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I. SUMAR EXECUTIV 
Strategia de dezvoltare al comunei Cîrța a fost realizată de experți de la Planificatio și Fundația pentru 
Cercetări Sociale Max Weber împreună cu liderii de opinie din comună, în primăvara anului 2015. 
Planificarea strategiei a fost îndrumată de László Csák, proiectant teritorial, dr., de asemenea 
cercetarea sociologică și sarcinile legat de sondajul bazat pe chestionare au fost coordonate de către 
Veres Valer conferențiar universitar, dr. 

La realizarea strategiei a avut o contribuție semnificată Consiliul Județean Harghita, în special doamna 
Zonda Erika și domnii Becze István și Szabó Barna, conducerea instituției fiind deschisă la consultările 
inițiate pe această temă. Din punct de vedere profesional, consultarea susținută cu Centrul Maghiar 
de Cunoștiințe Urbanistice a contribuit la proiectele care sunt în derulare. La această consultare 
împreună cu experții ungari de condurece am revizuit posibilitățile de dezvoltare. 

Strategia a fost realizată prin următoarele etape: 

- analiza serii de timp și analiza comparativă de date statistice oficiale  

- sondaj chestionar reprezentativ în temeiul populației 

- serii de consultări locale  

- analiza bunelor practici în dezvoltarea localităților   

- consultare instituțională  

- consultare profesională. 

Obiectivul general al elaborării strategiei de dezvoltare a comunei este să direcționeze economia 
comunei pe o cale bună până în anul 2020: trebuie să creeze toate condiţiile pentru ca comuna să aibă 
un rol decisiv în cadrul unei aglomerări rurale, fără oraş, din zona Ciucului Superior situată la nord de 
comuna Mădăraş, comuna fiind predestinată acestui rol datorită unor iniţiative ca de exemplu 
succesele legate de patinoar, obţinute în anii precedenți. 

Cheia dezvoltării comunei este aşadar utilizarea optimă a potenţialului uman şi de mediu în vederea 
asigurării unui trai previzibil şi stabil pentru populaţia din Cîrţa şi Ineu. 

 

Elaborat în mai 2015. 
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II. CAPITAL UMAN, SITUAŢIA SOCIALĂ 
Numărul de locuitori şi structura populaţiei 

 

Potrivit recensământului din anul 2011, numărul locuitorilor din comuna Cîrța este de 2709 persoane, 
din care 986 persoane trăiesc în reşedinţa de comună, Cîrța, iar restul de 1723 persoane în satul Ineu. 

Populaţia pe localităţi 

   CÎRȚA1 2.709 

         CÎRȚA 986 

         INEU 1.723 

Densitatea populaţiei: 33,9 loc./km2 

Numărul locuitorilor a scăzut puţin faţă de anul 2004, adică între anii 2004 şi 2007 a scăzut cu 4 
procente, însă de atunci până în anul 2010 numărul de locuitori era la acelaşi nivel. Scăderea populaţiei 
din anul 2011 poate fi considerată o scădere tehnică legată de recensământ, numărul de locuitori 
stabilizându-se la acelaşi nivel între anii 2011 şi 2014. Faţă de tendinţele demografice judeţene şi 
naţionale numărul de locuitori al comunei prezintă o stabilitate mai ridicată, tendinţa de descreştere 
fiind mult mai mică. 

Cu privire la evoluţia populaţiei am analizat perioada 2004-2011 şi în comparaţie cu alte comune. Am 
putut constata că populaţia comunei Cîrța prezintă o scădere similară cu comuna învecinată, Dăneşti, 
iar începând din anul 2004 scăderea populaţiei este mai mare cu 3-4 procente în comparaţie cu 
comuna Tomeşti. 

Potrivit recensământului din 2011, structura etnică a comunei este următoarea: 98 procente maghiari, 
0,3 procente români, iar 1,6 procente sunt înregistraţi ca alte etnii sau de etnie necunoscută. 
Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 33,9 loc./km2 . 

Dacă analizăm structura populaţiei pe grupuri de vârstă putem constata că în anul 2011 rata populaţiei 
de peste 65 de ani este destul de ridicată, adică în medie 19 procente, în cazul femeilor 21,9 procente, 
iar în cazul bărbaţilor de 15,9 procente. Rata populaţiei de sub 15 ani este mai scăzută, de 15 procente, 
şi rata populaţiei tinere între 15-39 ani este de 32,6, iar rata populaţiei mature de 40-64 ani este de 
33,4 procente. 

Analizând structura populaţiei pe grupe de vârstă, în comparaţie judeţeană şi naţională, putem observa 
că deja în anul 1992 rata populaţiei bătrâne din comună era mai ridicată decât cea judeţeană sau 
naţională: în timp ce populaţia de peste 65 de ani pe plan judeţean şi naţional era în jur de 10 procente, 
la nivelul comunei era în jur de 18 procente. În anul 2014 rata populaţiei de peste 65 de ani este în jur 
de 19 procente, adică şi în momentul de faţă este mai ridicată decât ratele judeţene şi naţionale, care 
la rândul lor s-au ridicat la 15 procente. În mod similar, în anul 1992 rata de 5 procente a populaţiei 
tinere între 0 şi 4 ani rămânea în urmă cu 2,5 procente faţă de nivelul judeţean şi naţional, însă în anul 
2014 rata populaţiei între 0 şi 4 ani este aceeaşi în comună ca şi nivelul judeţean şi naţional. Putem să 
afirmăm că din punctul de vedere al îmbătrânirii între timp judeţul şi ţara „s-a asimilat” comunei a cărei 
indicatori demografici se menţin la un nivel constant. 

                                                           
1 Recensământul din 2011, INS. 
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Indicele de îmbătrânire demografică arată numărul persoanelor vârstnice ce revin la 100 de persoane 
mai tinere de 15 ani. Pe baza indicelor de îmbătrânire demografică putem observa că rata acestuia în 
comună este de 127, valoare care reprezintă o rată semnificativ ridicată faţă de mediul de 90,1 al 
judeţului Harghita, respectiv de mediul de 101,9 al României. Multe dintre celelalte comune din judeţ 
au indice de îmbătrânire demografică de sub 100 (de ex. Păuleni-Ciuc, Tomeşti), acest indicator este 
mult mai ridicat în Dăneşti, fiind de 139,8 procent. În Ulieş situaţia din acest punct de vedere este 
asemănătoare, valoarea indicelui fiind de 121,8 procente, iar În Mihăileni indicele de îmbătrânire 
demografică este mai scăzut, de 109 procente. 

Evoluţia populaţiei între 2004 şi 2013 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 2005-2013 
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Structura populaţiei pe grupe de vârstă, în comparaţie judeţeană şi naţională, 1992 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă, în comparaţie judeţeană şi naţională, 2014 
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Indicele de îmbătrânire demografică şi ratele de dependenţă 

 

Indicele de 
îmbătrânire 
demografică 

Rata de 
dependenţă 
a bătrânilor 

Rata de 
dependenţă 
a tinerilor 

Rata de 
dependenţă 

     CÎRTA 127.2 28.8 22.6 51.4 

     
CIUCSÂNGEORGIU 83.0 27.0 32.5 59.4 

     MIHĂILENI 109.7 29.2 26.7 55.9 

     PĂULENI-CIUC 86.3 25.0 28.9 53.9 

     SÂNTIMBRU 85.2 25.0 29.3 54.3 

     TOMEŞŢI 98.8 24.4 24.7 49.2 

Jud. Hargita  90.1 22.7 25.3 48.0 

România 101.9 23.6 23.2 46.8 

Maghiarii din 
România 143.7 28.9 20.1 49.0 

 

Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie a populaţiei 

Evoluţia numărului de născuţi-vii şi decedaţi 

Pentru a releva evoluţia populaţiei din comuna Cîrța am analizat şi mişcarea naturală a populaţiei, ceea 
ce înseamnă evoluţia numărului de născuţi-vii şi celor decedaţi. În ceea ce priveşte analiza 
evenimentelor demografice la nivelul comunei trebuie să aibă în vedere faptul că datele prezintă o 
fluctuaţie semnificativă, datorită numărului scăzut de cazuri. 

Între anii 2005 şi 2013 în comună numărul naşterilor pe un an variază între 16 şi 34, iar numărul 
deceselor pe un an între 37 şi 65. 

În ceea ce priveşte numărul naşterilor, începând cu 2005, adică anul separării, cu toate că în comună 
numărul naşterilor variază mult, se poate constata că numărul naşterilor pe o mie de persoane a 
devenit mai scăzut, variind în mediu între 9 şi 13, situându-se în câţiva ani în jurul mediei judeţene, 
însă în mod frecvent se situează sub acest nivel. 

În ceea ce priveşte numărul deceselor, situaţia este mai nefavorabilă decât cea naţională sau cea 
judeţeană. Între 1992 şi 2007 rata decedaţilor la o mie de locuitori varia, mult peste media naţională 
şi judeţeană, între 13 şi 22, însă începând din 2008 până în 2013 rata mortalităţii s-a micşorat mult sub 
nivelul de 15. În această perioadă şi valorile medii din ţară, precum şi din judeţul Harghita variase în 
jur de 11-12.  

Rata sporului natural la o mie de locuitori se calculează ca diferenţa dintre numărul născuţilor şi 
numărul decedaţilor la o mie de locuitori. În perioada dintre 1992 şi 2013 rata sporului natural în 
comună este negativă, deci numărul populaţiei s-a micşorat din motive naturale, şi având în general 
valori între -3 şi -10, cu excepţia anului 2005 când această valoare se ridică la -17. Începând cu anul 
2007 ritmul de scădere naturală a populaţiei se micşorează la valoarea de circa -5, iar începând cu anul 
2010 variază în mediu între -5 şi 0 miimi, adică în anii precedenți s-a moderat scăderea efectivului de 
populaţie.  
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Numărul de născuţi-vii şi de decedaţi, între 1990-2013 

 

Născuţi vii la 1000 de locuitori, la nivelul comunei, comuna Ciucsîngeorgiu, judeţul Haghita şi 

România, între 1992-2013 
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Decedaţi la 1000 de locuitori, la nivelul comunei, comuna Ciucsângeorgiu, judeţul Haghita şi 

România, între 1992-2013 

 

 

Rata sporului natural la 1000 de locuitori, la nivelul comunei, comuna Ciucsângeorgiu, judeţul 

Harghita şi România, între 1992-2013 

 

 

Evoluţia mişcării migratorii a populaţiei 

Începând cu anul 2002 soldul migratoriu al comunei a fost negativ doar în anii 2004 şi 2005, iar după 
această perioadă soldulul migratoriu este pozitiv, adică între 2002 şi 2012 mai multe persoane s-au 
stabilit în comună decât câți au plecat. Exprimat prin coeficient, în perioada dintre 2006 şi 2014 rata 
soldului migratoriu a variat între 0 şi 10, această valoare fiind negativă numai în 2011, în timp ce în 
această perioadă atât judeţul Harghita, cât şi România are de sold migratoriu negativ.  
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Soldul migratoriu la 1000 de locuitori, între 2002-2012 

 

 

Începând cu anul 2002 numărul populaţiei stabilite în comună varia între 27 şi 72 persoane, adică până 
în 2012 s-au stabilit 500 de persoane, şi au plecat definitiv 431 de persoane, astfel valoarea soldului 
migratoriu a variat anual între -27 şi +28. 

Dacă comparăm soldul migratoriu cu sporul natural, putem constata că în perioada între 2002 şi 2012 
soldul migratoriu pozitiv nu a putut completa în totalitate scăderea populaţiei din cauza sporului 
natural negativ, populaţia comunei scăzându-se efectiv cu 155 persoane. Însă dacă analizăm acest 
aspect în ordine cronologică, putem constata că începând cu 2009 scăderea populaţiei se moderează 
treptat, apropiindu-se de nivelul nul al soldului, adică valorile negative şi pozitive oscilează de la un an 
la altul.  

Numărul populaţiei stabilite şi plecate, între 2002-2012 

CÎRTA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Stabiliţi 70 75 24 19 32 72 48 52 33 27 48 500 

Plecaţi 62 65 51 27 34 44 22 30 31 35 30 431 

Sold 
migratoriu 

8 10 -27 -8 -2 28 26 22 2 -8 18 69 

Spor natural -28 -29 -12 -49 -13 -19 -28 -9 -12 -22 -3 -224 

Spor total -20 -19 -39 -57 -15 9 -2 13 -10 -30 15 -155 

Prognoză privind numărul şi compoziţia populaţiei 

Pe baza datelor demografice din perioada 2009-2014 am efectuat o prognoză referitoare la 
modificările probabile ale numărului şi compoziţiei populaţiei din comună până la sfârşitul perioadei 
de proiectare, adică 2020. În cazul în care rata naşterilor şi a deceselor din perioada 2015-2020 va fi 
asemănătoare cu media anilor 2009-2014, şi soldul migratoriu va fi în jurul nivelului zero, la sfârşitul 
anului 2020 numărul populaţiei va fi în jur de 2648 persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 2,3 
procente.  
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Putem observa schimbări mai semnificative în privinţa structura populaţiei. Numărul copiilor de 0-4 
ani va scădea cu 11,3 procente, şi numărul grupului de vârstă incluzând minorii şcolarizaţi între 5-14 
ani va scădea la rândul său cu 16 procente, iar rata populaţiei vârstnice de peste 65 de ani va continua 
să crească cu 22 de procente. În cazul în care soldul migratoriu se va menţine pozitiv, şi în comună se 
va stabili o populaţie tânără, aptă de muncă, rata preconizată a îmbătrânirii demografice poate fi 
redusă puţin. 

Compoziţia populaţiei în funcţie de sex şi vârstă, 2011, 2020 (prognoză)2 

CÎRȚA 0 -4  5 – 14 15 -39 40 – 64 65+ Total 

2011 - Recensământ       

Bărbaţi 74 144 458 436 211 1323 

Femei 47 140 425 470 304 1386 

Total 121 284 883 906 515 2709 

Total (%) 4.5 10.5 32.6 33.4 19.0 100.0 

2020 - Prognoză       

Bărbaţi 55 134 399 445 259 1292 

Femei 52 104 382 444 373 1356 

Total 107 239 780 890 632 2648 

Total (%) 4.1 9.0 29.5 33.6 23.9 100.0 

Schimbări 2011-21 
(%) -11.3 -16.0 -11.6 -1.8 22.6 -2.3 

Starea de sănătate a populaţiei 

Situaţia şi indicatorii sistemului sanitar 

În localitate funcţionează un cabinet medical, un cabinet stomatologic, respectiv o farmacie (în 
perioada 2002-2004 existau chiar două). Numărul cabinetelor medicale pe o mie de locuitori este 0,7 
ceea ce depășește în mică măsură media națională și județeană având valoarea de 0,5. 

Numărul cabinetelor stomatologice și a farmaciilor la 1000 de persoane însă se situează în jurul valorii 
medii pe județ, iar primul depășește cu mult media națională. În comună este câte o unitate din cele 
trei tipuri menționate, deja din 2005, astfel calculul indicatorilor se va efectua cu prudență, datorit 
numărului redus de cazuri, alte infrastructuri sunt accesibile numai în afara comunei. 

Situația sanitară la nivel comunal se poate măsura cu un numări relativ redus de indicatori. Unul dintre 
acești indicatori este rata de mortalitate la nou-născuți, adică numărul deceselor pe o mie de nou-
născuți, a cărei valoare a fost calculată pentru perioade mai îndelungate, cu scopul obținerii unor 
rezultate relevante folosind un număr redus de cazuri. În anii 1990 rata mortalității la nou-născuți este 
de 23,6 miimi, valoare care depășește în măsură considerabilă cea județeană de 16 miimi, dar se 
situează în jurul valorii medii naționale. În perioada 2000-2008 s-au produs foarte puține cazuri de 
mortalitate la nou-născuți, astfel încât valoarea indicatorului este doar de 2,6 miimi, valoare foarte 
redusă față de valoarea medie națională și județeană. În perioada 2009-2013 valoarea acestui indicator 
era de 15 miimi, în timp ce valorile medii județene și naționale sunt mai reduse, 10,7 și 9,4 miimi. 

                                                           
2 Date metodologice: Pognoza metodologică s-a efectuat cu metoda cohort-componentă simplificată. Ipoteza în 
limitele căreia această prognoză se va dovedi a fi corectă, este acela că între 2015 şi 2020 rata naşterilor şi a 
deceselor la diferitele grupuri de vârstă va fi aceeaşi ca şi rata generală aferentă în perioada 2009-2014. Structura 
de vârste se bazează pe rezultatele recensământului din anul 2011. 
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Valoarea indicatorului în total, în perioada 1992-2013 oscilează în jurul valorii medii naționale și 
județene, deși acesta depășește în măsură considerabilă valorile tipice din țările europene. 

Infrastructura sanitară, unităţi pe 1000 de locuitori (cabinete medicale de familie, cabinete de 

stomatologie, farmacii) 

 

Infrastructura sanitară care nu este accesibilă pe teritoriul comunei, unităţi pe 1000 de locuitori 

 

Rata mortalității la nou-săscuți în câteva comune, în județul Harghita și în România  

 1990-1999 2000-2008 2009-2013 

România 22.5 15.5 9.4 

Jud. Harghita 16.1 11.5 10.7 

 CÎRTA 23.6 2.6 15.0 
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 1990-1999 2000-2008 2009-2013 

 CIUCSÎNGEORGIU 28.0 19.7 19.3 

 CIUMANI 22.5 4.9 15.6 

 COZMENI  8.2 16.0 

DĂNESTI 21.4 3.7 0.0 

DEALU 27.6 9.8 0.0 

LUNCA DE SUS 38.5 12.9 10.2 

 MIHĂILENI 0.0 22.1 14.9 

 PĂULENI-CIUC 6.5 0.0 9.7 

 PLĂIEŞII DE JOS 18.1 26.0 14.8 

 SÂNTIMBRU  18.2 23.1 

 TOMEŞTI  8.3 7.8 

 ULIEŞ 0.0 27.6 0.0 

 

Rata de mortalitate în total, în comparaţie internaţională 1992-2013 
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Gradul de satisfacţie referitor la calitatea serviciilor medicale 

Pe baza cercetărilor populația comunei este mulțumită de serviciile oferite de cabinetele medicale: 
72.6 % dintre respondenți sunt total mulțumiți, 16,8 % mai degrabă mulțumiți, 6,2 % mai degrabă 
nemulțumiți, 4,2 % absolut nemulțumit. Gradul de satisfacție este foarte asemănător în cele 12 
localități cercetate la nivel județean.  

Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale locale? (%) 

Cîrța Total 
mulțumit (1)  

Mai 
degrabă 
mulțumit 

Mai 
degrabă 
nemulțumit 

Absolut 
nemulțumit 

a. Servicii medicale oferite de 
cabinetele medicale de familie 

72.6% 16.8% 6.2% 4.4% 

b. Îngrijire la domiciliu (de ex. 
Caritas) 

87.8% 9.8% 2.4% 0% 

 

Localități din județul Harghita 
(12) 

Total 
mulțumit   

Mai degrabă 
mulțumit 

Mai 
degrabă 
nemulțumit 

Absolut 
nemulțumit 

a. Servicii medicale oferite de 
cabinetele medicale de familie 

72.7% 21.8% 5.5% 
 

b. Îngrijire la domiciliu (de ex. 
Caritas) 

70.2% 25.3% 3.7% 0.8% 

 

Am efectuat cercetări pentru a afla ce preferințe are populația comunei în privința serviciilor sanitare. 
85% din respondenți solicită examenele medicale de familie în localitate, 4,4 % în Miercurea-Ciuc, iar 
9,7% în altă localitate. 16% din respondenți solicită Intervențiile stomatologice în în localitate, 50% în 
Miercurea-Ciuc, 18,4 % în nici o parte. Analize de laborator au fost efectuate în Miercurea-Ciuc în 
procent de 75%, în localitate nu există posiblilități.  Marea parte a populației nu solicită servicii sanitare 
diferite față de media județeană. Cei care solicită anumite examene medicale, le efectueză în 
Miercurea-Ciuc. 

La întrebarea cât de mulțumiți au fost cu serviciile medicale oferite, respondenții în mare parte au fost 
total mulțumiți, sau mai degrabă mulțumiți. De examenul pulmonar sunt mai puțin mulțumiți față de 
celelalte servicii. 
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Unde solicitaţi următoarele servicii? 

Servicii 

în nici 
o 
parte 

în 
comună 

Miercurea-
Ciuc 

Gheorg
heni 

Odorheiu 
Secuiesc 

Târgu 
Mureș 

în altă 
parte 

Consultaţii la 
medicul de familie 

 
85.0% 4.4% 

 
0.9%  

9.7% 

Oftalmologie 32.5%  65.8%  1.8%   

Cardiologie 37.2%  61.1%  0.9% 0.9%  

Ginecologie 41.2% 1.0% 53.9% 2.9%   1.0% 

Reumatologie 49.1%  49.1%  0.9% 0.9%  

Pulmonologie 57.1%  42.0% 0.9%    

Intervenții 
stomatologice 

18.4% 16.7% 50.0% 
 

1.8% 
 

 

Analize medicale 
de laborator 

23.0% 0.9% 75.2% 0.9% 
 

  

Radiologie 35.7%  61.6%  0.9% 0.9%  

Ecografie 54.5%  42.9% 0.9% 0.9% 0.9%  

 CT 60.7%  36.6% 0.9% 1.8%   

MRI 60.7%  35.7%  2.7% 0.9%  

Intervenții 
chirurgicale 

40.5% 
 

45.9% 4.5% 
 

6.3%  

Alte tipuri de 
intervenții 
efectuate la spital 

56.8% 
 

35.8% 
  

3.2%  
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Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale (1-total mulțumit, 4-absolut nemulțumit)? 

 

 

Educaţie şi formare  

Situaţia, dotarea cu echipament a instituţiilor şcolare 

Copii au posibilitatea de a învăța în şcoala generală din comună cu clasele 1-8 elevii, nivel primar şi la 
nivel gimnazial (secundar inferior). În anul şcolar 2013/14 121 de elevi au fost înscrişi în învăţământul 
primar, iar 135 de elevi în învăţământul gimnazial. Infrastructura şcolară este alcătuită din 19 profesori, 
17 săli de clase, 4 laboratoare, 39 calculatoare şi o sală de educaţie fizică şcolară. 

Numărul de elevi a oscilat în mică măsură din anul 2004, până în anul 2009 şi a depăşit cu 5-10 procente 
nivelul din anul 2004, iar începând cu anul 2010 a început să scadă, nivelul fiind cu 5-10 procente mai 
mic faţă de 2004. În anul 2012 a crescut din nou la nivelul anului 2004, în timp ce în această perioadă 
până în anul 2013 numărul elevilor a scăzut la nivel naţional cu 20 de procente, respectiv pe plan 
judeţean cu 10 procente. 
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Numărul populaţiei şcolare şi de profesori, respectiv infrastructura şcolară în anul 2013-14 în 

câteva comune şi pe plan judeţean 

2013 

P
o

p
u

la
ţi

a 
şc

o
la

ră
 din care în: 

C
ad

re
 d

id
ac

ti
ce

 

Să
li 

d
e 

cl
as

e
 

La
b

o
ra

to
ar

e 

P
C

-u
ri

 

Sa
lă

 d
e 

e
d

u
ca

ţi
e 

fi
zi

că
 

Total În
v.

 p
ri

m
ar

 

În
v.

 

gi
m

n
az

ia
l 

Jud. HARGHITA 29353 16355 12998 2307 2355 322 5200 135.0 

 CÎRTA 256 121 135 19 15 1 26 1.0 

 
CIUCSÎNGEORGIU 541 

322 
219 43 34 2 57 2.0 

CIUMANI 342 174 168 23 25 4 49 1.0 

COZMENI 224 152 72 15 10 1 20 0.0 

DĂNESTI 193 100 93 19 17 1 31 1.0 

DEALU 371 205 166 31 23 2 42 3.0 

LUNCA DE SUS 364 193 171 25 38 4 104 1.0 

MIHĂILENI 234 144 90 19 17 4 39 1 

PĂULENI-CIUC 119 63 56 13 10 1 23 2.0 

 PLĂIEŞII DE JOS 359 227 132 31 22 2 26 1.0 

 SÂNTIMBRU 202 123 79 14 10 1 29  

 TOMEŞTI 227 101 126 17 13  14 1.0 

 ULIEŞ 122 69 53 14 8 2 15  
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Evoluţia populaţiei şcolare la nivel primar şi gimnazial, 2002=100% 

 

 

Analiza infrastructurii educaţionale din comună arată că în anul 2002 aceasta a avut 7,9 de cadre 
didactice la 100 de elevi, inferioară mediei judeţene de 8,4, însă mai ridicată decât valoarea naţională 
de 6 cadre didactice. Până în 2013 aceasta s-a scăzut la 7,4, fiind peste mediei judeţene. Numărul 
laboratoarelor la sută de elevi a fost 3,3 în 2007, crescând la 3,9 până în 2013, net inferior mediei 
judeţene de 11 cât şi celei naţionale de 12. Numărul calculatoarelor la 100 de elevi a fost de 10,2 în 
2013, tot cu mult sub mediile judeţene şi naţionale de 17,7, respectiv de 16,8 la sută.  

Indicatorii infrastructurii şcolilor 2002-2013 

 Nr. Cadre didactice / 
100 de elevi 

Laboratoare / 100 
de elevi 

Nr. 
calculatoare 
/100 de elevi 

Elevi / 1 
sală de 

curs 

 2002 2007 2013 2002 2007 2013 2007 2013 2013 

ROMÂNIA 6.0 5.4 5.9 8.6 9.3 12.6 8.6 16.8 29.0 

jud. 
HARGHITA 8.4 7.7 7.9 6.9 8.8 11.0 13.1 17.7 12.5 

CÎRȚA 7.9 7.0 7.4 1.8 3.3 3.9 8.0 10.2 17.1 

DĂNEŞTI 6.7 9.0 9.8 4.8 4.7 5.2 18.5 16.1 11.4 

MIHĂILENI 10.7 11.8 8.1  5.1 17.1 6.2 16.7 13.8 

PĂULENI-CIUC 11.7 12.3 10.9 9.7 9.4  6.6 19.3 11.9 
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Atitudini faţă de educaţie şi învăţământ 

Conform rezultatelor sondajului, numai 14,9 la sută din populaţia comunei au copii de vârsta şcolară 
între clasele 1-8., în timp ce media a celor 12 de comune din judeţ incluse în sondaj este de 23,1. 88,9% 
dintre respondenţi au declarat că copii lor sunt înscrişi în şcoala locală, iar 11,1 la sută că în altă parte, 
dar nu neapărat în oraşul cel mai apropiat. În cele 12 comune incluse în anchetă, în medie 89,5 la sută 
au declarat că copii lor sunt înscrişi în şcoala locală, 7 la sută că în oraşul cel mai apropiat, ia 3,5 la sută 
că în altă parte (o comună vecină sau în străinătate, eventual la Cluj-Napoca). Dintre cei din comună 
care nu au copii, dar dacă ar avea, 85,5 la sută le ar trimite la şcoala locală, restul în altă parte, în timp 
ce media comunelor din judeţ este de 88,5 la sută. 

Atitudini faţă de învăţământ 

1. În ce măsură sunteţi de acord cu enunţurile de 
mai jos? 

Nu sunt 
deloc de 
acord 

Mai 
degrabă 
nu sunt de 
acord 

Mai 
degrabă 
sunt de 
acord 

Sunt cu 
totul de 
acord 

Cîrța     

1. Astăzi nu trebuie să petreci prea mulţi ani cu 
învăţat, că oricum nu-ţi va asigura un trai decent. 

79.6% 11.5% 1.8% 7.1% 

2. Învăţatul este înainte de toate, toţi ar trebui să 
înveţe cât îi stă în putinţă. 

7.0% 0.9% 12.3% 79.8% 

Comunele din jud. Harghita (12)     

1. Astăzi nu trebuie să petreci prea mulţi ani cu 
învăţat, că oricum nu-ţi va asigura un trai decent. 

43.6% 23.5% 20.6% 12.3% 

2. Învăţatul este înainte de toate, toţi ar trebui să 
înveţe cât îi stă în putinţă. 

4.0% 8.5% 29.1% 58.3% 

Gradul de satisfacţie cu şcoala locală a fost examinat din patru aspecte. 

Procentul celor foarte mulţumiţi cu condiţia clădirii şcolii gimnaziale (clasele 5-8) este de 28,6 la sută, 
iar 32 la sută este destul de mulţumit, astfel, în total, 63,4 la sută dintre respondenţi sunt mulţumiţi 
(foarte ori destul de mulţumiţi), în mod asemănător, 12,5 la sută este foarte mulţumit cu dotarea şcolii, 
şi 34.8 la sută destul mulţumit, iar cu nivelul de pregătire ale cadrelor didactice, 16,1 la sută este foarte 
mulţumit şi 33 la sută destul de mulţumit. Sunt de asemenea mulţumiţi cu procentul profesorilor 
titulari, 18,8 la sută fiind foarte, iar 31,3 la sută fiind destul de mulţumit, majoritatea fiind mulţumită 
şi cu programa şcolară (17 la sută fiind cu totul, iar de 30% în mare parte mulţumit). Procentul celor 
nemulţumiţi cu privire la profesori este scăzut, cei care sunt mai degrabă nemulţumiţi fiind în jur de 3-
5 la sută, iar cei foarte nemulţumiţi fiind în jur de unu la sută. 35-44 la sută dintre respondenţi nu au 
putut răspunde la întrebări, deoarece nu sunt/nu au fost implicaţi. 

Pentru comparaţie, putem consulta valorile mediane ale gradului de satisfacţie cu şcolile gimnaziale 
locale ale locuitorilor comunelor harghitene (12 la număr): cu condiţia clădirii de şcoală 37,3 la sută, 
cu dotarea, cu pregătirea cadrelor şi cu procentul profesorilor titulari 21,5 sunt foarte mulţumiţi, cu 
programa 19,4 la sută este deplin de mulţumit, iar încă 25-31 la sută este destul de mulţumit cu toate 
aspectele. Dintre cei nemulţumiţi, 3,4 sunt mai degrabă nemulţumiţi de condiţia clădirii, iar în celelalte 
cazuri sunt nemulţumiţi în jur de 5-7 la sută, procentul celor foarte nemulţumiţi fiind numai de 1 la 
sută. 
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29 la sută ale respondenţilor este foarte mulţumit de starea clădirii ale claselor primare, şi 33 la sută 
este mai degrabă mulţumit, procentul celor mai degrabă nemulţumiţi, respectiv ai celor cu totul 
nemulţumiţi fiind de 4,4 la sută, în timp ce 28 la sută nu a putut decide. Diferenţa dintre satele este 
destul de semnificativă, în timp ce la Cîrța 31,8 la sută este foarte mulţumit şi 0 % este destul de 
mulţumit cu condiţia clădirii şcolii, la Ineu 27,7 la sută este foarte mulţumit şi 29 la sută destul de 
mulţumit cu clădire, totodată 7,2 la sută este mai degrabă nemulţumit şi 5,8 la sută foarte nemulţumit. 
În celelalte privinţe, diferenţele sunt minuscule ori variază: de exemplu, procentul celor foarte 
mulţumiţi cu dotarea şcolii este mai ridicată la Ineu. 
 

În ce măsură sunteţi satisfăcuţi cu şcoala gimnazială locală (clasele 5-8), din următoarele puncte de 

vedere? 

 

A. Cîrța Nu poate 
decide 

Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Mai 
degrabă 
nemulţumit 

Foarte 
nemulţumit 

1. Starea clădirii şcolii 34.8% 28.6% 32.1% 2.7% 1.8% 

2. Dotarea şcolii cu unelte 
didactice 

46.4% 12.5% 34.8% 5.4% .9% 

3. Pregătirea cadrelor 
didactice 

42.9% 16.1% 33.0% 7.1% .9% 

4. Procentul cadrelor titulare 44.6% 18.8% 31.3% 4.5% .9% 

5. Programa şcolară aplicată 44.6% 17.0% 30.4% 6.3% 1.8% 

 

B. Comunele din jud. Harghita 
(12) 

Nu poate 
decide 

Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Mai 
degrabă 
nemulţumit 

Foarte 
nemulţumit 

1. Starea clădirii şcolii 29.0% 37.3% 28.8% 3.4% 1.3% 

2. Dotarea şcolii cu unelte 
didactice 

40.8% 21.5% 31.0% 5.3% 1.5% 

3. Pregătirea cadrelor 
didactice 

44.1% 21.5% 25.7% 7.7% 1.0% 

4. Procentul cadrelor titulare 44.1% 21.5% 25.7% 7.7% 1.0% 

5. Programa şcolară aplicată 45.8% 19.4% 26.2% 6.9% 1.7% 
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În ce măsură sunteţi satisfăcuţi cu şcoala primară locală (clasele 1-4), din următoarele puncte de 

vedere? 

 

 Aspecte Com. Nu ştie Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Mai 
degrabă 
nemulţumit 

Foarte 
nemulţumit 

Total 

 

Starea clădirii 
şcolii 

Cîrța 25.0% 31.8% 40.9%   2.3% 100.0% 

Ineu 30.4% 27.5% 29.0% 7.2% 5.8% 100.0% 

Total comune 28.3% 29.2% 33.6% 4.4% 4.4% 100.0% 

 

Dotarea şcolii 
cu unelte 
didactice 

Cîrța 36.4% 13.6% 45.5% 4.5%   100.0% 

Ineu 42.6% 17.6% 29.4% 7.4% 2.9% 100.0% 

Total comune 40.2% 16.1% 35.7% 6.3% 1.8% 100.0% 

 

Pregătirea 
cadrelor 
didactice 

Cîrța 31.8% 22.7% 36.4% 9.1%   100.0% 

Ineu 39.7% 20.6% 29.4% 7.4% 2.9% 100.0% 

Total comune 36.6% 21.4% 32.1% 8.0% 1.8% 100.0% 

Procentul 
cadrelor 
titulare 

Cîrța 34.1% 22.7% 34.1% 6.8% 2.3% 100.0% 

Ineu 41.2% 23.5% 27.9% 4.4% 2.9% 100.0% 

Total comune 38.4% 23.2% 30.4% 5.4% 2.7% 100.0% 

Programa 
şcolară 
aplicată 

Cîrța 31.8% 20.5% 36.4% 6.8% 4.5% 100.0% 

Ineu 42.6% 22.1% 25.0% 7.4% 2.9% 100.0% 

Total comune 38.4% 21.4% 29.5% 7.1% 3.6% 100.0% 

 

Educaţia adulţilor, perfecţionare 

Analizând situaţia cursurilor de perfecţionare pentru adulţi, în primul rând am cercetat că în ce măsură 
se pun în valoare cunoştinţele dobândite la şcoală în activitatea profesională. 20 la sută dintre 
respondenţi din comuna Cîrța a apreciat că le poate valorifica în cea mai mare măsură, 21,8 într-o mare 
măsură, 34,7 la sută numai într-o mică măsură, iar 20 la sută a declarat că nu le a putut utiliza deloc. 
Procentul celor care au putut valorifica cunoştinţele şcolare cu totul ori într-o mare măsură a fost puţin 
mai ridicat în comună decât în mediul judeţean ale altor comune, unde numai 16 la sută a declarat că 
le poate valorifica cu totul şi 21 la sută că într-o mare măsură pe cele învăţate la şcoală (ori la facultate). 
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Aceste rezultate indică totodată şi atitudinile faţă de învăţare şi faţă de cunoştinţe în rândul locuitorilor 
comunei. 

În ce măsură le puteţi valorifica în muncă pe cunoştinţele dobândite pe parcursul anilor de şcoală 

(de facultate)? 

  Răspunsuri 

Total 

  
1 În 
deplină 
măsură 

2 În mare 
măsură 

3 În mică 
măsură 

4 Deloc  

1 Cîrța 
21 22 35 23  101 

20.80% 21.80% 34.70% 22.80%  100.00% 

2 
Ciucsângeorgiu 

24 32 66 63  185 

13.00% 17.30% 35.70% 34.10%  100.00% 

3 Cozmeni 
27 17 36 59  139 

19.40% 12.20% 25.90% 42.40%  100.00% 

4 Dăneşti 
9 27 42 40  118 

7.60% 22.90% 35.60% 33.90%  100.00% 

42 la sută dintre respondenţi a participat la curs de perfecţionare ori de recalificare, şi în cazul în care 
ar urma să se organizeze astfel de cursuri într-o anumită profesie, 35 la sută ar participa, iar 69 la sută 
de asemenea le ar recomanda şi propriilor copii. 

Din comunele harghitene (12) s-a participat într-o medie de 40 la sută, 39,3 la sută ar participa la 
cursuri de formare continuă ori de recalificare, iar 82 la sută le ar recomanda participarea şi propriilor 
copii. 

Am cercetat de asemenea şi nivelul de formare continuă/recalificare preferată de populaţie. 
Răspunzând la întrebarea referitoare la nivelul recalificării, 68,6 la sută dintre respondenţi ar însuşi o 
profesie la cursuri de scurtă durată, de alt gen decât şcolile profesionale obişnuite, unde ar participa 
13 la sută, la nivel postliceal 8, iar la nivel universitar 12 la sută. Media judeţeană ar învăţa într-un 
procent mai ridicat, 16,7 la sută la nivel universitar, 13 la sută la nivel postliceal, în timp ce la cursuri 
de scurtă durată, de alte tipuri de cursuri 40,8 la sută. 

Referitor la profesiile, la domeniile de recalificare preferate, a răspuns 30 la sută, profesiile desemnate 
au fost foarte dispersate, cele menţionate de cel puţin de 5% dintre respondenţi fiind următoarele: 
turism, bucătar, cofetar, limbi străine, informatică, agricultură. 
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Atitudini faţă de perfecţionare profesională, recalificare 

Cîrța Da Nu 

Până în prezent, aţi participat deja pe parcursul carierei la o 
perfecţionare profesională, recalificare? 

42.6% 57.4% 

Dacă într-un anumit domeniu s-ar organiza un curs de 
perfecţionare/recalificare, aţi participa?  

35.3% 64.7% 

Aţi recomanda participarea şi copilului Dvs? 69.4% 30.6% 

 

Comune din jud. Harghita (12) Da Nu 

Până în prezent, aţi participat deja pe parcursul carierei la o 
perfecţionare profesională, recalificare? 

40.6% 59.1% 

Dacă într-un anumit domeniu s-ar organiza un curs de 
perfecţionare/recalificare, aţi participa?  

39.3% 60.7% 

Aţi recomanda participarea şi copilului Dvs? 82.3% 17.2% 

 

Ce nivel de recalificare v-ar conveni? 

 

  Niveluri de formare 

Total 

  Universitar Postliceal 
Şcoală 
profesională 

Cursuri 
de alt 
gen 

Nu 
răspunde 

1 Cîrța 

8 1 2 24 0 35 

22.90% 2.90% 5.70% 68.60% 0.00% 100.00% 

      

Comune 

din jud. 

Harghita 

(12) 

103 81 179 252 3 618 

16.70% 13.10% 29.00% 40.80% 0.50% 100.00% 
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Agrement, cultură, sport 

Forme de petrecere a timpului liber 

Populaţia comunei a avut posibilitatea de a-şi exprima părerea în legătură cu 17 forme de recreere 
nominalizate în sondaj, adică să exprime părerea dacă acestea le plac sau nu, dacă au posibilitatea de 
a le practica în localitate, iar în cazul în care nu există această posibilitate, dacă există o nevoie reală 
de a le practicata în localitate. Localnicilor în cea mai mare măsură le plac următoarele activităţi de 
petrecere a timpului liber: căminul cultural este solicitat în proporţie de 44 la sută, 42,7 la sută din 
populaţie s-ar duce în cafenea/ceainărie, 41,4 la sută ar frecventa teatrul, iar 38 la sută preferă să se 
ducă în bar, berărie sau cramă. Mult mai puţini sunt care s-ar duce în fast-food sau pizzerie, câte 20 de 
procente ar frecventa concerte de muzică uşoară, respectiv discoteca sau clubul, 19 de procente ar 
prefera sala de cosmetică sau solarul, iar 12,9 procente ar prefera să se înfiinţeze cerc de studii, nevoia 
pentru alte tipuri de activităţi recreative fiind mult mai scăzută.  

Localnicii au fost întrebaţi cât de frecvent au posibilitatea sau timp liber pentru a exercita activităţile 
preferate, respondenţii au afirmat că în general ajung de mai multe ori pe lună în bar, în discotecă sau 
în club, însă maxim o dată pe lună sau mai rar au posibilitatea pentru a exercita celelalte activităţi, şi 
foarte puţini sunt care pot să-şi permită să exercite mai des activităţile preferate. 

La întrebarea dacă au posibilitatea să-şi exercite activitatea preferată în comună, respectiv în cazul în 
care nu au această posibilitate, dacă ar avea nevoie de aceste forme de petrecere a timpului liber, am 
primit răspunsuri opuse. Potrivit răspunsurilor şi în momentul de faţă există multe posibilităţi în 
comună de a petrece timpul liber, şi mai puţini au fost cei care au afirmat că ar exista nevoie, decât cei 
care au zis că chiar şi acum există posibilitatea pentru a exercita aceste activităţi, în deosebi în cazul 
barului, restaurantului, discotecii, clubului, teatrului, al căminului cultural şi al casei comunitare. Am 
constatat că există o nevoie relativ mai ridicată, adică de peste 20 la sută în ceea ce priveşte 
cafeneaua/ceainăria, fast-foodul, pizzeria, restaurantul şi căminul cultural.  

Ce fel de forme de petrecere a timpului liber preferaţi? Ponderea celor care preferă activitatea (%) 
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Bar/braserie
/cramă 

38.
8 

43.
8 

38.
8 

29.
2 

46.
9 

36.
8 

13.
7 

34.
3 

35.
2 

22.
3 
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5 
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4 
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1 

Restaurant 48 
71.
3 

58.
9 

42.
5 

55.
4 

47.
9 

46.
1 

57.
9 

55.
1 

38.
7 

61.
3 

73.
4 

55 

Discotecă 
21.
6 

18.
9 

23.
4 

21.
2 

22.
2 

15.
1 

6.4 9.4 
13.
4 

11.
5 

34.
5 

9.7 
21.
6 

Club   
20.
8 
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4 

8.6 
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Activităţi 
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Fast-food, 
pizzerie 

27 
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2 
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1 

31.
6 
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8 
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5 
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8 

39.
7 
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3 
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Teatru, 
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2 
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5 
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7 

37.
5 

39 
25.
3 
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4 
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2 
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uşoară  
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6 
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3 
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3 
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3 
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3 
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6 

24 
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Salon de 
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6 
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7 
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25.
6 

29.
5 

12.
6 

37.
3 

53.
4 

15.
5 

91.
3 

47.
1 

12.
8 

44.
4 

81 
14.
9 

33 

 

  



                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2015-2020 
                  COMUNA CÎRȚA, JUDETUL HARGHITA 
                       VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

 

V 3.0_RO 

28 

Cât de des aveţi timpul de se deplasa în locația respectivă? 

(4-mai multe ori pe săptămână, 3-săptămânal, 2-lunar, 1- rareori, 0-niciodată) 

 

Aveţi posibilitatea de a exercita următoarele activităţi în comună? În caz negativ dacă există o nevoie 

pentru aceste forme de recreere?  

 

1,05

1,06

1

1

1

1,75

1,25

1,73

1,63

1,05

1,22

1,9

1,74

2,33

2,76

1,62

2,65

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Casă comunitară

Casă de evenimente

Teren cu obstacole

Parc de aventuri

Universitate populară

Grup de self-training

Cerc de teatru

Sală de fitness

Cosmetică, solar

Concerte de muzică uşoară

Teatru, operă

Fast-food, pizzerie

Cofetărie/ceainărie

Club

Discotecă

Restaurant

Cârciumă/berărire/cramă

Casa comunitară 
 

Casa de evenimente 
Teren cu obstacole 

Parc de aventuri 
Universitate populară 

Grup de self-training 
Cerc de teatru 

Sală fitness 
Cosmetică, solarium 

Concert de muzică ușoară 
Teatru, operă 

Fast-food, pizzerie  
Cafenea/ceainărie 

Cluburi 
Discotecă 

Restaurant 
Cârciumă/berărie/cramă 

Ar dori să solicite? Există posibilitate de a practica în comună? 
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Obiceiurile sportive ale populaţiei 

11,3 la sută dintre persoanele întrebate în comună a răspuns că practică sau ar dori să practice vreun 
sport. 

Localnicii au fost întrebaţi ce fel de sport practică sau urmează să practice, dacă ar fi posibile şi în 
localitate, localnicii din Cîrța au dat următoarele răspunsuri: cei mai mulţi au menţionat patinajul 
(26%), mulţi au specificat fotbalul (17%), handbalul (8,7%), respectiv hocheiul pe gheaţă (4,3%),  în 
timp ce alţii au menţionat şi alte sporturi: dintre aceştia cei mai mulţi ciclismul (4%), gimnastica (3%), 
yoga, drumeţia şi fitnessul. 

Frecvenţa practicării activităţilor sportive depinde de felul sportului practicat, însă 38 la sută din 

respondenţi practică sportul mai multe ori pe săptămână, alte 23,8 la sută le practică săptămânal, 

restul populaţiei face sport mai rar. 

76,4 la sută dintre respondenţi a afirmat că are posibilitatea să practice sportul său preferat în 
localitate, 4,8 la sută în Miercurea-Ciuc, iar 19 la sută în altă parte. În comparaţie cu alte comune din 
judeţ rata persoanelor care fac sport în localitate este ridicată, ceea ce este în legătură cu faptul că în 
localitate există un patinoar care este potrivit şi pentru patinaj. 

În cercetare a fost o întrebare legat de investiţia sportivă pe care ar propune în vederea redresării 
activităţilor sportive, a răspuns aproape jumătatea (72 persoane) celor întrebaţi, majoritatea cărora au 
optat pentru propunerea care viza construirea unei săli de sport / de educaţie fizică, respectiv unui 
teren modern de fotbal, însă au fost unii care au menţionat şi opţiunea unui manej sau a unei piste de 
patinaj.  

Ce sport practicaţi? 

  Cîrța Mihăileni 
Ciuc-
sîngeorgiu 

Cozmeni Dăneşti Dealu Lunca de Sus 

fotbal 17.40% 31.10% 33.30% 39.20% 20.00% 27.10% 51.40% 

futsal     2.00%     10.20% 5.40% 

hochei pe 
gheaţă 

4.30% 2.20% 2.00% 2.00% 14.30%   2.70% 

handbal 8.70% 8.90% 2.00% 7.80% 28.60% 11.90% 13.50% 

patinaj 26.10%   27.50% 5.90% 5.70% 8.50% 13.50% 

tenis   2.20% 3.90% 2.00%       

tenis de 
masă 

              

înot   2.20% 5.90% 5.90% 17.10% 18.60% 5.40% 

altele 43.50% 53.30% 19.60% 29.40% 11.40% 15.30% 8.10% 
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Cât de des practicaţi acest sport? (mai multe ori pe săptămână, săptămânal, lunar, mai rar, niciodată) 

 

 

De obicei unde practicaţi sportul? 

 

 

De obicei unde practicaţi sportul? 

Total 
în 
localitate 

Miercurea-
Ciuc Gheorgheni 

În altă 
parte 

Nu 
răspunde 

Cîrța 76.20% 4.80%   19.00%  100.0% 

 

Asistenţă şi incluziune socială  

Pe parcursul cercetării prin chestionare am analizat de asemenea şi situaţia socială a comunei. Am 

examinat problemele sociale pe care trebuie să le înfrunte locuitorii comunei, resursele pe care se pot 

baza în aceste situaţii problematice, ce modalităţi de asistenţă sociale cunosc, precum şi gradul de 

satisfacţie cu sistemului de protecţie socială. Cu toate acestea, am evaluat şi nivelul de dispoziţia 

respondenţilor de a oferi asistenţă altora (prin voluntariat şi donaţii), iar în cele din urmă, am examinat 

şi situaţia îngrijirii bolnavilor. 

Problemele sociale ale locuitorilor comunei 
14,8% dintre respondenţi a enumerat cel puțin o problemă. Cei mai mulţi, 11,3%, au menţionat două 

probleme, 2,6% una, iar 0,9% trei probleme. Problema cel mai frecvent menţionată a fost lipsa de 

venituri, urmată de lipsa locurilor de muncă în cazul unui sau a mai multor membrii de familie. S-au 

menţionat şi poverile legate de îngrijirea unei membru de familie, vârstnic sau bolnav, alcoolismul, 

precum şi lipsa de consiliere în accesarea asistenţei sociale sau ale altor drepturi garantate de stat. 

Probleme sociale cel mai frecvent menţionate de către locuitorii comunei 

 
Problema socială 

Frecvenţa 
menţionării 

1 Lipsa veniturilor 14,0 % 

2 Lipsa locului de muncă în cazul unei sau a mai 
mulţi membri familie 

11,3 % 

Săptămânal de mai 

multe ori 

Săptămânal 
 

Lunar 
 

Rar 

Niciodată 
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Problema socială 

Frecvenţa 
menţionării 

3 Poverile îngrijirii unei membrii de familie 
vârstnice sau bolnave 

0,9 % 

 Alcoolismul 0,9 % 

 Lipsa consilierii în accesarea asistenţei sociale 
sau ale altor drepturi garantate de stat 

0,9 % 

 

Resursele locuitorilor comunei, serviciile disponibile 
În situaţiile sociale problematice care au fost menţionate anterior, marea majoritate, într-o proporţie 

de 88,4 la sută, ai respondenţilor (60% dintre cei intervievați), se bazează pe ajutorul familiei şi rudelor, 

însemnând că ei reprezintă resursa principală ai locuitorilor în situaţiile sociale problematice. 

Respondenţii au menţionat, de asemenea şi ajutorul din partea prietenilor şi ai vecinilor (2,9%). 

Autorităţile locale sunt adresate de 5,8 la sută ai respondenţilor, iar organizaţiile cu vreun fel de 

activitate socială de 1,4 la sută. Proporţia celor care nu au pe cine să-l adresa este de 1,4 la sută. În 

această privinţă nu s-au observat diferenţe semnificative între centrul comunei şi satul Ineu. 

Cu toate acestea, rata beneficiarilor de asistenţă din partea autorităţilor locale şi ale serviciilor sociale 

este însă puţin mai ridicată, deoarece anul trecut un total de 11,3 la sută dintre respondenţi a 

beneficiat de vreo modalitate de asistenţă (sprijin financiar sau servicii sociale). 

Ponderea locuitorilor din comună care beneficiază de asistenţă socială (materială ori servicii) 

 

Doi treimi dintre cei întrebaţi a menţionat o instituţie sau un program care asigură asistenţă socială. 

Este de menționat că respondenţii pot distinge numai în mod limitat servicile sociale din partea 

statului/administraţiei locale, din partea organizaţiilor non-profit de cele bisericeşti, respectiv de cele 

de asistenţa socială şi serviciile sociale. Serviciul social cel mai frecvent menţionat a fost programul 

organizaţiei Caritas din Alba Iulia (54,1 la sută), în afara acesteia mai mulţi au menţionat programul de 

zi a Fundaţiei Sf. Francisc din Deva (3,5 la sută), distribuirea de pachete precum şi ajutorul pentru 

încălzire. 

Dintre activităţile sociale ale Primăriei au fost menţionate (de 8,8 la sută) din diferite ocazii de 

distribuire de pachete (pachete, pachete pentru copii, pentru vârstnici, de Crăciun), ajutorul pentru 

támogatásban
részesült (anyagi
vagy szolgáltatás)

nem részesült
támogatásban

A primit sprijin 

(financiar sau 

servicii) 

Nu a primit 

sprijin 
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încălzire, dar şi transportul deşeurilor (4,5 la sută), lucrări publice, distribuirea ajutoarelor, precum şi 

pe Caritas ori pe Fundaţia Sf. Francisc din Deva. 

Jumătate dintre cei întrebaţi este mulţumit cu activităţile sociale ale primăriei, o cincime este 

nemulţumită, iar cei trei zecimi rămaşi nu au o opinie hotărâtă. Rata celor deplin mulţumiţi este de 

26,1 la sută, ai celor destul de mulţumiţi 24,3 la sută. 13 la sută dintre respondenţi este mai degrabă 

nemulţumit iar deloc nemulţumiţii sunt de 6,1 la sută. Rata celor indecişi este de 29,6 la sută. Legat de 

activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului au fost răspunsuri mai indecise, 

decât la celelalte întrebări. Doar patru zecimi dintre cei întrebați au avut opinii bine formate: dintre ei, 

20,9 la sută a fost deplin mulţumit şi 11,3 la sută a fost destul de mulţumit. Mai degrabă nemulţumiţi 

au fost 7 la sută, iar deloc mulţumiţii au fost la 0,9 la sută. Nu s-a observat diferenţe semnificative 

dintre gradul de satisfacţie cu activităţile sociale celor două instituţii examinate nici în funcţie de 

grupele de vârstă nici de localităţi.  

Cu puţin mai mult decât jumătate dintre respondenţi sunt de acord cu afirmaţia că statul ar trebui să 

cheltuiască mai mulţi bani pe serviciile sociale în beneficiul celor nevoiaşi, chiar dacă aceasta ar duce 

la creşterea impozitelor (26,1% fiind cu totul de acord şi 29,6% parţial de acord), aproximativ un sfert 

o respinge complet (27,8% nefiind deloc de acord) iar 16,5 la sută mai degrabă respinge idea. 

Dispoziţie la voluntariat şi asistenţă caritabilă 
Pe lângă activităţile de sprijin social din partea statului şi ale organizaţiilor non-profit, în cadrul unei 

comunităţi este o resursă la fel de importantă şi solidaritatea interioară, asistenţa reciprocă. În rândul 

locuitorilor comunei Cîrța se poate observa o dispoziţie foarte ridicată la acte caritabile, deoarece 61,7 

la sută dintre ei a participat la activități caritabile (35,7 la sută nu participase într-o astfel de activitate, 

2,6 la sută nu a răspuns): majoritatea (43,5 la sută) a donat bani, iar 11,3 la sută a lucrat ca voluntar, 

iar 7 la sută a donat obiecte casnice. 

Răspândirea voluntariatului şi ai activităţii caritative în comună 

 

Situaţia îngrijirii bolnavilor din localitate 
În localitate este disponibilă serviciul de îngrijire la domiciliu a organizaţiei Caritas din Alba Iulia. În 

afara acesteia, aproximativ 15 la sută dintre respondenţi (rata de respondenţă 83,5%), o poartă grija 

unei persoane vârstnice, bolnave sau infirme. Dintre ei, 11,5 la sută îngrijeşte un membru de familie 

(în 4,4 la sută locuieşte în aceeaşi gospodărie cu persoana care se ocupă de persoana îngrijită), iar 3,5 

la sută o persoană din afara familiei. 
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6,2 la sută dintre respondenţi beneficiază de un anumit tip de îngrijire (4,5 la sută din partea unui 

membru de familie, 0,9 la sută din parte unei persoane din afara familiei, iar 0,9 la sută din partea unui 

îngrijitor profesionist). Rata persoanelor care ar avea nevoie de îngrijire, însă nu beneficiază de aceasta, 

este de 0,9 la sută. 
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III. ACCESIBILITATEA ŞI REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 

Comuna Cîrța este situată în judeţul Harghita, conform recensământului din 2011 are o populaţie de 
2.709 persoane. Comuna este alcătuită din două sate: Cîrța şi Ineu. Cele două sate se ating, practic nu 
există distanţă între ei. (De altfel acelaşi fenomen se poate observa şi în cazul celor două sate 
învecinate, Tomeşti şi Dăneşti.) 

Comuna Cîrța este străbătută de drumul judeţean 125 care face legătura dintre Dăneşti şi Bălan. 
Comuna se situează pe lângă drumul european E578, adică drumul naţional 12. Printre altele, acest 
drum face legătura între Miercurea-Ciuc şi Gheorgheni. Comuna este separată de drumul european 
prin o cale ferată electrificată cu o singură linie. În afara drumului judeţean există şi alte ieşiri spre 
drumul european prin mai multe drumuri comunale mici.  

Calea ferată electrificată cu o singură linie interoperabilă care face legătura între Deda şi Sfântu 
Gheorghe trece pe lângă comună, având o gară la Cîrța. Proximitatea faţă de calea ferată poate 
constitui posibilităţi de exploatat pentru comună nu numai din punctul de vedere al transportului de 
călători, ci şi din cel al transportului de marfe. Însă existenţa căii ferate ridică şi anumite probleme. La 
cele două ieşiri spre drumul judeţean se află două bariere care la trecerea unui tren deseori ţin închise 
trecerile la nivel de cale ferată până un interval de 5-10 minute, oprind astfel şi traficul rutier. Trecerea 
la nivel cu cale ferată este problematică în mod special la intrarea dinspre Dăneşti a comunei, fiindcă 
aici accesul spre drumul judeţean care intră în comună se face din direcţia drumului european, iar nu 
este bandă de ieşire, în cazul în care un autovehicul care se îndreaptă spre comună este oprit la barieră, 
chiar şi cei participanţi în trafic sunt nevoiţi să aştepte care nu doresc să ajungă în comună. La celelalte 
ieşiri din comună trecerile la nivel cu calea ferată nu sunt dotate nici cu barieră, nici cu avertizare 
sonoră, astfel există un risc ridicat de accidente. 

Reţeaua de localităţi 
Aeroporturi regionale şi aglomerări urbane (Aeroporturi, municipii într-o arie de 160 km) 

Sursă: prelucrare proprie după Google Earth Pro 
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După cum reiese din hartă, Cîrța nu se află în raza de influenţă a nici unui oraş cu o populaţie mai mare 
de o sută de mii de locuitori. Distanţa de cele mai apropiate oraşe mari pe drum public este 
următoarea: Braşovul se află la 120 de km, Târgu Mureş la 136 km, iar Bacău la 149 km. În lipsa 
drumurilor exprese, aceste municipii pot fi accesate pe drumuri publice în 2-3,5 ore. Bucureştiul se 
situează la o distanţă de 289 km de Cîrța. Reşedinţa de judeţ se află la 23 de km distanţă de comună. 

Figura de mai jos arată razele de influenţă ale oraşelor din judeţ. Reşedinţa de judeţ se află la o distanţă 
relativ mică (23 de km), astfel comuna se încadrează în raza de influenţă al municipiului Miercurea-
Ciuc. Dintre localităţile de rangul 2 Gheorgheni se află la cea mai mică distanţă (31 de km), iar Odorheiu 
Secuiesc la 63 de km. Cel mai apropiat oraş de Cîrța este Bălanul (16 de km), un oraş clasificat la rangul 
3. Cîrța nu se încadrează în raza de influenţă a oraşelor menţionate. Reşedinţa de judeţ asigură 
serviciile centrale pentru comună.  

Raza de influenţă a municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv a localităţilor de rangul 2 şi 3 

 

Sursă: prelucrare proprie după Google Earth Pro 

Teritoriul administrativ al comunei Cîrța 
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Comuna Cîrța este învecinată cu următoarele comune: Tomeşti, Dăneşti, Mihăileni, Suseni şi Voşlăbeni. 
Dintre localităţile menţionate comuna este imediat învecinată cu comunele Tomeşti şi Dăneşti. 
Proximitatea imediată poate constitui un avantaj în măsura în care comunele vor colabora, însă poate 
avea ca efect şi stingerea reciprocă a punctelor tari în cazul în care vor iniţia investiţii similare. Cîrța 
poate să devină potenţialul centru economic şi de servicii al Ciucului Superior dacă exploatează 
atractivitatea patinoarului local şi utilizează mai eficient resursele locale. Comunele menţionate sunt 
predestinate la colaborare şi de aceste fapte. 

Accesibilitate, căi de comunicaţii 

Aeroporturi 

În linie dreaptă aeroporturile următoarelor oraşe se situează cel mai aproape de Cîrța, într-o arie de 
200 de km: Târgu Mureş, Iaşi, Bacău, Sibiu, respectiv aeroportul Braşov-Ghimbav ce se va construi în 
viitorul apropiat. 

Aeroporturile menţionate pot fi accesate pe drum public în 3,5-4,5 ore, iar deoarece nu există drumuri 
exprese pentru facilitarea accesului, acest fapt reprezintă 10-20% costuri suplimentare pentru fiecare 
călătorie. Destinaţia preferată a localnicilor este Budapesta. Pe cale aeriană acest oraş poate fi accesat 
prin aeroportul din Târgu Mureş, fiind cel mai apropiat aeroport în stare de funcţionare, însă, socotind 
şi procedura de îmbarcare, acest drum durează 6 ore, în timp ce pe cale rutieră durează 8-9 ore: din 
acest motiv această cursă aeriană nu este într-adevăr competitivă din punctul de vedere al localnicilor. 
În momentul de faţă, aeroportul din Târgu Mureş, în afara celor interne, lansează curse internaţionale 
în următoarele ţări: Regatul Unit, Italia, Spania, Ungaria, Franţa şi Germania. 

Aeroportul internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca se află la o distanţă de 250 de km. De aici, în 
afara celor interne, pot fi accesate 24 de aeroporturi din străinătate, adică în afara celor din principalele 
oraşe europene, şi aeroportul din Tel Aviv. Clujul se racordează la sistemul global al traficului aerian 
via aeroporturile din Viena şi din München. La 206 de km de la Cîrța se află aeroportul din Sibiu, de 
unde pot fi accesate destinaţiile globale de asemenea prin intermediul Vienei (Austrian Airlines) şi a 
Münchenului (Lufthansa). Aeroportul din Iaşi se află tot la o distanţă de 250 de km pe cale rutieră. La 
rândul său şi oraşul din Moldova se racordează la traficul aerian internaţional, deoarece compania 
Austrian Airlines lansează curse din această locaţie. 

Impactul acestor aeroporturi asupra turismului local este destul de incert, deoarece pe lângă distanţa 
mare dintre aeroporturi şi comună, şi taxele de închiriere autoturisme sunt cu 40-60% mai ridicate în 
comparaţie cu taxele marilor aeroporturi internaţionale. 

Autostrăzi 

Accesibilitatea comunei s-ar îmbunătății considerabil dacă s-ar construi autostrada Târgu Mureş – Iaşi, 
respectiv tronsonul de autostradă sau drumul expres Cluj-Napoca care face legătura cu autostrada 
Transilvania. Cel mai apropiat punct de acces pe autostradă va fi la Ditrău, ceea ce înseamnă o distanţă 
de 50 de km pe cale rutieră de Cîrța. 

Celălalt drum expres în curs de pregătire este cea care ar putea face legătura între Bacău şi punctul de 
trecere a frontierei cu Ungaria. Din direcţia comunei Cîrța acest drum expres ar putea fi accesat la 
Târgu Secuiesc. 

Navetă 
Practic nu există nici un locuitor în Cîrța care ar cheltui o sumă mai mare de 200 lei pentru taxa de 
deplasare, cea ce înseamnă că din această sumă poate să ajungă cel mult la o distanţă de 70 de km pe 
cale ferată, respectiv până la Miercurea-Ciuc cu autobuzul.  
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9 la sută din populaţia comunei consideră că posibilităţile nefavorabile de transport influenţează foarte 
mult posibilităţile sale, în acelaşi timp 44 la sută din populaţie nu are autoturism, adică este nevoit să 
folosească transportul în comun. 

În acest context există două posibilităţi: ori multe măsuri trebuie luate în vederea dezvoltării 
transportului în comun, ori trebuie să se asigure la nivel local accesul la serviciile de bază. 

Accesibilitatea serviciilor de bază 

Învăţământ 

Din punct de vedere cantitativ serviciile preşcolare şi şcolare din comună pot fi considerate 
satisfăcătoare. Funcționează grădiniţă cu program normal atât în Cîrța cât şi în Ineu, iar grădiniţa cu 
program prelungit se află în Ineu. Deocamdată nu există creşă în comună. Ambele sate componente 
ale comunei beneficiază de şcoală primară cu clasele I-IV, iar şcoala gimnazială cu clasele V-VIII 
funcţionează doar la Cîrța. Cel mai apropiat liceu se află la Dăneşti, însă marea majoritate a liceenilor 
învaţă în Miercurea-Ciuc. 

Atât echipa locală de hochei pe gheaţă de tineret, cât şi cea de patinaj de viteză a obţinut succese 
importante datorită existenţei patinoarului din Cîrța. Aceste ramuri sportive atrag mulţi elevi în 
comună, din acest motiv ar fi important pe o parte reabilitarea şi modernizarea instituţiilor şcolare, iar 
pe altă parte înfiinţarea claselor cu profil sportiv. Totodată ar fi important ca să funcţioneze în comună 
şi un cămin pentru elevii sosiţi din alte comune. Având în vedere obiectivul pe termen lung ca după 
terminarea celor 8 clase generale elevii să aibă posibilitatea să-şi continue studiile şi concomitent să 
practice sportul la nivel profesionist, ar fi indispensabil ca să se înfiinţeze o clasă cu profil sportiv, 
respectiv un cămin pentru elevi în liceul din Dăneşti. În această ordine de idei ar fi utilă şi o cooperare 
cu o instituţie universitară. 

Servicii sanitare 

Localitatea are un cabinet medical, un cabinet stomatologic, respectiv o farmacie. 83 la sută a 
persoanelor întrebate în chestionar, adică marea majoritate a localnicilor utilizează serviciile medicale 
de familie în localitate. În cea ce priveşte serviciile stomatologice, aceştia sunt utilizate in localitate de 
numai 16% a populaţiei, marea majoritate a localnicilor se duce la stomatolog în Miercurea-Ciuc. Cea 
ce înseamnă că cabinetul stomatologic din comună necesită  modernizare. Staţia de salvare se situează 
destul de aproape, în comuna Mădăraş, adică la o distanţă de 3 km de comună. Spitalul judeţean poate 
fi accesat cu salvarea în aproximativ 15-20 minute. Din punctul de vedere al serviciilor sanitare comuna 
se află departe de spitalul judeţean de urgenţă din Miercurea-Ciuc, iar din acest motiv este necesară 
dezvoltarea sistemului sanitar local. Ar fi foarte important înfiinţarea unui centru de îngrijire medicală, 
dotat cu laborator de analize medicale, eventual şi colaborare cu comunele învecinate, Dăneşti şi 
Tomeşti. 

Având în vedere prezenţa sportului profesionist, adică faptul că din cauza existenţei patinoarului multe 
cluburi sportive îşi desfăşoară activitatea în comună, respectiv că multe evenimente sportive sunt 
organizate în această locaţie, ar trebuie luat în considerare şi înfiinţarea unui cabinet de medicină 
sportivă. 

Am constatat că 20 la sută din populaţie nu beneficiază de asigurare socială de sănătate, ori nu are nici 
cunoştinţă de existenţa acestuia: această rată este foarte ridicată. 
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Construcţii 
Suprafaţă locativă pe persoană 1992-2013 

 

Autorizaţii de construire 2002-2014 

 

Datorită scăderii continuă a populaţiei, suprafaţa locativă pe o persoană devine din ce în ce mai mare. 
În cazul comunei Cîrța este caracteristic faptul că tinerii lucrători migranţi care revin în ţară nu au în ce 
să investească banii câştigaţi în străinătate. Astfel există probabilitatea că aceşti tineri vor cheltui sau 
vor investi în altă parte banii lor câştigaţi şi economisiţi. Din figura de mai sus reiese clar că numărul 
cererilor privind emiterea autorizaţiilor de construire a fost cel mai ridicat în anul 2002, iar de atunci a 
scăzut intenţia de construire. Ca şi comparaţie, de exemplu în comuna Păuleni-Ciuc unde populaţia şi 
economia sunt în creştere, se solicită cu 2 sau 3 ori mai multe autorizaţii de construire. 

Din punctul de vedere al construcţiilor constituie o problemă reală faptul că o parte semnificativă a 
intravilanului comunei este periclitată în mod serios nu numai de râul Olt, ci şi de pârâurile care se 
varsă în Olt din direcţia vestică. 
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Suprafeţe cu risc la inundaţii din comuna Cîrța 1. 

 

Sursă: ANCPI Geoportal 

Suprafeţe cu risc la inundaţii din comuna Cîrța 2. 

 

Dacă avem în vedere oricare dintre demarcările oficiale de mai sus, mai mult de 50% al intravilanului 
este expusă riscului la inundaţii, adică capătă o importanţă majoră ca să se elaboreze o reglementare 
a activităţilor de construire care să aibă în vedere faptul că pentru construcţiile noi trebuie să se 
găsească terenuri din afara zonei afectate de riscul la inundaţii. 

Marea majoritate a fondului locativ este alcătuită din clădiri rezidenţiale construite între anii 1960 şi 
1990. Nu sunt caracteristice casele vechi, iar cele noi nu s-au răspândit din motivul cadrului financiar 
restrâns al populaţiei, însă aceştia din urmă reprezintă un punct sensibil în privinţa problemei peisajului 
rural. 

  



                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2015-2020 
                  COMUNA CÎRȚA, JUDETUL HARGHITA 
                       VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

 

V 3.0_RO 

40 

Imobilele folosite de persoanele chestionate: anul construcţiei, numărul clădirilor rezidenţiale 

construite în anul respectiv 

 

Servicii de consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi al agriculturii 

În momentul de faţă în comună nu există servicii de consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi al 
agriculturii, însă din motivele susmenţionate există o nevoie reală pentru astfel de servicii. 12 la sută 
dintre cei întrebaţi în cercetarea prin chestionar şi-ar deschide o afacere proprie. Cel mai apropiat 
punct de unde localnicii pot beneficia de servicii de consultanţă în domeniul antreprenoriatului şi al 
agriculturii este în oraşul Miercurea-Ciuc. 

Birou de evidenţă a persoanelor, serviciul comunitar regim permise 

Eliberarea diferitelor acte oficiale, cum ar fi cartea de identitate, paşaportul, înmatriculare auto, poate 
fi solicitată numai în Miercurea-Ciuc. 

Instituţii culturale 

Ambele sate componente ale comunei are cămine culturale: cel din Cîrța este în stare bună, iar cel din 
Ineu este sub reabilitare. Prin intermediu acestora comuna are posibilitatea de a găzdui diferite 
evenimente culturale. Pe baza rezultatelor cercetării prin chestionar, în jur de jumătate a populaţiei 
crede că în localitate există posibilitatea de a frecventa teatrul/opera. Însă doar 20 la sută a populaţiei 
frecventează lunar sau mai des teatrul/opera. Interesul faţă de alte activităţi (ca de ex. cosmetica, 
coafura, fitnessul) este mai scăzut, din acest punct de vedere ar fi pe deplin motivat să se continue 
programele teatrale existente, respectiv să se iniţieze în comună alte programe culturale pentru 
publicul larg. 

Pentru dezvoltarea sistemului şcolar şi revitalizarea vieţii culturale ar fi foarte important înfiinţarea 
unei biblioteci multifuncţionale. Clădirea ar putea găzdui şi diferite alte evenimente culturale. 

Bancă, servicii financiare 

În Cîrța există o sucursală bancară CEC, cu bancomat ATM. Faptul că această sucursală funcţionează în 
localitate reprezintă un avantaj din punctul de vedere că localnicii au posibilitatea să ridice pe loc 
diferitele subvenţii agrare şi populaţia comunelor învecinate poate să-şi efectueze aici operaţiunile 
financiare şi bancare. Acele persoane fizice care au deschis conturi la alte instituţii bancare şi nu doresc 
să plătească comision, sunt obligaţi să călătorească în alte localităţi, în primul rând în Miercurea-Ciuc, 



                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2015-2020 
                  COMUNA CÎRȚA, JUDETUL HARGHITA 
                       VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

 

V 3.0_RO 

41 

ca să-si efectueze tranzacţiile bancare. Nivelul scăzut al aprovizionării poate explica faptul că 41 la sută 
din respondenţi nu posedă deloc carduri bancare. 

Reţeaua de drumuri 

Drumuri comunale: 

DC 82: Cîrța-Ineu  636 m  4.500 mp 

DC 83: Cîrța-Madicea  4.503 m 36.100 mp 

DC 84: Cîrța -Livezi 1.  553 m  4.424 mp 

DC 85: Cîrța -Livezi 2.  1.484 m 10.388 mp 

Alte străzi:   23.800 m 165.088 mp (133.888 mp)3 

Drumuri de exploatare agricolă:   674.400 mp 

Drumuri forestiere:  27.700 m 74.200 mp 

  Fagu Îngust I 1.500 m 

  Cîrța  7.100 m 

  Loc. Cîrța 5.000 m 

  Pietrosu 2.800 m 

  Piet. ramific 1.000 m 

  Borviz  10.300 m 

39% din populaţie este nemulţumit cu drumurile din intravilan, persoanele în vârstă sunt cei care sunt 
mulțumiți de starea drumurilor. Locuitorii din Cîrța sunt puţin mai mulţumiţi cu starea drumurilor din 
extravilan, însă diferenţa faţă de nivelul satisfacţiei cu starea drumurilor din intravilan nu este 
semnificativă. 59 la sută consideră că ar fi benefic construirea unor piste de biciclete. 

Reţele de apă şi canalizare 

Lungimea reţelei de canalizare este de 15.498 m, iar cea a reţelei de apă potabilă construită este de 
13.300 m. 

85 la sută a populaţiei şi-a declarat disponibilitatea de a se racordare la reţeaua de apă potabilă, însă 
această rată este de doar 55 la sută în cea ce priveşte reţeaua de canalizare.  

Servicii de alimentare cu gaze naturale 

Conform sondajului efectuat nici un localnic nu ar solicita serviciile de alimentare cu gaze naturale. 

 

  

                                                           
3 Valorile conform Hotărârii nr. 25 din 2011 al Consiliului local figurează între paranteze. 
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IV. STRUCTURA ECONOMICĂ 
Folosinţa teritoriului, gospodării 

În comuna Cîrța forma specifică de folosinţă a teritoriului este cea de păşune şi fâneaţă, ocupând o 
cotă de 5/8 din suprafaţa totală a fondului funciar agricol. Potenţialul de creştere al bovinelor în regim 
ecologic extensiv se ridică la aproape 1800 de animale, iar capacitatea de suport atinge 4000 de 
animale. 

Se poate observa procesul de împădurire spontană a păşunilor şi a fâneţelor care se află mai departe 
de intravilanul comunei, fenomen care diminuează potenţialul agricol al comunei şi are un impact 
negativ asupra creşterii de animale, iar deoarece aceste teritorii nu se află încă sub gestionarea ocolului 
silvic, această situaţie intermediară creşte riscul folosinţei neadecvate şi neprofesionale. 

Patru situri Natura 2000 ating teritoriul comunei Cîrța, însă acestea afectează în foarte mică măsură 
terenurile cu destinaţie agricolă.  

Terenuri de 7.994 hectare în funcţie forma de valorificare 
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Terenuri agricole 

 
 

Terenuri forestiere 
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Situri NATURA 2000 

 
În partea de Nord-Vest: Depresiunea şi Munţii Giurgeului, ROSPA0033 
În partea de Sud-Vest: Harghita Mădăraş, ROSCI0090 
În partea de Est: Depresiunea şi Munţii Ciucului, ROSPA0034 
   Muntii Ciucului, ROSCI0323 
 
Condițiile agricole ale comunei Cîrța sunt relativ mai favorabile față de media din județul Harghita, 
dispune de suprafețe arabile ceva mai mari, dar datorit fânețelor și pășunilor, reprezentând 84% din 
terenurile agricole, acestea sunt mai puțin adecvate destinației de arabil. Potrivit acestor condiții 
fermierii pun accentul pe creșterea animalelor, combină creșterea bovinelor și/sau ovinelor cu 
cultivarea terenurilor arabile. Mai multe caracteristicți examinate sugerează că în această localitate se 
desfășoară o activitate agricolă de o intensitate relativ redusă față de cea dezvoltată în zonă: există 
mai puține tractoare față de media județeană (dar dintre cele existente sunt mai multe noi), și toate 
utilajele de cultivare necesare sunt prezente în număr mai mic. Și numărul căruțelor este redus, din 
care rezultă că motivul lipsei dotărilor agricole nu este absența dotării technice, ci restrângerea 
intenționată a activităților agricole la producția de alimente în scopuri proprii. Acest lucru este sugerat 
și de faptul că și vânzările se situeză sub media zonală (numai în domeniul producției de lapte ating 
media zonală). Cu toate acestea, dacă analizăm structura veniturilor populației, reiese că după 
veniturile provenite din salarii și pensii, urmează veniturile din activități agricole, adică agricultura 
constituie în continuare o sursă importantă de trai pentru populația comunei. 
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Distribuţia teritoriului agricol al comunei Cîrța (Mezőgazdasági Összeírás – 2010) 

  

  

Judeţul Harghita Comuna Cîrța 

Hectare % Hectare % 

Arabil 45860,46 12,8 975,48 15,7 

Grădină 2041,03 0,6 17,1 0,3 

Fâneţe şi păşuni 310144,28 86,5 5213,15 84,0 

Culturi permanente 298,64 0,1 0,5 0,0 

Teren agricol cultivat 358344,41 100,0 6206,23 100,0 

Teren agricol necultivat  13940,14   0 0 

Deci din punctul de vedere general al economiei comunei agricultura reprezintă un potențial important 
din punctul strategiei, modernizarea continuă a agriculturii, creșterea productivității fermelor sunt 
sarcini indispensabile în viitor. Cercul persoanelor care lucrează în agricultură fiind deosebit de 
eterogen – până când la unele familii reprezintă sursa principală de trai, pentru alții constituie un venit 
secundar, iar unii se ocupă cu agricultură mai mult cu scopul păstrării tradițiilor sau ca un hobby –, 
succesul diferitelor gospodării şi fermelor se poate realiza prin diferite tipuri și mărimi de sprijin. În 
continuare ne vom referi la câteva importante tipuri de gospodării din comună, identificând câteva 
bareme generale de dezvoltare pentru acestea. 

Pe baza mărimii suprafețelor agricole cultivate în comună distingem patru categorii de gospodării. Cu 
toate că probabil nu prea există în comună locuitori care nu desfășoară de loc activități agricole – ca în 
general în satele secuiești – mai mult de o treime  (39,1%) nu se consideră agricultor. Este probabil că 
și în aceste gospodării se desfășoară activități minore de grădinărit și de creștere a păsărilor de curte, 
și în acest sens nu diferă prea mult de acele gospodării a căror proprietari se consideră agricultori, chiar 
dacă cultivă o suprafață de teren mai mică de un hectar. Suprafața cultivată de către cei din urmă în 
procent de 60 % este grădină, se ocupă mai rar cu creșterea bovinelor și porcii, dar creșterea păsărilor 
de curte este specifică. Aproape jumătate (47,8%) a gospodăriilor din comună se pot considera 
gospodării producătoare de alimente, care nu produc venituri financiare, și a căror porprietari nu 
trăiesc din venituri agricole (salarii și pensii), dintre care cei mai tineri nu se consideră agricultori.  

În schimb un sfert din familii desfășoară activități agricole mai importante, dar acestea sunt totuși 
secundare din punct de vedere al existenței. În gospodăria familiilor care cultivă o suprafață de teren 
de 1-5 ha, este specific creșterea bovinelor (în procent de 27,6 dintre familii țin 1-2 vaci), la rândul lor 
în general cresc porci și păsări. Nici în aceste gospodării principalul scop nu este producția pentru piață, 
obținera unor profituri financiare din agricultură: în structura de venituri a acestor familii nu ocupă un 
loc important profitul provenit din vânzarea laptelui sau a altor produse agricole. Important este însă 
faptul că cu toate că aceste familii trăiesc în primul rând din salarii (ne referim grupa celor mai tineri 
agricultori, care lucrează în afara agriculturii în cea mai mare măsură), sprijinul după terenurile 
existente în proprietatea lor constituie după salar cea mai importantă sursă de venit.  

A treia categorie de agricultori este reprezentată prin ferme cu 5-10 ha, dintre care o treime cresc un 
număr mai mare de bovine față de categoria anterioară (în medie 6,5) sau oi (în medie 44,8). Această 
categorie – care reprezintă 1/10 din totalul de gospodării din sat (10,4%) – în mare măsură se sprijină 
pe venitul provenit din agricultură, subvenția aferentă terenurilor lucrate constituie sursa principală  
de venit în structura de venituri a acestor familii. Caracteristic important al acestor ferme este însă că 
salariul unui membru de familie are o importanță superioară față de veniturile provenite din vânzarea 
produselor agricole, cele din urmă aflându-se numai pe locul trei. 
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Gospodăriile care desfășoară activități productive în cel mai intensiv sistem, lucrând suprafețe mai 
mari de 10 ha, seamănă cu categoria descrisă anterior din mai multe puncte de vedere. Pe lângă faptul 
că cresc mai multe animale (o treime creşte bovine, 88,9% ovine, valoarea medie a bovinelor fiind de 
7,7%, cea a ovinelor de 64,8), este unica categorie de gospodărie, în care valoarea veniturilor provenite 
din vânzarea produselor agricole, depășește valoarea veniturilor obținute din activități neagricole. Este 
esențial de menționat însă, că importanța subvenției agricole, și în cazul acestei categorii este mai mare  
decât cea a veniturilor obținute în urma vânzării produselor. 

Pe baza stratelor populației implicate în sectorul agricol, considerăm că strategia ar viza să sprjine 
agricultura din comună concentrând pe ultimile două categorii. Cele mai importante scopuri strategice 
ar fi susținerea continuă a competitivității fermelor tip întreprindere, care cultivă suprafețe mai mari 
de 10 ha, respectiv sprijinirea fermelor cu 5-10 ha, întărirea caracteristicilor antreprenoriale. Pe lângă 
acestea este preferabilă din mai multe puncte de vedere supraviețuirea gospodăriilor mai mici, pentru 
că acestea contribuie la conservarea formei de viață specifice comunei și zonei, respectiv se potrivesc 
bine și cu tendința europeană de producție alternativă a alimentelor. 

Categorii de gospodării pe baza suprafețelor cultivate (procent) 

 Cîrța Regiune Vârsta medie a 
repondenților 

Nu se ocupă cu 
agricultură 

39,1 44,2 
52,3 

mai puțin de 1 ha 8,7 9,6 59,8 

1-5 ha 25,2 21,4 42,2 

5-10 ha 10,4 12,8 40,5 

mai mult de 10 ha 7,8 6,2 44,3 

nu există date 8,7 5,8 - 

Total 100 100 - 

 

Distribuția suprafețelor din cadrul gospodăriilor în funcție de categoriile de folosință (valori medii) 

 media a 12 comune Cîrța 

Arabil Grădină Fânețe 
Pășuni 

Arabil Grădină Fânețe 
Pășuni 

sub 1 ha 31,8 44,6 13,8 13,0 60,0 17,0 

1-2 ha 34,5 5,1 50,5 28,5 0,0 56,8 

2-3 ha 23,6 5,4 59,8 19,3 0,0 73,9 

3-4 ha 22,3 3,6 65,6 18,1 0,0 79,7 

4-5 ha 30,6 2,0 59,0 31,3 0,0 68,8 

5-10 ha 24,6 3,4 60,7 21,5 0,3 77,8 

10-20 ha 29,9 2,5 57,5 24,5 0,0 70,8 

peste 20  33,7 1,0 58,8 10,0 0,0 90,0 

Total 24,9 10,2 45,6 18,1 8,6 53,9 
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Efectivul de animale pe categorii de gospodării (valori medii) 

Cîrța 
Bovine 
(total) 

Ovine Capră Porc Găină Cal 

sub 1 ha 0,2 1,0 0,0 0,1 6,9 0,0 

1-5 ha 0,7 4,7 0,6 1,2 5,5 0,6 

5-10 ha 2,2 29,8 0,7 2,3 8,7 0,6 

peste 10 ha 2,6 57,6 0,1 7,6 15,2 1,2 

Total populaţie  agricolă 1,2 17,1 0,4 2,2 7,8 0,6 

 

Ponderea gospodăriilor care cresc bovinelor şi ovinelor, respectiv numărul mediu de animale 

 Creşte 
bovine 

Număr mediu 
bovine 

Creşte 
ovine 

Număr mediu 
ovine 

Nu face agricultură 0 0 0 0 

sub 1 ha 10,0% 2,0 10,0% 10,00 

1-5 ha 27,6% 2,5 62,1% 7,6 

5-10 ha 33,3% 6,5 66,7% 44,8 

peste 10 ha 33,3% 7,7 88,9% 64,8 

Total comună 15,2% - - - 

 

Dotarea cu utilaje a gospodăriilor (procentaj) 

 Cîrța Rata regiunii 

Tractor, 0-5 ani 10,0 3,9 

Tractor, mai vechi de 5 ani 13,0 28,5 

Plug 28,0 37,3 

Maşină de semănat 6,0 9,3 

Maşină de împrăştiat îngrăşăminte 2,0 6,4 

Maşină de stropit 6,0 10,8 

Combină 0,0 3,2 

Maşină de cosit 30,0 39,3 

Maşină de întors fânul 9,0 19,5 

Presă de balotat 1,0 6,1 

Maşină de recoltat cartofi 0,0 2,3 
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 Cîrța Rata regiunii 

Maşină de cultivare 10,0 13,7 

Grapă, disc 21,0 27,7 

Remorcă 16,0 19,3 

Căruţă 24,0 54,9 

 

Frecvenţa vânzărilor efectuate de gospodării – produse vegetale (procentaj)  

 Rata regiunii Cîrța 

Cartofi, scop nutritiv 18,9 20,0 

Fân 3,9 - 

Grâu, scop nutritiv 2,2 - 

Plante furajere 1,8 1,4 

Grâu, scop furajer 1,5 1,4 

Mere 1,0 - 

Ovăz 0,4 1,4 

Prune 0,2 - 

Secară 0,1 - 

 

Frecvenţa vânzărilor efectuate de gospodării – produse animaliere (procentaj) 

 Rata regiunii Cîrța 

Lapte 19,6 14,3 

Vită, viţel 11,4 7,1 

Porc 6,9 2,9 

Caş 4,5 5,7 

Oaie, miel 3,6 2,9 

Păsări 
domestice 1,9 1,4 

Brânză, urdă 1,8 2,9 

Lână 0,8  

Miere 0,3  

 

Structura veniturilor totale ale gospodăriilor, în funcţie de importanţă 

(valori medii, 1=cel mai important, 5=nu a avut asemenea venit) 
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Cîrța 

nu face 
agricultură 

sub 1 
ha 

1-5 
ha 

5-10 
ha 

peste 
10 ha  

Total 
comună 

Regiune 
Hargita 
megye4 

Salariu lunar (fix) 2,70 3,80 2,29 2,30 2,33 2,62 2,86 3,21 

Pensie, pensie de bolnav 2,96 2,20 3,57 3,50 3,50 3,15 3,26 2,37 

Ajutor (îndemnizaţie 
pentru creşterea copilului, 
şomaj, handicap) 

4,38 4,20 4,43 4,40 4,50 4,39 4,05 - 

Muncă în străinătate 4,58 5,00 4,70 4,80 5,00 4,71 4,54 4,85 

Venit din vânzarea laptelui 4,78 4,90 4,22 3,80 2,75 4,38 4,40 4,44 

Venit din vânzarea 
produselor, animalelor 

4,53 4,90 3,70 2,91 2,11 3,96 4,20 4,70 

Subveţii de stat pentru 
agricultură 

4,37 4,56 2,73 1,44 1,00 3,35 3,58 3,41 

Dividende după cota-parte 
din composesorat, păduri 

4,16 4,50 4,30 3,80 3,22 4,11 3,90 4,50 

Muncă ocazională, zilier 4,80 5,00 4,85 4,64 5,00 4,83 4,49 - 

Altele (întreprindere, 
dividend, etc.) 

4,89 4,60 4,85 4,60 4,50 4,79 4,82 - 

 

                                                           
4 Pe baza unei cercetări efectuate în 2012 de către S.C: CDC Country Consulting S.R.L. şi Centrul de cercetări 
regionale (lásd: http://ruralstudies.ro/hirek.html) 
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Întreprinderi 
Pentru a putea analiza situaţia economică a comunei Cîrța, am obţinut date referitoare la perioada 

2005 -2013 pe baza contractului încheiat cu site-ul Lista Firmelor din România.  

Numărul societăţilor comerciale 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

Pe baza figurii de mai sus putem vedea evoluţia numărului exact al societăţilor comerciale înregistrate 

în perioada 2005 şi 2013. Până în anul 2008 putrem constata o creştere uşoară, iar scăderea de după 

acest an se datorează bineînţeles crizei economice. În perioada dintre 2010 şi 2013 modificările sunt 

neînsemnate.  

Rata profitului la cifra de afaceri 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

După cum reiese din figura de mai sus, bilanţul financiar ai firmelor era pozitivă numai în anii 2006 şi 

2007. O scădere mai semnificativă s-a înregistrat în anii 2009, respectiv 2012 şi 2013. 

Figura de mai jos prezintă numărul societăţilor la o mie de locuitori. În această defalcare reise mai 

accentuat creşterea din anii 2008 şi 2011. În timp ce pe plan naţional judeţul Harghita se află pe poziţia 

a şaptea din punctul de vedere al spiritului antreprenorial, acest lucru nu este caracteristic comunei 

Cîrța unde rata societăţilor comerciale la o mie de persoane este cu 50 la sută mai scăzută decât media 

judeţeană. 
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Numărul societăţilor comerciale la o mie de locuitori 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

Aproape 10% dintre localnici ar dori să-şi înființeze o afacere proprie, cea ce ar putea reprezenta în 

mod potenţial 30% locuri noi de muncă, având în vedere rata generală a ocupării forţei de muncă. 

Domeniile de activitate menţionate de către respondenţi sunt activitățile de agricultură, prestările de 

servicii şi comerţul, respectiv turismul. Numărul estimat al antreprenorilor potenţiali nu atrage după 

sine necesitatea înfiinţării unui centru local de sprijinire şi de dezvoltare a afacerilor. 

Gradul de ocupare a forţei de muncă 
Potrivit sondajului prin chestionare, 35% a populaţiei dispune de vreun venit lunar regulat legat de 

prestarea unei activităţi de muncă. Marea majoritate a tinerilor nu are un loc de muncă, însă grupa de 

vârstă între 25-44 de ani în majoritate un loc de muncă. O parte dintre locurile de muncă este declarată 

de vreo întreprindere sau de instituţie locală, însă un procent important se află în afara localităţii ori 

nu este declarată. 

Rata angajaţilor pe grupe de vârstă 
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Venitul brut lunar ale familiilor 

 

Pornind de la factul că în comuna Cîrța trăiesc în medie trei persoane într-o gospodărie, valoarea medie 

ale veniturilor de 1800-2000 de lei înseamnă mai puţin de 700 de lei venit lunar pe persoană, ceea ce 

este unul foarte scăzut. În continuare se poate analiza evoluția salariaților, conform două surse. După 

cum se vede, datele înregistrate la Lista Firme arată o evoluție mai mare decât datele INS.  

Evoluţia numărului angajaţilor între anii 2005 şi 2013 

 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo şi contractul Lista Firme 

Gradul mediu de ocupare a forţei de muncă la nivelul agenţilor economici locali este mai scăzut decât 

la cel judeţean. Evoluția a fost aproape identică atât la nivel local, cât și la nivelul județean. 
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Ocuparea forţei de muncă în mediu pe planul agenţilor economici judeţeni şi locali 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

Numărul mediu de angajaţi la agenţi economici înregistraţi 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 
Luând în considerare numărul mediu de salariaţi ai societăţilor economici, se poate constata o scădere 

constantă evidentă între 2005-2013, cu o creştere minoră din 2011. 
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Numărul angajaţilor şi al societăţilor comerciale pe plan judeţean şi local 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

Figura de mai sus prezintă o comparaţie multiplă la nivel local şi judeţean privind datele ai agenţilor 

economici în privinţa numărului firmelor, respectiv ale locurilor de muncă. Cîrța, cu excepţia unui 

interval de doi ani, a înregistrat întotdeauna o creștere mai mare privind numărul societăților 

economici decât media judeţeană. Cîrța era la nivel egal în 2005, iar în 2006 a avut o medie mai scăzută 

decât cea a judeţului Harghita. În comparaţie cu mediile judeţene din 2008, Cîrța le-a depăşit pe 

acestea, prezentând o creştere de 150% comparat cu datele din 2005. După acest moment, datelor au 

început să scadă – drept urmare a crizei. Între 2010 şi 2013, numărul întreprinderilor a fluctuat uşor, 

apropiindu-se de cifrele judeţene în 2013. Ceea ce trebuie reţinut, este faptul că anul de referinţă 2005 

înseamnă 100%, şi rata acestuia nu a scăzut în anii ulteriori, ci s-au înregistrat creşteri mai mult sau mai 

puţin semnificative. În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă asigurate de companiile locale, 

Cîrța a putut depăşi cu puţin media judeţeană numai în 2008, rămânând în ceilalţi ani atât sub media 

judeţeană, cât şi sub propria medie de 100% din 2005. 

Mai jos vom analiza numărul angajaţilor între 1992 şi 2013. Cum deja s-a menţionat dispunem de date 

referitoare la agenţi economici numai începând cu 2005. Datele calculate sunt proiectate pe populaţia 

totală, la nivel local (INS şi listafirme.ro), judeţean, regional şi naţional. Pe primul loc a clasamentului 

figurează datele regionale în mod constant, urmate de cele judeţene şi naţionale, înlocuindu-se 

reciproc. Datele locale din păcate sunt net inferioare în comparaţie cu celelalte medii. La mijlocul anilor 

'90, criza din secolul respectiv a afectat relativ puternic pe locuitorii din Cîrța, iar doar după trecerea în 

noul mileniu au reușit să înregistreze o creștere. Valorile maxime s-au înregistrat în anul 2004, 

următoarele diminuându-se aproximativ la 50%. 
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Ponderea angajaţilor în populaţia totală al comunei Cîrța 

 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo şi contractul Lista Firme 

În privinţa salariului mediu net doar site-ul Agenţiei Naţionale de Statistică dispune de date, defalcate 

numai de la nivelul judeţean în sus. Figura evidenţiază excelent sectoarele în care salariul mediu este 

mult mai mare în comparaţie cu celelalte sectoare, respectiv care sunt sectoarele în care salariile medii 

au rămas în urmă. Mediile judeţene nu depăşesc în cazul nici unui sector pe cele naţionale ori pe cele 

regionale. Salariile medii din sectoarele industriei extractive, energetice, de tehnologia informaţiei şi 

comunicării, precum şi ale serviciilor administrative au fost cele mai ridicate, atât la nivel naţional, 

regional cât şi la nivel judeţean. Cu toate acestea, media judeţului rămâne cu mult în urma celor 

regionale şi celei naţionale în privinţa acestor valori. Însă este de remarcat că valorile naţionale şi 

regionale sunt cele mai scăzute în sectorului turismului, ceea ce poate fi un indiciu că oportunităţile 

acestui domeniu nu sunt suficient de exploatate şi nici nu le a acordat atenţia cuvenită. 

A nettó átlagbérek szektoronként a 2013-as évben 
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Aşteptările salriale ale cârţenilor (valoare netă în lei, număr de cazuri) 

 

Figura de mai sus demonstrează că o schimbare a locului de muncă s-ar întâmpla în cazul în care 
salariile nete ar fi între 1000-2000 lei. Acest lucru este foarte contestabil din aspectul sectoarelor şi 
salariilor medii din judeţ, adică aşteptările de salarii ridicate necesită soluţii economice noi. 

Structura economică 

Următoarele trei figuri reprezintă structura economică a comunei Cîrța în trei ani: 2005, 2008 şi 2013. 

Societăţi comerciale înregistrate în comuna Cîrța în anul 2005 

 

Sursă: prelucrare proprie, contract cu Lista Firme 

În primul an studiat industria alimentară, industria prelucrării lemnului şi cea a construcţiilor aveau 
importanţă economică. Cele mai multe locuri de muncă sunt asigurate de societăţile comerciale care 
îşi desfăşoară activitatea în domeniu industriei prelucrării lemnului, respectiv acest număr este destul 
de ridicat şi în sectorul comercial. Industria prelucrătoare asigură un număr mai scăzut de locuri de 
muncă. Ridicata importanţă economică a industriei prelucrării lemnului se datorează faptului în 
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localitate funcţionează o fabrică de mobilă care dă aproape jumătatea locurilor de muncă disponibile 
în comună. 

Societăţi comerciale înregistrate în comuna Cîrța în anul 2008 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 

Următorul an studiat este 2008, adică anul începutului crizei economice. În comparaţie cu anul studiat 

anterior, putem constata o scădere de proporţie mică, atât din punctul de vedere al importanţei 

economice, cât şi din cel al numărului locurilor de muncă. Importanţa economică a comerţului a 

crescut, însă numărul angajaţilor nu s-a schimbat semnificativ în comparaţie cu 2005. Industria 

alimentară şi-a pierdut importanţa economică faţă de anul anterior studiat. Agricultura, silvicultura şi 

industria extractivă sunt noi sectoare economice în comună. 

Societăţi comerciale înregistrate în comuna Cîrța în anul 2013 

 

Sursă: prelucrare proprie, pe baza contractului cu Lista Firme 
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În 2013 industria prelucrării lemnului şi comerţul au o importanţă economică ridicată, iar importanţa 

economică a agriculturii creşte în continuare. Industria construcţiilor a scăzut treptat, iar industria 

extractivă nu mai apare în anul 2013. 

La comparaţia celor trei ani se poate constata că importanţa economică a industriei prelucrării 

lemnului a crescut, respectiv că acest sector are o pondere de 60% în totalul locurilor de muncă 

disponibile în comună, în timp ce comerţul a rămas cam la acelaşi nivel, iar agricultura începe să aibă 

un rol din ce în ce mai important. Aşadar industria prelucrării lemnului se poate considera o ramură 

industrială prioritară în Cîrța, datorită importanţei sale economice şi a numărului mare de angajaţi. 

Exact din acest motiv ar fi benefic ca dezvoltarea acestui sector să fie corelată cu şcolarizarea: ceea ce 

înseamnă formarea personalului calificat în industria exploatării şi a prelucrării lemnului. 

Având în vedere faptul că importanţa economică a agriculturii a crescut treptat în anii studiaţi, ar fi 

oportun sprijinirea fermierilor (în marea lor majoritate tineri, da nu numai locali), fiindcă pe de o parte 

suprafaţa teritoriilor agricole nu este neglijabilă, iar pe de altă parte analiza repartiţiei fermierilor pe 

grupe de vârstă indică că majoritatea persoanelor implicate în acest sector au o vârstă între 20 şi 44 

de ani. Din acest punct de vedere este neapărat necesar transmiterea informaţiilor referitoare la 

posibilităţile de finanţare, respectiv formarea profesională aferentă, care poate avea loc în forma unor 

cursuri de formare. 

Şomajul 
Rata şomajului prezintă o situaţie mai favorabilă la nivel local. Comparat cu datele judeţene, regionale 

şi naţionale, cu excepţia primelor două luni, pe parcurs s-a înregistrat rate locale în general mai scăzute. 

Tendinţele de creştere sunt întotdeauna observate la începutul şi mijlocul anului, ceea ce pe de o parte 

poate indica faptul că unele societăți comerciale încetinește activitatea pe sezonul de iarnă, respectiv 

că vara angajaţii se ocupă de muncă agricole ori de muncă sezonieră în străinătate. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia totală a comunei Cîrța 

 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo 
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Cu toate acestea, potrivit sondajului prin chestionare, 8,7% şi-a indicat statutul drept şomer, adică sunt 

mai multe persoane fără muncă decât şomeri înregistraţi - aceste persoane nu mai profită nici de 

indemnizaţie de şomer nici de sprijin în găsirea unui loc de muncă. 

Turismul 
Structura economică a demonstrat deja că turismul contribuie economiei Cîrțane numai într-o pondere 

foarte mică. Deoarece localitatea dispune de o infrastructură de bază relativ bună,  ar fi benefic 

efectuarea unor dezvoltări prin nişte investiţii de anvergură mai mică, asigurând dezvoltarea  şi prin 

intermediul turismului. Turismul s-ar putea baza în special pe sport, datorită patinoarului acoperit care 

este adesea folosit. 

Mai mult, comuna prezintă şi tradiţia meşteşugurilor tradiţionale. Putem menţiona în primul rând  

manufactura de lână, ori olăritul, cel din urmă dispunând de asemenea de o tradiţie îndelungată în 

localitate, însă nu se practică în prezent. Dezvoltarea acestora ar atrage de asemenea vizitatori în 

localitate, care ar putea să rezulte un impact pozitiv.  

 Evoluţia capacităţii de cazare 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo 

Figura de mai sus prezintă capacitatea de cazare, care nu este identic cu numărul rezervărilor. Putem 

observa că până în 2010 niciun nivel nu a putut depăşi  capacitatea de 100% înregistrată în 1990. Cifrele 

naţionale au evoluat relativ stabil, cele judeţene au  scăzut până în 2004, crescând în 2005, fiind 

întrerupte de criză economică pe o perioadă de un an, începând să crească ulterior. În comparaţie cu 

celelalte date, cele regionale se pot considera relativ favorabile, mai ales începând din 2008 (uşor 

regresate în 2009 ca urmare a crizei), aflându-se într-o creştere continuă. Acest raport se datorează 

probabil faptului că turismul funcționează bine în Carpaţi Meridionali şi se implementează dezvoltări 

mai frecvente, necesare deoarece Carpaţii sunt destinaţii turistice populare. Probabil că la aceasta a 

contribuit şi anul 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, însemnând pe o parte o libertate 

de mişcare sporită, pe altă parte, mai multe posibilităţi de accesare ale fondurilor europene prin 

proiecte. 

În ceea ce priveşte progresul numărului de înnoptări,  judeţul nostru are rezultate mai slabe în 

comparaţie cu datele regionale şi naţionale. Datele regionale se află de asemenea la începutul listei.  
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Numărul de înnoptări şi capacitatea de cazare 

 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo 

Judeţul Harghita este în urmă din mai multe motive. În primul rând se poate menţiona, subdezvoltarea 

ori chiar absenţa managementului turistic. Totodată, poate fi şi simptomul lipsei de resurse 

specializate, lipsei de inovaţie, pasivitatea antreprenorilor locali ori chiar a funcţionării fără autorizaţie 

ale acestora. 

Gradul de exploatare a cpacităţii de cazare 

 

Sursă: prelucrare proprie după baza de date INS Tempo 

Nici gradul de utilizare a capacităţii de cazare nu prea diferă de situaţia prezentată anterior. Cifrele 

regiunii sunt de asemenea superioare atât celor naţionale cât şi celor locale. Clasamentul judeţului 

Harghita indică şi faptul că cifrele regiunii sunt probabil majorate de alte judeţe (de exemplu Braşov, 

Sibiu). Judeţul nostru fluctuează în jur de 10%, astfel turismul nu se poate considera un sector profitabil 

fără elaborarea unui management turistic adecvat.  
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Lipsa capitalului uman constituie un impediment serios în calea dezvoltărilor turismului. Comuna, 

respectiv judeţul are deja condiţiile naturale care însă nu sunt gestionate în mod adecvat. Exact din 

acest considerent este esenţial crearea resurselor necesare, fie ei umane ori materiale. Dezvoltarea 

turismului ar putea avea efecte pozitive şi asupra altor domenii. Prin aceasta ne referim la ridicarea 

ratei de ocupare a locurilor de muncă, împreună cu ridicarea nivelului de trai şi a competitivităţii 

comunei. 

Comuna Cîrța ar avea oportunităţile ale dezvoltării turismului, deoarece oferă un peisaj autentic, 

dispunând de asemenea şi de edificii incluse din 2010 între monumente istorice de către Institutul 

Naţional al Patrimoniului din România. (cum ar fi biserica fortificată de la Cîrța, case de ţară, conace, 

etc.)5 Doar la o distanţă de 4,5 km de localitate se află şi Băile Madicea, cunoscută datorită izvoarelor 

de apă minerală, având construit şi o staţie balneară. 

Pentru a dezvolta un turism viabil în localitate, este important să se ofere cazare şi masă de calitate, 

preţuri echilibrate, accesibile nu numai turiştilor străini, ci şi oamenilor din zonă. Totodată ar putea 

servi o soluţie optimă şi îmbinarea turismului cu organizarea programelor de agrement, profitând 

printre altele şi de patinoarul acoperit. Comuna ar trebui să-şi dezvolte un profil turistic care ia în 

considerare condiţiile locale şi se ajustează cererilor potenţiale. 

Dezvoltarea turismului din Cîrța este foarte necesară şi pentru a deveni capabil de crearea unor 

impacturi culturale şi sociale pozitive. Investiţiile din acest domeniu sporesc nu numai valorile locale ci 

şi pe cele din alte nivele mai ridicate. Cum ar fi şi nivelul judeţului Harghita, chiar având nevoie de 

rectificarea valorilor prin înfiinţarea unui turism mai viabil. Crearea locurilor de muncă şi de surse de 

venituri sunt indispensabile creşterii nivelului de trai, fiind accesibilă chiar şi prin intermediul unui 

turism optim. Toate acestea implică de asemenea şi un influx de capital. Pentru a face posibil toate 

acestea, este esenţială elaborarea unei strategii de marketing deliberate şi eficiente. La urma urmei, 

exact aceasta ar însemna esenţa politicii turismului. Turismul fiind un fenomen complex, al cărui 

dezvoltare ar avea efecte pozitive asupra mai multor domenii, este un domeniu necesar şi dezvoltării 

locale. 

Comuna, cum declară localnicii, dispune de atracţii turistice precum: biserica, patinoarul, Băile 

Madicea. 

Aşadar putem afirma că şi investiţiile noi se pot alătura acestora, însă este la fel de important faptul că 

şi aspectele culturale, sportive, respectiv cele de sănătate şi ale naturii poartă tot o valoare locală; 

aşadar se pot elabora oferte turistice diversificate. 

În ceea ce priveşte organizarea evenimentelor, mai rămân multe de făcut: respondenţii au amintit doar 

hramul şi zilele comunei ca evenimente la care ar invita persoane străine. Din punct de vedere culinar, 

este de menţionat că nu au menționat niciun fel de mâncare specială din localitate, fiind identificate 

doar preparatele generale caracteristice regionii sau cele naţionale (sarmalele, supa de carne, etc.). 

În mentalul colectiv local plantele medicinale au o însemnătate clară, însă acest lucru nu apare printre 
răspunsurile date. 

                                                           
5 Vezi: Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional: Lista Monumentelor Istorice, 2010 – Harghita 
[http://patrimoniu.gov.ro/images/LMI/LMI-2010_HR.pdf]. Accesat: 7 mai 2015. 
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V. SWOT 
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PUNCTE TARI 
- Tradiții 
- Plante medicinale 
- Hochei pe gheață 
- Coacăze negre 
- Cultura 
- Monumente 
- Madicea 
- Patrimoniu 
- Microregiune 
- Coeziunea  

PUNCTE SLABE 
- Activitate IMM 
- Cunoștiințe locale 
- Informații 
- Migrație 
- Transfer 
- Inovare 
- Drumuri 
- Technologii 
- Inițiative cu vârstnicii 
- Valoarea adăugată 

OPORTUNITĂȚI 
- Noi valori în turism 
- Finanțare 
- Surse de energie regenerabilă 
- Energie 
- Cooperare la nivelul microregiunii 
- Fonduri UE 

AMENINȚĂRI 
- Schimbări climatice 
- Tensiuni etnice 
- Finanțe publice 
- Criza economică 
- Buget 
- Accesibilitate 
- Taxe 
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Cîrța este o comună importantă în zona Ciucului de Sus. În ambele sate aparţinătoare funcţionează un 
composesorat, sistemul ei de aprovizionare corespunde standardelor generale,  dispune de 
monumente însemnate, funcţionează ca centrul microregiunii, iar patinoarul acoperit  este o investiţie 
semnificativă din ultima perioadă. Zona Ciucului de Sus se poate împărţi în două: în timp ce partea 
dintre Ciceu şi Mădăraş se află mai aproape de reşedinţa de judeţ, partea dintre Dăneşti şi Sândominic, 
în unele cazuri cuprinzând parţial Bălan şi Voşlăbeni, prezintă imaginea unei zone separate – Cîrța fiind 
comuna din centrul acesteia cu o populaţie de 21.718 locuitori conform datelor recensământului din 
2011. 
Printre argumentele în favoarea unei aglomerări din partea superioară a Ciucului se numără şi faptul 

că aceste localităţi se află în afara zonei de aprovizionare a municipiului Gheorgheni, cu o capacitatea 

de aprovizionare oricum redusă, iar oraşul din zonă, Bălan nu este capabil să-i ofere nici un fel de 

prestaţie urbană. Aşadar aglomerarea trebuie să se organizeze, iar acesteia este absolut indispensabilă 

crearea condiţiilor mobilităţii interne, adică dezvoltarea unei reţele de transport public în regiune. 

Am identificat următoarele potenţiale de dezvoltare neexploatate ori numai parţial exploatate: 

- revitalizare Băile Madicea, 

- asumarea sarcinilor de aprovizionare microregională, 

- prelucrarea produselor agricole şi celor forestiere non-lemnoase, 

- prelucrarea lemnului exploatat din pădurile aflate în patrimoniul composesoral. 

Totodată, râul Olt şi pârurile afluente din vest prezintă o problemă însemnată: aproape întregul 

intravilan al satelor din zonă se află într-o zonă inundabilă. În aceste locuri nu se recomandă dezvoltări 

în următoarele domenii: 

- cimitire, capele 

- unitate sanitară, 

- unităţi de apărare în caz de catastrofă, 

- instituţii educaţionale, 

- întreprinderi, unităţi de producţie. 

În acelaşi timp, Oltul poate să însemne şi oportunităţi, întrucât acest râu face parte din imaginea 

comunei, reprezentând relaţia ei directă cu mediul înconjurător, şi se poate transforma, cel puţin 

partea din centru, într-o atracţie din punctul de vedere a imaginii comunei. Desigur, astfel de investiţii 

pot fi efectuate numai după redresarea străzilor din comună – aceasta din urmă fiind de o prioritate 

imediată. 

Dezvoltarea acestor procese poate fi influenţată semnificativ de unele procese din exterior, care nu 

depind de cele din comună. 

Amplificarea xenofobiei semnalate din ţările mai dezvoltate a UE va duce la reglementări proiectate 

pentru reducerea migraţiei. 

Tensiunile etnice din ţară nu se calmează, deşi nu mai are o intensitate atât de mare cât era în anii 

nouăzeci – cu toate acestea dacă se amplifică, posibilitatea dezvoltării economice din regiune se va 

reduce. 

Turismul, în conformitate cu tendinţele internaţionale, se va orienta către  formele mai liniştite, axate 

pe valori, ceea ce reprezintă oportunităţi, cu totul că stagnarea previzibilă în dezvoltarea accesului 

către regiune înseamnă efectiv că au rost numai investiţiile de o atracţie turistică majoră. 
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Finanţarea investiţiilor nu este întotdeauna fezabilă prin instrumente tradiţionale, astfel se poate 

calcula, în special în industria turismului, cu posibilitatea ale unor  investiţii cvasi-comunitare de o 

rentabilitate scăzută (dar oricum superioare dobânzilor bancare), care ar putea fi finanţate din 

fondurile composesorale ori din economiile pe termen lung ale populaţiei. 

Schimbările climatice vor spori posibilităţile agriculturii pe terenurile arabile, în caz că  precipitaţiile 

anuale vor creşte până în 2050: condiţiile de producţie se vor îmbunătăţi relativ, că sunt de aşteptat 

temperaturi şi precipitaţii mai ridicate, în timp ce acestea vor prezenta pe alte locuri tendinţe inverse. 

O creşterea continuă este de aşteptat în privinţa preţurilor de energie până în 2020, aşadar cheltuielile 

de încălzire şi de energie electrică a bugetului local se vor ridica – creşterea preţurilor de energie vor 

ridica totodată rentabilitatea  investiţiilor din domeniul energiei regenerabile. În condiţiile locale, un 

sistem fotovoltaic convenţional cu o putere nominală de 1 kW va produce anual 1,06 MWh de energie 

electrică. 

Amplasarea microhidrocentralelor nu se recomandă din cauza ravagiilor sociale şi de mediu. Nici 

exploatarea energiei eoliene nu este competitivă  într-o zonă montană din cauza turbulenţei ridicate. 

Volumul mare de deşeuri lemnoase generat în regiune, respectiv cantitatea mare de lemn 

necomercializabil provenit din silvicultură şi curăţarea păşunilor şi fâneţelor poate fi potrivit producţiei 

de energie,  în caz că în comună se solicită minim o cantitate de energie termică de 1 MW pe o perioadă 

de cel puţin de 5.000 de ore anual – în acest caz, lemnele se poate destina producţiei de energie 

termică şi electrică într-o termocentrală, iar cererile suplimentare pot fi rezolvate prin cazane cu lemn 

de eficienţă ridicată. Aceasta ar avea evident efecte pozitive asupra bugetului local care astfel va 

procura o energie cu mult mai ieftină. 

Necesarul de căldură la 15,5 oC 
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Alte considerente de specialitate: 

Populaţia, sănătatea publică 

 

- Din cauza faptului că populaţia comunei are o pondere mai mare în contextul regiunii, sporul 

natural va fi unul negativ în următorii 5-6 ani, iar îmbătrânirea populaţiei va fi mai pronunţată până în 

anul 2020. Trebuie să ne pregătim că populaţia minoră va scade cu 11 la sută, iar populaţia între 

vârstele de 5-14 se va reduce cu 16 la sută, astfel trebuie să se acorde mare atenţie la rezervele 

populaţiei de vârsta şcolară. 

- Se poate observa o schimbare semnificativă în structura de vârstă a populaţiei. Numărul 

copiilor între 0-4 ani va scădea cu 11,3 la sută, iar populaţia minoră între 5-14 ani, cuprinzând şi grupa 

de vârstă şcolară se va reduce cu 16 la sută, iar ponderea populaţiei de vârsta de 65 ani, respectiv peste 

această rată va creşte cu 22 la sută. Dacă rata stabilirilor cu domiciliu va fi pozitivă şi se vor stabili tineri 

de vârstă activă, rata prognosticată a îmbătrânirii poate fi redusă într-o anumită măsură. 

- Rata mortalităţii infantile din comună între 2009-2013 a depăşit valorile medie, aceasta trebuie 

să fie prevenită, în special în contextul ratei scăzute a natalităţii, ceea ce se poate rezolva prin 

extinderea serviciilor de sănătate locale. 

- Înfiinţarea unui centru de sănătate: laborator, dispensare de specialitate (domeniile solicitate 

pe baza anchetei: oftalmologie, stomatologie, ginecologie). 

Educaţia 

Trebuie să acordăm atenţie ameninţării purtate de o reducere de 15-16 la sută asupra supravieţuirii 

şcolii: atragerea elevilor din alte localităţi constituie obiectiv important. În acest scop, trebuie luate 

următoarele măsuri: 

- dezvoltarea unei clase de sport pe nivel de clasa 5-8,  recunoaşterea acestui profil de către 

inspectoratul şcolar 

- înfiinţarea unui internat cu cazare, masă, programe şcoala după şcoală (after school) pentru 

elevii din clasele 5-8 a profilului de sport 

- dezvoltarea programului şcoala după şcoală (after school) în scopul incluziunii educaţionale, 

ţinând cont de practicarea activităţilor sportive precum hocheiul ori patinajul 

- dezvoltarea infrastructurii şi a dotării şcolare aflate în prezent sub valorile medii 

- cursurile şi recalificarea de scurtă durată sunt foarte căutate, 68% ar participa la acestea 

- în domeniul educaţiei sportive se poate întemeia pe termen lung o colaborare cu Facultatea 

de Sport a UBB, şi la patinoar se pot derula programe de practică profesională 

- cooperări în domeniul farmaceologiei, industriei alimentare cu programe de specializare 

universitare (din Ardeal şi din străinătate) cu profil de prelucrarea şi comercializarea plantelor şi 

fructelor 

- Există un interes de 30 la sută pentru recalificare în diverse domenii şi meserii. Programele de 

recalificare şi de formare continuă pentru adulţi trebuie rezolvate pe nivel microregional, deoarece 

interesul este foarte diversificat pe nivelul local, aşadar participanţii trebuie să fie recrutaţi din mai 

multe localităţi. Cursurile solicitate sunt foarte variate, cele amintite de cel puţin de 5% ale persoanelor 

întrebate sunt: turism, bucătar, cofetar, limbi străine, tehnologia informaţiei, agricultură. 
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Agrement, cultură, sport 

- Înfiinţarea unui cămin pentru evenimente: pentru organizarea nunţilor şi altor 

evenimente importante 

- Extinderea patinoarului cu un centru de recuperare dotate cu piscină, masaj etc. 

- Extinderea activităţilor şi antreprizelor anexe hocheiului 

- Exploatarea din punctul de vedere a turismului ale spectatorilor atraşi de hochei, 

oferindu-le şi alte posibilităţi de recreaţie: înot, staţiune balneară 

- Opţiunile de agrement şi de divertisment trebuie sporite pentru a păstra tinerii în 

localitate, prin înfiinţarea unui amplasament pentru discotecă şi alte programe de tineret, trebuie 

încurajate iniţiativele majore exprimate de populaţie în ancheta sociologică: ceainărie, cafenea, 

restaurant, pizzerie. 

Servicii sociale 

- În paralel cu îmbătrânirea populaţiei trebuie întărite serviciile de îngrijirea la domiciliu 

pentru că în viitor se va creşte numărul beneficiarilor, dat fiind faptul că şi în prezent, pe lângă serviciile 

oferite de Caritas Alba Iulia, aproximativ 15 la sută din populaţie o are în îngrijire o rudă sau o 

cunoştinţă, 6,2 la sută din populaţie beneficiază de îngrijire şi încă mai există persoane (aprox. 1 la sută 

a respondenţilor), care nu primesc îngrijire deşi ar avea nevoie de aceasta. 

- Solidaritatea dintre membrii de familie şi dintre rude este un sprijin foarte puternic în 

abordarea problemelor sociale. Trebuie elaborate programe comunitare care vor consolida în 

continuare pe această solidaritate. 

O altă resursă importantă constă şi în rata ridicată a donaţiei, caracteristică populaţiei. 
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VI. OBIECTIVE, PRIORITĂŢI 

 
 
 

A) VENITURI MAI MARI, UN NIVEL DE TRAI PREDICTIBIL ŞI ATRACTIV 
 

B) ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR MODERN, DE ÎNALTĂ CALITATE 
 

C) EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE 
 

D) SISTEM DE TRANSPORT DE CALITATE CORESPUNZĂTOARE 
 

E) SPORT ŞI SĂNĂTATE: HOCHEI PE GHEAŢĂ, PLANTE MEDICINALE, STAŢIUNE BALNEARĂ 
 

F) ROL ZONAL, DIVIZIUNEA EFICIENTĂ A SĂRCINIILOR ÎN AGLOMERARE ÎN VEDEREA 
COMBATERII EFECTELOR DE MARGINALIZARE (SĂNĂTATE, SITUAȚII DE URGENȚA, ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU) 

Scopul general al strategiei este ca, bazându-se pe avantajele şi tradiţiile existente în momentul actual, 
până în 2020 să creăm sistemul posibilităţilor pentru o comună cu o economie diversificată, jucând un 
rol principal în regiune. 

În acest interval scurt de timp tendinţele demografice nu se pot influenţa, însă în acelaşi timp există 
posibilitatea ca comuna să fie adusă pe o nouă cale, ca agricultura, întreprinderile şi însăşi comunitatea 
locală să primească un impuls nou. 

Multe probleme îşi pot găsi rezolvarea pe plan local, în aceste cazuri se va urmări diviziunea muncii 
într-o aglomerare de douăzeci şi unu mii de locuitori, în care comunei Cîrța poate să revină un rol 
deosebit în domeniul sănătăţii, al sportului, al turismului medical şi al apărării împotriva dezastrelor. 
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VII. PROGRAME 
- PROGRAMUL PATINOAR 

 
Programul cuprinde următoarele intervenţii: 
 

i. alte dezvoltări în domeniul sportului, bazin de înot şi centru wellness 

Sunt necesare posibilităţi suplimentare de sport care ajută pregătirea fizică a 
sportivilor în afara sezonului, corespunzătoare şi pentru alte ramuri sportive, 
inclusiv activităţile sportive necompetitive. 

Investiţia se va realiza în jurul patinoarului, unde se conturează un cartier 
sportiv. 

ii. cabinet de medicină sportivă şi centru de recuperare 

Cel mai apropiat cabinet de medicină sportivă se află în Miercurea-Ciuc, însă nici 
acolo nu are dotare şi activitate corespunzătoare. Dezvoltarea sportului 
competitiv pe termen lung necesită mai mult de o sută de hocheişti care petrec 
un anumit timp în comună, fapt care justifică pe deplin înfiinţarea unui cabinet 
de medicină sportivă bine dotat, incluzând secţii de diagnostică şi de terapie. 

Investiţia care vizează un cabinet de medicină sportivă se va completa cu un 
laborator care figurează la capitolul dezvoltărilor din domeniul sănătăţii. 

iii. sală de evenimente, catering 

Expansiunea sportului şi turismul aferent acestei tendinţe accentuează 
necesitatea înfiinţării în Cîrța a unui centru de evenimente. În acelaşi timp 
centrul de evenimente va deservi şi alte necesităţi de alimentaţie publică (a 
elevilor, bătrânilor şi a săracilor), respectiv va fi corespunzător şi activităţilor de 
catering. 

iv. clasă regională cu profil sportiv şi cămin pentru elevi în şcoala din Cîrța 

Situaţia actuală impune ca profilul şcolii generale din Cîrța trebuie să fie extinsă: 
clasa gimnazială unde sunt înscrişi elevii din clasele 5-8 trebuie să fie 
recunoscută şi în mod oficial ca clasă cu profil sportiv, şi trebuie făcute 
demersurile necesare acestei reclasificări. În această privinţă comuna 
îndeplineşte o misiune regională, jucând un rol proeminent în procesul de 
recrutare în hocheiul pe gheaţă din România. 

v. reabilitarea spaţiului public din jurul patinoarului 

Patinoarul, sala de sporturi, centrul de evenimente, căminul pentru elevi, 
bazinul de înot şi alte investiţii aferente sportului formează un cartier separat, 
din acest motiv este foarte important ca reabilitarea acestui spaţiu să nu se 
efectueze separat pe parcele sau pe terenuri, ci dimpotrivă uniform, la fel de 
pretenţios ca şi în cazul reabilitării centrului. 

 

- PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
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i. Programul de dezvoltare a gospodăriilor 

Se necesită sprijinirea dezvoltării gospodăriilor care au în proprietate o suprafață 
mai mare de 5 ha și desfășoară și activități de producție animalieră, ori prin 
crearea de noi gospodării (promovarea sprijinului pentru tinerii fermieri), ori 
prin modernizarea dotărilor technologice a celor existente, incluzând creșterea 
efectivului de animale. 

La o distanţă minimă de 1500 m față de marginea zonei populate (referindu-ne 
la suprafețele propuse spre construire conform Planului Urbanistic General, nu 
numai la clădirile actuale)  trebuie definită o zonă accesibilă print-un drum de 
exploatare agricolă, asigurând astfel deplasarea marilor crescători de animale, 
respectiv pregătirea și stocarea furajelor. În caz contrar din cauza schimbării 
stricte a normelor privind protecția mediului, condițiile producței animaliere pot 
dispare până în anul 2020. 

Există posibilități reale pentru implementarea unui sistem de agricultură 
ecologică în domeniul producției animaliere, dacă nutriția animalelor poate fi 
asigurată prin furaje produse la nivel local, pe ferme ecologice. 

Se recomandă sprijinirea creării activiăților complementare de agroturism, 
respectiv a inițiativelor antreprenoriale în alte domenii a membrilor de familie 
implicate în gospodării. 

ii. Sprijin vizând integrarea a celor mai mici gospodării 

Pentru gospodăriile care nu dispun de suprafețe, care i-ar îndreptăți la 
solicitarea plății pe suprafață, trebuie creată un sistem de sprijin tehnologic și 
informațional (consiliere agronomică locală), respectiv trebuie organizat 
sistemul de colectare și achiziționare (lapte, carne, alte produse), în caz contrar 
această categorie va întâmpina probleme sociale foarte grave în viitorul 
apropiat. 

În cazul gospodăriilor sub 2000 SO necesită monitorizarea și altor posibilități de 
subzistență, pentru că în multe cazuri aceste gospodării nu pot asigura costul 
vieții, adică în lipsa altor surse de venit aceste familii vor fi expuși riscului de 
sărăcie.  

iii. Subprogramul de antreprenoriat 

Grupurile-țintă ale programului de antreprenoriat: 

 femei care desfășoară activități antreprenoriale, 
 întreprinderi existente administrate în mod neadecvat, 
 noi întreprinderi. 

Pentru fiecare grup-țintă este important ca în comună să fie organizate 
programe informative în parteneriat cu autoritățile de control, fiindcă între cele 
două părți, antreprenori și autorități, există o profundă lipsă de încredere. 

Trebuie sprijinite activitățile antreprenorilor în privința contabilității, dreptului, 
protecției mediului și protecției muncii, pentru că acestea în momentul actual 
prezintă lipsuri. 



                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2015-2020 
                  COMUNA CÎRȚA, JUDETUL HARGHITA 
                       VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

 

V 3.0_RO 

71 

Pentru programul antreprenorial se va elabora un program de finanțare 
regional, după caz, se vor contacta firme de specialitate. 

În cadrul primăriei locale se recomandă înființarea unui serviciu de sprijin pentru 
inițierea afacerilor prin proceduri simplificate, care va facilita demersurile de 
înregistrare a firmelor, emiterea autorizației de construire etc. 

Este important ca nici antreprenorii să nu-și înceteze eventualele activități 
agricole, pentru că sursele diversificate a gospodăriilor reprezintă o marjă de 
siguranță pentru această comună. 
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- PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE BAZĂ 
 

i. sistemul educațional 
 renovarea clădirilor, inclusiv mediul înconjurător, curtea acestora  
 modernizarea echipamentului didactic: e-învățare 
 instalarea unui sistem de aerisire cu consum redus de energie  

Achiziționarea tablelor și materialelor didactice digitale, asigurarea accesului la 
internet pe bandă largă,  

 inițiativă de elaborare a unui material pedagogic local 

Implementarea programului Școală după școală – în cadrul unei inițiative 
integrative zonale, pe cât posibil prin atragerea unor surse de finanțare. 

Înființarea unui program suplimentar special de recuperare din limba română, 
în parteneriat universitar. 

Determinarea și integrarea unor elemente curriculare speciale cu scopul 
transmiterii cunoștințelor locale. 

Asigurarea la nivel comunal a minim 60 de calculatoare de înaltă performanță în 
scopuri didactice de pregătire informatică a elevilor, respectiv alte 30 de 
calculatoare rezervate pentru scopuri de pregătire individuală, activități de 
cercetare.  

 un grup de copii în grădiniță cu program prelungit  

Modul actual de viață și solicitările părinților determină necesitatea înființării 
unei grupe în grădiniță cu program prelungit, unde copii vor primi prânz, și vor 
beneficia de un program pedagogic adecvat până la ora cinci după-amiază. 

ii. sănătate 

În etapa de planificare a sistemului serviciilor de sănătate trebuie să ne 
concentrăm la sarcinile zonale, nu numai la cele locale, pentru că individual nici 
o comună nu va putea răspunde nevoilor actuale. Necesitatea concretă de 
investiție este justificată prin faptul că în aglomerație trăiesc 20 de mii de 
persoane, izolate de toate serviciile medicale diverse de cele de bază. 

În acest context, în comuna Cîrța, care datorit așezării sale centrale și gestionării 
complexului sportiv are un rol important în zonă, sunt justificate următoarele 
dezvoltări: 

 înființarea unei unități sanitare și sociale  
 înființarea unui laborator de analize medicale 
 înființarea serviciului medical de gardă, deservit în rotaței de medicii 

de familie (împreaună cu Dăneși, Tomești, eventual Bălan, 
Sândominic, Voșlobeni)  

 dezvoltarea unui centru zonal de îngrijire la domiciliu zonale 
(recunoașterea și sprijinirea activităților desfășurate de către Caritas) 

 farmacie de gardă: garda medicală asigurată de către medicii de 
familie nu va fi eficientă în lipsa unei farmacii de gardă  

 centru diagnostic și cabinete medicale: ecografie, ginecologie, 
cardiologie, radiografie stomatologic, reumatologie, stomatologie, 
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chirurgie orală, pediatrie cu specilizări (intervențiile de medicină 
internă vor fi realizate de secția socio-medicală, activitatea de 
medicină sportivă se derulează în cadrul Programului Gheață).  
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iii. dezvoltarea reţelei de drumuri 
 trotuar, pistă de biciclete: traficul crescut de lângă drumul judeţean şi 

peisajul rural justifică construirea trotuarului şi a pistei de biciclete, şi 
în acelaşi timp pozarea conductelor aeriene în pământ (cabluri de 
energie electrică sau ai altor furnizori) 

 străzi: se justifică asfaltarea reţelei de străzi pe tronsoanele indicate, 
în aşa fel încât nivelul străzilor să nu se ridice peste nivelul lor actual; 
în direcţia comunei Dăneşti se justifică construirea comună a unei 
legături rutiere pentru ocolirea căii ferate 

 drumuri extravilane: drumurile propuse în vederea ameliorării 
activităţilor agricole şi forestiere sunt marcate pe harta de mai jos 
 

Perspectiva dezvoltării reţelei de drumuri 

 

 

iv. transport public: înfiinţarea unor curse regulate de autobuze pe traseele 
Voşlăbeni-Dăneşti şi Bălan-Dăneşti, cu atingerea satelor Tomeşti, respectiv 
Cîrța-Ineu (necesită cooperare locală) 

v. intervenții de urgență în caz de dezastru: dotarea cu echipament 
corespunzător a unităţii regionale de intervenții de urgență, pe cât posibil pe 
teritoriul satului Ineu, completând efectivul şi dotarea formaţiunii de pompieri 
voluntari (autovehicul pentru teren accidentat, clădire standardizată pentru 
pompieri, instrumente pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi salvare în 
cazul producerii acestora, mijloace de comunicare) 

vi. iluminat public: instalarea a 450 corpuri de iluminat inteligenţi, cu consum 
redus de energie, suplinind şi completând reţeaua existentă 

- PROGRAMUL ENERGETIC 
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i. elaborarea sistemului energetic integrat al regiunii 

Comuna este singura localitate din regiune unde se află în mare concentraţie 
mai multe clădiri publice şi private având un necesar ridicat  de energie termică, 
din acest motiv se justifică aderarea la Convenţia primarilor, fie în mod 
individual, fie împreună cu microregiunea Ciucului Superior. Planul de acţiune 
privind energia durabilă ce se va elabora, stabileşte investiţiile publice şi private 
eficiente din punct de vedere energetic care depăşesc limitele propunerilor 
cuprinse într-o strategie generală. Între domeniile studiate se numără şi 
problema eficienţei energetice, precum şi cea a energiei solare, a utilizării 
biomasei, inclusiv sistemelor de biogaz. Planul trebuie elaborat în aşa fel încât 
să contribuie la crearea locurilor de muncă şi la dezvoltarea economică pe plan 
local, în afara faptului că va obţine reducerea cel puţin cu 20%, şi după caz cu 
30% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din anul 2013.  

ii. investiţii energetice locale 
 sisteme fotovoltaice 

Potenţialul fotovoltaic al comunei este destul de bun, din acest motiv este 
indicat ca acoperişurile orientate spre sud a clădirilor publice să fie dotate cu 
sisteme fotovoltaice. Această soluţie tehnică ar putea aduce o economisire 
considerabilă şi în cazul construcţiilor rezidenţiale, din acest motiv trebuie să fie 
propusă nu numai la construcţiile noi, ci şi la reabilitări. 

Teritoriile agricole din comună cu condiţii mai puţin favorabile, având pante 
orientate spre sud, sunt la rândul lor corespunzătoare unei asemenea utilizări, 
prin urmare trebuie căutat posibilitatea înfiinţării unui parc de panouri 
fotovoltaice de 1-10 ha. 

 sistemul integrat de producţie combinată a energiei 

Patinoarul, şcoala, sala de sport şi alte edificii situate în centrul comunei prezintă 
un necesar de căldură semnificativ, totodată şi consumul lor de energie electrică 
este ridicat. Trebuie examinat posibilitatea înfiinţării unui modul de producţie 
combinat cu energie în vederea asigurării necesarului de bază al căldurii, 
respectiv trebuie construit şi o reţea de distribuţie a energiei termice. În acest 
caz centralele termice cu randament ridicat pot satisface necesităţile de vârf. 

Programul va avea un efect regional semnificativ în privinţa creării noilor locuri 
de muncă (ingineri, personalul de întreţinere, muncitori în domeniul producţiei 
brichetelor din lemn). Programul va contribui la rezolvarea problemei sărăciei 
energetice în măsura în care brichetele din lemn care stau la dispoziţie în 
cantitate mare şi în calitate ridicată vor fi valorificate la un preţ preferenţial 
persoanelor defavorizate. 

Brichetele din lemn ca sursă de energie sunt potrivite pentru satisfacerea 
necesităţilor de încălzire şi apă caldă a altor instituţii publice. 

  



                  STRATEGIA DE DEZVOLTARE – 2015-2020 
                  COMUNA CÎRȚA, JUDETUL HARGHITA 
                       VERSIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 

 

 

V 3.0_RO 

76 

- PROGRAMUL MADICEA 
 

i. dezvoltarea staţiunii balneare: realizarea până în 2020 a tuturor investiţiilor 
necesare pe baza HG nr. 852 din 2008, din care câteva există deja în Cîrța (de 
ex. farmacie), însă alte elemente, cum ar fi punctul de prim ajutor, serviciile 
de salvare montană,  iluminatul public, alee sunt neapărat necesare, conform 
unor elemente vizuale uniforme şi coerente care se adaptează obiceiurilor şi 
mediului vizual caracteristic staţiunilor termale occidentale. 

ii. exploatare rutieră: vezi în capitolul  privind dezvoltarea reţelei rutiere 
iii. amenajare teritorială: interzicerea totală a unităţilor poluante, reglementarea 

corespunzătoare a zonelor cu case de vacanţă 
(minim 0,1 ha teren, procentul maxim de ocupare a terenului este 20%, 
promenade, parcuri publice, separarea părţilor necesare îndeplinirii sarcinilor 
publice în proporţie de 15 la sută din suprafaţă, plan urbanistic zonal minim 
pentru 2 ha, regimul de înălţime maxim admis al clădirilor: parter + 2 etaje, 
interzicerea acoperişurilor mediteraneene şi plate, interzicerea acoperişurilor 
din ţigle metalice sau plastice, profilul transversal minim al trotuarelor: 3 m)  

iv. construirea centrului de cunoaştere a plantelor medicinale, cu o magazie 
aferentă, cu uscător care va funcţiona cu energie regenerabilă şi cu un punct 
de desfacere, respectiv un mic centru pentru cercetări ştiinţifice, 
corespunzător practicii profesionale şi cercetare pe teren efectuate de către 
studenţi 

v. locuri de cazare 
 tabără, şi ca loc de cazare pentru practica profesională a studenţilor 
 camping şi câmp pentru evenimente 
 pensiuni cu maxim 40 de locuri de cazare (în total 100 de locuri de 

cazare) 
vi. construirea reţelei edilitare de apă şi canalizare 

vii. organizarea de programe şi evenimente în tematicile următoare: plante 
medicinale, tradiţie, sănătate, peisaj, biodiversitate, alimente ecologice, 
muzică populară, meşteşuguri populare  

viii. construirea unei capele, iniţierea pelerinajelor 
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VIII. FINANŢARE, INDICATORI 
Sistemul de finanţare a programelor menţionate se compune din următoarele elemente:: 

- bugetul local 
- bugetul de stat 
- FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) 

 programul de dezvoltare regională (programul naţional de finanţare): străzi, grădiniţă 
 surse LEADER 
 dezvoltarea întreprinderilor 
 sprijin pentru fermieri 

- FSE (Fondul Social European) 
 surse LEADER 
 program regional de finanţare FSE (de ex. introducerea programului şcoala după 

şcoală) 
- FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) 

 eficienţa energetică a clădirilor publici 
 dezvoltarea infrastructurii şcolare 

- parteneri: după caz bugetul unor universităţi, al unor instituţii judeţene sau de stat 
- capital privat: dezvoltarea unor întreprinderi, gospodării 
- capital local special, în cazul în care economiile composesoratului, respectiv al comunităţii 

locale se vor investi în proiecte locale cu o rată scăzută a rentabilităţii (fond de dezvoltare 
locală) 

În cazul realizării programelor cuprinse în strategie se vor obţine următoarele rezultate până în anul 
2020: 

- reducerea emisiei de CO2 (cu valoarea stabilită în planul de acţiune privind energia durabilă): 
reduceri cu minim 20% faţă de anul de referinţă 

- capacitatea instalată de energie regenerabilă: minim 1 MW 
- locuri de muncă noi: minim 20 noi locuri de muncă (creştere faţă de nivelul actual) 
- noi întreprinderi: minim 5 întreprinderi noi cu sediul în comună (faţă de nivelul actual) 
- drumuri intravilane asfaltate: 8 km (cifră referitoare la asfaltările nou efectuate) 
- drumuri extravilane modernizate: 15 km 
- trotuare şi pistă de biciclete: 2,76 km 
- obţinerea statutului de staţiune turistică de interes local pentru locaţia Madicea 

 

Având în vedere schimbarea continuă a contextului politicilor de domeniu, respectiv celor fiscale şi 
bugetare este important ca în 2017 să se efectueze revizuirea strategiei. 

Strategia nu se ocupă cu problematici care nu intră, sau intră doar în mod formal în competenţa 
administraţiei publice locale, cum ar fi problematica gestionării deşeurilor sau a apărării ordinii publice. 

 

 


