, dar modul de depozitare a deșeurilor lasă de dorit, mai ales în cazul 

platformei de depozitare, amplasată pe malul pârâului Ghelința. În acest sens, trebuie făcute 

demersuri privind îngrădirea platformei de deșeuri pentru diminuarea priveliștii dezolante, mai 

ales de pe drumul spre zonele de agrement. Trebuie schimbată mentalitatea populației privind 

colectarea și depozitarea deșeurilor, educarea acestora pentru a nu lăsa deșeurile în zonele de 

pășune, pe malurile pârâului, pe zone agricole. 

 

I.5. Servicii publice   
 

În Comuna Ghelința există mai multe clădiri publice, care se află în diferite stări fizice, fie 

modernizate și termoizolate, fie fără termoizolare: 

Tip clădire Denumire Suprafața utilă 

Publică Sediul primăriei 269,95 

Publică Școala nr. 1 1.019 

Publică Școala nr. 2 524 

Publică Căminul cultural 612,84 

Publică Sala de Sport, vestiar, grup 

sanitar 

1.260 

Publică Dispensarul medical 348,8 

Publică Grădinița 482 

Publică Sala de Sport 162 
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Publică Școala Harale 192 

Publică Popicărie 914 

Publică Casă Mortuară 171,84 

Publică Casă Mortuară Ladia 135,6 

Publică Căminul cultural Harale 236 

Publică Piața agroalimentară 610 

Publică Clădirea pompieri 100 

Publică Poliția 120 

Total  7.154 

Tabel nr. 9 – Lista clădirilor publice în comuna Ghelința 

Sursa: Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Comunei Ghelința, 2020 

Autoritățile administrației publice locale se găsesc în satul Ghelința, sediul primăriei se află în 

satul Ghelința, într-o clădire impozantă, construită în anii 1870. 

Administrația comunei este reprezentată prin consiliul local și primărie. Consiliul local este 

format din 17 consilieri, având 3 comisii de specialitate. 

Numărul total al lucrătorilor instituției este 74 persoane, conform organigramei aparatului de 

specialitate al primarului, actualizat prin HCL nr. 25/2021.  

Din cele 74 posturi ocupate: 

- nr. total funcții publice: 23 

- nr. total funcții publice de conducere: 1 

- nr. total funcții publice de execuție: 22 

- nr. total funcții contractuale de execuție: 19 

- nr. total de demnitari: 2 

- nr. total de posturi potrivit art. III. Alin. (2) din OUG 63/2010: 30 

Comuna are un post de poliție cu 5 polițiști. 
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I.6. Arii naturale protejate:  
 

 

Aria naturală protejată Oituz-Ojdula 

 

Situl este localizat în județului Covasna, la 

graniţa cu județele Bacău și Vrancea, în 

bazinul râului Oituz, în vecinătatea comunei 

Ghelința.  

 

 

Harta nr. 3 - Localizarea ariei naturale protejate 
Oituz-Ojdula (Sursa: oituz-ojdula.ro) 

 

Tipuri de habitate de interes comunitar:  

9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum: Se află la altitudini cuprinse între 850–1400 

m. Stratul arborilor compus din molid, fag, brad în proporţii variate, cu rare exemplare de 

mesteacăn, scorus. Stratul arbuștilor: cu rare exemplare de Ribes uva-crispa, Lonicera nigra 

s.a. Stratul ierburilor conține specii ca Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, 

Vaccinium myrtillus. Conform formularului standard, starea de conservare a habitatului este 

bună, suprafața totală a habitatului având o acoperire de 23,9% a sitului. 

9130 Păduri de fag de tip Asperulo – Fagetum: Găsim acest habitat la altitudini situate între 

300–800 m. Stratul arborilor este compus din fag sau cu amestec redus de carpen, gorun, cireş, 

paltin de munte, ulm. Stratul arbuştilor este compus din Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Evonymus europaeus. Stratul ierburilor conţine speciile Galium odoratum, Asarum 
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europaeum, Carex pilosa. Conform formularului standard starea de conservare a habitatului 

este bună, iar suprafața totală a habitatului are o acoperire de 0,4% a sitului. 

9410 Păduri acidofile de picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea: În mod 

natural se situează între altitudini de 1200-1800 m. Molidul este specia dominantă absolută, 

adeseori fiind prezentă alături de fag şi brad alb, scoruş, plop tremurător, paltin de munte. 

Stratul arbuştilor este reprezentat de afini, merişor, iarbă neagră. Stratul ierbos este compus din 

deşampsia flexibilă, măcrişul iepuresc, feriga femeiască. Conform formularului standard starea 

de conservare a habitatului este bună, suprafața totală a acestuia are o acoperire de 7,5% a 

sitului. 

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae): Apar la altitudini de 800-1600 m. Întâlnim aici frasin, paltin de 

munte, tei pucios, fag, brad, tisă. Dintre arbuşti menţionăm cornul, salba moale, caprifoiul 

negru. Dintre plantele ierboase întâlnim zburătorul, telekia, feriguţa de stâncă fragilă. Conform 

formularului standard starea de conservare a habitatului este bună, iar suprafața totală a 

habitatului are o acoperire de 0,1% a sitului. 

91V0 Păduri dacice de fag Symphito – Fagion: Se poate întâlnii la altitudini între 600-1400 

m. Stratul arborilor este compus din molid, fag, brad, paltin de munte, ulm de munte. Stratul 

arbuştilor se compune din Sambucus racemosa, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum. 

Stratul ierburilor şi subarbuştilor este format din specii ale florei de mull (Dentaria glandulosa, 

Galium odoratum). Conform formularului standard starea de conservare a habitatului este bună, 

suprafața totală a acestuia având o acoperire de 48,4% a sitului. 

Datorită condiţilor de relief şi a condiţiilor geomorfologice, această zonă este un important 

habitat de iernat pentru ursul brun (Ursus arctos). Celelalte carnivore mari de importanţă 

comunitară din sit sunt lupul (Canis lupus) și râsul (Lynx lynx). Dintre speciile de lilieci de 

interes comunitar, pe formularul standard al sitului apare liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus 

hipposideros). La aceste specii de faună de importanţă comunitară se mai adaugă speciile de 

amfibieni, reprezentate de buhaiul de baltă (Bombina variegata) şi tritonul cu creastă (Triturus 

cristatus). 
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Specii de interes comunitar:  

Triturus cristatus (Triton cu creastă) face parte din genul Triturus a familiei Salamandridae. 

Este o specie vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată. Reducerea locurilor de reproducere 

a afectat mult această specie,acesta fiind mai pretenţios decât celelalte specii de tritoni. Trăieşte 

prin bălţile şi iazurile din regiunile de câmpie până în zona subcarpatică, ascunsă printre 

tulpinile plantelor acvatice. Intră în apă în martie şi, în funcţie de nivelul acesteia, poate rămâne 

acolo până în lunile mai-iunie. Conform formularului standard, tritonul cu creastă este în stare 

bună de conservare în situl Oituz-Ojdula. 

Bombina variegata (Buhai de baltă cu burtă galbenă) face parte din familia Discoglossidae. 

Caracteristic acestei specii este secreţia glandulară, extrem de toxică. Trăieşte de preferinţă în 

ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa şi spre seară. Este printre primele specii de 

amfibieni ce ocupă zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de 

drumuri, etc.), unde se formează bălţi temporare. Conform formularului standard, buhaiul de 

baltă cu burtă galbenă este în stare bună de conservare în situl Oituz-Ojdula. 

Rhinolopus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă), specie de liliac din familia Rinolofide 

(Rhinolophidae), este cea mai mică specie a genului Rhinolophus din România. Se întâlnește 

în zona de dealuri și coline, lipsind însă de la munte. Este locuitor al peșterilor, minelor 

abandonate, pivnițelor, scorburilor. În România este evidentă o scădere a numărului său în 

ultimii ani, mai ales din cauza distrugerii habitatului, dezvoltării turismului neorganizat. 

Conform formularului standard, liliacul mic cu potcoavă este în stare bună de conservare în 

situl Oituz-Ojdula. 

Specia Ursus arctos (Ursul brun) aparţine clasei Mammalia, ordinului Carnivora, familiei 

Ursidae. Ursul brun din România aparţine subspeciei Ursus arctos arctos. Este un mamifer 

carnivor de talie mare, un animal plantigrad, urmele sale neputând fi confundate cu ale altui 

animal, din cauza mărimii lor. Atât la picioarele din față, cât şi la cele din spate, are câte 5 

degete. Conform formularului standard, ursul este în stare bună de conservare în situl Oituz-

Ojdula. 
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Specia Canis lupus (lupul) aparţine clasei Mammalia, ordinului Carnivora, familiei Canidae. 

Lupul din România aparţine subspeciei Canis lupus lupus. Este un mamifer carnivor, o specie 

monogamă, perechile se formează din decembrie până în februarie, când are loc împerecherea. 

Simţurile cele mai dezvoltate ale lupului sunt văzul şi auzul, dar şi mirosul său este bine 

dezvoltat. Conform formularului standard, lupul este în stare bună de conservare în situl Oituz-

Ojdula. 

Specia Lynx lynx (Râsul) aparţine clasei Mammalia, ordinului Carnivora, familiei Felidae. 

Râsul din România aparţine subspeciei Lynx lynx lynx. Când este speriat sau atacat, pufăie 

spre adversar şi mârâie ca şi pisica, în perioada împerecherii miaună asemănător cu pisicile. 

Cele mai dezvoltate simţuri ale sale sunt văzul şi auzul. Conform formularului standard, râsul 

este în stare bună de conservare în situl Oituz-Ojdula. 

 

Aria naturală protejată ROSCI0374 Râul Negru 

 

Lângă municipiului Târgu Secuiesc se află o arie naturală protejată, care face parte din rețeaua 

Natura 2000. Este vorba de Aria naturală protejată ROSCI0374 Râul Negru, amplasată în 

afara intravilanului municipiului Târgu Secuiesc, dar parțial pe teritoriul administrativ al 

acestuia, în vecinătatea comunei Ghelința. Aria ROSCI0374 Râul Negru este localizată pe 

teritoriul UAT: Târgu Secuiesc, incluzând și satul Lunga, Sânzieni cu satele Sânzieni, Cașinu 

Mic, Petriceni, Valea Seacă, Lemnia include satul omonim, Ojdula cu satele Hilib și Ojdula, 

Catalina cu localitățile Catalina, Hătuica, Imeni, Mărcușa și Mărtineni, Zăbala din care fac 

parte Zăbala, Peteni, Surcea și Tamașfalău, Brateș, care include satele Brateș, Pachia, Telechia, 
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Boroșneu Mare cu localitățile Boroșneu Mare, Boroșneu Mic, Dobolii de Sus, Leț, Țufalău, 

Valea Mică, Zagon cu satele Zagon și Păpăuți, Reci incluzând satele Reci, Aninoasa, Bita și 

Saciova, precum și comuna Poian, cu satele Poian și Belani. Prezența unui număr important de 

localități, majoritatea rurale, cu teritoriu în aria protejată înseamnă pe de o parte un consum 

important de resurse naturale, terenuri utilizate în scop agricol, resurse de apă, lemn, balast, iar 

pe de altă parte o serie de probleme legate de traficul rutier, depozitarea deșeurilor, eliminarea 

apelor uzate etc.  

 (sursa: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-01-25_PM_Raul_Negru.pdf).  

Relieful ariei este de tip depresionar, având o altitudine medie de 500 m. Din punct de vedere 

al localizării geografice, aria naturală protejată ROSCI0374 Râul Negru se află la coordonatele 

45º52’15” latitudine nordică și 26º04’01” longitudine estică. Accesul în aria naturală protejată 

ROSCI0374 Râul Negru se face pe următoarele drumuri: drumul comunal 9, drumul comunal 

9A, drumul comunal 11, drumul comunal 7, drumul județean 114, drumul județean 121, drumul 

județean 121A, drumul județean 121E, drumul județean 121F, drumul național 11, drumul 

național 11B, drumul național 13E, drumul național 2D. Limita ariei naturale protejate 

ROSCI0374 Râul Negru este în nord reprezentată de intravilanul localităților Poian, Lemnia, 

Brețcu și Mereni. Limita vestică a ariei naturale protejate ROSCI0374 Râul Negru se 

învecinează cu drumul național 11B respectiv drumul național 11 și limita intravilanului 

localităților Mărcușa, Mărtineni, Hătuica, Catalina, Târgu-Secuiesc, Lunga, Sânzieni, Valea 

Seacă și Cașinu Mic. Limita sudică a ariei naturale protejate ROSCI0374 Râul Negru este 

reprezentată de pârâul Zagon și intravilanul localităților Leț și Telechia. La est aria naturală 

protejată ROSCI0374 Râul Negru se învecinează cu cursul Râului Negru, drumul comunal ce 

leagă Telechia de Surcea și intravilanul localităților Chiuruș, Pachia, Păpăuți, Surcea, 

Tamașfalău, Brateș și Peteni. 
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Rezervația naturala Tișița 

 

În județul învecinat Vrancea  se situează Cheile Tișiței, o rezervație naturală din Munții 

Vrancei. Rezervația naturala Tișița, de tip mixt, desemnata ca atare prin HG 2151/2004, 

cuprinde bazinul mijlociu si inferior al pârâului Tișița. Aria protejata cuprinde cea mai mare 

parte a bazinului hidrografic al Tișiței înglobând un imens tezaur de elemente fito- și 

zoogeografice, geologice și ansambluri peisagistice, unite într-un sistem de mare valoare 

științifică. Se remarcă abundența speciilor de plante alpino-carpatice, alpino-boreale, atlantice 

și endemic-carpatice. Varietatea peisajului este accentuată de diversitatea structurii 

petrografice de vârstă miocena (compuși carbonatici, radiolarite, conglomerate cu elemente 

verzi). Relieful este caracterizat printr-o puternica fragmentare tectonică și hidroerozională, 

care, îmbinată cu succesiunea mișcărilor epirogenetice pozitive, a condus la geneza platformei 

de eroziune de 1500 m si detașarea unor piscuri semețe, situate pe cumpenele de ape menționate 

mai sus.  Văile sculptate prezintă o mare energie de relief, fiind înguste și adânci de 500-600 

m iar Cheile Tișiței au un aspect de canion, alternând bazinete depresionare ca, de exemplu, 

"La Pandar" ( la gura pr. Vascaria ) și lunci de mare frumusețe, pe sectorul mijlociu al celor 

doua Tișite. De remarcat este faptul că, datorită intervenției antropice din trecut (construirea 

căii ferate forestiere si, ulterior, înlocuirea acesteia cu drumul forestier care, parțial, urmează 

vechiul terasament), Cheile Tișiței au devenit accesibile, în timp ce sectorul de la "Tunelul 

mare" (între Tișița Mică și Tișița Mare), pe o lungime de 1,5 km, este și în prezent nealterat și 

inaccesibil, lărgimea cheilor variind de la 3-4 m până la 10 m, albia Tișiței Mari prezentând 

numeroase praguri și repezișuri. Din punct de vedere stațional, relieful prezintă o mare varietate 

de unghiuri de pantă, de la terenuri relativ plane, în luncile Tișițelor, până la abrupturile cheilor, 
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marcate de numeroase brâne și polițe structurale: Râpa Caprei, Altarul Tișiței, Peretele 

Porcului, Condratu și Tisaru. Deosebit de complexă și bogată, structura geologică este formată 

din depozite sedimentare marine, care datează de la sfârșitul erei mezozoice, aparținând unității 

marginale a flișului carpatic.  

  



 

48 | P a g e  
 

II. VIAȚA CULTURALĂ ȘI COMUNITARĂ 
II.1. Mediul social 

II.1.1. Viața comunitară, problemele comunității 

 

În evaluarea calității vieții comunității, nu ne putem baza în totalitate pe date statistice 

obiective, ci mai mult pe experiențele acumulate pe teren, bazându-ne pe observațiile de 

specialitate. Sursa cea mai importantă a analizei este constituită de interviurile și forumurile 

realizate cu liderii de opinie din comunitate. 

Așa cum am prezentat în secțiunile anterioare, majoritatea locuitorilor este de etnie maghiară, 

existând totodată o minoritate de etnie română precum și o comunitate de etnie rromă.  

Din punct de vedere al religiei, comunitatea locală este formată dintr-o parte însemnată de  

romano-catolici, însă și bisericile neoprotestante sunt prezente în localitate.  

Istoria comunei, procesele dintre cele două războaie mondiale și perioada socialistă și-au pus 

amprenta pe prezentul și viitorul comunității locale. 

Una dintre problemele locale, care conduce la dezintegrarea comunității, este fenomenul 

migrației tinerilor, care este caracteristic la nivel regional și național, tinerii, în speranța unui 

trai mai bun, pleacând la muncă în străinătate, asumându- își astfel copii mai puțini, și există și 

exemple când aceștia nici nu se mai întorc, se stabilesc în țările de reședință. 

Mulțumită inițiativelor organizațiilor și datorită sprijinului și atitudinii pro-active a 

administrației publice locale, viața culturală și comunitară din comuna Ghelința poate fi 

considerată una bogată, cu evenimente de înalt nivel, care deseori depășesc hotarele comunei 

atrăgând participanți de pe plan național și internațional. Putem spune că viața comunitară este 

pe drumul cel bun, inițiativele actuale însă trebuie sprijinite și se arată necesitatea lansării unor 

noi acțiuni în acest domeniu. 

Conflictele etnice nu sunt caracteristice în comuna Ghelința, comunitățile de diferite etnii și 

situații socio-economice conviețuind fără probleme în comuna vizată.  
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În comuna Ghelința sunt înregistrate următoarele organizații fără scop patrimonial:  

Denumire Nr. ordine în 
Registrul 

asociațiilor și 
fundațiilor 

Adresă Reprezentant legal Scopul  

ASOCIAȚIA 
CERCETASILOR DIN 
GHELINȚA 

11327/A/2013 GHELINȚA 
NR.845 

ILYES LENKE, PAKÓ 
ZSOLT-GÁBOR, 
KERTÉSZ ATTILA 

Ocrotirea si promovarea intereselor si drepturilor tinerilor din Ghelinta; dezvoltare 
comunitara; contribuire la dezvoltarea socio-economică a comunei; educație 
intelectuala si religioasa; asigurarea calității in programe de/pentru tineret; generarea 
și promovarea turismului pentru tineret; colaborarea cu bisericile istorice și cadrele 
didactice in vederea păstrării nealterate a tradițiilor religioase și culturale; 
colaborarea cu alte asociații autohtone sin din străinătate; organizarea de manifestări 
specifice pentru atingerea obiectivelor; organizarea de tabere, excursii, drumeții, 
programe de protecția mediului, programe de combatere a drogurilor, programe care 
întrețin o condiție fizica bună; redactarea si editarea unor reviste, cărți, broșuri etc.; 
activități pentru obținerea unor dotări infrastructurale pentru organizații de tineret si 
locații comunitare pentru tineret, centre de tineret; realizarea unor materiale 
documentare culturale și religioase in diferite surse mediatizate: radio, posturi TV, 
film de scurt metraj, articole de ziare, etc; organizare schimburi de experiență; 
dezbateri, programe, seminarii, expoziții, excursii, concursuri organizate pentru 
îndeplinirea scopului asociației; sprijinirea relațiilor cu organizații de tineret din tara 
sau străinătate, respectiv acordarea sprijinului material in înfăptuirea acestora; 
sprijinirea materiala sau infrastructurala a diferitelor cercuri sau a altor activități de 
tineret; ajutorarea tinerilor cu o stare materiala slabă, a celor orfani; organizarea si 
sprijinirea cercului de cercetași; organizarea vizitării familiilor mari cu ocazia 
sărbătorilor de crăciun și de paști și sprijinirea materiala a acestor familii; alte 
activități care slujesc dezvoltarea materiala, religioasa si morala a Asociației 
Cercetașilor din Ghelința. 

ASOCIAȚIA CLUB 
SPORTIV NEMERE 
SPORTKLUB 
EGYESÜLET 
GHELINȚA-GELENCE 

8533/A/2001 GHELINȚA nr.738 KOCSIS IOAN, OLÁH 
IOAN, KICSID BÉLA 

Urmărește promovarea si sprijinirea activităților sportive din comuna Ghelința, 
reprezentarea acesteia la diferite manifestări sportive în țara și peste hotare. 
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" ASOCIAŢIA 
GELENCEI IFJÚSÁGI 
SZERVEZET - GISZ - 
ASOCIAŢIA DE 
TINERET DIN COMUNA 
GHELINŢA 

631/A/2021 COMUNA 
GHELINȚA NR. 
1231 

TAMÁS ISTVÁN Ocrotirea şi promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor şi studenților. 

ASOCIATIA DE DANS 
POPULAR 
"BURUSNYÁN" 

24272/A/2016 COMUNA 
GHELINȚA 
NR.738 

PAKÓ MELINDA Ocrotirea și promovarea intereselor și drepturilor comunității din localitatea 
Ghelința dezvoltare comunitară , contribuire la dezvoltarea socio-economică a 
județului, educație intelectuală. 

ASOCIAȚIA DE DANS 
POPULAR ZERNYEALJ 
- ZERNYEALJI 
NÉPTÁNCEGYÜTTES 

24690/A/2017 GHELINȚA 
NR.706 

PAP ERZSÉBET-
KINGA 

Are scopul de a urmări promovarea valorilor culturale și morale a tradițiilor populare 
maghiare, promovarea valorilor turistice ale comunei Ghelința, promovarea 
cooperării locale, regionale, naționale și europene, organizarea de acțiuni cu caracter 
cultural, sportiv, umanitar și social menite să contribuie la propagarea imaginii si 
cunoașterii comunei Ghelința și a tradițiilor acestora pe plan național și internațional; 
promovarea, stabilirea și dezvoltarea contactelor internaționale, schimburi 
interculturale cu alte organizații similare, apărarea și întreținerea monumentelor 
istorice, culturale ale comunei și zonelor învecinate 

ASOCIATIA FEJÉREK 24701/A/2017 GHELINȚA 
NR.1373 

FEJÉR LAJOS Asociația urmărește sprijinirea directă a crescătorilor de bovine în vederea ridicării 
nivelului calitativ al metodelor de creștere și îngrijire a animalelor proprii precum și 
apărarea 

ASOCIATIA 
"DALÁRDA" DIN 
GHELINTA 

25599/A/2018 COMUNA 
GHELINTA 
NR.992 

TIMÁR ISTVAN Are scopul de a urmări promovarea valorilor culturale și morale a tradițiilor populare 
locale, promovarea valorilor turistice ale comunei Ghelinta, promovarea cooperării 
locale, regionale, naționale și europene, organizarea de acțiuni cu caracter cultural, 
umanitar si social, menite sa contribuie la propagarea imaginii si cunoașterii 
comunei Ghelința și a tradițiilor acestora pe plan național și internațional; 
promovarea, stabilirea si dezvoltarea contactelor internațional, schimburi 
interculturale cu alte organizații similare, apărarea și întreținerea monumentelor 
istorice, culturale ale comunei și zonelor învecinate. 
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ASOCIATIA ORBAI - 
ORBAI EGYESÜLET 

697/A/2003 COM. GHELINTA 
NR.276 

COMPOSESORATUL 
"NAGYCSOPORT" 
GHELINTA 

Înființarea de structuri silvice private pentru gospodărirea pădurilor proprietate 
privata, a celor de proprietate publica aparținând comunelor, orașelor și municipiilor 
precum și a proprietarilor particulari, formarea asociațiilor vânătorești și ocrotirea 
vânatului și a pescuitului sportiv in apele de munte și de ses, sprijinirea tuturor 
activităților necesare aplicării regimului silvic, de protecție a mediului și de 
recuperare a terenurilor degradate, în concordanta cu legislația în vigoare, inclusiv 
de popularizare a acestor activități, în toate mediile și în special în rândul tinerilor. 

 

ASOCIATIA PENTRU 
SCOALA DIN 
GHELINTA - GELENCEI 
ISKOLÁÉRT 
EGYESÜLET 

26563/A/2018 COMUNA 
GHELINTA NR. 
739 

NEDA BARNABÁS Are scopul de a urmări organizarea programelor culturale, programelor pentru 
dezvoltarea spiritului comunității, sărbători, concerte, expoziții, organizarea de 
acțiuni. 

ASOCIATIA 
PROPRIETARILOR DE 
PADURI PRIVATE 
"HIDEGKÚT" 
GHELINȚA 

2648/A/2002 COM.GHELINȚA 
NR.653 

ARROS GAVRIL Sprijinirea directă a proprietarilor de pădure in administrarea, întreținerea și 
exploatarea fondurilor forestiere, proprietate personală. 

ASOCIAŢIA 
POMPIERILOR 
VOLUNTARI 
GHELINŢA 

438/A/2021 COM.GHELINȚA 
NR. 809 

 

KOCSIS ZOLTÁN Scopul asociaţiei este realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau după 
caz în interesul asociaţilor, personal nepatrimonial, precum scopului şi obiectivelor 
formulate în prezentul act constitutiv şi statut al asociaţiei. 

 

Tabel nr. 10 – Lista ONG-urilor din comuna Ghelința 
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Asociația de Dans Popular Burusnyán Néptáncegyüttes – a fost înființată în anul 2016. Încă de 

la înființare, grupul de dans popular a contribuit la păstrarea tradițiilor locale, regionale și 

naționale, asigurând oportunitatea ca generațiile tinere să cunoască și să păstreze valoarea 

culturală pe care o reprezintă dansul și muzica populară.  

 

Sursă: https://www.facebook.com/burusnyanok/  

Corul Bărbătesc Dalárda – Asociația ”Dalárda” din Ghelința a luat ființă în anul 2015 în 

comuna Ghelința, fiind un grup alcătuit din 16 bărbați iubitori ai muzicii și tradițiilor populare. 

Membrii grupului se întâlneau într-o seară, în fiecare săptămână, cu scopul exersării cântecelor 

populare și tradiționale cunoscute și pentru învățarea unor cântece nu prea cunoscute de ei dar 

existente în folclorul comunei.  

Membrii grupului, care știau să joace pe instrumentul muzical țitera, însoțeau instrumental 

aceste cântece. Cu ocazia acestor probe, membrii au avut posibilitatea și învățării cântatului pe 

acest instrument muzical. 
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În cursul anului 2015 acest grup a participat la evenimentele culturale și religioase organizate 

în comuna Ghelința, și anume carnavalul de dinaintea postului pascal, înconjurarea hotarelor 

comunei cu ocazia Paștelui în vederea vestirii învierii lui Hristos, 15 martie, zilele comunei 

Ghelința, zilele culturale a familiei Nobiliare Jancsó, balul recoltei și seara festivă în ajunul 

Crăciunului. La aceste evenimente membrii grupului au participat în fiecare an și participă și 

în prezent. Cu trecerea timpului, ca urmare a aprecierii activității acestui ansamblu de către 

locuitorii comunei, numărul persoanelor din acest grup s–a mărit la 25 de persoane începând 

cu anul 2016. 

În primăvara anului 2018 au decis înființarea unei asociații neguvernamentale, nonprofit și fără 

scop lucrativ, constituit în vederea promovării valorilor culturale și morale a tradițiilor populare 

locale, promovarea valorilor turistice ale comunei Ghelința, promovarea cooperării locale, 

regionale, naționale și europene, organizarea de acțiuni cu caracter cultural, umanitar și social, 

menite să contribuie la propagarea imaginii și cunoașterii comunei Ghelința și a tradițiilor 

acesteia  pe plan național și internațional- schimburi interculturale cu alte organizații similare, 

apărarea și întreținerea monumentelor istorice, culturale ale comunei și a zonelor învecinate. 

 

Sursă: https://www.facebook.com/gelencei   
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Biblioteca Comunală – conform datelor statistice în comuna Ghelința funcționează două 

biblioteci, în care se regăsesc 20.706 de volume, în anul 2020 acestea fiind accesate de către 

417 cititori activi, numărul cărților eliberate în cursul anului 2020 însumând 2.683 de volume.   

Asociația Gelencei Ifjusági Szervezet - GISZ - Asociația de Tineret din Comuna Ghelința – ca 

asociație a fost înființată la începutul anului 2021, scopul principal fiind integrarea, promovarea 

și susținerea tinerilor în comunitatea locală. Asociația, deși este recent înființată, este foarte 

activă, participând la un număr mare de evenimente și inițiative socio-culturale atât ca 

organizator, cât și ca colaborator.  

În comună funcționează două cluburi de pensionari, denumite ”Jóreménység” și ”Lilaakác”. 

 

Sursă: Facebook 
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Echipa de cercetași ”Nagyboldogasszony”  

 

Sursă: Facebook 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ghelința – se află în subordinea consiliului local 

al comunei Ghelința, susținerea sa financiară fiind asigurată de la bugetul local, iar activitatea 

acestuia este coordonată de primarul comunei.  

 
Sursă: https://www.facebook.com/ Gelencei-Önkéntes-Tűzoltóság-SVSU-Ghelinta 
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II.1.2. Viața religioasă (programe organizate și desfășurate de biserică) 
 

În comuna Ghelința, din punct de vedere al apartenenței confesionale, se pot distinge cinci 

religii existente. Comunitatea cea mai mare aparține religiei romano-catolice, reprezentând 

93% (4.469 locuitori) din populație, urmată de cea reformată cu aproximativ 3%, 47 locuitori 

sunt ortodocși, 15 persoane aparțin de biserica adventistă de ziua a șaptea, iar 6 persoane sunt 

de religie unitariană.  

Populația de religie romano-catolică deține două biserici: una din vremurile dinastiei arpadiene, 

iar cealaltă construită în secolul XIX.  

Biserica fortificată Romano-Catolică  

 

Una din cele mai valoroase biserici din județul Covasna este biserica fortificată romano-

catolică din Ghelința, avându-l ca patron spiritual pe Sfântul Emeric. Aceasta surprinde atât 

prin vechimea sa (edificată în anul 1245) şi stilul arhitectonic (roman târziu), cât şi prin 

valoarea picturilor murale din interior, executate în 1330, reprezentând scene din viaţa lui 

Hristos şi Legenda Sfântului Ladislau. Biserica este inclusă în patrimoniul UNESCO şi a fost 

declarată parte a moştenirii culturale globale. Este una dintre cele mai valoroase biserici din 

Transilvania. Din punct de vedere arhitectural, biserica este compusă dintr-o navă tăvănită şi 

un cor gotic cu absidă poligonală şi boltă pe nervuri, fiind un exemplu tipic de mică biserică 

de sat din Transilvania secolului al XIV-lea. Biserica a fost extinsă în secolul al XV-lea, însă 
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în interiorul clădirii au fost păstrate frescele executate la începutul secolului al XIV-lea. 

Tavanul cu casete în stil renascentist a fost pictat în anul 1628.  

 

 

 

 

Biserica romano- 

catolică Sfântul 

Emeric 

 
 

Biserica construită între anii 1853–1899 în centrul comunei Ghelința dovedește importanța 

bisericii pentru localnici, care își doreau un lăcaș de cult mai încăpător și cu o poziție mai 

centrală. Aceasta a fost construită în stil clasicist și a fost recent renovată (modernizare 

acoperiș). În anul 2018 Parohia Romano-Catolică din Ghelința a implementat un proiect 

privind dotarea și modernizarea bisericii și a parohiei prin achiziția de candelabru pentru 

biserică, mobilă, echipamente IT, ecran de proiecție, aer condiționat și instalație de sonorizare. 

Candelabrul impozant cu care a fost dotată biserica este o creație unică a unui meșter din 

Ungaria.  
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Biserica din Harale 

 

 

Biserica romano-catolică 

Sfântul Ioan de Nepomuk, 

este înconjurată de zid din 

piatră. În incinta bisericii se 

află o cruce de piatră. 

 

 
 

În partea înspre județul Vrancea a comunei se regăsește o mică capelă greco-catolică, numită 

’’Cintorony’’, dar aceasta a fost confiscată pe vremurile comuniste de la comunitatea greco-

catolică și a fost dată comunității ortodoxe. În prezent biserica nu este folosită de comunitatea 

ortodoxă. Populația reformată din comună are la dispoziție o casă de rugăciune, care aparține 

Bisericii reformate din Zăbala, comunitatea reformată neavând preot local în comuna Ghelința.  

Pelerinajul este organizat anual pe data de 5 noiembrie de ziua Sfântu Emeric (Szent Imre),  de 

către biserica romano-catolică din comună. Evenimentul începe cu o manifestare religioasă, cu 

binecuvântarea comunității de către preoți și continuă cu expoziția produselor tradiționale și a 

vânzării acestora, etc. 

Biserica are un rol important în organizarea comunității, pe lângă faptul că este un spațiu 

comunitar, biserica organizează evenimente comune cu Echipa de cercetași 

”Nagyboldogasszony” și Asociația de Tineret din Comuna Ghelința (GISZ). În anul 2017 

biserica, împreună cu echipa de cercetași, a realizat Drumul Crucii, care include în traseul său 

un punct de pornire și cele 14 opriri ale lui Iisus Hristos până Golgota,  iar la fiecare oprire este 

amplasată o cruce. Cele 15 cruci au fost executate de către dulgherul Gál Tibor, iar citatul 

gravat, cs se regăsește pe lemnul crucii, a fost realizat de către Bíró László. 
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Cultura, evenimente tradiționale și obiceiuri 

Zilele comunei din Ghelința au fost organizate pentru prima dată în data de 4-5 noiembrie 

2001, Ghelința fiind prima localitate din Depresiunea Târgu Secuiesc, care a organizat un astfel 

de eveniment. În primii doi ani, acest eveniment a fost organizat pe piața de pe lângă Școala 

Gimnazială Jancsó Benedek, respectiv pe terenul de fotbal. Datorită zilelor  ploioase în 

perioada toamnei, începând din anul 2003, această festivitate este organizată de ziua Sf. 

Ladislau, în luna iunie a fiecărui an. 

Fărșang – Carnavalul se organizează de zeci de ani în localitate Ghelința, un obicei de a petrece 

înaintea intrării în Postul Paștelui, respectiv alungarea iernii prin arderea unei păpuși împăiate, 

numit la Ghelința ” Döme”, această manifestare culturală fiind simbolul morții iernii și al sosirii 

primăverii.  

 

Oamenii se deghizează în diferite costume, plimbă păpușa cu căruța prin tot satul, se opresc 

din când în când și dansează, iar la sfârșitul carnavalului, mimează ceremonialul unei 

înmormântări vesele, ”Înmormântarea lui Döme”. După această ceremonie, seara,  în Căminul 

cultural din localitate are loc balul fărșangului. 
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Sărbătorile de Paște  

Ceremonia privind ”vizitarea hotarului” de ziua de duminică a Paștelui – acest obicei constă în 

întâlnirea dintre localnicii din Ghelința și satul Hilib la crucea din Hilib în ziua Paștelui. Cei 

din Ghelința sosesc cu căruțe împodobite și cavalerie și împreună cu sătenii din Hilib 

sărbătoresc învierea lui Iisus. Sunt parcurse drumurile de câmp, cu pauză de rugăciune la 

crucile de hotar, des uitate de localnici. În urma acestui obicei, aceste cruci uitate sunt reînnoite.  

De Paști, Crăciun precum și toamna sunt organizate târguri al produselor locale cu participarea 

în număr tot mai mare de meșteri artizanali și mici producători de diferite produse alimentare 

și non-alimentare. 

Pe 20 august al fiecărui an, pe dealul Nádika, Echipa de Cercetași ”Nagyboldogasszony” 

organizează un eveniment denumit de localnici ”Lármatűz”. Programul începe cu Drumul 

Crucii, urmată de sfânta Liturghie, după care urmează spectacole ale trupelor de dans popular  

și a Corului Bărbătesc Dalárda,  apoi are loc aprinderea focului.  

Colinde – în fiecare an, în perioada postului de Crăciun, tineretul organizează manifestări 

culturale prin cântarea pieselor tradiționale legate de această sărbătoare. 

Meșteșugari din Ghelința 

Dl. Kelemen Dénes, sculptor în lemn – născut în anul 1935 în localitatea Lemnia, învățător de 

profesie, din anul 1964 locuiește în Ghelința, este sculptor de porți secuiești și stâlpi funerari 

sau stâlpi de morminte. Una dintre creațiile sale, o cruce milecentenară de 44 cm, se află la 

Muzeul Vatican.  

Dl. Both László, sculptor în lemn – născut în anul 1970 în Ghelința, începând cu anul 1985 se 

ocupă de sculptura porților secuiești, azi are o colecție de peste 250 de creații prin lume (poartă 

secuiască în Oszandec din Polonia, o poartă în Buenos Aires), precum și creații aflate în 

Ghelința: un stâlp triplu de morminte aflată în curtea căminului cultural, sculptura Pasărea 

Turul și poarta secuiască aflată la intrarea în localitate. 

Dl. Nagy Levente, meșter șindrilar – născut în anul 1941, meseria a învățat-o de la tatăl său, în 

primul rând a executat șindrile de lemn pentru acoperișuri în întreg Bazinul Târgu Secuiesc,  
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dar avea clienți și din Ungaria. Pe lângă Nagy Levente, cu executarea șindrilei se ocupă Zölde 

János, și Vajda Attila. 

Meșteșugari în satul Harale 

În trecut, în Ținutul Secuiesc, cele mai multe căzi, ciubere, butoaie și cofe au fost confecționate 

la Harale. Putinile, folosite mai ales la păstrarea brânzei de oaie, erau la mare căutare. Drept 

rezultat al răspândirii materialului plastic, majoritatea obiectelor tradiționale de uz casnic au 

fost eliminate din gospodării, ceea ce a influențat în mod negativ acest meșteșug. 

Pe când la sfârșitul secolului al XIX-lea au fost înregistrați 39 de meșteri dogari, astăzi, doar 

3–4 meșteri pricepuți confecționează în cantități mai mari vase făcute din doage de lemn. 

Produsele lor cele mai căutate sunt micile butoaie din lemn de dud, destinate înnobilării 

rachiului și ciuberele din lemn pentru flori, strânse-n cercuri de fier. 

Meșterul dogar participă regulat la târgurile şi expozițiile de artizanat organizate în Ținutul 

Secuiesc și Ungaria. Dogarul covăsnean Szőke Tibor din satul Harale este oficial un Tezaur 

Uman Viu al României. Titlul onorific i-a fost acordat meșterului de către Comisia Națională 

pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. 

Recunoașterea a venit în cadrul programului Tezaure Umane Vii, ediția 2018, care vizează 

identificarea și recunoașterea, la nivel național, a celor care sunt creatori și păstrători ai 

valorilor tradiționale. Acordarea titlului s-a făcut pe baza depunerii unui dosar de candidatură, 

întocmit de Centrul de Cultură al Județului Covasna, cu sprijinul muzeografului-etnograf  

István Kinda. (Sursă: https://covasnamedia.ro/)  
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II.1.3. Resurse culturale 

Patrimoniu 

Comuna Ghelința figurează pe lista monumentelor istorice naționale cu mai multe elemente de patrimoniu, atât de interes local (categoria B), cât și de interes național 

(categoria A).  

Nr. 
crt 

Cod LMI Denumire Adresă/ Localizare Datare 

1. CV-II-m-B-20292 Moară sat GHELINŢA; comuna 
GHELINŢA 

sec. XIX 

2. CV-II-m-B-21055 Conacul Jancsó sat GHELINŢA; comuna 
GHELINŢA 471, Cartier 

Ladia 

1727, 1848 - 1850, ext. 
înc. sec. XX 

3. CV-II-a-A-13217 Ansamblul bisericii romano-catolice ”Sf. Emeric" sat GHELINŢA; comuna 
GHELINŢA 986 

sec. XIII - XVIII 

4. CV-II-m-A-
13217.01 

Biserica romano-catolică "Sf. Emeric" sat GHELINŢA; comuna 
GHELINŢA 986 

sec. XIII, transf. şi 
adăugiri sec. XIV - XVI, 

1628, sec. XVIII 
5. CV-II-m-A-

13217.02 
Zid de incintă, cu turn- clopotniţă sat GHELINŢA; comuna 

GHELINŢA 
sec. XVIII, ref. sec. XX 

(turn), sec. XVIII (incinta) 
TabelTabel  

 

 

 

T 

     Tabel nr. 11 – Lista monumentelor istorice de pe raza comunei Ghelința                 Sursa: http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-CV.pdf

 



 

63 | P a g e  
 

II.1. Situația învățământului local 
 

Conform datelor stocate de Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în comuna Ghelința există 

următoarele unități de învățământ: 

Denumire 

Unitate de 

învățământ 

Adresa Statut Mod de 

funcționar

e 

Număr 

elevi 

Număr 

formați

uni de 

studiu 

Număr 

personal 

Suprafaț

a 

desfășur

ată (mp) 

Anul 

construcț

iei 

Școala Gimnazială 

”Jancsó Benedek” 

Ghelința 

Str. 

Principal

ă nr. 739 

Unitate 

de 

învățămâ

nt- Cu 

personalit

ate 

juridică 

Publică de 

interes 

național şi 

local 

590 17 62 4961 1930 

Grădinița cu 

Program Normal 

Harale 

Str. 

Principal

ă nr. 7 

Arondată Program 

normal 

- 3 - 4133 1904 

Grădinița cu 

Program Prelungit 

Ghelința 

Str. 

Principal

ă nr. 725 

Arondată Program 

prelungit 

- 7 - 1942 2014 

Școala Primară 

Harale 

Str. 

Principal

ă nr. 7 

Arondată Un 

schimb/zi 

- 4 - 4133 1904 

Școala Primară Nr. 

2 Ghelința 

Str. 

Principal

ă nr. 1124 

Arondată Un 

schimb/zi 

- 5 - 3000 2011 

Grădinița cu 

Program Normal 

Nr. 3 Ghelința 

Str. 

Principal

ă nr. 1124 

Arondată Program 

normal 

- 3 - 3000 2011 

Tabel nr. 12 - Infrastructura de învățământ a comunei Ghelința                       Sursă: isj.educv.ro 
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Conform Raportului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Ghelința în anul 

2020, învățământul local se caracterizează astfel: 

Situația numerică grupe – Resurse umane 

1. Număr de grupe – 32, din care: 

a. Grupe preșcolare: 9 

b. Clase primare: 16 

c. Clase gimnaziale: 7 

2. Număr elevi: total 592, din care: 

a. Gimnazial: 158 

b. Primar:162 

c. Preșcolar: 272 

3. Număr de angajați: 72, din care: 

a. Cadre didactice: 47, din care 

i. Educatoare: 13 

ii. Învățători: 16 

iii. Profesori: 18 

b. Cadre didactice auxiliare: 5 

c. Cadre nedidactice:10 

Conform datelor recensământului populației din anul 2011, 3,28% din totalul populației stabile 

de 10 ani și peste au absolvit studii superioare, 1,64% au studii postliceale sau de maiștri, 

17,87% au absolvit liceul, iar 11,56% sunt absolvenți ai școlii profesionale, cu studii primare 

fiind 11,75% de cazuri. Procentul cel mai mare îl reprezintă absolvenții cu studii gimnaziale 

37,95%, respectiv 1.595 de persoane. Restul populației sunt fără școală, din care rata 

analfabetismului depășește 6,07%, înregistrând un rezultat negativ față de mediile înregistrate 

la nivel național (1,36%), respectiv la nivel județean (2,17%).  
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Figura nr. 9 - Structura populației după nivelul instituției de învățământ absolvite.  

Sursa: INS 2011 

TOTAL 
Superior 
de lunga 
durată 

Postliceal 
și de 
maiștri 

Liceal Profesional Gimnazial Primar 

Total 
Fără 
școală 
absolvită 

Analfabetism 

4203 

persoane 
138 69 751 486 1595 670 494 255 

100 % 3.28 1.64 17.87 11.56 37.95 15.94 11.75 6.07 

Tabel nr. 13 - Structura populației după nivelul instituției de învățământ absolvite.  

Sursa: INS 2011 

Conform datelor statistice TempoOnline evoluția populației școlare la nivelul comunei 

Ghelința în perioada 2009-2019 înregistrează în medie o scădere, populația școlară oscilează 

între 635 de școlari și preșcolari în anul școlar 2016-2017, până la 600 de școlari și preșcolari 

înmatriculați în anul școlar 2019-2020. Situația de vârf a fost înregistrat în anul 2016, iar cel 

mai scăzut număr a fost aferent anului 2019, trendul fiind negativ în acest sens.   
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Figura  nr. 10 - Populația școlară în comuna Ghelința (2009-2019)       Sursa: TempoOnline 

 

Figura  nr. 11 - Numărul de copii înscriși în instituțiile de învățământ din Ghelința, 2014, 

2016, 2019.         Sursa: TempoOnline 
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II.2. Sănătate și asistență socială 
 

Unitățile sanitare sunt unități care asigură populației asistență medicală curativă și profilactică 

prin unitățile sanitare din sectorul public și privat: spitale, dispensare medicale, policlinici, 

sanatorii, centre de diagnostic și tratament, ambulatorii integrate spitalelor și de specialitate, 

preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de 

specialitate, cabinete medicale școlare/ studențești, laboratoare medicale, creșe, farmacii și 

puncte farmaceutice etc.  (Sursă: http://statistici.insse.ro) 

Analizând unitățile sanitare pe categorii de unități și forme de proprietate, conform datelor 

statistice de la Institutul Național de Statistică în comuna Ghelința, în perioada 2014-2019 s-au 

înregistrat următoarele unități sanitare: 

o Cabinete medicale familiale de proprietate privată – 1 cabinet 

o Cabinete stomatologice de proprietate privată – 2 cabinete 

În anul 2015 a existat un singur cabinet stomatologic, iar începând cu anul 2016 pe raza 

comunei funcționează 2 cabinete stomatologice, acestea fiind în proprietate privată. 

o Farmacii de proprietate privată – 1 farmacie  

Conform datelor statistice, în perioada 2014-2019, respectiv anul 2020, personalul medico-

sanitar este reprezentat prin medici de familie, stomatologi, farmaciști și personal sanitar 

mediu. În anul 2014 pe raza comunei Ghelința existau doi medici de familie, un stomatolog, 

un farmacist și două persoane sanitare cu nivel de pregătire mediu, aceștia fiind angajați în 

domeniul public. Începând cu anul 2015 personalul medico-sanitar face parte din domeniul 

privat, astfel în perioada 2015-2019 (2020) în comună activează doi medici de familie și doi 

stomatologi, 1 farmacist și două persoane din cadrul categoriei de personal sanitar cu pregătire 

medie. 

Tabel nr. 14 - Personalul medico-sanitar din Comuna Ghelința în perioada 2014-2019 

 Formă de 
proprietate 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Public 2 0 0 0 0 0 
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Medici de 
familie Privat 0 1 1 1 1 1 

Stomatologi 
Public 1 0 0 0 0 0 

Privat 0 2 2 2 2 2 

Farmaciști Privat 1 1 1 1 1 1 

Personal 
sanitar mediu 

Public 2 0 0 0 0 0 

Privat 0 2 2 2 2 2 
Sursa: INS, Baza de date statistice TEMPO-Online, prelucrări TETRAFOR SRL 

Conform Raportului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Ghelința în anul 

2020, serviciile medicale sunt asigurate de 2 medici de familie și de 2 medici stomatologi în 

locațiile amenajate de Consiliul Local Ghelința în care sunt asigurate condiții optime pentru 

prestarea serviciilor medicale: 

o Cabinete medicale familiale de proprietate privată  

Cabinet Medical Individual Daczó Zoltán, Ghelinţa 

Adresă:Strada Principală Nr. 614 

Localitate:527090 Ghelinţa  Judeţ:Covasna 

Telefon:0267/345.003 

 

Cabinet Medical Individual Kun Sarolta, Ghelinţa 

Adresă:Strada Principală Nr. 614 

Localitate:527090 Ghelinţa  Judeţ:Covasna 

Telefon:0267/345.178 

 

o Cabinete stomatologice de proprietate privată – 2 cabinete 

Cabinet stomatologic dr. Herbszt Ödön  

Adresă: Strada Principală Nr. 614 

Localitate:527090 Ghelința  Județ Covasna 

  Telefon 0744-435158 
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Cabinet stomatologic dr. Szigeti Zsuzsanna  

Adresa: str. Principală nr.614  

Localitate: 527090 Ghelința Județ Covasna 

Telefon 0744-179274 

 

o Farmacii de proprietate privată  

Farmacia Farma-Line 

Adresă: Strada Principală Nr. 285 

Localitate:527090 Ghelința  Județ Covasna 

Telefon 0770 458 452 

 

LENA FARMACEUTICA SRL 

Adresă: Strada Principală Nr. 742/A 

Localitate:527090 Ghelința  Județ Covasna 

Clădirea cabinetelor medicale este pusă la dispoziția medicilor de familie, respectiv a medicului 

stomatolog de către administrația locală. 

Asistență socială 

În comună există sistem de îngrijire la domiciliu, prin Asociația Caritas Alba Iulia, cu care 

administrația locală este în raport contractual, astfel un număr de 30-35 persoane beneficiază 

de serviciile de îngrijire la domiciliu. 

 

II.3. Posibilități de recreere și viața sportivă 
Sport 

În comuna Ghelința funcționează o sală de sport, construită în anul 2006, iar în prezent există 

un proiect de reabilitare a acesteia. 

În cadrul școlii există o educație sportivă minimalistă. În comună este și o echipă de fotbal, 

formată din rândul tinerilor din localitate.  
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Tabere organizate pentru copii:  
 Tabere școlare pentru educarea copiilor în mod creativ în natură. 

 Tabere și acțiuni ale cercetașilor. 
 Tabere tradiționale – manufactură, dans, etc. 
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III. ANALIZA ECONOMIEI COMUNEI GHELINȚA 

III.1. Agenți economici – Cifră de afaceri, investiții, angajați 

IMM-urile sunt motoarele dezvoltării economiei locale, asigurând venituri, produse și servicii 

pentru localnici. Cu cât numărul de firme dintr-o comună este mai mare, cu atât este mai 

puternică comunitatea din punct de vedere economic.  

Conform Uniunii Europene, IMM-urile sunt importante într-o comunitate locală atât pentru 

creșterea economică, cât și pentru crearea de locurilor de muncă. Astfel, stimularea spiritului 

antreprenorial și a inovării este o prioritate a fiecărei autorități.  

Prin agenți economici locali ne referim la toate persoanele și organizațiile autorizate care 

desfășoară activități economice în scopul profitului, fie că vorbim de persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau societăți cu răspundere limitată. 

IMM-urile sunt motoarele dezvoltării economiei locale, asigurând venituri, produse și servicii 

pentru localnici. Cu cât numărul de firme din comună este mai mare, cu atât este mai puternică 

comunitatea din punct de vedere economic.  

Conform Uniunii Europene, IMM-urile sunt importante într-o comunitate locală atât pentru 

creșterea economică, cât și pentru crearea de locurilor de muncă. Astfel, stimularea spiritului 

antreprenorial și a inovării este o prioritate a fiecărei autorități.  

Uniunea Europeană categorizează firmele, după cum urmează:  

• Microîntreprindere 

• Întreprindere mică 

• Întreprindere mijlocie 

• Întreprindere mare 

Pragurile aferente categoriilor sunt prezentate în tabelul de mai jos, iar întreprinderile mari sunt 

cei cu peste 250 de angajați și cifra de afaceri peste 50 milioane de euro sau totalul bilanțului 

anual de peste 43 milioane de euro.  
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Figura nr. 12 – Clasificarea operatorilor economici 

Datele statistice referitoare la agenții economici înregistrați în comuna Ghelința au fost obținute 

din următoarele surse de informare:  

•  Baza de date ale Ministerului Finanțelor, disponibilă online 

•  Baza de date proprie a Primăriei Comunei Ghelința 

•  Diferite baze de date disponibile online  

 

Conform informațiilor disponibile în sursele de mai sus, comuna Ghelința este foarte activă din 

punct de vedere al economiei, fiind înregistrași mulți agenți economici.  

În comuna Ghelința în anul 2020 au fost identificate următoarele:  

 82 de întreprinderi de tip SRL, care reprezintă 52% din totalul formelor de organizare 

a activității,  

 90 de întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, colaboratori și contabili în 

funcțiune (date obținute pentru firme înființate până în anul 2020), aceste forme având 

un procent de 39% 

 15 de asociații și composesorate (9%). 
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Figura nr. 13 - Repartizarea formelor juridice de organizare a activității în comuna Ghelința 

 

Localizarea și categoria întreprinderilor:  

Marea majoritate a firmelor au sediul social înregistrat în satul Ghelința, în satul Harale fiind 

înregistrate doar 2 întreprinderi.  

Potențialul comunei Ghelința, prin numărul relativ mare de întreprinderi, prezintă o 

diversificare a mediului economic. Din punct de vedere al încadrării în categoriile de IMM-uri, 

se poate observa că 15 întreprinderi se regăsesc în categoria întreprinderilor mici, restul de 67 

fiind microîntreprinderi sau întreprinderi mijlocii.  

Veniturile obținute de întreprinderi:  

Veniturile obținute de întreprinderile din comună sunt variate, cifra de afaceri cumulată a 

tuturor SRL-urilor, realizată în anul 2020 a fost de 76.343.562,00 lei. Cele mai profitabile firme 

activează în domeniul comerțului cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor, a 

transportului de mărfuri, urmat de fabricarea pâinii, respectiv în domeniul lemnului (exploatare 

forestieră, tăierea lemnului).  

 

 

52%39%

9%

Repartizarea formelor juridice de organizare a 
activității în comuna Ghelința  

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL)

ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, PFA, COLABORATOARE, CONTABILE

ASOCIAȚII ȘI COMPOSESORATE
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Situația economică a SRL-urilor în anul 2020 

Număr total de întreprinderi 

tip SRL 

Cifra de afaceri 

totală 

Nr. angajați 

total 

82 76.343.562 394 

Tabel nr. 15 – Situația economică a SRL-urilor în comuna Ghelința, în anul 2020 

 

Figura nr. 14 -. Numărul firmelor după cifra de afaceri obținută în anul 2020 

Din punct de vedere economic, cifra de afaceri a celor mai multe firme oscilează între 100.001-

500.000 lei.  

 

Domeniile de activitate:  

Agenții economici activează în 38 domenii de activitate, după cum urmează: 

Cod CAEN Descriere CAEN 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

0220 Exploatare forestieră 
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4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

0210 Silvicultura si alte activități forestiere 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru construcții 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine 

specializate 

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor 

pentru vopsit, in magazine specializate 

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

7500 Activități veterinare 

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 

1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla și a celor 

pentru vopsit, în magazine specializate 

0312 Pescuitul în ape dulci 

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice 

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte 

ape îmbuteliate 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din 

alte materiale vegetale împletite 

3312 Repararea mașinilor 

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor 

4321 Lucrări de instalații electrice 

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 

4631 Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor 
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4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

5610 Restaurante 

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări 

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

7022 Activități de consultanța pentru afaceri și management 

7112 Activități de inginerie și consultanta tehnica legate de acestea 

8130 Activități de întreținere peisagistică 

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 

9512 Repararea echipamentelor de comunicații 

Tabel nr. 16 – Domeniile de activitate ale operatorilor economici de pe raza comunei Ghelința 

Conform Planului Potsa- Strategia Integrată de Dezvoltare a Județului Covasna- 2021-2030 pe 

plan județean sunt identificate o serie de sectoare de activități, ce pot fi motoarele dezvoltării 

economiei locale. Este evident că o parte dintre firmele locale au ales domenii prioritare 

conform listei județene de mai jos: 

  

Tabel nr. 17 – Domenii prioritare de activitate a firmelor din județul Covasna 
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Sursa: Planului Potsa- Strategia Integrată de Dezvoltare a Județului Covasna- 2021-2030 

 

Figura nr. 15 - Repartizarea firmelor înmatriculate cu sediul social în Comuna Ghelința, pe 

domenii de activitate 

După cum reiese din analiza de mai sus, cei mai mulți agenți economici au domeniul principal 

de activitate tăierea și rindeluirea lemnului, urmat de comerțul cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun, respectiv 

exploatarea forestieră. Activitățile în domeniul silvic se datorează și faptului că zona Ghelința 

dispune de o suprafață destul de mare de fond forestier, față de localitățile din jur.  

 Forța de muncă angajată de întreprinderi:  

Numărul total al locurilor de muncă în cadrul întreprinderilor din comună în anul 2020 este de 

394, acesta fiind echivalent cu un număr mediu de salariați de 5  persoane/agent economic.  

Domeniile cu cea mai mare concentrare de muncitori sunt cele din exploatarea forestieră (total 

81 angajați) și tăierea și rindeluirea lemnului (total 79 angajați), urmate de cei ce activează în 

domeniul de  fabricare a pâinii, fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie (66 
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angajați), respectiv de cei din  domeniul comerțului cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun (55 angajați). 

După numărul salariaților angajați de către firme, în comună sunt identificate 69 de 

microîntreprinderi, 13 întreprinderi mici și doar o singură întreprindere mijlocie. 

 

III.2 Agricultură și silvicultură 

 

Conform Raportului privind starea economico-socială și de mediu a comunei Ghelința în anul 2020, 

principalele culturi și suprafețe productive la nivelul comunei sunt: 

 Cereale pentru boabe: total 1164 ha, din care grâu 706 ha, secară de primăvară 12 ha, triticale 

28 ha, orzoaică de primăvară 97 ha, ovăz 75 ha, porumb pentru boabe 200 ha.  

 Sfeclă de zahăr: 25 ha 

 Legume: 35 ha 

 Plante nutreț: 142 ha 

 Pășuni: 1246 ha 

 Fânețe: 714 ha 

 Livezi: 55 ha 

Efective de animale: 

 Bovine total: 230 

 Ovine total: 2200 

 Caprine total: 200 

 Porcine total: 1200 

 Cabaline total: 150 

 Iepuri: 100 

 Familii de albine: 325 

 Păsări total: 2600 

Agricultura nu reprezintă o ramură primară în comuna Ghelința, deși sunt câteva persoane 

juridice (organizate ca PFA sau ÎI) care sunt activi în acest domeniu. Calitatea solului, relieful, 

precum și condițiile meteo fac agricultura neperformantă, mai ales în cazul culturii anumitor 

plante mai sensibile la condițiile climatice.   
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Silvicultură 

Din suprafața fondului funciar al comunei, prima categorie ca mărime a terenurilor neagricole 

o reprezintă fondul forestier și alte terenuri cu vegetație forestieră în suprafață de 7.237 ha. 

Starea generală a fondului forestier este bună, marea majoritate a pădurilor face parte din 

categoria funcțională de păduri cu funcții de producție și protecție, care include păduri destinate 

să producă în principal arbori groși, de calitate superioară, pentru lemn de cherestea. Starea 

fitosanitară a pădurilor este bună. 

Fiind situate la înălțimi între 600 și 1600 metri, formațiile principale de pădure la nivelul UAT-

ului sunt goruneto-făgete, făgete, amestecuri de fag cu rășinoase (brad și molid), iar în zonele 

superioare apar molidișurile pure. Substratul geologic este constituit predominant din gresii 

silicioase, marne verzi și albe în plăci respectiv gresii calcaroase, pe care s-au format soluri 

bune eumeozbazice (eutricambosol) și soluri brun acide (districambosol) cu subtipuri tipice și 

litice. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, iar configurația terenului este 

ondulată pe întreaga suprafață, cu pante care depășesc frecvent 35º. Suprafața se încadrează în 

zona climatică temperat continentală, cu temperatura medie anuală în jurul valorii de 5°C, cu 

maximele în iulie (medie 16,8°C) și minimele în ianuarie (medie -8,5°C), precipitațiile anuale 

depășesc 700 mm pe an. Stațiunile forestiere sunt în general de productivitate mijlocie sau bună 

(clasele II și III de producție) realizând creșteri de 4-8 mc/an/ha.  

Pădurile sunt gospodărite în regim codru regulat, cu ciclul între 100 – 130 ani, cu subunități de 

gospodărire în general „A - Codru 

regulat” și „M-Conservare deosebită”. 

Principala metodă de regenerare este 

cea naturală aplicată mai ales în 

goruneto-făgete, făgete și amestecuri 

de fag cu rășinoase, prin aplicarea de 

tratamente cu perioadă lungă de 

regenerare (20-40 ani) care 

promovează semințișurile naturale (în 

special tăieri progresive). În 
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molidișuri amenajamentele silvice prevăd și tratamente cu tăieri rase (în parchete mici) având 

în vedere proprietățile speciale ale speciei (predispoziția la doborâturi de vânt datorită 

înrădăcinării trasante). În suprafețele parcurse cu aceste tratamente regenerarea se realizează 

pe cale artificială prin plantarea de puieți. Pentru o parte considerabilă a fondului forestier, în 

zonele cu relief accidentat și pante mari sunt prevăzute tăieri de conservare. Distribuția pe clase 

de vârstă a pădurilor este relativ echilibrată. Accesibilitatea fondului forestier la nivelul UAT 

Ghelința se realizează în principal prin drumurile forestiere „Malnaș”, „Ghelința Mare”, 

„Iacău”, „Fagul Curat”, „Ghelința Mică”, etc. Există și drumuri de exploatare realizate în 

scopul extragerii țițeiului, care sunt utilizate și în scopuri silviculturale. Lungimea totală a 

drumurilor forestiere și de extracție practicabile cu autotrenul depășește 45 km, accesibilitate 

fondului forestier fiind în jurul valorii de 6 m/ha. Cele mai multe drumuri ar necesita reparații 

și întrețineri, starea generală a acestora nu poate fi considerată una tocmai bună. 

Serviciile silvice pentru fondul forestier sunt realizate de către Ocolul Silvic Privat Târgu 

Secuiesc și Ocolul Silvic Covasna. Formele de proprietate întâlnite sunt pădurile private ale 

unor persoane fizice și juridice, păduri ale unităților de cult și învățământ, păduri proprietate 

indiviză a formelor asociative (composesoratele Kis és Nagybonyó, Nagycsoport, Jáhoros, 

Kóróbérc) precum și păduri proprietatea statului respectiv pădurile proprietatea privată a UAT 

Comuna Ghelința.  

Problemele care afectează în mod negativ gospodărirea pădurilor sunt starea generală a 

drumurilor, accesibilitatea relativ scăzută pe relieful accidentat, cel al situației proprietăților forestiere 

(foarte mulți proprietari cu proprietăți de suprafață mică), care produc o fragmentare în aplicarea 

lucrărilor de îngrijire și aplicarea tratamentelor, litigiile de proprietate, probleme legate de legislația 

silvică, lipsa forței de muncă în activitățile de exploatare a pădurilor. 

Gospodărirea pădurilor reprezintă o ramură importantă a economiei la nivelul comunei Ghelința, 

asigurând locuri de muncă și venituri proprietarilor de păduri. De asemenea pădurile, prin rolurile de 

protecție (antierozional, climatic, hidric, etc.), au o importanță foarte mare la nivelul comunei.  
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IV. TURISM 

IV.1. Atracții turistice 

Localitatea Ghelința dispune de un cadru natural generos, precum și o de un patrimoniu cultural 

bogat, care o plasează ca o destinație turistică importantă a județului. 

Principalele obiective turistice care fac parte din patrimoniul cultural și turistic al comunei 

Ghelința sunt:  

Biserica ”Sf. Emeric” - Unul dintre cele mai valoroase monumente ale județului Covasna este 

biserica Sfântul Emeric din Ghelința, construită în secolul al XIII-lea, purtând caracteristici 

stilistice aparținând stilului roman, gotic, renascentist si baroc. Biserica este considerată un 

monument cultic de către UNESCO. Clădirea simplă a bisericii este înconjurată de un zid 

prevăzut cu un turn ale cărui pasaje de ieșire şi intrare se deschid înspre nord-vest şi sud-est. 

Biserica are trei clădiri anexe. 

Naosul bisericii are o bază dreptunghiulară, el este susținut de piloane așezate în colțurile 

zidului vestic, precum şi în partea sud-estică a bazei. Există în total patru geamuri în pereții 

bisericii. 

În interiorul naosului, privind dinspre intrarea sudică spre dreapta, există un mic rezervor 

pentru apă sfințită, cioplită din piatră. În față pereții sudice există un bazin de piatră folosit în 

cursul ceremoniei religioase a botezului, ale cărui părți sunt decorate cu cruci cioplite din piatră. 

Tavanul naosului este realizat din casete ce pot fi grupate în 8 coloane și 13 rânduri. Mai mult 

ca sigur, el datează din anul 1628, purtând elemente stilistice ale renascentismului târziu. Din 

inscripții putem afla numele ilustre care au contribuit la construirea acestei biserici: în primul 

rând prințul Bethlen Gábor, pastorul Felföldi Ferenc și alte personalități importante:  Mihálcz 

Pál și István, Dok Mátyás, Finta Lőrinc, Biroga István și Miklós, precum și Pakó István. 

Sanctuarul este despărțit de naos de un arc de triumf făcut din pietre mari, prevăzut cu un 

semicerc. Pe partea stângă a arcului de triumf se găsește un amvon din piatră. 

Biserica din Ghelința ascunde picturi de perete valoroase, care datează din secolul al XIV-lea, 

precum secvențe ale Legendei Sfântului Iacob, care se află în partea vestică a bisericii. 
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Dedesubt se găsesc două picturi ale ciclului cristologic – Evadarea în Egipt precum și 

Infanticidul din Bethleem. Înspre nord, vizitatorii pot vedea două secvențe, care reprezintă 

încoronarea Mariei, precum şi moartea sa. În partea superioară a peretelui nordic se văd 

secvențe ale Legendei Sfântului Ladislau, iar dedesubt au fost pictate secvențe din Passio. 

Secvenţa intitulată Învierea lui Iisus Hristos a fost aşezată în partea nordică. Peretele sudic este 

decorat cu compoziţia intitulată Ultima Judecată, înfăţişându-i pe Maria şi Ioan Botezătorul, 

iar între ei se află figura lui Iisus judecând omenirea. În dreptul său se află imaginea paradisului, 

în timp ce partea dreaptă este ocupată de cea a infernului. Legenda Sfântei Ecaterina se află în 

partea de jos a acestui perete 

Specialiștii au adus la lumina zilei rămășițe ale unor picturi în partea externă a naosului, precum 

şi la nivelul pereților exteriori ai bisericii. 

Biserica romano-catolică din Alszeg a fost construită între 1853 și 1899, tot în cinstea 

Sfântului Emeris.  

Biserica Greco-Catolică a fost edificată în anul 1830, iar după cel de al Doilea Război Mondial 

a fost anexată, împreună cu toată averea sa la biserica ortodoxă. Patronul spiritual al bisericii 

este Sfântul Nicolae.  

Conacul „Jancsó Péter” din Ghelința se găsește în zona satului, denumită ”Ladia”. Domeniul 

a luat naștere la începutul sec. XVIII, prin fuziunea domeniilor care aparțineau familiei Basa, 

Mihálcz și Biroga (familii nobile din Ghelința), însumând aproximativ 300 de hectare. 
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Astăzi aceste familii nu mai au descendenți. Trezorierul István Jancsó s-a mutat la Ghelința în 

anul 1727, luând-o de nevastă pe Maria Biroga. Ultimul moștenitor al familiei, Péter Jancsó, a 

decedat în anul 1993. 

Vârful Nádika – situată deasupra satului Ghelința, pe partea sudică al localității, Vârful Nadika 
este cunoscut nu datorită înălțimii lui, ci datorită panoramei asupra comunei și asupra 
Depresiunii Brașovului. 

Parcul memorial din centrul comunei – înființat pentru comemorarea eroilor din Primul și 
cel de al Doilea Război Mondial (15 persoane din Ghelința și 4 localnici din Harale). 

Stâlp triplu de lemn cioplit  

Poartă secuiască – se află la intrarea localității Ghelința, sculptură realizată de către frații Both 
și dl Biró Laszló,  

Sculptura ”Jancsó Benedek” – realizată de către sculptorul, artistul covăsnean Petrovits 
István în anul 2001 

Sculptura ”Bodor György” - realizată de către sculptorul, artistul covăsnean Petrovits István 
în anul 2004 - 

Sculptura ”Márton Áron” - realizată de către sculptorul, artistul covăsnean Petrovits István 
în anul 2006 

Sculptura ”Fekete János”  - realizată de către sculptorul, artistul covăsnean Petrovits István 
în anul 2007 

Sculptura ”Pasărea Turul”- realizată de către sculptorul Gáspár Géza în anul 2013 

În Harale: 

Conacul Fejér – A fost construit în anul 1894. Prin poarta aflată pe partea de vest a clădirii, se 
poate intra într-un hol închis, din care se deschide o sală de mese spațioasă. În partea de sud se 
găsesc două dormitoare, și în afară de acesta, restul încăperilor au și subsol. 

Un fapt interesant îl constituie că  o cameră de dormit poate fi accesată și din subsol. Inițial, de 
aici putea fi accesată și bucătăria și cămara, dar aceste căi de acces au fost închise.  La est, 
conacul este prevăzut cu un pridvor. 

Conacul a fost deținut de familia  Fejér și în timpul dictaturii comuniste, însă din 1949 până în 
1961 o cameră a fost ocupată cu altele, mai întâi fiind utilizată ca birou de partid, apoi ca 
grădiniță, un timp fiind și depozit de cereale. În prezent, conacul se află tot în proprietatea 
familiei Fejér. 
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Personalități ale comunei: 

Gelenczei Szőke Ambrus ( - 18.01.1662)  - poet secui din Ghelința 

Jantsó Ferenc (1744, Ghelința – 07.06.1800, Târgu Mureș) – teolog, profesor și director de 
școală  

Jancsó Benedek (19.11.1854, Ghelința – 27.06.1930, Budapesta) – publicist, istoric 

Oferta turistică se completează cu evenimentele organizate în cadrul localității:  

Zilele localității - luna iunie 
Zilele Jancsó – luna septembrie 

Comemorări personalități locale 

Târg meșteșugăresc cu ocazia sărbătorilor mari 

 

IV.2. Posibilități de cazare 

Conform datelor preluate de la Tempo Online, în anul 2020, la nivelul localității Ghelința, erau 
înregistrate un număr de 3  structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, de tip pensiuni 
agroturistice (Vila Pap, Pensiunea Bordó și Pensiunea Tamás István).  

În privința unităților de cazare înregistrate în statistici, începând cu anul 2016 vedem o scădere 
destul de mare, numărul pensiunilor agroturistice scăzând de la 11, cât s-a înregistrat în anul 
2014, la 3 în anul 2020.  

 

Structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistica pe tipuri de structuri în comuna Ghelința 

Tipuri de structuri 
de primire 
turistica 

Perioada studiată  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pensiuni 
agroturistice 11 8 3 3 3 3 3 

Tabel nr. 18 - Structuri de primire turistica pe tipuri de structuri în comuna Ghelința 

Pensiunile agroturistice - structuri de primire turistice cu capacitate de cazare de până la 8 
camere, funcționând in locuințele cetățenilor sau în clădiri independente, care asigură în spații 
special amenajate cazarea turiștilor și condițiile de pregătire si servire a mesei, precum si 
posibilitatea participării la activități gospodărești sau meșteșugărești. 
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Apartamentele sau camerele de închiriat reprezintă structurile de primire turistică cu funcțiuni 
de cazare turistică, folosite in exclusivitate pentru cazarea turiștilor indiferent de clasificarea 
acestora. 

Aceste trei pensiuni agroturistice au o capacitate de cazare de 46 locuri. Capacitatea de cazare 
turistică în funcțiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziția turiștilor de către 
unitățile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât sunt deschise unitățile in 
perioada considerată, ce se exprima în locuri-zile. Se exclud locurile din camerele sau unitățile 
închise temporar din lipsă de turiști, pentru reparații sau din alte motive. 

Numărul de sosiri ale turiștilor în unitățile de cazare din Comuna Ghelința 

După numărul de sosiri de turiști localitatea Ghelința se află pe locul al 22-lea la nivelul 
Județului Covasna în anul 2019. La nivel județean în funcție de tipul de turist, în anul studiat, 
9,13% dintre turiști sunt sosiți din străinătate, iar 90,87% sunt din țară. 

 

Figura nr. 16 - Evoluția numărului de turiști la pensiuni agroturistice în comuna Ghelința   

Sursa: INS, Baza de date statistice TEMPO-Online, prelucrări TETRAFOR SRL 

Sosiri ale turiștilor in structuri de primire turistică în perioada 2015-2020 

Perioada Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 Anul 2020 

U.M Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

La nivelul României 9921874 11002522 12143346 12905131 13374943 6398642 
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Regiunea Centru 2332362 2585938 2856558 3053580 3173150 1534573 

Județul Covasna 88800 99117 108114 119372 137442 79400 
Comuna Ghelința 149 161 89 164 200 30 

Tabel nr. 19 – Numărul turiștilor la nivel național, regional, județean și comunal în anii 
2015-2020 

 

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul hotelului/pensiunii 
pentru a fi găzduită una sau mai multe nopți. Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu 
ora hotelieră, pentru care persoana cazată este înregistrată în evidență. 

În anul 2020 se remarcă o scădere de sosiri ale turiștilor, la nivelul țării această scădere 
reprezintă un procent de 52,16% față de anul 2019. La nivelul localității Ghelința numărul 
turiștilor a scăzut cu aproape 85% față de anul precedent. 

Turismul românesc a înregistrat scăderi substanțiale în 2020, față de anul anterior, din cauza 
limitărilor impuse de pandemia de COVID-19, atât la capitolul cazărilor în unități turistice, ale 
înnoptărilor, dar și în ceea ce privește sosirile turiștilor străini și ale plecărilor din țară ale 
vizitatorilor români, arată datele Institutului Național de Statistică (gandul.ro) 

Numărul de înnoptări ale turiștilor în unitățile de cazare din Comuna Ghelința  

Înnoptarea turistică este intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o 
persoană este înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și beneficiază de găzduire în 
contul tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de ședere efectivă este inferioară 
intervalului menționat. Sunt avute în vedere și înnoptările aferente paturilor instalate 
suplimentar.  

Conform datelor statistice INS, în ceea ce privește numărul nopților de cazare, în anul 2019 
localitatea Ghelința se situează pe locul al 22-lea din cele 27 localități ale județului Covasna 
(UAT-uri). În anii 2018 și 2019 se observă o creștere treptată a nopților de cazare atât la nivel 
județean cât și la nivelul localității. 

La nivel local, în perioada 2015-2020, numărul de înnoptări ale turiștilor în pensiunile 
agroturistice din comună oscilează de la an la an, în anul 2019 au fost înregistrate de 1,47 ori 
mai puține înnoptări față de anul 2015. Pe întreaga perioada de referință, în anul 2020 au fost 
cele mai puține înnoptări (98), iar la nivelul anului 2015 cele mai multe înnoptări (613).  
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Înnoptări in structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, județe si localități 

Perioada Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 Anul 2020 

U.M Număr 
nopți 

Număr 
nopți 

Număr 
nopți 

Număr 
nopți 

Număr 
nopți 

Număr 
nopți 

Județul Covasna 481600 523548 529557 544129 604831 299784 
Comuna Ghelința 613 531 180 360 416 98 

Tabel nr. 20 – Numărul nopților turistice la nivel, județean și comunal în anii 2015-2020 

INS. TEMPO ONLINE 

 

Următorul grafic reprezintă caracterul sezonal al nopților petrecute de turiști, respectiv 

distribuția în timp a înnoptărilor în județ și în comuna Ghelința.  

În graficul de mai jos putem observa faptul că cele mai multe înnoptări ale turiștilor s-au 

înregistrat la nivelul lunilor mai și iulie a anului 2019 (60 și 73 înnoptări), iar cele mai puține, 

de fapt fără înregistrări în perioadele ianuarie-aprilie și octombrie-noiembrie.  

Se poate observa caracterul sezonal al turismului local, sezonul de vârf al verii anului 2019 

fiind în mai și iulie. Este remarcabilă și un sezon de iarnă în luna decembrie, când în jurul 

sărbătorilor de Crăciun și de Revelion se poate observa un val de sosiri ale turiștilor. Conform 

datelor, există 6 luni din an fără activitate în turism.  
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Figura nr. 17 – Numărul nopților turistice în comuna Ghelința =n anul 2019 
Sursa: INS, Baza de date statistice TEMPO-Online, prelucrări TETRAFOR SRL 

 

La nivel național, din numărul total de înnoptări, în anul 2020, înnoptările turiștilor români în 

structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 93,1%, în timp ce 

înnoptările turiștilor străini au reprezentat 6,9%. Înnoptările înregistrate in structurile de 

primire turistică în anul 2020 au însumat 14,444 milioane, în scădere cu 51,6% față de cele din 

anul 2019.  În ceea ce privește înnoptările turiștilor străini în structurile de primire turistică, 

cea mai mare pondere au deținut-o cei din Europa (77,2% din total turiști străini), iar dintre 

aceștia 73,0% au fost din țările Uniunii Europene. Durata medie a șederii în anul 2020 a fost 

de 2,3 zile în cazul turiștilor români și de 2,2 zile în cel al turiștilor străini. 

 

IV.3. Concluzii 

Comuna Ghelința este o comună bogată din punctul de vedere al patrimoniului cultural și 

natural, având un potențial, ce poate fi valorificat sustenabil în turismul cultural, ecoturism, 

etc. Totuși turismul local prezintă un declin temporar față de perioada anterioară datorită 

faptului că mai multe structuri de primire turistică au fost desființate, deși în trecut au avut 

activitate semnificativă. Pe plan local lipsește conceptul și direcția dezvoltării turismului. 

Pentru a revigora această ramură economică sunt esențiale intervenții în organizarea, 
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specializarea și dezvoltarea turismului local prin definirea direcției turistice țintate, crearea de 

programe și pachete turistice, crearea unui centru de informare turistică, precum crearea unui 

website funcțional și activ pentru promovarea turismului. Prin aceste intervenții poate fi 

prelungit timpul petrecut de turiști în localitate, care în majoritatea cazurilor vin doar pentru o 

scurtă vizită la biserica de patrimoniu Unesco, o atracție cunoscută în România și chiar și în 

străinătate.  În acest scop trebuie moderat puternica sezonalitate a turismului local prin 

programe și activității accesibile și în afara sezonului estival și a lunii decembrie. Este nevoie 

de implicarea activă și responsabilă a autorității publice locale în acest scop.  

 



V. ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats – Puncte tari Puncte slabi 
Oportunități Amenințări) este formularea științifică a procesului de analiză la luarea unei decizii, 
o modalitate de evaluare a stării generale a localității Ghelința, astfel încât să poată fi elaborată o 
strategie de dezvoltare locală în care se ține cont de punctele tari ale localității, de punctele slabe 
ale acesteia, de exploatația eficientă a oportunităților și contracararea eventualelor amenințări. 

Punctele tari și punctele slabe sunt factori interni, specifice localității Ghelința, oportunitățile și 
amenințările fiind factor externi. Punctele tari și Oportunitățile sunt favorabili pentru atingerea 
obiectivului, iar punctele slabe și amenințările pot împiedica atingerea obiectivului propus. 

Puncte tari – sunt factori interni care funcționează bine în organizarea, structura localității, au o 
tendință pozitivă, care poate fi utilizată în planificarea unei strategii de dezvoltare 

Puncte slabe – sunt factori interni, care dezvăluie procese mai puțin dominante în interiorul 
structurii, procese care nu funcționează și care trebuie îmbunătățite în viitor 

Oportunități – oportunitățile trebuie identificate în mediul extern, iar prin intermediul acestor 
puncte, localitatea devine mai viabilă 

Amenințări – sunt procese negative care pot influența și amenința realizarea obiectivului urmărit 

Scopul acestei analize este dezvăluirea situației localității Ghelința, punerea în evidență a 
caracteristicilor care pot fi considerate puncte tari sau care lipsesc, sau care nu s-au dezvoltat în 
mod satisfăcător.  

Analiza se focusează pe aspectele pozitive și negative, amenințările și oportunitățile pe mai multe 
domenii: societate, cultură, educație, servicii, economie, turism, agricultură, silvicultură, mediu, 
natură, infrastructură.  
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

 SOCIETATE, CULTURĂ, EDUCAȚIE, SERVICII 

 O comunitate cu spirit 

dinamic, în dezvoltare 

 Prezența activă a 

organizațiilor civile:  

 Echipa de Cercetași 

”Nagyboldogasszony”, 

Cluburi al pensionarilor: 

”Jóreménység” și 

”Lilaakác” 

 Prezența grupurilor de 

dans popular Burusnyán, 

Cor bărbătesc Dalárda  

 Asociația de Tineret din 

Comuna Ghelința 

(Gelencei Ifjúsági 

Szervezet-GISZ) 

 Lipsă locuri de muncă pentru 

femei 

 Lipsa echipei de fotbal 

 Lipsa mijlocului de transport 

pentru grupul de dans 

 Lipsa unui loc de distracție 

pentru tineri 

 Probleme sociale în cazul 

populației de etnie rromă 

 Lipsa creșei 

 Relația dintre vecini devine 

mai puțin strânsă  

 Atragerea fondurilor europene 

pentru înființarea unui cămin de 

bătrâni 

 Atragere fonduri pentru 

organizare în mod regulat a 

evenimentelor 

culturale/religioase 

 Mutarea din oraș spre sat 

 Întărirea relațiilor între 

localitățile vecine cu scopul 

organizării evenimentelor 

comune 

 Includerea tinerilor în viața 

comunității 

 Migrația tinerilor spre 

străinătate crescândă 

 Nerezolvarea problemei 

privind terenul pentru 

construirea Căminului de 

bătrâni 

 Clarificarea situației juridice a 

terenului, al titlului de 

proprietate asupra terenului 

”popicăriei”, aflat într-o stare 

avansată de degradare 

 Biserica devine din ce în ce 

mai pustie, chiar dacă 

majoritatea (98%) populației 

este romano-catolică 

 Dispariția meseriei de dogar 
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 Evenimente populare 

organizate: carnaval, 

procesiune cu cai pe 15 

Martie, sărbătoarea Paștilor, 

zilele satului de Sf. Ladislau 

în luna iunie, balul recoltei 

de toamnă, evenimente de 

Advent, de Crăciun – 

spectacole, baluri și petreceri 

tematice 

 Servicii medicale existente, 

cabinete medicale renovate 

 Școlile, grădinițele, cămine 

culturale și bisericile în curs 

de modernizate și renovare  

 Școala din Harale renovată 

 Plan privind construirea 

locuințelor pentru familii 

defavorizate 

 Transportul copiilor cu 

autocar școlar 

 Asigurarea posibilităților de 

distracție, culturale pentru tineri 

și pentru familii 

 Dezvoltarea resursei umane prin 

formarea profesională a 

tinerilor, agriculturilor, 

fermierilor 

 Întărirea comunității prin 

intermediul sprijinirii 

asociațiilor, organizațiilor din 

comună 

 Asigurarea timpului de calitate 

pentru tineret 

 Construire a două locuințe 

sociale pentru familii 

defavorizate 

 Construire terenuri de joacă 

 Construire  cantină școlară 

 Dotarea cu echipamente noi a 

cabinetelor medicale 

 Efectele negative ale 

globalizării 

 Integrarea populației de etnie 

romă 

 Mentalitatea rigidă a 

oamenilor 
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 Puține familii de etnie rromă  

expuse riscului de sărăcie, 

defavorizate 

 Existența unui teren de sport  

 Nivel de trai mai ridicat față 

de localitățile vecine 

 Puterea de coeziune 

 Acțiuni culturale de 

revitalizare a tradiției 

 Prezența unui mediator școlar 

 Organizare tabere de tip ”școală 

în pădure” 

 Invitarea diferitelor teatre 

pentru spectacole de teatru 

 Programe după școală pentru 

copii (after school) 

 Creșterea cadrului educațional 

ECONOMIE, TURISM 

 Număr mare de întreprinderi 

 Existența  structurilor de primire 

turistice 

 Domeniul cel mai ocupat este 

exploatarea, prelucrarea și 

transportul lemnului, datorită 

suprafețelor mari a pădurilor 

 Prezența magazinelor mixte, de 

flori, farmacie, drogherie, 

brutării 

 Lipsa pieței locale și a 

valorificării locale 

 Lipsa turismului de tranzit  

 Scăderea sau lipsa cererilor de 

finanțare din partea 

întreprinderilor 

 Reducerea capacității de 

producție a fabricilor, 

confecțiilor din satele vecine și 

Mun. Târgu Secuiesc  

 Elaborarea unei strategii de 

dezvoltare turistică a localității 

și a zonei 

 Construirea unei capele cu 

ajutorul bisericii romano-

catolice la Crucea Cercetașilor  

 Înființarea unei zone turistice, 

executare locuri de campare, 

de tabără în zona Zernyei 

Kertek 

 Preț scăzut al produselor 

agricole împiedică dezvoltarea 

comunei 

 Închiderea sau reducerea 

capacității de lucru a fabricilor 

 Atragere alentă a investițiilor, 

a surselor de finanțare pentru 

dezvoltarea turismului 

 Nerealizarea dezvoltării 

infrastructurii turistice din 
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 Existența forței de muncă  

 Atracție turistică: Biserica 

fortificată Romano-Catolică 

din Ghelința – monument 

valoros din sec. XIII, inclus în 

patrimoniul UNESCO  

 Sunt mulți turiști de tranzit 

 Impozite și taxe provenite din 

turism 

 Salariu decent pentru angajați 

 Valoare ridicată a terenurilor de 

construcții și a imobilelor 

 Comună mare, potențial mare de 

dezvoltare, multe întreprinderi 

 Distanța mare de navetă la 

locul de muncă din Mun. 

Târgu Secuiesc și Mun. Sfântu 

Gheorghe  

 Lipsa marketingului local 

 Slaba industrializare a zonei 

 Inexistența unor unități 

industriale care să atragă forța 

de muncă 

 Dezvoltarea zonei turistice 

Nádika-feredő prin amenajarea 

zonelor verzi, executare drum 

spre această zonă 

 Diversificarea structurii 

agricole 

 Surse de finanțare pentru 

susținerea întreprinderilor 

 Surse de finanțare pentru 

turism 

 Sprijinirea înființării și 

dezvoltării de asociații locale 

 Sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale 

 Promovarea produselor locale 

 Dezvoltare calitativă a 

turismului, oferirea de servicii 

diferite și diversificate 

 Organizare ture, creare trasee 

pentru bicicliști la diferite 

cauza problemelor de 

comunicații dintre diferite 

organizații la nivel județean 

 Apariția unor probleme în 

procesul de scoatere din fond 

forestier al suprafeței așa 

numite Zernyei Kertek 

 Creșterea ratei șomajului la 

nivel județean 

 Nerespectarea normelor de 

construcție a unor locuri de 

cazare 

 Prețul scăzut al masei 

lemnoase, costurile de 

exploatare mari 

 Pandemia și efectele negative 

ale acesteia asupra economiei 
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atracții turistice din apropiere, 

creare unei piste de biciclete, a 

unei pârtii de schi, ture 

forestiere, locuri de aventură în 

pădure 

 Prezentarea atracțiilor turistice 

din comună și din zonă 

 Înființarea agroturismului prin 

cultura plantelor, legumelor cu 

tehnologie ecologică 

 Fabrică de îmbuteliere apă 

 O fabrică de prelucrare 

ambalarea fructelor  

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, MEDIU, NATURĂ 

 Agricultura și silvicultura este 

o ramură principală a 

economiei pentru comună 

 Sunt 3-4 fermieri mari în 

domeniul agriculturii și 3-4 

 Majoritatea locuitorilor cultivă 

pe suprafețe mici 

 Lipsa rețelei de distribuție a 

gazelor 

 Diversificarea slabă a 

activităților agricole 

 Fonduri nerambursabile 

europene și guvernamentale 

pentru sprijinirea fermelor mici  

 Amenajare spații verzi (4 

parcuri: 2 la școli, grădiniță, 

cabinet medical) 

 Pășunatul reprezintă un 

factor negativ, că zona de 

refugiu pentru animale 

sălbatice distrug vegetația  

 Emigrarea forței de muncă 

tinere 
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fermieri mari în domeniul 

creșterii animalelor 

 Drumuri comunale 

modernizate 

 Suprafețe mari de pădure, sunt 

5 composesorate în comună  

 Comuna Ghelința deține o 

suprafață de 30 ha de pădure 

privată 

 Investiții în mediu: localitate 

pilot în cadrul 

proiectului BioVill, sat bazat 

pe bioenergie 

 Sectorul cel mai dezvoltat este 

cel al exploatării forestiere,  

Firme de exploatare forestieră 

într-un număr mare 

 

 Calitatea slabă a solului pentru 

agricultură 

 Vânzarea lemnului neprelucrat 

 Depozitele ilegale de deșeuri, 

 Proiecte comune inițiate de 

GAL Angustia 

 Creșterea cererii pe piață a 

produselor agricole ecologice 

 Amenajarea drumuri forestiere 

și reabilitarea drumurilor 

agricole 

 Prelucrarea masei lemnoase în 

produse finite și nu vânzarea 

lemnului brut, sau ca produse 

semifabricate 

 Achiziționare echipamente noi 

în agricultură și exploatare 

forestieră; 

 Înființare întreprinderi de către 

composesorate 

 Promovarea asocierii dintre 

agricultori mari 

 Informare slabă a 

fermierilor cu privire la 

posibilitățile de accesare a 

fondurilor europene 

 Prețul scăzut al masei 

lemnoase, costurile de 

exploatare mari 

 Efecte negative pe termen 

lung ale exploatării masei 

lemnoase  

 Tinerii neinstruiți sau cei 

care au o meserie nu vin 

acasă 
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 Înființarea unei zone 

industriale, valorificarea 

produselor locale 

 Interzicerea depozitelor ilegale 

de deșeuri, elaborarea unui 

mod de sancționare în acest 

caz, respectiv accentuarea 

simțului responsabilității 

civice, precum și încurajarea 

implicării active a comunității 

în menținerea curățeniei 

 Utilizarea energiei solare 

INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ, TRANSPORT ȘI CANALIZARE 

 Satul Ghelința, fiind împărțit în 

trei zone, partea dreaptă a 

satului dispune de sistem de 

canalizare, partea stânga și cea 

denumită Alszeg beneficiază 

de un proiect de canalizare, 

depus spre finanțare 

 Lipsa trotuarelor în unele 

locuri 

 Lipsa rețelei de distribuție a 

gazelor naturale 

 Problema protecției naturii: 

sunt gropi, zone ilegale de 

depunere a deșeurilor pe 

 Partea stânga a satului și cea 

denumită Alszeg va beneficia 

de un proiect depus spre 

finanțare pentru executarea 

lucrărilor de canalizare 

 3,8 km de drumuri comunale 

sunt în curs de asfaltare 

 Accesarea fără succes a 

proiectelor de dezvoltare 

 Drumurile agricole devin 

inaccesibile 

 Costul ridicat al 

documentațiilor 
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 90% dintre gospodării sunt 

racordate la rețeaua de apă 

 Drumuri comunale asfaltate pe 

un traseu de 2 km, și 3,8 km în 

curs de asfaltare 

 DC7 Zăbala-Harale – 

continuare asfaltare 

 Iluminat public modernizat 

 Străzi comunale reabilitate/în 

curs de reabilitare 

 Echipamente achiziționate de 

către Comuna Ghelința: un 

tractor, o remorcă basculantă 

cu două axe, un tocător de 

crengi și deșeuri lemnoase 

 Lucrări de reabilitare a 

căminului cultural din Ghelința 

– în curs de finalizare 

 Dotarea școlilor cu un sistem 

de încălzire cu cazan cu peleți  

marginea satului, în malurile 

pâraielor 

 Infrastructura neconstruită 

complet 

  

 Asfaltare drum spre zona 

forestieră 

 Asfaltarea drumului spre 

Harale 

 Asfaltarea drumului Harale-

Zăbala 

 Extinderea rețelei de apă în 

Harale 

 Executarea de trotuar pe o 

lungime de 1 km, din surse 

proprii;  

 Trotuar și piste biciclete de la 

centru până la locuințele ANL;  

 Amenajare spații verzi (4 

parcuri: 2 la școală, grădiniță, 

cabinet medical). 

 Dezvoltare sistemului de 

canalizare din fonduri 

nerambursabile 

preliminare și necesitatea 

cofinanțării proiectelor 

 Surse financiare 

insuficiente pentru 

susținerea proiectelor de 

modernizare a 

infrastructurii 
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 Executare lucrări de înlocuire 

învelitoare acoperiș la școală 

 Grădinițe reabilitate 

 Capela mortuară din Harale  

 Cabinete medicale renovate 

 Asfaltarea drumului spre 

Harale 

 Cămin cultural din Harale – 

posibilitate de a depune proiect 

la CJ pentru reabilitare 

 Construire trotuare 

 Extinderea școlii și a sălii de 

sport 

 Extinderea a două săli de grupă 

din grădiniță 

 Pentru rezolvarea deșeurilor 

depuse ilegal se vor organiza 

acțiuni de preluare a 

vechiturilor, colectare a 

deșeurilor selective și punerea 

în funcțiune a camerelor de 

supraveghere în zone 

vulnerabile 

 Rectificarea cursului de apă, 

sistem de drenare a apei 

pluviale 
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VI. ANALIZA REZULTATELOR DE INTERVIURI CU 
STAKEHOLDERII LOCALITĂȚII 

 

Sinteza interviurilor realizate: 

Perioada derulării interviurilor: iunie-iulie 2021.  

Metoda: Bulgăre de zăpadă.  

Metodologie: Pentru a utiliza metoda bulgăre de zăpada am pornit de la intervievarea D-lui 

primar, Ilyés Botond- János, pe care l-am rugat la finalul interviului să nominalizeze 5 persoane 

cu care am putea realiza un interviu similar. Toate persoanele nominalizate de Dl. primar au 

fost intervievate și rugate, în mod asemănător să nominalizeze, la rândul lor 5 persoane pentru 

interviu. Această metodă a continuat până la momentul în care nu au fost nominalizate persoane 

noi, neintervievate anterior.  

Rezultatul metodei constă în:  

 Identificare stakeholderilor locali, în lipsa unei metode reprezentative 

 Realizarea unui număr de interviu suficient de mare, în conformitate cu numărul 

stakeholderilor identificați de membrii comunității.  

Rezultate interviurilor realizate:   

Lista întrebările pentru 

interviuri Stakeholder: 

 

Răspunsurile primite: 

Ce părerea aveți despre starea/ 

nivelul de dezvoltare sau 

posibilitățile de dezvoltare 

pentru:  

1. Infrastructură de bază: 

2. Infrastructura socială: 

3. Infrastructură culturală: 

 Infrastructură de bază: 

 Satul Ghelința împărțit în trei zone: 

partea dreapt[: lucrări de canalizare 

executate, lungimea rețelei colectoare 

principale de canalizare este de 11.000 

m, fără racordarea populației la această 

rețea, iar pentru partea stângă a satului și 

zona denumită Alszeg este depus un 
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4. Infrastructură 

educațională: 

5. Infrastructură medicală:  

6. Nivelul de trai: 

7. Agricultură, Silvicultură: 

8. Turism:  

9. Grupe vulnerabile: 

10. Inovație: 

11. Dezvoltare durabilă:  

12. Mediul antreprenorial:  

13. Sport și timp liber 

proiect în cadrul POIM pentru 

executarea rețelei de canalizare și 

epurare apă uzată (I.B-J) 

 Rețeaua de apă – locuințele sunt 

conectate la rețea (90%) (I.B-J) 

 Drumuri: asfaltate 2 km de drum 

comunal, în curs de asfaltare o porțiune 

de  drum pe o lungime de 3,8 km, 

finanțat prin PNDR 2 (I.B-J) 

 Proiecte depuse la CNI: pentru rețele de 

canalizare, apă precum șimodernizare 

drumuri pe partea stângă a localității 

(I.B-J) 

 DC7 Zăbala-Harale – continuare 

asfaltare (I.B-J) 

 Pentru perioada următoare: executare 

trotuar pe o lungime de 1 km, din surse 

proprii; trotuar și piste biciclete de la 

centru până la locuințele ANL; 

amenajare spații verzi (4 parcuri: 2 la 

școli, grădiniță, cabinet medical). 

 Dezvoltarea zonei turistice Nádika-

feredő prin amenajarea zonei verzi, 

executare drum spre această zonă (I.B-J) 

 Scoatere din fond forestier al suprafeței 

așa numite Zernyei Kertek pentru 

înființarea unei zonei turistice, executare 

locuri de campare și de tabără (I.B-J) 

 Lucrări de reparare drum spre Crucea 

Cercetașilor (Cserkesz kereszt), 

construirea unei capele cu ajutorul 
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bisericii romano-catolice (terenul 

aparține bisericii) (I.B-J) 

 Rețeaua de drumuri în curs de 

dezvoltare, rețeaua de apă este 

funcțională, este necesară dezvoltarea 

sistemului de canalizare în zona Felszeg 

(K.A) (T.I) (B.I) (B.I), (B.T) (L.M) 

(K.T), (Sz.M),(K.B) 

 În comună sunt mai multe rețele de 

internet (CZ.N); problema apei uzate în 

localitate (Cs.B) 

 Dezvoltarea rețelei de apă în satul 

Harale este în curs, drumurile sunt în 

stare bună, este rețea de internet (Sz.B), 

modernizarea drumului aduce turiști (L) 

 Racordarea la rețeaua de gaze naturale 

va asigura un confort pentru locuitori 

(T.I) 

 

 Infrastructura socială: 

 Construirea a 2 locuințe sociale prin 

finanțarea CJ Covasna în apropierea 

locuințelor ANL pentru familii și copii 

defavorizați (I.B-J), (T.I) 

 Plan pentru viitor: construire Cămin de 

bătrâni, momentan nu există teren liber 

în acest sens (I.B-J) (V.K), (T.I),(A.I) 

(P.M) 

 Nu este necesară construirea unui cămin 

de bătrâni, deoarece vârstnicii sunt 

sprijiniți de familiile lor (Sz.M) 
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 Primăria Comunei Ghelința  are grijă de 

vârstnici (Sz.M) 

 Locuințele ANL sunt funcționale, este 

necesară dezvoltarea infrastructurii 

sociale prin construirea unei case de tip 

familial, unui cămin de copii, unui 

cămin de bătrâni (K.A) (K.Zs); bătrânii 

nevoiași trebuie vizitați nu numai în 

perioada sărbătorilor (B.I), (CZ.N);  

 În Harale sunt multe case de vacanță 

(Sz.B), 85% din populație aparține 

generației bătrână (L.); 

 Lipsa creșei pentru copii (T.I) (K.Zs) 

(P.M) 

 Necesitatea dezvoltării programului de 

voluntariat, muncă în echipă (K.B) 

 

 Infrastructură culturală: 

 Lucrări de reabilitare a Căminului 

cultural din Ghelința – în curs (I.B.J) 

(Gy.A) 

 Căminul cultural din Harale – 

posibilitate de a depune proiect la CJ 

pentru reabilitare (I.B.J) 

 Înființarea unui Centru pentru Tineret 

împreună cu Asociația Tinerilor din 

Ghelința (Gelencei Ifjusagi Szervezet-

GISZ) (I.B.J), care va face parte dintr-un 

proiect finanțat de Consiliul Județean 

Covasna (T.I) 
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 Dezvoltarea Grupului de dans popular 

”Burusnyán Néptáncegyüttes” și a 

Corului Bărbătesc Dalárda (I.B.J) 

 Echipa de cercetași– conștiința 

profesională pentru tineri (I.M) 

 Grupul de dans popular ”Burusnyán 

Néptáncegyüttes” are o sală pentru 

probe, prin proiecte au fost achiziționate 

diverse costume populare, se 

organizează spectacole.  

 Din cauza lipsei mijlocului de transport 

pentru grupul de dans, spectacolele din 

străinătate sunt limitate (V.K)  

 Casa de cultură este în curs de 

modernizare, biserica ca monument 

(K.A); copii sunt educați, ar fi necesară 

înființarea unei  fanfare (T.I), (Cs.B);  

 Organizare evenimente pentru tineri, 

înființare un loc pentru tineri, 

reinstalarea sălii de bowling (B.I) (K.T);  

 Înființare cinema (CZ.N); nu este un 

grup de artă, nu sunt spectacole artistice 

(P.Zs);  

 Nevoia de personall de conducere a 

evenimentelor culturale (Ke.A)(P.T);  

 În anii anteriori nu a fost acordată 

atenție tineretului, astfel este importantă 

includerea tinerilor în implementarea 

proiectelor (K.T);  
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 Este și biserică ortodoxă, și casă de 

rugăciune reformată (Ker.A) 

 În comună se poate vorbi de viață 

culturală (Sz.M) 

 Lipsa programelor culturale (K.B) 

 Educația muzicală a copiilor (muzica 

populară) (I.M) 

 În anii anteriori s-au organizat 

spectacole de sărbători (K.D) 

 În prezent viața culturală este mai 

săracă, căminul cultural fiind în curs de 

renovare (K.Zs)  

 Conducerea căminului de cultură să fie 

asigurată de un director (Gy.A) 

 

 Infrastructură educațională: 

 Plan de extindere a școlii și a sălii de 

sport(I.B.J) – necesară pentru copii 

(V.K) 

 Plan de extindere a două săli de grupă 

din grădiniță (I.B.J) 

 Transformarea sistemului de încălzire a 

școlii cu cazan cu peleți (I.B.J) 

 Transportul copiilor cu autocar 

școlar(I.B.J) 

 Ar fi necesară construirea unei săli de 

sport în curtea școlii pentru activități de 

sport, dezvoltarea grădiniței (K.A);  

 Acoperișul școlii este renovat (T.I); 
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 Atragerea profesorilor prin construire de 

locuințe pentru aceștia (B.I);  

 Includerea tinerilor în susținerea 

tradițiilor (CZ.N);  

 Construirea terenului de joacă la școala 

din Felszeg (L.M);  

 Educație de calitate slabă (P.Zs);  

 Fluctuația cadrului didactic în Harale 

este mare, orele de curs se țin împreună 

pentru copii din clasele 1-4 (în toal sunt 

8-10 de elevi), clădirea școlii este 

renovată, încălzirea este asigurată prin 

centrală termică, sălile sunt echipate  

(Sz.B); necesitatea asigurării 

echipamentelor noi pentru predarea 

cursului (P.J); înființarea unei biblioteci 

în Harale (Kov.A) 

 Canalizarea școlii din Harale este 

realizată, clădirea grădiniței este 

renovată (K.Zs) 

 Construirea unei cantine școlare (K.Zs); 

 Ar fi utilă funcționarea unui mediator 

școlar, care să acționeze împotriva 

abandonului școlar (K.Zs); 

 Este necesară extinderea grădiniței, 

sălile sunt de dimensiuni mici (Gy.A) 

 Săli de clasă aglomerate, unele săli sunt 

situate în subsolul școlii (P.M) 
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 Infrastructură medicală:  

 4 cabinete medicale renovate (2 cabinete 

stomatologice, 2 cabinete medicale de 

familie) – s-a amenajat spațiu verde, 

parcare, s-au realizat amenajări 

interioare și exterioare, montaj acoperiș, 

rețea electrică nouă (I.B.J) 

 Există farmacie, drogherie (V.K) (K.B) 

 Cabinetele au fost renovate, vor fi 

executate lucrări de amenajare teren de 

joacă și parcare (K.A); 

 Sunt doi medici de familie și un 

stomatolog, (B.T) (Sz.M), dar ar fi utilă 

prezența unui medic specialist în 

comună (T.I);  

 Servicii de îngrijire la domiciliu oferite 

de Caritas (Sz.M) 

 Ar fi utilă un cabinet medical și în partea 

limitrofă a localității (Cs.B);  

 Medicii de familie fiind în vârstă, ar fi 

utilă prezența medicilor mai tineri 

(L.M);  

 Sistem medical suprasolicitat, este 

necesar un cabinet medical nou cu 

medici noi (P.Zs), (Kov.A) (P.T);  

 Un centru medical pentru bătrâni 

(Ker.A); 

 În satul Harale nu există cabinet 

medical, dar ar fi utilă prezența unui 
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medic de familie cu un program de o 

dată pe săptămână (Sz.B) 

 Necesitatea renovării cabinetelor 

medicale din interior, și modernizarea 

echipamentelor medicale (Gy.A) 

 Cadre medicale suprasolicitate (P.M) 

 

 Nivelul de trai: 

 În general: conducerea comunei este o 

echipă tânără cu spirit dinamic,  o 

comunitate în dezvoltare (I.B.J)  

 În Ghelința nivelul de trai este destul de 

bun, față de localitățile din zonă, 

numărul localnicilor crește an de an. 

(K.A) (K.T), (T.A), (Sz.M) (K.D) 

 Extinderea rețelei de gaz pe teritoriul 

comunei ar ușura situația oamenilor, 

respectiv a bătrânilor (B.I);  

 Includerea forței de muncă feminine în 

diferite domenii;  

 Este o localitate în dezvoltare, cu multe 

case noi, curți moderne (CZ.N);  

 Nivel de trai relativ ridicat (P.Zs)  

 În satul Harale nivelul de trai este mai 

scăzut față de Ghelința, datorită lipsei de 

întreprinderi (Sz.B) 

 Sustenabilitatea vieții sociale – prin 

organizare evenimente tradiționale, 

sprijinirea producătorilor locali pe piața 

locală (Ta.I) 
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 Lipsa locurilor de muncă pentru tineri 

(Sz.M) 

 Nivelul de trai este în general bun, dar 

depinde de individ (K.B) 

 Sunt multe case frumoase, o populație 

harnică (Be.I) 

 Oameni sunt ambițioși (Gy.A), dar 

nivelul de trai ridicat nu garantează și o 

viață socială și culturală mai bogată 

(Gy.A) 

 Nivel de trai ridicat, terenuri scumpe 

(P.M) 

 

 Agricultură, Silvicultură: 

 Sunt 3-4 fermieri mari în domeniul 

agriculturii și 3-4 fermieri în domeniul 

creșterii animalelor (I.B.J) (Ta.I) 

 Agricultura sprijinită prin surse 

financiare APIA (K.B) 

 Majoritatea locuitorilor cultivă pe 

suprafețe mici(I.B.J) 

 Exploatarea forestieră reprezintă sursa 

principală de venit în comună (Ta.I) 

 În Ghelința sunt 5 composesorate (I.B.J) 

 Comuna Ghelința deține o suprafață de 

30 ha de pădure privată (I.B.J) 

 Importanța executării lucrărilor de 

reabilitare a drumurilor agricole (K.Zs); 

 Sunt multe firme în domeniul 

silviculturii, firme de exploatare 
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forestieră și de prelucrare a masei 

lemnoase. (Be.I) 

 Scopul principal ar trebui să fie 

prelucrarea masei lemnoase în produse 

finite și nu vânzarea lemnului brut sau 

ca produse semifabricate.  

 În agricultură este necesară introducerea 

echipamentelor noi, tendința ar fi mai 

puțini fermieri pe suprafețe mai mari; 

 Ideea de organizare ședințe pentru 

prezentarea tehnologiei moderne 

(CZ.N);  

 Înființarea de întreprinderi de către 

composesorate (K.A);  

 Calitatea solului este inferioară (K.Zs); 

 Trebuie acordată o atenție deosebită 

exploatării  masei lemnoase pe termen 

lung (T.I);  

 Atenție acordată incendierii resturilor 

vegetale (CZ.N) (L.M); 

 Informarea localnicilor asupra pădurilor 

(mărimea, zonarea, drumurile, pâraiele 

care străbat pădurile) (T.Zs); 

 Lipsește munca în echipă (Ke.A); 

 Sectorul cel mai dezvoltat este cel al 

exploatării forestiere (Ker.A) 

 Marea majoritate a terenurilor agricole 

din Harale sunt închiriate de către 

fermieri din Zăbala (Sz.B) 
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 Mutarea gaterelor de prelucrare a 

lemnului din  interiorul satului spre 

marginea localității (K.Zs); 

 Agricultura și silvicultura este o ramură 

principală a economiei, fermierii au 

achiziționat echipamente noi din fonduri 

UE, problema apare în cazul valorificării 

produselor, astfel ar fi necesară 

asocierea agricultorilor ce expoatează 

terenuri mari (Gy.A) 

 Sursa principală de venit (P.M) 

 Sunt 4-5 fermieri mari în domeniul 

agriculturii (P.M) 

 

 Turism:  

 Atracții turistice: Biserica fortificată 

Romano-Catolică din Ghelinţa – 

monument valoros din sec. XIII, inclus 

în patrimoniul UNESCO (I.B.J) 

 Sunt mulți turiști de tranzit (I.B.J), (K.B) 

 Sunt pensiuni și afaceri (total într-un 

număr de 150) (I.B.J) : sunt atracții 

turistice, biserica fortificată, pădurea, 

Jancsó Kúria. 

 Turismul trebuie bazat pe segmentul 

rural prin înființarea unei școli de 

echitație, unui centru wellness, 

reautorizarea pensiunilor din localitate. 

(K.A), (T.I); (B.I) 
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 Organizarea programelor turistice cu 

persoane din domeniu, marcarea 

traseelor turistice (Nadika tető, Zernye, 

Fostul ferăstrău cu aburi Mikes Ármin) 

 Înființare locuri pentru foc în 

pădure/pășuni (K.A);  

 Sunt multe pensiuni fără autorizații de 

funcționare; (P.M) 

 Sprijinirea relațiilor dintre localități; 

 Únființarea unui muzeu popular (T.I), 

(B.I), (I.M); (K.D) (A.I) 

 Prezentarea meșteșugurilor locale 

tinerilor, construire trasee turistice, piste 

de biciclete în pădure (B.T) (CZ.N) 

(Ke.A); (Gy.A) 

 Accent mare pe marketingul turismului, 

elaborarea unui pliant cu atracții turistice 

aflate în localitate și ún zonă  (Cs.B) (R.) 

 Promovarea atracțiilor turistice (L.M); 

(Gy.A) 

 Dezvoltarea turismului prin ture cu 

căruțe de cai, sacrificarea porcilor ca 

atracție turistică, observatoare de urși 

(P.Zs); 

 Satul Harale este numit și ”sat de 

dogari”, există un atelier de dogari, 

”Fejér kúria” (Sz.B);  

 Sunt necesare proiecte de dezvoltare a 

tursimului (Ke.A); 
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 înainte de pandemia Covid-19 turismul 

avea un ritm ascendent, au fost 

organizate zilele satului, vizite în și din  

localitățile înfrățite (Sz.M) 

 Lipsă de potențial în turism (K.B) 

 Organizarea „Zilele Jancsó” 

 Satul a devenit cunoscut datorită 

existenței bisericii medievale(A.I) 

 Biserica atrage turiști (Be.I); 

 Înființarea unui birou turistic, pentru 

organizare programe; asocierea dintre 

reprezentanții pensiunilor (Gy.A) 

  

 Grupe vulnerabile: 

 Sunt puține familii de etnie rromă  

expuse riscului de sărăcie, defavorizate 

(I.B.J) 

 Sunt două familii de etnie rromă cu câte 

6-7 copii (I.B.J), puține familii în sărăcie 

profundă (K.B) 

 Majoritatea rromilor sunt în situații 

financiare bune  - își caută loc de muncă 

în străinătate: Polonia, Germania, Anglia 

(I.B.J), (K.B) 

 Populația de etnie rromă beneficiază de 

sprijin financiar social,  

 Este necesară clarificarea situației 

juridice a terenurilor pentru rromi, 

pentru racordarea acestora la rețeaua 

electrică (K.A); 
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 Situația rromilor este acceptabilă, sunt 

sprijiniți de primărie (T.I);  

 Este necesară sprijinirea copiilor rromi 

în educație (B.I);  

 Integrarea romilor (Cs.B);  

 În Harale comunitatea rromă locuiește în 

mijlocul satului, majoritatea lor sunt în 

străinătate (Sz.B);  

 Există o relație destul de echilibrată între 

localnicii maghiari și cele de etnie rromă 

(K.T); (Be.I) (P.M) 

 Sistem separat de dezvoltare pentru 

localnicii etnie rromă (P.T); 

 Dezvoltarea rețelei de servicii sociale 

(I.M) 

 Existența unui strat de etnie rromă 

bogată și a unui strat sărac (Gy.A) 

 

 Inovație: 

 Localitate pilot în cadrul 

proiectului BioVill, sat bazat pe 

bioenergie (I.B.J), (Ta.I), (I.M) 

 Birou separat în cadrul primăriei 

înființat  în scopul de elaborare și 

implementare proiecte (K.B) 

 Proiectul GoDanuBio (I.B.J)  

 Posibilități: resurse naturale, bioenergie, 

energie solară, energie eoliană (K.A) 

(Ke.A) (K.T);  
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 Înființarea unei fabrici de prelucrare a 

produselor nelemnoase (T.I);  

 Prezentarea posibilităților de proiecte 

europene pentru mediul antreprenorial 

(B.T);  

 Problema neutilizării eficiente a gazului 

obținut în urma exploatației petroliere 

din Ghelința (CZ.N);  

 Încălzirea cu biomasă la brutării este 

funcțională (P.Zs);  

 Necesitatea unei aplicații pentru 

prezentarea atracțiilor turistice (Ke.A), 

 Încălzirea instituțiilor publice pe bază de 

energie solară (Cs.A); 

 Sunt gospodării cu încălzire centrală tip 

cazan cu peleți (Ta.I) 

 

 Dezvoltare durabilă:  

 Extinderea rețelei de gaz (K.A), 

dezvoltarea turismului (P.Zs) 

 Concentrare nu numai asupra bunurilor 

materiale, ci și asupra valorilor culturale 

(I.M) 

 Epuizarea posibilităților de atragere a 

fondurilor europene pentru 

modernizarea drumurilor (Gy.A) 

 posibilitate de distracție pentru tineri 

(P.M) 
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 Mediul antreprenorial 

 100-150 întreprinderi private (I.B.J) 

 Majoritatea oamenilor se ocupă de 

exploatarea, prelucrarea și transportul 

masei lemnoase (V.K) 

 Sunt 3 florării (V.K)  

 Tinerii să devină antreprenori;  

 Domenii posibile: organizare de teren, 

curățirea grădinilor, curților și a zonelor 

verzi (K.A);  

 În industria metalurgică este lipsă de 

forță de muncă;  

 Sunt multe gatere, astfel ar fi utilă o 

fabrică de mobilă, un atelier de 

restaurare, o fabrică de uscare a 

lemnului;  

 Reducerea timpului de muncă pentru 

angajați;  

 Sunt echipe în diferite meserii (T.I) 

(B.I);  

 Dezvoltare în direcția de IT, inovare; 

necesitatea muncii în echipă, în grupuri, 

conlucrare între oameni (Ke.A);  

 Sunt multe firme mici, care asigură loc 

de muncă pentru localnici (T.J) 

 Oamenii au spirit antreprenorial (Ta.I) 

(K.B), dar atragerea fondurilor europene 

nu este caracteristică (Ta.I) 

 Gospodării cu mai multe surse de venit 

(Ta.I) 
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 Prezența concurenței pe piața serviciilor 

de alimentație (restaurante, săli de 

evenimente) (K.B) 

 Pensiuni, firme de exploatare, gatere 

(K.Zs); 

 Sunt multe firme, sunt locuri de muncă, 

dar vin muncitori și din alte localități 

(Gy.A) 

 Este nevoie de mai multe firme mici: 

promovarea meseriei meșteșugărești 

local (șindrilă), transfer de cunoștințe 

pentru generația tânără (Gy.A) 

 Existența concurenței pe piața lemnului 

(Gy.A) 

 

 Sport și timp liber 

 Clarificarea situației juridice a terenului , 

al titlului de proprietate asupra terenului 

și clădirii ”popicăriei”, aflat într-o stare 

avansată de degradare (I.B.J) 

 La CNI este depus un proiect privind 

reabilitarea Sălii de sport, construită în 

anul 2006 (I.B.J) 

 Momentan comuna nu are echipă de 

fotbal ce să activeze în campionat 

(I.B.J), dar există totuși o echipă la nivel 

local (Ta.I) 

 Demersuri pentru educarea tinerilor: 

cursuri de comunicare în limba română 

și engleză (I.B.J) 
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 3 trupe de dans popular de copii (I.B.J), 

(A.I) 

 Echipa de cercetași 

”Nagyboldogasszony” (I.B.J) 

 2 Cluburi de pensionari ”Jóreménység” 

și ”Lilaakác” (I.B.J) 

 Cor bărbătesc(I.B.J) 

 Pentru tineret nu există un loc de 

distracție, grădini de vară (I.B.J) 

 Sunt posibilități de practicare a 

sporturilor individuale sau de echipă 

(zumba, basketball, fotbal) (CZ.N), (A.I) 

 Este indicată construirea unei piste de 

bicicletă (K.A); (P.M),  sporturi de iarnă 

(CZ.N) 

 Este indicată implicareaa categoriei de 

vârstă de peste 40 de ani în activitățile 

sportive;  (T.I);  

 Mai multe posibilități de educare 

sportivă pentru copii (T.Zs);  

 Există o sală de sport, de fitness (K.T); 

 Echipă de fotbal cu localnici (Cs.A); 

 Atragerea de fonduri europene prin 

proiecte pentru dezvoltarea sportului 

(P.T); 

 Există posibilitate pentru practicarea de 

handbal, fotbal de sală, baschet (K.Zs) 

 Sala de sport a fost renovată (Gy.A) 
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 Lipsa programelor de sport din școală va 

avea efecte negative asupra vieții 

copiilor (Gy.A) 

 Lipsa infrastructurii pentru sport (Gy.A) 

 Căminul de cultură renovat va influența 

pozitiv timpul liber al societății 

Analiza SWOT a comunei- min. 

3 aspecte 

Puncte tari:  

Puncte slabe: 

Oportunități 

Amenințări 

Puncte tari:  

 Comunitate cu spirit dinamic (I.B.J), 

(Ta.I) (I.M) 

 Avantajele mărimii fondului forestier 

(I.B.J) (P.M) 

 Voința oamenilor de a reuși prin muncă 

(I.B.J) (Ta.I) 

 Existența bisericii medievale, care mai 

atrage turiști (V.K)  

 Atracții turistice (K.A); (K.Zs) 

 Cultura și tradiția, familia și religia (T.I),  

 Pădurea ca sursă de material lemnos 

(K.Zs) 

 Existența brutăriei (B.I);  

 Prezența mediului antreprenorial,  

 Evenimente culturale organizate (B.T),  

 Salarii rezonabile (CZ.N);  

 Puterea de coeziune, capacitate de 

dezvoltare (T.Zs),  

 Valoarea ridicată a terenurilor de 

construcții și a imobilelor,  

 Potențial mare pentru dezvoltare, 

comunitate mare (P.Zs);  

 Meseria de dogar funcțională (Sz.B);  



 

120 | P a g e  
 

 Este în curs de dezvoltare o generație 

tânără cu ambiție, cu spirit de voluntariat 

(Ke.A);  

 Atitudine prietenoasă din partea 

primăriei (K.T);  

 Ambiție de a munci, întreprinderi 

productive (T.J); (Gy.A) 

 Exploatare forestieră, silvicultură 

(Kiss.T); (K.D) 

 Acțiuni culturale de revitalizare a 

tradiției (Ker.A) 

 Echipă tânără la conducerea comunei 

(Sz.M) 

 Dezvoltare infrastructurală, nu scade 

populația, număr mare de copii (K.B) 

 Mulți copii, generație pentru viitor (I.M) 

 Conştientizarea valorilor culturale (I.M) 

 O comună cu mulți meșteșugari (dogari, 

tâmplari, șindrilari) (K.D) 

 poziționarea geografică (K.Zs) (Gy.A) 

(P.M) 

 Religia, credința (Be.I) 

 Atitudinea oamenilor (Gy.A) 

 

Puncte slabe:  

 Lăcomia și invidia între localnici, 

antreprenori (I.B.J) (Ta.I) (K.Zs) 

 Lipsa locurilor de muncă pentru femei, 

majoritatea dintre ele lucrau la fabrica de 

confecții din Estelnic (I.B.J) 
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 Probleme sociale în cazul populației de 

etnie rromă (V.K)  

 Infrastructura neconstruită complet 

 Susținerea firmelor prin persoane 

competente, lipsa creativității (K.A);  

 Lipsa asociațiilor între firme (Ta.I) 

 Lipsa investițiilor mari (Ta.I) 

 Neepuizarea posibilităților de turism; 

(CZ.N), (Ta.I), (K.B) 

 Depozite ilegale de deșeuri (T.I) (Ker.A) 

(R.);  

 Calitatea slabă a solului pentru 

agricultură;  

 Vânzarea lemnului neprelucrat (B.I),  

 Calitatea slabă a drumurilor forestiere 

(B.T),  

 Absența relațiilor umane,  

 Rețea de apă, rețea de gaz (Sz.B);  

 Lipsa de informare în anii anteriori din 

partea conducerii (K.T);  

 Absența relației mai strânse cu 

localitățile învecinate (T.J);  

 Lipsa locurilor de muncă pentru femei 

(Kov.A);  

 Lipsa locurilor de muncă pentru tineri 

(K.Zs) 

 Comunicare slabă între comunitățile din 

Harale și Ghelința (L.) 

 Lipsa locurilor de distracție pentru tineri 

(Sz.M) 



 

122 | P a g e  
 

 Poziționarea geografică a localității 

(K.B) 

 Absența unui strat intelectual al 

societății (K.D) 

 Neasfaltarea străzilor secundare din 

comună, lipsa canalizării (Be.I) 

 Viața culturală slabă (Be.I) 

 Comuna deține puține terenuri, nu sunt 

pășuni, astfel sunt puțini fermieri 

crescători de animale (Gy.A) 

 Lipsa trotuarelor (P.M) 

 Fiind o localitate mare, nu putem vorbi 

de o societate coezivă (P.M) 

Oportunități: 

 Turismul rural (I.B.J) (Ta.I) 

 Evenimente tematice: carnavale, 

procesiune cu cai pe 15 martie, 

sărbătoarea Paștelui (I.B.J) 

 Zilele satului de Sf. Ladislau în luna 

iunie (I.B.J) 

 Balul recoltei de toamnă (I.B.J) 

 Evenimentele de Advent, de Crăciun – 

spectacole, baluri și petreceri tematice 

(I.B.J) 

 Organizare de evenimente comune cu 

biserica, grupurile de dans (V.K) 

 Educarea localnicilor privind colectarea 

deșeurilor;  

 Turism (B.I) (T.Zs) (P.Zs) (Sz.B) (K.T) 

(Kiss.T); 
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 Fabrici de prelucrare a produselor 

nelemnoase și a legumelor: fructe de 

pădure, plante medicinale, plante pentru 

ceai, preparare sucuri, gemuri..(T.I);  

 Preț mare al terenurilor pentru construire 

case (B.T);  

 Verificarea chimică a apei potabile 

(CZ.N);  

 Organizare evenimente, spectacole 

pentru sprijinirea relațiilor umane 

(Sz.B);  

 Dezvoltarea infrastructurii culturale și 

educaționale (Ke.A);  

 Silvicultura, utilizarea energiei solare 

(K.T);  

 Prezentarea unor realizări aparte pentru 

localnici și tineri,  

 Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

(P.J);  

 Tabere de tip ”școală în pădure” 

(Kov.A);  

 Înființarea unei plantații de pomi 

fructiferi, sau cultivarea florilor, pentru 

forța de muncă feminină (R.) 

 Atragerea fondurilor europene (K.B);  

 Programe de educare a copiilor (I.M); 

 Organizare de târguri meșteșugarilor, 

producătorilor locali (I.M) 

 Invitarea diferitelor teatre (Teatrul 

Tamási Áron din Sfântu Gheorghe, 
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Teatrul din Oradea, Satu Mare) pentru 

spectacole de teatru (K.D), (Gy.A) 

 Amenajarea locului numit Nádika-

feredő – ca centru pentru evenimente de 

vară (K.D) 

 programe după școală pentru copii (after 

school) (P.M) 

Amenințări: 

 Biserica din ce în ce mai pustie, chiar 

dacă majoritatea (98%) populației este 

de religie romano-catolică (I.B.J) 

 Problema protecției naturii: sunt gropi de 

gunoi, zone ilegale de depunere a 

deșeurilor pe marginea satului, în 

malurile pâraielor -  pentru rezolvarea 

acestei probleme se vor organiza acțiuni 

de preluare a vechiturilor, colectare a 

deșeurilor selective și punerea în 

funcțiune a camerelor de supraveghere 

în zone vulnerabile (I.B.J) 

 Locuri de muncă pentru tinerii localnici 

(V.K)  

 Efectele negative ale globalizării, 

 Integrarea populației de etnie rromă,  

 Prezența deșeurilor aruncate(K.A);  

 Efectele negative a exploatării masive a 

masei lemnoase (alunecări de teren) (T.I) 

(CZ.N),  
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 Emigrarea tinerilor (B.I) (B.T) (K.T) 

(R.) pentru locuri de muncă în străinătate 

(Be.I) 

 Dispariția meseriei de dogar (Sz.B);  

 Influențele politice (K.T);  

 Oamenii nu sunt deschiși, există un 

anumit egoism (Ke.A) (I.M) 

 Lipsa locurilor de muncă (Ker.A) 

 Tinerii neinstruiți, cei care au o meserie 

nu vin acasă (Ta.I) 

 Problema urșilor care intră frecvent în 

gospodării (Sz.M) 

 Pandemia și efectele negative ale 

acesteia asupra economiei (K.B) 

 Mentalitatea rigidă a oamenilor (K.Zs) 

Vă rog să enumerați/ să 

prezentați cele mai importante 

realizări ale perioadei de 

finanțare 2015-2020. 

 

 Capela mortuară din Harale (I.B.J) (Sz.B); 

(K.Zs) (Be.I) 

 Reabilitarea cabinetelor medicale (I.B.J) 

 Lucrări de înlocuire învelitoare acoperiș la 

școală (I.B.J) (K.Zs) 

 Începerea lucrărilor de reabilitare a 

căminului cultural (I.B.J) 

 Întărirea comunității prin intermediul 

sprijinirii asociațiilor, organizațiilor din 

comună (I.B.J) 

 Reabilitarea grădiniței (V.K), (K.B) (K.Zs) 

(P.M) 

 Modernizarea pieței din Felszeg (Sz.M) 

(K.Zs) (A.I) 

 Modernizarea casei de cultură (în curs),  
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 Instituțiile educaționale sunt renovate 

 Construirea rețelei de apă, asfaltarea 

drumurilor (K.A), (Ke.A) (K.T) (R.); (Ta.I) 

(A.I) (Gy.A) (P.,M) 

 Modernizarea cabinetelor medicale (B.I); 

(P.M)  

 Renovarea clădirilor publice, a grădiniței 

(B.T) (CZ.N) (T.J); (K.Zs) (Be.I) 

 Reabilitarea drumurilor comunale (L.M);  

 Asfaltarea drumului spre zona forestieră, 

(K.Zs) 

 Extinderea rețelei de apă în Harale (Ker.A) 

 Asfaltarea drumului spre Harale (K.B) 

 Modernizarea rețelei electrice (K.B) (Be.I) 

 Program de evanghelizare pentru copii (I.M) 

 Creșterea nivelului de trai (K.D) 

 Încălzirea instituțiilor publice prin sistem de 

energie solară (A.I) 

 Lucrări de canalizare (rețeaua colectoare 

principală) (Gy.A) 

 Organizarea evenimentelor culturale și 

religioase (Gy.A) 

 Înființarea asociațiilor (Gy.A) 

Vă rog să enumerați/ să 

prezentați min. 5 proiecte/plan 

pe care considerați importante 

pentru perioada 2021-2027.  

 

 Lucrări de execuție pentru rețele de 

canalizare (I.B.J), (Ta.I), (Sz.M), (K.B) 

(K.Zs) (K.Zs) (Gy.A) (P.M) 

 Lucrări de asfaltare pe străzile comunale 

(I.B.J), (Ta.I), (Sz.M) (K.B) (K.Zs) (A.I) 

(Be.I) 
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 Introducerea gazului natural în comună și 

racordarea la rețeaua de gaze naturale (I.B.J) 

 Asigurarea timpului liber de calitate pentru 

tineret (I.B.J) 

 Înființare locuri de muncă (I.B.J), (Sz.M) 

(K.D) 

 Sală de sport pentru școală (V.K) (Ta.I) 

(K.Zs) 

 Executarea rețelei de canalizare, rețelei de 

gaze naturale, asfaltarea drumurilor 

comunale, renovarea instituțiilor publice, 

amenajarea zonelor verzi, clarificarea 

drepturilor de proprietate (K.A) (Ke.A) (T.J);  

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare 

turistică a localității și a zonei (B.I),  

 Reducerea exploatării masei lemnoase 

(CZ.N);  

 Dezvoltarea turismului (L.M) (P.Zs) (T.J) 

(V.Zs);  

 Teren de fotbal cu gazon artificial (T.Zs) 

(K.T),  

 Reamenajarea cursului de apă (P.Zs); (K.B), 

sistem de drenare a apei pluviale (I.M), 

(Gy.A) 

 Modernizarea parcului central din Harale, 

extinderea rețelei de apă și canalizare, 

modernizarea drumurilor, extinderea relației 

de înfrățire cu alte sate (Sz.B) (K.Zs);  

 Proiecte pentru inovație (resurse naturale, 

energie solară, energie eoliană),  
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 Înființare de spații publice împreună cu 

biserica în scop de agrement (Ke.A) (K.T);  

 Proiecte culturale, șanse de dezvoltare pentru 

tineri (F.M); (Ta.I) 

 Asociere între firmele de prelucrare a masei 

lemnoase pentru realizarea produselor finite 

(T.J); (K.D)  

 Înființarea unei zone industriale, 

valorificarea produselor locale (Kiss.T);  

 Amenajarea de loc/parc de aventură în 

pădure (V.Zs);  

 Înființarea unei săli de fitness bine echipate 

(K.A), (Ker.A), modernizarea sălii de 

popicărie, înființare sală de bowling (Ta.I), 

(Ta.I) 

 Pârtie de schi, ture forestiere (Ker.A);  

 Investitori străini pentru construirea unei 

baze sportive,  

 Creșterea cadrului educațional (Cs.A);  

 Interzicerea depozitării ilegale de deșeuri, 

elaborarea unui mod de sancționare, 

respectiv accentuarea simțului 

responsabilității civice, precum și încurajarea 

implicării active a comunității în menținerea 

curățeniei; 

 Fabrică de îmbuteliere apă;  

 O fabrică de prelucrare și ambalare a 

fructelor (R.);  

 Organizare  de cât mai multe evenimente 

tradiționale (P.T);  
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 Asfaltarea drumului Harale-Zăbala (L.) 

 Dezvoltarea vieții culturale (Ta.I), 

organizarea de evenimente culturale în 

căminul de cultură renovat (K.D) 

 Modernizarea cabinetelor medicale (K.B) 

 Educarea copiilor, promovarea educației 

artistice (I.M)  

 Amenajarea zonei Nádika-feredő, includerea 

acestei zone într-un circuit cultural-artistic și 

de petrecere a timului liber (A.I)  

 Extinderea spațiilor verzi în jurul căminului 

cultural (A.I) 

 Încălzirea bisericii prin sistem de panouri 

solare (A.I) 

 Extinderea grădiniței (Gy.A) 

 Înființarea unui centru de informare si 

promovare a turismului rural (Gy.A) 

 Construirea unei săli de sport lângă școală 

(Gy.A) 

 Construire trotuare (P.M) 

Vă rog să enumerați min. 5 

persoane din comună, pe care le 

considerați stakeholder pentru 

comunitate.  
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Lista persoanelor intervievate în comuna Ghelința:  

Nr. 
CRT 

Nume, prenume 

1. Ilyés Botond-János 
2. Várza Kinga 
3.  Kelemen Dénes 
4. Kovács Zsuzsa 
5. Ilyés Mária 
7. Kovács Attila 
8. Timár István 
9.  Szőke Tibor Barna 
10. Kertész Attila 
11. Both Imre 
12. Both Tamás 
13. Czofa Norbert 
14. Cseh Béla 
15. Lukács Mihály 
16. Tamás Zsolt 
17. Pakó Zsolt 
18. Kiss Tamás 
19. Finta Martina 
20. Tamás Jozsef 
21. Kiss Tibor 
22. Vajda Zsombor 
23. Paizs Júlia 
24. Kerekes Áron 
25. Cseh Antal 
26. Kovács Andrea 
27. Páll Richárd 
28. Papp Timea 
29. Horváth Levente 
30. Tamás István 
31. Pakó Melinda 
34. Szima Mária 
35. Györffy Árpád 
36. Kovács Botond 
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VII. REZULTATELE SONDAJULUI REPREZENTATIV BAZAT PE 
CHESTIONAR 

Scopul chestionarului de opinie este obținerea unei imagini cât mai clare, mai detaliate cu 

privire la problemele cu care se confruntă comunitatea din Ghelința.  

Au fost chestionați un număr de 321 persoane din Ghelința și Harale după cum urmează:   

 Localitatea Ghelința – 296 persoane  

 Localitatea Harale - 25 persoane 

 

În continuare se prezintă detaliat rezultatele prelucrării sondajului: 

 

1. Sexul dumneavoastră? 

 Dintre respondenți 45,5% sunt bărbați și 54,5% femei. 

 

Figura nr. 18 - Repartiția respondenților pe sexe 

 

 

 

 

55%

45%

Distribuția persoanelor chestionate pe sexe (%) 

Femei Bărbați
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2. În ce categorie de vârstă vă încadrați? 

 Cu privire la categoria de vârstă, situația persoanelor intervievate arată după cum urmează:  

Repartiția persoanelor chestionate categorii de vârstă (nr. persoane) 
 18-34 ani 35-49 ani 50-64 ani Peste 65 ani Total 

Bărbați 40 55 31 20 146 

Femei 55 60 27 33 175 

Total 95 115 58 53 121 

Tabel nr. 21 - Repartiția respondenților pe grupe de vârstă 

 

 

Figura nr. 19 -  Repartiția respondenților pe grupe de vârstă 

 

3. Care este starea civilă a Dvs.? 

După starea civilă, 13,4% dintre respondenți sunt necăsătoriți, 68,8% căsătoriți, 8,1% sunt 

văduve, 2,2% divorțați și 2,5% nu știe/nu răspunde la întrebare (NS/NR1).  

                                                             
1  NS/NR = Respondentul nu știe sau nu răspunde la întrebare. 

30%

36%

18%

16%

Repartiția respondenților pe grupe de vârstă (%)

Între 18-34 Între 35-49 Între 50-64 Peste 65
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Figura nr. 20 - Repartiția respondenților pe grupe de vârstă 

4. Ce etnie aveți? 

 Structura etnică a populației chestionate se caracterizează astfel: 

 Un număr de 250 de respondenți se consideră de etnie maghiară (77,9%) 

 9 persoane sunt români (2,8%) 

 60 persoane se declară rromi (18,7%) 

 1 persoană este de altă etnie (0,3%) 

 1 persoană nu știe sau nu răspunde (0,3%) 

 

Figura nr. 21 - Distribuția etnică la nivelul Comunei Ghelința 

13%

69%

8%

2%
5%

3%
Repartiția respondenților cu privire la starea civilă (%)

Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorțat(ă) Altă categorie NS/NR

77.9%

2.8%
18.7%

0.3% 0.3%

Repartiția respondenților cu privire la etnie (%)

Maghiar(ă) Român(ă) Rom(ă) Alt(ă) NS/NR
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Distribuția pe categorii etnice evidențiază ponderea etnicilor maghiari în comuna Ghelința, 

urmată de cei de etnie rromă. 

 

5. Care este gradul de școlarizare a Dvs.? 

După nivelul studiilor, dintre cei chestionați, 40 persoane au educație inferioară (studii 

elementare de 4 clase sau mai puțin), 78 persoane au terminat școală generală de 8 clase, 78 au 

pregătire profesională, 82 au terminat liceul, iar 38 persoane au studii superioare de 

scurtă/lungă durată, respectiv 2 au studii postuniversitare (master, doctorat, post-doctorat). Un 

număr de 3 persoane nu a răspuns la această întrebare. După cum se vede și în graficul de mai 

jos, cel mai frecvent nivel de școlarizare este liceul. Totodată peste 12% din cei respondenți au 

doar 4 clase sau mai puțin.   

 

Figura nr. 22 - Distribuția respondenților după gradul de școlarizare 

Din punct de vedere al raportului dintre sex și gradul de școlarizare, se evidențiază faptul că nu 

există diferențe relevante între femei și bărbați cu excepția categoriilor de școlarizare “școală 

profesională” unde există un plus în favoarea bărbaților de 5,7% și “superioară scurtă/lungă 

durată” unde femeile au un avantaj de 6,7%. 

 

12.5%

24.3%

24.3%

25.5%

11.8%

0.6% 0.9%
Repartiția respondenților cu privire la gradul de școlarizare 

(%)

are 4 clase sau mai puțin are 5 - 8 clase
Scoală profesională Liceu
Superioară scurtă/lungă durată Postuniversitară (master, doctorat, post-doctorat)
NS/NR
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Raportul dintre sex și gradul de școlarizare (%) 

  
4 clase 

sau mai 
puțin 

5 - 8 
clase 

Scoală 
profesională 

Lice
u 

Superioar
ă scurtă/ 

lungă 
durată 

Postuniversita
ră (master, 

doctorat, post-
doctorat) 

NS/N
R 

Total
  

Femei 12,0 24,0 21,7 25,7 14,9 0,6 1,1 100,0 
Bărbați 13,0 24,7 27,4 25,3 8,2 0,7 0,7 100,0 
Total 12,5 24,3 24,3 25,5 11,8 0,6 0,9 100,0 

Tabel nr. 22 - Raportul dintre sex și gradul de școlarizare 

În ceea ce privește raportul dintre nivelul de studii și categoria de vârstă se evidențiază faptul 

că există diferențe semnificative între diferitele categorii de vârstă. În cazul populației de peste 

65 ani, gradul de școlarizare cel mai frecvent este de „5-8 clase”, la categoria de vârstă 50-64 

ani frecvența cea mai mare privind gradul de școlarizare o găsim la categoria „Liceu”. În cazul 

categoriei de vârstă 35-49 ani, gradul de școlarizare crește, frecvența categoriei „Superioară 

scurtă/lungă durată” devenind 16,5%, procent cu care este diminuat categoria „Liceu” în 

comparație cu categoria precedentă de vârstă. În categoria de vârstă 18-34 ani frecvența 

categoriei „Superioară scurtă/lungă durată” este puțin crescut (17,9%) față de generația 

precedentă și se observă o creștere semnificativă în cazul categoriei „Liceu” până la procentul 

de 35,8%. În general se poate enunța că există o evidentă creștere a gradului de școlarizare în 

favoarea generațiilor mai tinere, gradul de școlarizare de „4 clase sau mai puțin” scăzând de la 

18,9% la 3,2%, cel de „Liceu” crescând de la 25,5% la 35,8% iar cel de „Superioară 

scurtă/lungă durată” de la 0% la 17,9%. 

 

Raportul dintre categoria de vârstă și gradul de școlarizare (%) 

Categoria 
de vârstă 

4 clase 
sau mai 

puțin 

5 - 8 
clase 

Scoală 
profesională Liceu 

Superioară 
scurtă/ 
lungă 
durată 

Postuniversitară 
(master, 

doctorat, post-
doctorat) 

NS/ 
NR Total 

18-34 ani 3,2 25,3 15,8 35,8 17,9 0 2,1 100,0 
35-49 ani 16,5 15,7 29,6 20,0 16,5 1,7 0 100,0 
50-64 ani 13,8 17,2 29,3 36,2 3,4 0 0 100,0 
peste 65 

ani 18,9 49,1 22,6 7,5 0 0 1,9 100,0 

Total 12,5 24,3 24,3 25,5 11,8 0,6 0,9 100,0 

Tabel nr. 23 - Raportul dintre categoria de vârstă și gradul de școlarizare 



 

136 | P a g e  
 

6. Care este locul de muncă principal al Dvs.? 

Din punctul de vedere ocupațional al respondenților un procent de 5,6% sunt elevi, 20,9% 

șomeri,   9% lucrează în domeniul industriei și construcțiilor, 3,7% în domeniul agriculturii, 

exploatării forestiere, prelucrarea lemnului, 7,2% în comerț, 0,6% în sistemul HoReCa, 0,6% 

în domeniul de servicii financiare, 2.2% în administrația publică, 2,2% în învățământ, 1,9% în 

sistemul de sănătate, 3,1% se află în concediu de creștere a copilului, 12,8% se declară persoană 

casnică, iar 17,1% face parte din categoria pensionarilor. Un procent de 11,2% se încadrează 

din punct de vedere ocupațional în categoria „Alta”, iar 1,9 dintre cei chestionați au ales 

răspunsul „Nu știe/Nu răspunde”. 

 
Figura nr. 23 - Repartiția după locul de muncă principal 

 

Cu privire la raportul dintre locul de muncă principal și categoria de vârstă a respondenților se 

poate concluziona, că nu există diferențe foarte mari cu privire la locul de muncă în raport cu 

categoria de vârstă, toate categoriile de locuri de muncă sunt repartizate în procente apropiate 

indiferent de vârstă. O excepție se poate constata în cazul categoriei „Casnică” unde se observă 

o creștere o dată cu înaintarea în vârstă. În mod evident în cazul categoriilor „Elev/Student” și 

„Pensionar” repartiția se prezintă conform caracterului acestor categorii, respectiv în categoria 
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„Elev/Student” se încadrează categoria de vârstă „18-34 ani” și un singur caz din categoria „35-

49 ani”, respectiv marea parte a pensionarilor se află în categoria de vârstă „Peste 65 ani”, cu 

unele apariții începând de la categoria de vârstă „35-49 ani”. 

Repartiția respondenților privind locul de muncă principal și categoria de vârstă (nr. 
persoane) 

Categoria de loc de muncă 
principal 

Categoria de vârstă 

18-34 ani 35-49 ani 50-64 ani Peste 65 ani 
Total 

Elev/Student 17 1 0 0 18 
Șomer 28 26 13 0 67 
Industrie, Construcții 9 14 6 0 29 
Agricultură / Exploatare 
forestieră / Prelucrarea 
lemnului 

4 7 1 0 12 

Comerț 9 12 2 0 23 
HoReCa 0 0 2 0 2 
Servicii financiare 0 1 1 0 2 
Administrație publică 1 5 1 0 7 
Învățământ 0 6 1 0 7 
Sănătate 1 4 1 0 6 
Creșterea copiilor 5 4 1 0 10 
Casnică 8 15 7 11 41 
Pensionar 0 5 12 38 55 
Alt(ă) 12 12 9 3 36 
NS/NR 1 3 1 1 6 
Total 95 115 58 53 321 

Tabel nr. 24 - Locul de muncă pe categorii de vârstă 
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Figura nr. 24 - Repartiția locurilor de muncă pe categorii de vârstă 

Din punct de vedere al raportului dintre sex și locul de muncă principal se pot observa diferențe 

în anumite domenii. Raportul este deplasat în favoarea bărbaților în categoriile 

„Industrie/Construcții” și „Agricultură/Exploatare Forestieră/Prelucrarea lemnului”. Raportul 

este în favoarea femeilor în domenii precum învățământul și sănătatea, respectiv femeile 

predomină în categoriile precum „Creșterea copiilor” și „Casnică”. 

Repartiția respondenților privind locul de muncă principal pe sexe (nr. persoane) 
Locul de muncă principal Femei Bărbați Total 
Elev/student 10 8 18 
Șomer 35 32 67 
Industrie, Construcții 7 22 29 
Agricultură / Exploatare forestieră / Prelucrarea lemnului 1 11 12 
Comerț 14 9 23 
HoReCa 1 1 2 
Servicii financiare 1 1 2 
Administrație publică 1 6 7 
Învățământ 6 1 7 
Sănătate 5 1 6 
Creșterea copiilor 9 1 10 
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Casnică 33 8 41 
Pensionar 34 21 55 
Alt(ă) 15 21 36 
NS/NR 3 3 6 
Total 175 146 321 

Tabel nr. 25 - Locurile de muncă pe sexe 

 

 

Figura nr. 25 - Repartiția locurilor de muncă în funcție de sex. 

 

7. Cu câte persoane locuiți în aceeași gospodărie?  

Referitor la numărul persoanelor în aceeași gospodărie se observă faptul că respondenții 

locuiesc  în aceeași gospodărie în medie cu 2,36 alte persoane (părinți, copii, bunici, alte 

persoane). Dintre cei chestionați un număr de 3 persoane nu au răspuns sau nu au știut răspunsul 

la întrebare.  

 Numărul persoanelor conlocuitoare Nr. 
cazuri 

Frecvența 
(%) 

0 15 4,7 
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3 107 33,6 

00%

05%

10%

15%

Repartiția respondenților în funcție de locul de muncă 
principal pe sexe (%)

Femei Bărbați



 

140 | P a g e  
 

4 33 10,4 
5 7 2,2 
6 2 0,6 

Total 318 100 

Tabel nr. 26 - Numărul persoanelor cu care respondentul locuiește într-o gospodărie 

Valoarea maximă privind numărul persoanelor cu care respondentul locuiește într-o gospodărie 

în cadrul celor chestionați a fost 6, iar mărimea minimă este 0. Histograma frecvențelor este 

redată în figura de mai jos. Numărul total al persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie se 

poate calcula adăugând 1 persoană (respondentul) la valorile prezentate anterior.  

 

Figura nr. 26 -  Distribuția numărului de persoane cu care respondentul locuiește în 

aceeași gospodărie 

Dintre respondenți, 286 de persoane au oferit detalii cu privire la calitatea persoanelor 

conlocuitoare. Din datele obținute se poate concluziona că cei respondenți locuiesc împreună 

în medie cu 1,19 părinți, 1,02 copii, 0,05 bunici și 0,24 alte persoane în aceeași gospodărie. 

Detaliile privind numărul persoanelor conlocuitoare pe categorii sunt prezentate în tabelul 

următor: 
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Nr. persoane 
conlocuitoar

e 

Părinți Copii Bunici Alta 
Cazur

i 
Frecvenț

a (%) 
Cazur

i 
Frecvenț

a (%) 
Cazur

i 
Frecvenț

a (%) 
Cazur

i 
Frecvenț

a (%) 
0 71 24,8 106 37,1 275 96,2 222 77,6 
1 90 31,5 82 28,7 9 3,1 60 21,0 
2 125 43,7 86 30,1 2 0,7 4 1,4 
3 0 0 10 3,5 0 0 0 0 
4 0 0 4 0,7 0 0 0 0 

Total 286 100 286 100 286 100 286 100 

Tabel nr. 27 -  Repartiția diferitelor categorii de persoane cu care respondentul locuiește 

într-o gospodărie 

 

8. Aveți membru de familie care lucrează/ trăiește în străinătate? Dacă da, unde? 

Cu privire la întrebarea dacă au membru de familie care lucrează/trăiește în străinătate, dintre 

cei întrebați au dat răspuns afirmativ 47 de persoane, care reprezintă un procent de 14,6% dintre 

cei chestionați. Totodată 241 respondenți (75,1%) au răspuns negativ, iar un număr de 33 

persoane (10,3%) a ales categoria „Nu știe/Nu răspunde”. 

Țările cele mai preferate pentru muncă ocazională în străinătate sunt: Germania, Ungaria, 

Danemarca și Austria. Alte țări amintite sunt: Anglia, Olanda, Irlanda, Spania, Suedia. 

 

9. Care este venitul lunar al familiei Dvs.? 

În ceea ce privește  venitul lunar pe familie a respondenților, 47,7% se încadrează în limitele 

unui venit de 2.000 lei, 23,1% au un venit între 2.001-4.000 lei, 7,5% între 4.001-6.000 lei, 

1,6% între 6.001-8.000 lei și doar 0,9% între 8.001-10.000 lei, totodată nefiind niciun 

respondent cu un venit lunar în familie peste 10.001 lei. Un număr de 62 respondenți (19,3%) 

nu știu sau nu au dat răspuns la întrebarea respectivă. 
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Figura nr. 27 - Repartiția venitului lunar al familiei 

10.  Cum ați caracteriza starea veniturilor familiei 

Răspunsuri: Un număr de 15 (4,7%) respondenți consideră că veniturile nu acoperă cheltuielile 

lunare ale familiei, un procent de 49,2% trăiește de la o lună la alta (158 respondenți), pentru 

27,7% (84 respondenți) veniturile depășesc în mică măsură cheltuielile lunare, iar pentru doar 

1,2% dintre cei chestionați (4 persoane) veniturile depășesc semnificativ cheltuielile lunare. Un 

procent de 17,1% dintre respondenți (55 persoane) a ales răspunsul „Nu știe/Nu răspunde” 

pentru întrebarea în cauză. 

Caracterizarea venitului lunar al familiilor (Nr. respondenți) 
Veniturile nu acoperă cheltuielile lunare 15 
Trăim de la o lună la alta 158 
Veniturile depășesc în mică măsură cheltuielile lunare 89 
Veniturile depășesc semnificativ veniturile lunare 4 
NS/NR 55 
Total 321 

Tabel nr. 28 - Caracterizarea venitului lunar al familiilor 
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Figura nr. 28 - Repartiția respondenților după starea veniturilor al familiei 

 

11. Cum credeți că a evoluat nivelul de trai din Ghelința în ultimii cinci ani?  

După prelucrarea răspunsurilor primite în cadrul sondajului, se observă că marea majoritate a 

respondenților, 151 persoane - 47,0% dintre cei chestionați, sunt mulțumiți cu dezvoltarea 

comunei în ultimii cinci ani, respectiv în comuna Ghelința nivelul de trai prezintă o creștere 

semnificativă. 38,0% din persoanele căutate spun că a avut loc o creștere mică (122 

respondenți), 7,5% consideră că nu a crescut nivelul de viață în comună (24 persoane), iar doar 

1,2% a dat un răspuns pesimist (4 respondenți), considerând că situația a devenit mai rea, 

nivelul de trai a scăzut în Ghelința în ultimii cinci ani. Un număr de 20 respondenți (6,2%) nu 

au răspuns, nu au putut aprecia întrebarea în cauză. 
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Figura nr. 29 - Aprecieri privind situația nivelului de trai în Ghelința, în ultimii 5 ani 

Având în vedere raportul dintre categoria respondenților după sex și răspunsul dat la situația 

nivelului de trai în Ghelința se observă faptul că femeile au apreciat că există o creștere 

semnificativă în mai mare măsură decât bărbații, aceștia fiind mai prudenți, majoritatea 

apreciind creșterea ca fiind mică.  

Aprecierea evoluției nivelului de trai în ultimii cinci ani pe sexe (%) 
Cum credeți că a evoluat nivelul de trai în ultimii cinci ani Femei Bărbați Total 

A avut loc o creștere semnificativă 53,7 39,0 47,0 
A avut loc o creștere mică 34,3 42,5 38,0 
Nu a crescut 6,3 8,9 7,5 
A scăzut 0 2,7 1,2 
NS/NR 5,7 6,8 6,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

Tabel nr. 29 -  Caracterizarea nivelului de trai în Ghelința, în ultimii 5 ani 
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Răspunsul dat la întrebarea privind starea nivelului de viață în comună nu pare să fie influențat 

de vârsta respondentului. 

Aprecierea evoluției nivelului de trai în ultimii cinci ani pe categorii de vârstă (%) 

Cum credeți că a evoluat nivelul de trai în 
ultimii cinci ani 

Categoria de vârstă 
18-34 
ani 

35-49 
ani 

50-64 
ani 

Peste 
65 ani Total 

A avut loc o creștere semnificativă 51,6 47,0 44,8 41,5 47,0 
A avut loc o creștere mică 32,6 39,1 41,4 41,5 38,0 
Nu a crescut 8,4 6,1 8,6 7,5 7,5 
A scăzut 1,1 0 3,4 1,9 1,2 
NS/NR 6,3 7,8 1,7 7,5 6,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabel nr. 30 - Aprecierea evoluției nivelului de trai în ultimii cinci ani pe categorii de vârstă 

 

12. Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte ale condițiilor locale? (Evaluare 

de la 1 - cel mai mic nivel - până la 10 – cel mai înalt nivel de satisfacție).  

Infrastructura de bază: 

Referitor la infrastructura de bază, media răspunsurilor acordate (după excluderea răspunsurilor 

NS/NR) are un punctaj de 7,4 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 30 - Distribuția răspunsurilor privind starea infrastructurii de bază 
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Calitatea învățământului: 

Referitor la calitatea învățământului media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 8,2 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 31 - Distribuția răspunsurilor privind starea învățământului 

 

Servicii de sănătate accesibile la nivel local: 

Referitor la starea serviciilor de sănătate accesibile la nivel local media răspunsurilor acordate 

(după excluderea răspunsurilor NS/NR) areun punctaj de 8,9 pe scara de la 1 la10 

 
Figura nr. 32 - Distribuția răspunsurilor privind serviciile de sănătate accesibile local 
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Turism local: 

Referitor la starea turismului local media răspunsurilor acordate (după excluderea răspunsurilor 

NS/NR) areun punctaj de 6,9 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 33 - Distribuția răspunsurilor privind turismul local 

 

Facilități culturale: 

Referitor la facilitățile culturale accesibile local media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 7,1 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 34 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea facilităților culturale 
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Facilități sociale locale: 

Referitor la facilitățile sociale accesibile local, media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 6,4 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 35 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea facilităților sociale 

Evenimente culturale: 

Referitor la evenimentele culturale accesibile local media răspunsurilor acordate (după 

excluderea răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 6,9 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 36 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea evenimentelor culturale 
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Agricultura locală: 

Referitor la agricultura locală media răspunsurilor acordate (după excluderea răspunsurilor 

NS/NR) are un punctaj de 7,6 pe scara de la 1 la 10.  

 

Figura nr. 37 - Distribuția răspunsurilor privind agricultura locală 

Silvicultura locală: 

Referitor la silvicultura locală media răspunsurilor acordate (după excluderea răspunsurilor 

NS/NR) are un punctaj de 7,0 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 38 - Distribuția răspunsurilor privind silvicultura locală 
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Activitatea composesoratelor locale: 

Referitor la activitatea composesoratelor locale media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 6,2 pe scara de la 1 la 10.  

 

Figura nr. 39 - Distribuția răspunsurilor privind activitatea composesoratelor 

Firme/antreprenorii locali: 

Referitor la firmele/antreprenorii locali media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 7,4 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 40 - Distribuția răspunsurilor privind firmele/antreprenorii locali 
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Posibilitățile de angajare la nivel local: 

Referitor la posibilitățile de angajare la nivel local media răspunsurilor acordate (după 

excluderea răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 5,4 pe scara de la 1 la 10. 

 
Figura nr. 41 - Distribuția răspunsurilor privind posibilitățile de angajare la nivel local 

 

Facilități sportive, posibilitățile de practicare a sportului: 

Referitor la facilitățile și posibilitățile de practicare a sportului media răspunsurilor acordate 

(după excluderea răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 7,1 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 42 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea obiectivelor și posibilităților de 

practicare a sportului 
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Posibilități recreative la nivel local: 

Referitor la posibilităților recreative la nivel local, media răspunsurilor acordate (după 

excluderea răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 5,7 pe scara de la  1 la 10.  

 
Figura nr. 43 - Distribuția răspunsurilor privind posibilitățile recreative la nivel local 

 

Facilități și evenimente religioase: 

Referitor la facilitățile și evenimentele religioase la nivel local, media răspunsurilor acordate 

(după excluderea răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 7,9 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 44 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea obiectivelor și evenimentelor 

religioase 
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Oferta magazinelor și a pieței locale: 

Referitor la oferta magazinelor și a pieței locale, media răspunsurilor acordate (după excluderea 

răspunsurilor NS/NR) are un punctaj de 9,1 pe scara de la 1 la 10.  

 
Figura nr. 45 - Distribuția răspunsurilor privind calificarea ofertei magazinelor și a 

pieței locale 
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12 Evenimente culturale 6,9 
13 Facilități sociale locale 6,4 
14 Activitatea composesoratelor locale 6,2 
15 Posibilități recreative la nivel local 5,7 
16 Posibilități de angajare la nivel local 5,4 

Tabel nr. 31 - Punctaje medii acordate diferitelor aspecte ale condițiilor locale 

 

13. Ați observat conflicte între grupurile sociale locale? Dacă da, între cine și care a 

fost motivul conflictului?  

Majoritate respondenților, 98,4%, consideră că nu sunt probleme între grupurile sociale locale, 

1,2% (4 respondenți) consideră că există conflicte locale. Aceste conflicte sunt considerate ca 

fiind existente între partidele politice (2 respondenți), între silvicultori (1 respondent) și între 

cei vaccinați împotriva SARS-CoV-2 și cei nevaccinați (1 respondent). O singură persoană a 

ales varianta „Nu știe/Nu răspunde”. Din cele de mai sus reiese că în comuna Ghelința 

conflictele sunt foarte rare.  

 

14. Care este serviciul sau evenimentul care necesită deplasare în mod regulat în altă 

localitate din jur? 

Serviciile legate de posibilitățile de recreere sunt cele pentru care respondenții consideră cu cea 

mai mare frecvență că trebuie să se deplaseze în mod regulat în alte localități din jur (răspuns 

afirmativ în 25,5% din cazuri), urmată de serviciile legate de utilități (24,3%). Respondenții 

consideră în cea mai mică măsură (3,4%) că trebuie să se deplaseze în mod regulat în alte 

localități în cazul categoriei „Alte servicii”. Acestea sunt în general nespecificate (7 răspunsuri) 

și specificate ca fiind masajul și fizioterapia (1 răspuns). Răspunsurile pentru fiecare categorie 

de servicii/evenimente sunt detaliate în tabelul de mai jos.  

Centralizator privind răspunsurile referitoare la servicii sau evenimente pentru care a 
fost necesară deplasarea în mod regulat în altă localitate din jur 

Denumirea serviciilor Frecvența răspunsurilor 
afirmative (%) 

Observații 

Servicii medicale 16,5 - 
Servicii comerciale 14,0 - 
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Servicii culturale 6,9 - 
Servicii legate de utilități 24,3 - 

Servicii legate de posibilități de 
recreere 

25,5 - 

Servicii privind posibilitățile 
legate de sport 

5,0 - 

Alte servicii 3,4 Masaj/Fizioterapie/Nespecificat 

Tabel nr. 32 - Centralizator privind analiza serviciilor sau evenimentelor pentru care este 

necesară deplasarea într-o localitate din jur 

  

15. Cât de des vă deplasați la primărie? 

Se constată că 1,2% din respondenții comunei au avut nevoie să se deplaseze zilnic, 0,9% o 

dată pe săptămână, 1,6% de mai multe ori pe săptămână, 21,2% o dată pe lună și 72,6% mai 

rar decât o dată pe lună la primărie, iar 2,5% din respondenți au ales categoria „Nu știe/Nu 

răspunde”. 

 
Figura nr. 46 -  Distribuția răspunsurilor privind frecvența necesității deplasării la primărie 

 

16. Cât de satisfăcuți sunteți cu performanța/activitatea primăriei?  

Răspunsul la această întrebare reflectă o atitudine în general pozitivă cu privire la 

performanța/activitatea primăriei, un raport de 49,5% acordă nota 10 pe o scară de la 1 la 10. 
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Media răspunsurilor este de 8,7 la o scară de la 1 la 10, unde nota 1 reprezintă un grad de 

satisfacție foarte scăzută, iar nota 10 reprezintă un grad de satisfacție foarte mare.  

  

Figura nr. 47 - Aprecieri privind performanța/activitatea primăriei 

Nu există diferențe semnificative în privința gradului de apreciere a performanței/activității 

primăriei în raport cu sexul respondenților. 

 
Figura nr. 48 - Aprecieri privind performanța/activitatea primăriei în raport cu sexul 

respondenților 
 

Totodată nu există diferențe semnificative în privința gradului de apreciere a 
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Figura nr. 49 - Aprecieri privind performanța/activitatea primăriei în raport  

cu categoria de vârstă 
 

17. Cum vă informați asupra știrilor locale, informațiilor publice, evenimentelor 

locale? 

Referitor la sursa de informații asupra știrilor locale, informațiilor publice, evenimentelor 

locale, 78,8% dintre respondenți afirmă că se informează de pe internet/site-uri social 

media, 9,0% a dat răspuns afirmativ privind informarea din afișaj, ziare, presă locală, iar 

33,0% se informează de la vecini, cunoștințe, loc de muncă. Un procent de 2,5% se 

informează din alte surse acestea nefiind specificate (4 cazuri), din televizor (2 

respondenți), sau nu este interesat să se informeze (1 respondent).  
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Figura nr. 50 - Sursa de informare asupra știrilor locale, informațiilor publice, 
evenimentelor locale 

 

Modalitatea de informare asupra știrilor locale depinde de categoria de vârstă a locuitorilor. În 

urma analizei referitor la acest aspect se poate observa o deplasare de la sursele informatice 

moderne (internet/site-uri social media) către sursele convenționale (afișaj, ziare locale, vecini, 

cunoștințe, loc de muncă) odată cu înaintarea în vârstă a persoanelor întrebate . 

 
Figura nr. 51 - Surse de informare asupra știrilor locale în funcție 

 de categoria de vârstă a respondenților 
 

18. Ce așteptări aveți de la primărie? 

După gradul de repetabilitate se constată că 23,4% dintre respondenți consideră că primăria 

trebuie să ofere informații pentru cetățenii comunei Ghelința, 33,3% consideră că este necesară 

organizarea unor dezbateri lunare a problemelor de interes local cu locuitorii, consultare locală, 

12,8% solicită comunicarea proiectelor propuse către comunitate, 13,4% propune solicitarea 

resurselor comunității în rezolvarea problemelor locale, iar 22,7% pretinde responsabilitate din 

partea primăriei. Un procent de 2,5% (8 respondenți) are alte așteptări din partea primăriei 

(răspunsuri: amenajare trotuar, așteaptă de 2 ani un document, mai multă atenție la munca 

angajaților, repunerea în funcțiune a televiziunii locale, 2 răspunsuri în categoria „Alte” fără 

specificare). 14% din respondenți nu a dat răspuns la această întrebare.  
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Figura nr. 52 - Pretențiile localnicilor față de Primăria Comunei Ghelința 

 

19. Sunteți membru sau participați la activități ale diferitelor asociații, organizații 

religioase, legate de învățământ, a primăriei sau activități ale altor instituții? 

9,0% dintre respondenți este membru sau participă la activități ale diferitelor 

organizații/asociații locale în mod regulat, 25,2% participă într-o măsură mică, iar 50,2% nu 

participă niciodată la nici-o activitate ale diferitelor asociații, organizații religioase, legate de 

învățământ, a primăriei sau activități ale altor instituții. 15,6% nu știe sau nu răspunde la 

întrebare. 

 
Figura nr. 53 - Gradul de participare la activitățile locale 
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Gradul de participare, respectiv calitatea de membru într-o asociație  nu diferă în mod 

semnificativ de la o categorie de vârstă la alta. Totuși se observă un grad de participare mai 

redus în cazul celor din categoria de vârstă de peste 65 ani în comparație cu categoriile mai 

tinere. 

 
Figura nr. 54 - Gradul de participare la activitățile locale în funcție de categoria de vârstă 

 
Nu se pot depista diferențe semnificative în gradul de participare ale diferitelor asociații, 

organizații religioase, legate de învățământ, a primăriei sau activități ale altor instituții între 

femei și bărbați. 

 
Figura nr. 55 - Gradul de participare la activitățile locale în funcție de sex 
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20.  Cum poate fi întărită identitatea locală, dezvoltarea comunității și a senzației de 

apartenență la comunitate? 

Cele mai multe răspunsuri afirmative cu privire la posibilitatea întăririi identității locale, 

dezvoltarea comunității și a senzației de apartenență la comunitate au fost date pentru 

categoria „Evenimente” (44,9%), urmată de „Munca comunitară”  (39,6%) și de 

„Organizarea de programe de dezvoltare comunitară” (23,7%). 3,7% din persoanele 

chestionate a indicat  și categoria „Alta” (răspunsuri date: „sport”, „nespecificat”, „aici nu 

poate fi dezvoltată o comunitate”).  

  
Figura nr. 56 - Posibilitățile de întărire a identității locale, dezvoltarea comunității și a 

senzației de apartenență la comunitate 
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Figura nr. 57 - Situația privind aprecierea locului de ședere  

și muncă a cetățenilor peste 5 ani 
După prelucrarea informațiilor obținute se constată că răspunsurile date la întrebarea de mai 

sus sunt influențate într-o măsură mică de sexul respondentului:  dintre cei care se consideră că 

peste 5 ani vor lucra acasă, un procent de 69,7% sunt femei, și 77,4% bărbați.  Răspunsul 

privind faptul că  vor locui în Ghelința, dar vor lucra în altă localitate, apare cu o frecvență mai 

mare la femei (8,0%) și mai puțin la bărbați (4,1%), fapt care ar putea fi un indiciu privind 

posibilitățile mai limitate de muncă pentru femei în comună. La răspunsul „se mută într-o altă 

localitate” diferențele sunt practic neînsemnate, iar opțiunea de a părăsi țara apare în 

exclusivitate la respondenți de sex masculin (2 respondenți din cei 321).  
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Figura nr. 58 - Situația locului de reședință și muncă a cetățenilor 
 peste 5 ani în funcție de sex 

 

Repartizarea răspunsurilor primite după categoria de vârstă este prezentată în figura de mai jos. 

Se poate observa o incertitudine mai mare cu privire la situația de peste 5 ani în categoriile mai 

vârstnice, evidențiată prin procentul mai mare al răspunsului „Nu știe/nu răspunde”. 

  
Figura nr. 59 - Situația locului de reședință a cetățenilor peste 5 ani  

în funcție de categoria de vârstă a respondentului 
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Tabel nr. 33 - Centralizator privind aprecierea valorilor locale. 

 

 
Figura nr. 60 - Repartizarea răspunsurilor privind aprecierea valorilor localității Ghelința 
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Care este cea mai mare valoare a localității Ghelința? 

Aprecierea valorilor locale 

Categoria de valoare locală Proporția răspunsurilor 
afirmative (%) 

Frumusețea zonei, caracteristici geografice ale 
peisajului  57,0 

Atracții turistice 39,9 
Suprafața pădurilor 33,0 
Vecini buni, comunitate coezivă 30,8 
Oamenii care locuiesc aici 28,7 
Localitate fără trafic în tranzit  25,5 
Comunitate cu atitudine tânără 15,3 
Activitatea primăriei 15,0 
Siguranța publică 7,2 
Firmele/antreprenorii locali 5,9 
Comunități și grupuri tematice 2,5 
Altele: 1,6 
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23. Care credeți că este cea mai mare problemă a comunei? 

Răspunsuri: 62,0% consideră că problema cea mai mare o reprezintă lipsa locurilor de muncă, 

61,1% crede că lipsa parțială a rețelei de canalizare reprezintă o problemă majoră. Lipsa rețelei 

de gaz (43,0%), lipsa trotuarelor (35,5%) și starea drumurilor (33,0%) sunt de asemenea 

considerate probleme mai importante. 3,7% dintre respondenți au considerat și categoria 

„Altele”, cu următoarele specificări: „apa”, „drum biciclete”, „lipsă parc industrial, eliminarea 

activităților zgomotoase din zonele de locuit”, „toți sunt tâlhari”, „transportul în comun, 

legătura cu orașul cu autobuzul”, „urșii”, „nespecificat”.  

Identificarea problemelor comunei Ghelința 

Categoria de probleme Proporția răspunsurilor 
afirmative (%) 

Lipsa locurilor de muncă 62,0 
Lipsa parțială a rețelei de canalizare 61,1 
Lipsa rețelei de gaz 43,0 
Lipsa trotuarelor 35,5 
Starea drumurilor 33,0 
Sistemul de educație 5,0 
Lipsa posibilităților de sport 5,0 
Trafic intens pe drumurile publice 4,4 
Curățenia localității 3,7 
Altele 3,7 
Servicii de sănătate 2,8 
Siguranța traficului rutier 2,8 
Funcționarea primăriei, dimensiunea acesteia 0,6 

Tabel nr. 34 - Centralizator privind problemele mai importante în comuna Ghelința. 
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Figura nr. 61 - Aprecierile respondenților privind problemele mai importante  

în comuna Ghelința 
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VIII. PRIORITĂȚILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE A 
LOCALITĂȚII 

 

Pentru a reuși formularea priorităților strategice în dezvoltarea locală, în primul rând trebuie 

formulată o viziune de viitor pentru comunitatea analizată. Viziunea conține totalitatea 

eforturilor de dezvoltare planificate, ce va fi un scop suprem pentru comunitate și mai ales 

pentru conducerea autorității publice locale a comunei Ghelința. Viziunea se bazează pe 

realitatea de azi și prezintă direcția de urmat pentru viitor.  

Pe baza rezultatelor analizei situației existente în comună, viziunea propusă pentru comuna 

Ghelința este următorul:  

 

Comuna Ghelința, dezvoltare complexă și inovativă  

 

Această viziune înglobează rezultatele de dezvoltare atinse de comuna Ghelința până în anul 

2021, precum și perspectivele și direcțiile pentru viitor. Lipsa parțială a infrastructurii de bază 

obligă autoritatea locală să pună accent deosebit pe înlăturarea acestor lipsuri și să asigure 

infrastructura de bază în mod echitabil pentru toți locuitorii comunei. Pe lângă infrastructură, 

dezvoltarea economiei locale (mai ales a turismului), a culturii și a comunității, în direcții și 

elemente inovative sunt la fel de importante ca infrastructura de bază. Punând accent pe aceste 

direcții, comuna Ghelința va ocupa un loc de cinste printre UAT-urile zonei mun. Târgu 

Secuiesc și comuna va fi rămâne și în viitor un exemplu pentru alte comune, privind modul de 

dezvoltare integrat. Proiectele implementate până acum sau aflate în curs de implementare 

marchează acest drum deja început. Viziunea strategică atinsă va asigura dezvoltarea comunei, 

menținerea populației existente, atragerea de noi locuitori în comună, mai ales din municipiul 

apropiat, viabilitate economică atât pentru antreprenori, cât și pentru angajații acestora, ce 

rezultă un trai decent pentru localnici, dezvoltare durabilă, sustenabilă pe termen lung, 

prietenos cu mediul înconjurător, o comună cu o viață culturală și religioasă dinamică. Totodată 

este important de înglobat în strategia de dezvoltare a conceptului verde și a conceptului digital- 

inovativ, tot mai des promovate pe plan comunitar. Conceptul verde vine în continuarea 
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demersurilor prin care comuna a fost desemnat drept exemplu pentru modul în care începe să 

fie o comunitate auto-sustenabilă din punct de vedere energetic, de exemplu clădirea primăriei 

este aprovizionată cu energie provenită în totalitate cu resurse de energie regenerabilă, 

respectiv încălzire bazată pe biomasă și energie electrică printr-un sistem fotovoltaic. Proiectul 

Biovill, titlul de Comunitate sustenabilă recent primit din partea  Ambasadei Franței sunt 

dovezi pentru o direcție sustenabilă de dezvoltare.   

Dezvoltarea comunei Ghelința trebuie să fie, pe de altă parte, în ton cu conceptul strategic al 

județului Covasna bazat pe identitatea locală covăsneană fundamentat prin tradiții locale, 

modele funcționale de cooperare, seriozitate, ospitalitate. Această identitate locală poate fi 

tradusă atât în atractivitatea unor zone economice specifice (turism, agricultură, manufactură, 

economie bazată pe cunoaștere), cât și în construcția unor zone de avantaj competitiv capabile 

să diferențieze Covasna de alte județe similare. Viziunea județului Covasna, având ca orizont 

anii 2030-2035 este: Covasna va fi un județ verde, cu conectivitate crescută, cu o economie 

diversificată, cu un sistem de educație performant și un mediu antreprenorial activ. Județul 

Covasna va reprezenta un model de dezvoltare și cooperare comunitară, ce integrează tradițiile 

și dezvoltarea rurală și urbană într-o structură coerentă, cu o cultură și identitate locală bogate 

și bine definite (sursa: Planul Potsa- Strategia integrată de dezvoltare a județului Covasna 

2021-2030). 

Atingerea viziunii presupune atingerea unor obiective strategice, concretizate la rândul lor în 

priorități de dezvoltare și proiecte concrete finanțabile din diferite surse identificate în 

portofoliul de proiecte.   

Obiectivele strategice pe care le-am identificat ca rezultat al analizei comunei în raport cu 

viziunea formulată anterior sunt următoarele:  

Obiectivul #1 – Construirea unei comune ordonate, curate, viabile 

Obiectivul #2 – Asigurarea infrastructurii de bază - mai ales apă și canalizare- în 

mod echitabil și echilibrat în toate localitățile aferente comunei 

Obiectivul #3 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării economiei, a mediului 

de afaceri a comunei, cu accent deosebit pe sectoarele de turism, agricultură, 

prelucrarea lemnului și activitățile productive 
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Obiectivul #4 – Realizarea unui sistem de învățământ de înaltă calitate, similar 

celui disponibil în municipiul Târgu Secuiesc 

Obiectivul #5 – Asigurarea și dezvoltarea serviciilor sociale și sanitare moderne, 

accesibile pentru toți locuitorii comunei  

Obiectivul #6 – Creșterea atractivității comunei din punct de vedere turistic, 

paralel cu dezvoltarea turistică  locală (servici de cazare, servicii complementare 

turismului și organizare turistică) 

Obiectivul #7 – Asigurarea condițiilor necesare dezvoltării durabile prin 

promovare și educare 

Obiectivul #8  – Digitalizarea administrației și a serviciilor publice - Tehnologia 

digitală ne transformă viața. 
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Prioritățile  strategice rezultate din obiectivele strategice prezentate mai sus identificate pentru 

comuna Ghelința, în perioada  de finanțare 2021-2027 sunt următoarele: 

Prioritate 1 

 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 

BAZĂ 

Prioritate 2 AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA 

 

Prioritate 3 

 

TURISM 

Prioritate 4 MEDIUL ANTREPRENORIAL 

 

Prioritate 5  

 

 

MEDIU- DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

 

Prioritate 6  

 

DIGITALIZARE 
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În continuare vom prezenta detaliat prioritățile strategice identificate pentru comuna Ghelința, 

județul Covasna:  

Prioritate 1 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

Infrastructură tehnică  

 Realizarea și dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Ghelința și 

racordarea la acestea a tuturor gospodăriilor 

 Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin alimentarea centralizată cu 

gaz natural 

 Dezvoltarea rețelei de iluminat public stradal 

 Consolidarea și amenajarea albiilor pârâurilor de pe teritoriul comunei Ghelința 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei 

Infrastructură socială  

 Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, mai ales a persoanelor vârstnice 

 Sprijinirea oricărei inițiative ce privește încadrarea în societate a  minorității rome 

 Îmbunătățirea condițiilor sociale, economice și de mediu a zonelor periferice 

Infrastructură culturală  

 Crearea și dezvoltarea infrastructurii culturale 

 Dezvoltarea comunei în domeniul socio-cultural 

Infrastructură medicală 

 Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii unităților de sănătate  

 Dezvoltarea serviciilor medicale în vederea asigurării accesului tuturor locuitorilor la 

serviciile de sănătate de bază 

Infrastructura educațională 

 Dezvoltarea infrastructurii educaționale  

 Formarea profesională a personalului didactic 

 Sprijinirea locuitorilor tineri/ agriculturilor/fermierilor în dobândirea de noi cunoștințe 

profesionale 

 Asigurarea egalității de șanse în domeniul educației pentru cei aparținători de 

comunitatea rromă din localitate 
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Sport și recreere 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sport 

 Stimularea vieții sportive și de recreere 

Elaborare de documentații tehnice  

 Elaborarea de documentații tehnice necesare în vederea realizării unor investiții 

comunitare constând ȋn construirea/extinderea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii 

comunei 

Prioritate 2 AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA 

Agricultură 

 Înființarea și dezvoltarea infrastructurii agricole și consultanță în domeniul agricol  

 Încurajarea creării unor ferme ecologice care să valorifice produsele alimentare locale 

 Atragerea de investitori pentru colectarea și prelucrarea produselor agricole și bio-agricole 

 Înființarea de plantații energetice  

 Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea dezvoltării și 

modernizării acestora 

 Creșterea gradului de înregistrare a proprietăților private în Sistemul Integrat de Cadastru 

și Carte Funciară 

 Sprijinirea formelor asociative și a cooperării inclusiv prin lanțuri de aprovizionare 

Silvicultură 

 Stimularea creșterii economice prin exploatarea instituționalizată a pădurilor 

 Exploatarea sistematică a masei lemnoase, dar cu accent și pe problemele de protecție a 

mediului 

Prioritate 3 TURISM 

Turism 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice  

 Utilizarea elementelor turistice existente  

 Promovarea cooperării între actorii sectorului turistic 

 Promovarea ecoturismului/a formelor de turism sustenabil 

 Crearea, dezvoltarea și promovarea  facilităților complementare turismului 
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Prioritate 4 MEDIUL ANTREPRENORIAL 

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

 Dezvoltarea economică și eradicarea sărăciei 

 Dezvoltarea tutror serviciilor care deservesc populația comunei, precum și dezvoltarea  

oricărei activități economice generatoare de venit și de creare de loc de muncă 

 Investiții pentru activități meșteșugărești 

 Investiții legate de furnizarea de servicii 

 Investiții în activități de prelucrare a lemnului 

 Investiții în activități productive de orice tip 

 Asigurarea egalității de șanse pe piața muncii 

 Promovarea inovării, a activităților de C+D 

 

Prioritate 5  MEDIU- DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

Protecția mediului  

 Protecția mediului înconjurător  

 Creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie 

 Deservirea obiectivelor socio-culturale și administrative prin utilizare de energie 

regenerabilă  

 Dezvoltarea economiei circulare 

 Investiții într-o comunitate auto-sustenabilă  

 Promovarea unor tehnologii accesibile și inteligent, viabile pe termen lung, pentru a 

accelera utilizarea unor stații de încărcare și realimentare durabile, 

Prioritate 6    DIGITALIZARE 

 O comunitate  mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări 

economice inovatoare și inteligente. 

 Digitalizare  (termen mediu și lung)– această transformare să fie în avantajul cetățenilor   

și întreprinderilor în cadrul UAT Ghelința  

 Digitalizarea serviciilor publice prin modernizarea și simplificarea procedurilor 

administrației publice locale și centrale  

 



IX. PORTOFOLIU DE PROIECTE IMPLEMENTATE ȘI PROPUSE 
IX.1. Proiecte de dezvoltare implementate în perioada 2021-2027 

 

 
Nr. 
Crt. 

 PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN COMUNĂ 

Titlul proiectului Perioada de 
implementare 

Obiectivele investiției Sursa de finanțare accesată Suma 
finanțată 

1 Achiziție de utilaje și 
echipamente necesare 
dezvoltării serviciului 
public 

12 luni:  Îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor din spațiul rural prin 
investiții și îmbunătățirea serviciilor 
publice locale; 
Achiziționarea unui tractor, o 
remorcă basculantă cu două axe, un 
tocător de crengi și deșeuri lemnoase 

Finanțare nerambursabilă FEADR – 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală” prin 
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Grupului de Acțiune Locală Asociația Gal 
Angustia Egyesület -  Măsura 1.1 - Investiții în 
renovarea și dezvoltarea satelor 

Valoare 
finanțării 
nerambursabile 
79,800.00 
euro/Valoarea 
contribuției 
private 
20,261.00 euro 

2 Achiziție de 
echipamente inovative 
pentru utilizarea 
resurselor regenerabile 
de energie pentru 
comuna Ghelința, 
județul Covasna 

 Dotarea clădirii primăriei cu 
echipamente de producere a apei 
calde menajere și energiei electrice 
din surse regenerabile 

Finanțare nerambursabilă FEADR – 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală” prin 
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Grupului de Acțiune Locală Asociația Gal 
Angustia Egyesület -  Măsura 2.4 Sprijin 
pentru investiții inovative , protecția mediului 
și energie regenerabilă 

Valoare 
finanțării 
nerambursabile 
21.536 de euro 

3 Godanubio-
Ecosisteme 
participative pentru 
stimularea revitalizării 
cooperării rural-urban 
prin guvernarea 
bioeconomiei circulare 
in regiunea Dunării 

30 luni, 
începând cu 
data de 
01.07.2020 

Abordarea în mod activ a 
schimbărilor demografice prin 
revitalizarea zonelor rurale, folosind 
cooperarea participativă la mai multe 
niveluri de guvernare; 

Proiect co-finanțat de Uniunea Europeana 
(FEDR si IPA) 

Valoarea totală a 
proiectului: 
2,713,796.50 
Euro 
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10.1. Prioritizarea proiectelor comunității din Ghelința 
 
CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE  

Pornind de la analiza situației existente în anul planificării, precum opțiunile de finanțare disponibile pentru perioada 2021-2027, am întocmit 

catalogul surselor de finanțare pentru această perioadă. Acest catalog rezumă posibilitățile de finanțare la nivelul măsurilor, respectiv la nivelul 

proiectelor/submăsurilor ce vor putea fi accesibile în ciclul financiar 2021-2027.  

 

Măsuri Obiective Numele proiectului Surse de finanțare 
Parteneri și 

Responsabil de 
implementare 

Prioritate 1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 
1.1.  

Infrastructur
ă tehnică 

 Îmbunătățirea condițiilor de 
viață a locuitorilor prin 
investiții pentru populația 
rurală și îmbunătățirea 
serviciilor publice locale 

 Achiziționare de utilaje, 
echipamente pentru comuna 
Ghelința pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice locale 

LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura 1.1 - Investiții în renovarea 
și dezvoltarea satelor  

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
apă și apă uzată 

 Îmbunătățirea accesabilității 
comunei Ghelința  
 
 

 Extinderea rețelei de alimentare 
de apă potabilă și canalizare 

Buget local 
CNI – Compania Națională de 
Investiții S.A 
POIM 
PNDR  Submăsura 7.2 - Investiții 
în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mica; 
Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD) – Axa Prioritară 2 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
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- Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulara; 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
ape pluviale în vederea 
evitării oricărui pericol de 
viitură 

 Executarea unui sistem de drenaj și 
scurgere a apei pluviale 

PNDR Submăsura 7.2 - Investiții în 
crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mica 
Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD) – Axa Prioritară 2 
- Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată și tranziția la o economie 
circulara; 

POR 2021-2027 
PNDR 
CNI 
PNRR 

AFM 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința  

 Dezvoltarea infrastructurii de 
transport rutiere  

 Modernizare DJ 121F, Cernat -
Ghelința 

 Reabilitarea, modernizarea 
drumurilor și a ulițelor comunale 

  Modernizarea drumurilor agricole 
și forestiere 

 Extindere și modernizare trotuare, 
piste biciclete 

Buget local 
POIM 
PNDL 
PNDR Submăsura 4.3  
PNDR Sm 7.2  
CNI 
POR 2021-2027 - Axa prioritară 5. 
O regiune accesibilă  

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
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 Asfaltare DC Zăbala – Harale; 
 Reparare drum spre Crucea 

Cercetașilor; 
 Construcție/ Modernizare poduri, 

podețe 

PNRR 

 Îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale locuitorilor prin 
alimentarea centralizată cu 
gaze naturale 

 Înființare rețea de distribuție și 
alimentare cu gaze naturale 
necesară unui trai decent al 
populației comunei Ghelința 

POR 2021-2027 
PNRR 
BUGET LOCAL 
POIM - A.P 8 „Sisteme inteligente și 
sustenabile de transport al energiei 
electrice și gazelor naturale 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 

 Modernizarea infrastructurii 
electrice, a rețelei de 
iluminat public stradal 

 Modernizare iluminatului public 
prin retehnologizarea sistemului 
de energie electrică 

 Investiții în sisteme de producere 
de energie electrică 

 Dezvoltarea surselor alternative 
de energie electrică 

Buget Local 
PNDR 
PNRR - Componenta 5 – Valul 
renovării 
AFM 

POIM 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 

 Consolidarea și amenajarea 
albilor râurilor de pe 
teritoriul comunei Ghelința 

 Consolidarea malurilor râurilor 
 

POIM  
AFM 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 

1.2.  
Infrastructur
ă socială 

 Îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale locuitorilor, a 
persoanelor vârstnice 

 
 

 Construire Cămin pentru bătrâni; 
 
 Construire centru pentru familii 

aflate în situații de criză 
 

Buget local 
Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD) - Axa 
prioritară 5. Servicii pentru persoane 
vârstnice  

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința. ONG, 
unități de cult în 
parteneriat 
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 Dezvoltarea sistemului de 
servicii sociale  

 
 Sprijinirea inițiativelor 

culturale a celor aparținători 
de minoritatea rromă 

 
 Îmbunătățirea condițiilor 

sociale, economice și de 
mediu  

 

 Consolidarea identității culturale 
a persoanelor de etnie romă 
 

 Diminuarea migrării tinerilor din 
Ghelința în străinătate prin 
sprijinirea lor în domeniul 
formării profesionale și 
dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale 

 
 Asigurarea egalității de șanse  

Programul Operațional Incluziune și 
Demnitate Socială – POIDS 

Programul Operațional- 
Combaterea Sărăciei  

LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura 1.4 Dezvoltarea 
infrastructurii sociale; 
Măsura 1.3: Dezvoltarea comunității 
rome 
Consiliul Județean Covasna 
Granturile SEE și Norvegiene 

 Dezvoltarea parteneriatelor 
între autoritatea publică 
locală şi sectorul ONG, 
furnizor de servicii sociale; 

 Încheierea de parteneriate public-
private cu ONG-uri acreditate în 
domeniile:  
 Servicii specializate pentru 

persoane vârstnice aflate în 
nevoie;  

 Servicii specializate pentru 
persoane cu handicap; 

 Calificare și formare 
profesională pentru adulți; 

POAD – Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate  

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința. ONG, 
unități de cult în 
parteneriat 

1.3.  
Infrastructură 
culturală 

 Dezvoltarea grupelor de dans 
din comună 

 Dotarea căminului cultural pentru 
asigurarea condițiilor adecvate la 
organizarea evenimentelor 
comunitare 

 Organizarea si dezvoltarea 
evenimentelor comunitare; 

Buget local 
LEADER GAL Angustia Egyesület 
-   
Măsura 1.4 Dezvoltarea 
infrastructurii sociale 
 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința, 
 ONG, 
 unități de cult 
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 Schimburi culturale și acțiuni de 
colaborare cu alte localități 

 Creșterea valorii culturale-
religioase a comunei Ghelința 

 Cartografierea patrimoniului 
cultural 

 Dezvoltarea capacității asociațiilor 
și grupurilor culturale  

 

 
 
Măsura 1.3 Dezvoltarea comunității 
roma 
PNDR 
Programul Operațional de 
Dezvoltare Teritoriala Integrată 
(multifond) (PODTI) 
Consiliul Județean Covasna 
Fondul Bethlen Gábor 
Programul Csoóri Sándor  
Granturile SEE și Norvegiene 2014-
2021 
AFCN-Administrația Fondului 
Cultural Național 
Programul Ro-Cultura 

Entitățile de tip 
instituție publică de 
cultură 
în parteneriat 

 Crearea și dezvoltarea 
infrastructurii culturale 

 Reabilitarea monumentelor 
istorice 

Buget local 
LEADER GAL Angustia Egyesület 
-   
Măsura 1.4 Dezvoltarea 
infrastructurii sociale;  
Măsura 1.2 “Investiții privind 
protejarea patrimoniului cultural 
PNDR Submăsura 7.6 - Investiții 
asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural 
Fondul Bethlen Gabor 

Autoritate publică 
locală – Comuna 
Ghelința 
ONG 
Unități de cult 
Entitățile de tip 
instituție publică de 
cultură 
în parteneriat 
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Granturile SEE și Norvegiene 2014-
2021 
Programul Operațional de 
Dezvoltare Teritoriala Integrată 
(multifond) (PODTI) 
POR 2021-2027 
PNRR - Componenta 5 – Valul 
renovării 

 Dezvoltarea comunei în 
domeniul socio-cultural 

 Achiziționarea unui mijloc de 
transport pentru grupul de dans 
popular  

 Achiziționare porturi populare 
 Achiziționare de instrumente 

muzicale pentru activitățile 
culturale desfășurate 

Finanțare nerambursabilă 
FEADR – prin intermediul 
Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Grupului de Acțiune Locală 
Asociația Gal Angustia Egyesület -   
Măsura 1.4 Dezvoltarea 
infrastructurii sociale;  

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
ONG 
 

1.4.  
Infrastructur
ă medicală 

 Dezvoltarea și reabilitarea 
unităților de sănătate umană;  

 Creșterea accesibilității 
grupurilor vulnerabile la 
serviciile de sănătate; 
 

 Construire/Modernizare cabinet 
medical 

 Achiziționare echipament pentru 
cabinetul medical; 

 Lucrări de amenajare, modernizare 
imobil 

 Realizarea de campanii de 
informare-educare–comunicare pe 
probleme de sănătate publică 

 Organizare programe de prevenție/ 
screening medical 

Buget local 
Programul Operațional - Sănătate 
LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura - 1.1 – Investiții in 
renovarea si dezvoltarea satelor 
PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ – 
PNDL 
CNI S.A. - 7. Subprogramul ”Unități 
sanitare” 
Consiliul Județean Covasna 
PNRR 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința,  asociații, 
în parteneriat 
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 Construire locuințe de serviciu 
pentru personalul medical superior 

 Dezvoltarea serviciilor 
stomatologice 

Granturile SEE și Norvegiene în 
parteneriat cu ONG-uri 

1.5.  
Infrastructura 
educațională 

 Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale 

 Extinderea unităților de 
învățământ; 

 Dezvoltarea școlii și construire a 
sălilor de sport, respectiv a două 
săli de gupă de grădiniță din 
Ghelința  

 Reabilitarea unităților de 
învățământ și dotarea acestora cu 
echipamente didactice;  

 Prevenirea abandonului școlar;  
 Programe educaționale de tip a 

doua șansă 
 Îmbunătățirea infrastructurii 

digitale în învățământ 
 

Buget local 

Consiliul Județean Covasna  

POR 2021-2027 
Programul Operațional Capital 
Uman (POCU); 
Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD); 
Programul Operațional  
Combaterea Sărăciei 
PNRR - Componenta 5 – Valul 
renovării; Componenta 15 – 
Educație 
 

Autoritatea Publică 
Locală – Comuna 
Ghelința 
SRL 
ONG 
 

 Dezvoltarea resurselor 
umane din zona GAL prin 
formare profesională a 
locuitorilor tineri, a 
agriculturilor, fermierilor 

 Sprijinirea colaborării între 
sistemul educațional și mediul de 
afaceri 

 Școlarizarea continuă a tinerilor, 
accesul tinerilor la educație; 

 Educația digitală 
 
 

Programul Operațional Capital 
Uman (POCU); 

Programul Operațional 
Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate (POAD); 

LEADER Gal Angustia Egyesület -  
Măsura 2.5 – Formare si Instruire 

Furnizori ai 
acțiunilor de 
formare 
profesională, SRL, 
ONG 
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 Granturile SEE și Norvegiene 
 

 Diversificarea serviciilor 
educaționale  

 Asigurarea condițiilor pentru 
formarea profesorilor; 

 Sprijinirea derulării unor programe 
în unități de școală  

 Funcționarea unui mediator școlar 
împotriva abandonului școlar; 

 Educarea artistică a copiilor 

Buget local; 

POCU - Programul Operațional 
Capital Uman 

LEADER Gal Angustia Egyesület -  
Măsura 2.5 – Formare si Instruire 
Granturile SEE și Norvegiene 
 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
Furnizori ai 
acțiunilor de 
formare 
profesională 
în parteneriat, 
Parteneriate 

1.6. Sport și 
recreere 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
recreere și agrement; 

 Creșterea atractivității 
comunei 

 Sprijinirea înființării unei echipe 
de fotbal;  

 Amenajarea parcurilor, spațiilor 
verzi, creare terenuri de joacă 
pentru copii; 

 Construire piste de biciclete; 
 Înverzirea spațiilor publice 

Buget local 
Consiliul Județean Covasna 
Fondul Bethlen Gábor 
POIM 
CNI 
Granturile SEE și Norvegiene în 
parteneriat 

Autoritatea Publică 
Locală – Comuna 
Ghelința 
ONG 
Asociații sportive 
 

 Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii de sport 

 

 Construirea unei săli de sport 
multifuncțional 

Buget local 
POR – Axa prioritară 6. O regiune 
educată 

PNRR 

Autoritatea Publică 
Locală – Comuna 
Ghelința 
 

 Creare de facilități pentru 
petrecerea timpului liber 

 Realizare Centru de tineret, în 
parteneriat cu ONG-uri  

 Înființarea unui centru recreativ 
 

Buget local 
Consiliul Județean Covasna 
Fondul Bethlen Gábor 

Autoritatea Publică 
Locală – Comuna 
Ghelința 
ONG, 
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Granturile SEE și Norvegiene în 
parteneriat 
 

În parteneriate 
 

1.7. 
Elaborarea 
de 
documentați
i tehnice  

 Elaborare de documentații 
tehnice necesare realizării de 
investiții comunitare 
constând ȋn construirea, 
extinderea,  reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii 
de bază a comunei 

 Elaborare de documentații tehnice, 
fazele SF/DALI respectiv PT, 
necesare realizării de investiții 
comunitare constând ȋn 
construirea, extinderea, 
reabilitarea, modernizarea 
infrastructurilor de: 
 alimentare cu apă 
 canalizare 
 drumuri, poduri și podețe 
 infrastructura socială 
 locuințe sociale 
 infrastructură educațională 
 infrastructură de sport 

Buget local 
Consiliul Județean Covasna 
FRDS – Schema granturi mici 
(Granturile SEE și Norvegiene) 
CNI 

 

Autoritatea Publică 
Locală – Comuna 
Ghelința 
 

Prioritate 2: AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 
2.1. 
Agricultură 

 Creșterea nivelului de trai al 
populației care lucrează în 
domeniul agriculturii 
 

 Atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării 
întreprinderilor din zonă în 
domeniul agricol 
 

 Investiții necorporale 
 

PNDR  
LEADER GAL Angustia Egyesület 
Măsura 2.1 Investiții în exploatații 
agricole; 
Măsura 2.3. Sprijinirea formelor 
asociative 

Autoritate publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
Asociațiile si 
formele asociative 
ale crescătorilor de 
animale. 
Composesorate 
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 Construirea spatiilor adecvate 
pentru stocarea gunoiului de grajd 

 Încurajarea creării unor ferme 
ecologice care să valorifice 
produsele alimentare locale; 

 Atragerea de investitori 
pentru colectarea și 
prelucrarea produselor 
agricole și bioagricole 

 Înființarea de plantații 
energetice 

 Sprijinirea formelor 
asociative și a cooperării 
inclusiv prin lanțuri de 
aprovizionare 

 Înființarea unui centru de colectare 
și valorificare produse locale 

 Promovarea agriculturii bio 
 Înființarea cooperativelor agricole  
 Promovarea cooperării orizontale 

și verticale a actorilor din sectorul 
agricol și pomicol 

 Crearea unui brand local pentru 
produsele agricole, pomicole 
și/sau agroalimentare 

PNDR submăsura 16.4a  - Sprijin 
acordat pentru cooperare orizontală și 
verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectoarele agricol și 
pomicol 
PNDR 4.2 „Sprijin pentru investiții în 
procesarea/ marketingul produselor 
agricole”; 
 
 
LEADER GAL Angustia Egyesület 
Măsura 2.4. Sprijin pentru investiții 
inovative, protecția mediului și 
energie regenerabilă 

Fermierii; 
Organizații 
neguvernamentale; 
Consilii Locale; 
Unități școlare 
(inclusiv 
universitățile de 
profil), unitățile 
sanitare, de 
agrement și de 
alimentație publică 

 Înființarea și dezvoltarea 
infrastructurii agricole și de 
consultanță agricolă;  

 Reglementarea activităților de 
pășunat de la nivelul comunei  

PNDR 6.1, 6.2 
 

 

 Îmbunătățirea performanței 
economice a tuturor fermelor 
și facilitarea restructurării și 
modernizării fermelor 

 Achiziția mașinilor agricole; LEADER GAL Angustia Egyesület 
Măsura 2.1 Investiții în exploatații 
agricole 

Persoana fizica 
autorizata,  
Întreprindere 
individuala, 
Întreprindere 
familială, 
Societate cu 
răspundere limitată 
– SRL 



 

185 | P a g e  
 

 Cadastrarea suprafețelor 
agricole și de locuit  
 

 Realizarea planului local de 
cadastru  
 

Buget local 
POR OS 11.1 Consolidarea 
capacitații instituționale si o 
administrație publica eficienta 
Program Național de Cadastru și 
Carte funciară 
PNRR - Componenta 10 – Fondul 
local 

Autoritățile publice  
Fermierii  

2.2. 
Silvicultură 

 Stimularea creșterii 
economice 

 Amenajare drumuri forestiere 
 Transformarea masei lemnoase în 

produse finite 
 Susținerea dezvoltării sustenabile 

a industriei lemnului 
 Certificare FSC/ SBP/ PEFC 
 Creare de produse forestiere/ din 

lemn inovative, cu mare valoare 
adăugată 

Buget local 
PNDR 4.3 
LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura 2.3: Sprijinirea formelor 
asociative; 
Măsura 2.2: Sprijin pentru investiții 
in crearea si dezvoltarea de activități 
neagricole 
PNRR - Componenta 2 – Păduri și 
protecția biodiversității 
Administrarea Fondului pentru 
Mediu 

Autoritatea publică 
locală – Comuna 
Ghelința 
Composesorate 
ONG 
În parteneriat cu 
unitate de 
învățământ 
superior, centru 
C+D 
 

Prioritate 3: TURISM 

3. Turism  Dezvoltarea infrastructurii 
turistice  

 Utilizarea elementelor 
turistice existente  

 Dezvoltarea agroturismului 
 Dezvoltarea zonei turistice 

Nádika-feredő prin amenajarea 
zonei verzi, executare drum spre 
această zonă; 

Buget local 
Consiliul Județean Covasna 
PNDR sM 6, 2 și 6.4  
LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura 2.2. Sprijin pentru 

Autoritatea publică 
locală - Comuna 
Ghelința 
Asocieri între 
autoritățile publice 
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 Promovarea cooperării între 
actorii sectorului turistic 

 Promovarea ecoturismului, a 
formelor de turism sustenabil 

 Crearea, dezvoltarea și 
promovarea  facilităților 
complementare turismului 
 

 Înființare zonă turistică la Zernyei 
Kertek; 

 Construirea unei capele la Crucea 
Cercetașilor; 

 Amenajare piste pentru practicarea 
cicloturismului; 

 Elaborarea unei strategii de 
dezvoltare turistică a localității și a 
zonei 

 Înființarea unui centru de 
informare si promovare a 
turismului rural 

 Utilizarea elementelor existente 
ale comunei Ghelința pentru 
publicitate și atragere de turiști 
(Biserica fortificată Romano-
Catolică din Ghelinţa); 

 Dezvoltarea infrastructurii 
turistice existente; 

 Crearea și amenajarea obiectivelor 
turistice; 

 Certificare Turism sustenabil 
 Crearea unui brand local comun 

pentru turism 
 Îmbunătățirea încadrării ratingului 

turismului local pe plan național și 
internațional 

investiții în crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole 
PNRR - Componenta 11 – Turism și 
cultură 
Granturile SEE și Norvegiene 
 

locale și  
Microintreprinderi 
și intreprinderile 
mici și mijlocii 
existente sau nou-
înființate  
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 Promovarea turismului local în 
spațiul virtual 

 Crearea și menținerea unei 
platforme comune  pentru toți 
actorii implicați în turismul local 

 Îmbunătățirea vizibilității 
turismului local în străinătate 

Prioritate 4: MEDIUL ANTREPRENORIAL 

4. 
Sprijinirea 
dezvoltării 
mediului de 
afaceri 

 Creșterea gradului de ocupare 
a populației; 
 

 Sprijinirea prin proiecte de 
finanțare a înființărilor de startup-
uri  

 Recunoașterea şi certificarea 
învăţării non-formale şi informale 
prin realizarea de parteneriate cu 
instituții competente; 

 Adaptarea ofertei la cererea de pe 
piața muncii şi din localitățile 
învecinate; 

LEADER GAL Angustia Egyesület  
- Măsura 2.5 – Formare și instruire 

FSE – Fondul Social European 

POCU – Program Operațional Capital 
Uman 

PNRR - Componenta 9 – Suport 
pentru sectorul privat și CDI 
POR 2021-2027 
 

Autoritatea publică 
locală Ghelința; 
Micro-
întreprinderile și 
întreprinderile mici 
nou-înființate, din 
spațiul rural 
 

 
 
 
 

 Dezvoltare locală, mediul 
antreprenorial 

 Sprijinirea dezvoltării și 
diversificării micilor afaceri; 

 Promovarea 
antreprenoriatului prin 
înființare de startup-uri, mai 
ales de către tineri 

 Atragerea tinerilor fermieri și 
facilitarea dezvoltării 
întreprinderilor din zonă mai 

LEADER GAL Angustia Egyesület 
-  Măsura 2.2. Sprijin pentru investiții 
în crearea și dezvoltarea de activități 
neagricole 

PNDR 6.2 Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole în zone rurale 

Autoritatea publică 
locală Ghelința; 
Micro-
întreprinderile și 
întreprinderile mici 
nou-înființate, din 
spațiul rural 
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ales în domenii cu potențial de 
creștere sau inovativ 

 Stimularea realizării de 
investiții în zonă de către tineri 

 Creșterea numărului de 
asocieri ale operatorilor 
economici 

 Creare de centre de colectare 
și prelucrare a fructelor de 
pădure 

 Promovarea activităților 
industriale cu impact 
nesemnificativ asupra 
mediului 

 Îmbunătățirea performanței 
firmelor prin investiții în 
eficientizarea energetică, 
valorificarea resurselor 
regenerabile 

 Promovarea cooperării 
firmelor pe plan local în 
vederea creării de lanțuri de 
aprovizionare 

 Crearea de afaceri pentru 
valorificarea deșeurilor pe 
plan local 

 Dezvoltare în direcția IT 

PNDR sM 6.4 - Modernizare 
activități neagricole 
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Prioritate 5: MEDIU- DEZVOLTARE SUSTENABILĂ 

5. 
Protecția 
mediului 

 Protecția mediului 
înconjurător  

 Creșterea eficienței 
energetice, stimularea 
utilizării surselor 
alternative de energie 

 Dezvoltarea economiei 

circulare 

 Investiții în comunitate 
auto-sustenabilă 

 Susținerea managementului 
forestier 

 Desfășurarea de activități 
comunitare  privind protecția 
mediului, prevenirea depozitării 
ilegale a deșeurilor 

 Conștientizarea populației privind 
gestionarea deșeurilor 

 Achiziționare autovehicule  
electrice și hibrid plug-in 

 Transport public nepoluant 
 Înființare stație de încărcare pentru 

autovehicule electrice  
 Investiții în resurse regenerabile de 

energie 
 Organizare de proiecte de 

promovare a responsabilității 
cetățenilor în diferitele aspecte ale 
protecției mediului.  

 Promovarea și instalarea pe scara 
cea mai largă a sistemelor de 
încălzire, care utilizează energie 
regenerabilă 

 Decontaminarea siturilor posibil 
contaminate 

Buget local 
Consiliul Județean Covasna 
LEADER GAL Angustia Egyesület - 
Măsura 2.4: Sprijin pentru investiții 
inovative, protecția mediului si energie 
regenerabila 
Administrația Fondului pentru 
Mediu 
PNRR – Componenta 2 – Păduri și 
protecția biodiversității; Componenta 3 
– Managementul deșeurilor;  
 

Autoritatea publică 
locală – Comuna 
Ghelința 
Composesorat 
ONG 
Întreprinderi 
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 Promovarea inițiativelor în 
economia circulară 

 Alte investiții în sisteme de energie 
regenerabile și dezvoltare 
sustenabilă 

  Deservirea obiectivelor socio-
culturale și administrative 
proprii prin utilizarea de 
energie regenerabilă 

 Realizare de sistem fotovoltaic 
pentru producerea de energie 
electrică și instalarea de panouri 
solare pentru producerea energiei 
termice  

 Instalare de echipamente de utilizare 
a energiei regenerabile pentru 
obiectivele socio-culturale și 
administrative  proprii 

 Promovarea opțiunii utilizării 
energiei verzi în rândul populației și 
în rândul agenților economici 

 Promovarea unor tehnologii 
accesibile și inteligent, viabile pe 
termen lung, pentru a accelera 
utilizarea unor stații de încărcare și 
realimentare durabile 

Buget local 
AFM 
PNRR 

Autoritate publică 
locală – Comuna 
Ghelința 

Prioritate 6  DIGITALIZARE 

 6. 
Digitalizare 

  Digitalizarea să fie în 
avantajul cetățenilor și 
întreprinderilor în cadrul UAT 
Ghelința 

  Digitalizarea serviciilor publice prin 
modernizarea și simplificarea 
procedurilor administrației publice 
locale și centrale, 

Buget local 

PNRR 

 Autoritate publică 
locală – Comuna 
Ghelința 
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STRUCTURA INTERVIULUI STAKEHOLDERILOR  
 

Lista întrebările pentru interviuri 

Stakeholder: 

 

Răspunsurile primite: 

Ce părerea aveți despre starea/ nivelul de 

dezvoltare sau posibilitățile de dezvoltare 

pentru:  

14. Infrastructură de bază: 

15. Infrastructura socială: 

16. Infrastructură culturală: 

17. Infrastructură educațională: 

18. Infrastructură medicală:  

19. Nivelul de trai: 

20. Agricultură, Silvicultură: 

21. Turism:  

22. Grupe vulnerabile: 

23. Inovație: 

24. Dezvoltare durabilă:  

25. Mediul antreprenorial:  

26. Sport și timp liber 

 

 

1. Infrastructură de bază: 

 

2. Infrastructura socială: 

3. Infrastructură culturală: 

4. Infrastructură educațională: 

5. Infrastructură medicală:  

6. Nivelul de trai: 

7. Agricultură, Silvicultură: 

8. Turism:  

9. Grupe vulnerabile: 

10. Inovație: 

11. Dezvoltare durabilă:  

12. Mediul antreprenorial 

13. Sport și timp liber 

Analiza SWOT a comunei- min. 3 aspecte 

Puncte tari:  

Puncte slabe: 

Oportunități 

Amenințări 

 

Vă rog să enumerați/ să prezentați cele 

mai importante realizări ale perioadei de 

finanțare 2015-2020. 

 

 



 

194 | P a g e  
 

Vă rog să enumerați/ să prezentați min. 5 

proiecte/plan pe care considerați 

importante pentru perioada 2021-2027.  

 

 

Vă rog să enumerați min. 5 persoane din 

comună, pe care le considerați stakeholder 

pentru comunitate.  
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STRUCTURĂ CHESTIONAR 
Localitate Data Ora Operator chestionar Nr. de telefon Respondent 

 
 

    

 

Furnizarea datelor este opțională. Numele intervievatului NU trebuie menționat. 

 
CHESTIONAR  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI GHELINȚA 2021-2027 
 
 

1. Sexul dumneavoastră: 
o Feminin 
o Masculin 
o NȘ/NR 

 
 

2. În ce categorie de vârstă vă încadrați: 
o 18-34 ani  
o 35-49 ani  
o 50-64 ani 
o Peste 65 ani 

 
 

 
 
Vârstă:  
 

3. Care este starea civilă a Dvs.: 
o Necăsătorit(ă) 
o Căsătorit(ă) 
o Văduv(ă) 
o Divorțat(ă) 
o Altele 
o NȘ/NR 

 
 

4. Ce etnie aveți:  
o Maghiar(ă) 
o Român (ă) 
o Rom (ă) 
o Altele ………………………………… 
o NȘ/NR 

 
 

5. Care este gradul de școlarizare a Dvs.: 
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o 4 clase sau mai puțin 
o 5-8 clase 
o Școală profesională 
o Liceu 
o Studii superioare de scurtă/lungă durată 
o Studii postuniversitare (Master, Doctorat, Post-doctorat) 
o NȘ/NR 

 
6. Care este locul de muncă principal al Dvs:  

o Elev/student 
o Șomer 
o Industrie, construcții 
o Agricultură/ Exploatare forestieră/Prelucrarea lemnului  
o Comerț 
o HoReCa 
o Servicii financiare 
o Administrație publică 
o Învățământ 
o Sănătate 
o Creșterea copilului 
o Persoană casnică 
o Pensionar 
o Altele…………………………………………………………. 
o NȘ/NR 

 
7. Cu câte persoane locuiți în aceeași gospodărie?  

 
Părinți:  
Copii:  
Bunici:  
Alt(a):   
Total  

 
 

8. Aveți membru de familie care lucrează/ locuiește/trăiește în străinătate? Dacă 
da, unde:  
o Da, unde: ………………………………………………………………… 
o Nu  
o NȘ/NR 

 
 

9. Care este venitul lunar al familiei Dvs.:  
o Mai puțin de 2.000 de lei 
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o Între 2.001 și 4.000 de lei 
o Între 4.001 și 6.000 de lei 
o Între 6.001 și 8.000 de lei 
o Între 8.001 și 10.000 de lei 
o Peste 10.001 de lei 
o NȘ/NR 

 
10. Cum ați caracteriza starea veniturilor familiei:  

o Veniturile nu acoperă cheltuielile lunare 
o Trăim de la o lună la alta 
o Veniturile depășesc în mică măsură cheltuielile lunare 
o Veniturile depășesc semnificativ cheltuielile lunare 
o NȘ/NR 

 
 

11. Cum credeți că a evoluat nivelul de trai din Ghelința în ultimii cinci ani?  
o A avut loc o creștere semnificativă 
o A avut loc o creștere mică 
o Nu a crescut  
o A scăzut 
o NȘ/NR 

 
12.  Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte ale vieții (Evaluare de la 1 până 

la 10, unde 1 reprezintă cel mai scăzut nivel de satisfacție, iar 10 reprezintă cel mai 
înalt nivel de satisfacție): 

Subiect/ Nivel de satisfacție 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
NȘ/NR 

Infrastructura de bază            
Starea învățământului            
Servicii de sănătate accesibile la nivel local            
Turism local            
Facilități culturale            
Facilități sociale locale            
Evenimente culturale            
Agricultura locală            
Silvicultura locală            
Activitatea composesoratelor locale            
Firme/antreprenorii locali            
Posibilitățile de angajare la nivel local            
Facilități sportive, posibilitățile sportive            
Posibilități recreative la nivel local            
Facilități și evenimente religioase            
Oferta magazinelor și a pieței locale            
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13. Ați observat conflicte între grupurile sociale locale? Dacă da, între cine și care a 

fost motivul conflictului? Dacă da, detaliați:  
o Da………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
……………………… 

o Nu 
 

14.  Care este serviciul, sau eveniment care necesită deplasarea în mod regulat în 
altă localitate din jur? Care dintre următoarele servicii esențiale lipsesc în cadrul 
localității? 

o Servicii medicale 
o Servicii comerciale 
o Servicii culturale 
o Servicii legate de utilități 
o Posibilități de recreere 
o Posibilități sportive 
o Altele ...... 
o NȘ/NR 

 
 
 

15.  Cât de des vă deplasați la primărie? 
o Zilnic 
o O dată pe săptămână 
o De mai multe ori pe săptămână 
o O dată pe lună  
o Mai rar decât o dată pe lună 
o NȘ/NR 

 
16. Cât de satisfăcuți sunteți cu performanța/activitatea primăriei? Evaluați de la 1 

la 10, (1 reprezintă cel mai scăzut nivel de satisfacție, iar 10 reprezintă cel mai 
înalt nivel de satisfacție):  

…………………………… 

 
17. Cum vă informați asupra știrilor locale, informațiilor publice, evenimentelor 

locale? 
o Internet/site-uri social media 
o Afișaj, ziare, presă locală 
o Vecini, cunoștințe, loc de muncă 
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o Altele .......... 
 

18. Ce așteptări aveți de la primărie? 
o Servicii de informare 
o Dezbaterea lunară a problemelor de interes local cu locuitorii, consultare locală 
o Comunicarea proiectelor propuse către comunitate 
o Solicitarea resurselor comunității în rezolvarea problemelor locale  
o Responsabilitate din partea primăriei 
o Altele ....... 
o NȘ/NR 

 
19.  Sunteți membru sau participați la activități ale diferitelor organizații/asociații 

locale? 
o În mod regulat 
o Într-o măsură mică 
o Niciodată 
o NȘ/NR 

 
20.  După opinia Dvs., cum poate fi întărită identitatea locală, dezvoltarea comunității 

și a senzației de apartenență la comunitate? Există mai multe răspunsuri posibile: 
o Evenimente 
o Muncă comunitară 
o Mai multe programe 
o Excursii comune 
o Programe cu durată de mai multe zile 
o Concerte 
o Întruniri muzicale 
o Festival gastronomic 
o Lansarea grupurilor de lucru de formare profesională 
o Prin organizarea de programe de dezvoltare comunitară 
o Comunități și grupuri tematice 
o Altele: ……………………………………….. NȘ/NR 

 
21. Unde vă vedeți peste 5 ani? 

o O să lucrez aici, acasă 
o Voi locui aici, dar voi lucra în altă localitate  
o Mă voi muta în altă localitate 
o O să părăsesc țara 
o NȘ/NR 

 
22. Care este cea mai mare valoare/cel mai mare avantaj al localității Ghelința? 

Cum vedeți valorile localității Ghelința în comparație cu localitățile din jur?  
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o Localitate fără trafic în tranzit (datorită poziționării geografice) 
o Frumusețea zonei, caracteristici geografice ale peisajului  
o Mărimea fondului forestier 
o Atracții turistice 
o Vecini buni, comunitate unită 
o Oamenii care locuiesc aici 
o Întreprinzători locali 
o Siguranța publică 
o Activitatea primăriei 
o Comunități și grupuri tematice 
o Comunitate cu atitudine tânără 
o Altele: 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

23. Care credeți că este cea mai mare problemă a localității? 
o Lipsa locurilor de muncă 
o Starea drumurilor 
o Lipsa trotuarelor 
o Lipsa parțială a rețelei de canalizare 
o Lipsa rețelei de gaz 
o Trafic intens pe drumurile publice 
o Servicii de sănătate 
o Sistemul de educație 
o Lipsa posibilităților de sport 
o Funcționarea primăriei, dimensiunea acesteia 
o Siguranța traficului rutier 
o Curățenia localității 
o Altele: 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Vă mulțumim pentru răspunsuri! 

 


