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1. SINTEZA COORDONATORULUI 

Conform argumentelor opiniei publice, strategiile de dezvoltare locală reprezintă avantaje sau 

chiar condiții în accesarea fondurilor nerambursabile. Acest beneficiu practic al acestor 

documente nu poate fi pus la îndoială, însă pot avea numeroase alte beneficii asupra conducerii 

locale sau a întregii comunități. Strategia susține valorificarea resurselor locale în scopul atingerii 

obiectivelor comune și ajută la sincronizarea inițiativelor locale, multiplicând astfel forța și 

efectul acestora. În tot acest timp strategia comunică și mobilizează. Mobilizează membrii 

comunității locale spre participarea în procesul de planificare locală, aducând astfel la suprafață 

voința și ideile comunității locale în formarea mediului în care aceasta funcționează.  

Posibilitatea de exprimare a voinței și exigenței locale reprezintă una dintre cele mai mari 

valori ale democrației la nivel local. În România obligația consultării publice este reglementată 

prin legislație, în practică, în cele mai multe cazuri pe plan local democrația se întinde până la 

funcționarea sistemului reprezentativ. Sunt puține acele cazuri în care pentru planificarea 

viitorului conducerea locală organizează forumuri, dezbateri publice pentru recunoașterea și 

integrarea în viziunea de viitor a exigențelor diferitelor grupuri sociale de pe plan local. Datorită 

convingerilor istorice principiul și viziunea subsidiarității se integrează îngreunat în sistemul 

administrației publice, totodată nevoia populației și al societății civile în luarea deciziilor se 

conturează în mod progresiv. Astfel numai datorită presiunii metodologice se conturează 

tehnicile care sprijină luarea deciziilor de jos în sus în vederea planificării viitorului și elaborării 

proiectelor de dezvoltare.   

Ar fi deosebit de important să se recunoască faptul că dezbaterile, consultarea publică nu este 

numai o obligativitate a metodologiei aplicate sau un pas spre îndeplinirea democrației, ci un 

aspect important al oportunității, planificării și eficacității. Problemele unei comunități se 

recunosc cel mai bine pe plan local și în cele mai multe cazuri și soluțiile de rezolvare a acestora 

sunt accesibile tot la acest nivel. Planificarea bazată pe participare este un proces și un rezultat în 

același timp, având beneficii duble: asigură cadrul sistematizării și corelării diferitelor interese și 

puncte de vedere, pe de altă parte trasează calea valorificării sistematizate și eficiente a 

resurselor locale. Imaginea de viitor până în anul 2027 a comunei Vârghiș poate fi rezumat astfel: 

Comuna Vârghiș, în anul 2027 va deveni o localitate care dispune de o 

infrastructură de bază modernă și accesibilă, în care se valorifică eficient resursele 

naturale și antropice prin intermediul turismului, se dezvoltă mediul de afaceri în 

armonie cu protecția mediului, toate acestea contribuind la creșterea bunăstării 

populației locale, a nivelului de trai și calității vieții, la  menținerea și reatragerea 

tinerilor în Vârghiș, și apariția comunei pe harta turistică a județului Covasna ca 

una dintre principalele destinații eco și agroturistice.  
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Obiectivele de dezvoltare ale localității Vârghiș până în anul 2027 sunt următoarele:  

→ O1 – O comună modernă, un mediu de locuit de înaltă calitate prin asigurarea 

accesului populației locale la infrastructură de bază și utilități publice moderne și 

sustenabile și ocrotirea mediului și a naturii 

→ O2 – Viață culturală, comunitară și sportivă bogată, bazată pe infrastructură 

modernă,  ofertă variată, resurse existente și actori eficienți în domeniu  

→ O3 - Sistem social și sanitar întreținut, modernizat și dotat corespunzător în 

scopul asigurării serviciilor de calitate  

→ O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial (agricol, 

forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai pentru tinerii și 

familiile locale 

→ O5 – Administrație locală sprijinitoare, activă și performantă, susținătoare a 

inițiativelor locale și partenerul populației locale  

 
Domeniile de intervenție a comunei Vârghiș sunt următoarele: 

1. DI 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază și ocrotirea și dezvoltarea mediului 

natural și antropic 

2. DI 2: Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor cultural-comunitare 

3. DI 3: Dezvoltarea economiei locale 
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2. METODOLOGIA APLICATĂ 

Strategia de dezvoltare locală, ca manifestare a voinței și a încrederii în viitor a comunității 

locale, bazându-se pe exigențele locale, formulează sarcini pentru nivelul local și, în vederea 

îndeplinirii scopurilor propuse, încearcă să pună în mișcare resursele locale. Acest lucru 

înseamnă, că în dirijarea procesului de planificare este binevenit ca pe scară largă să se țină seama 

de competențele locale. Toate acestea aduc după sine un șir de întrebări metodologice. Cum pot 

fi evaluate în mod eficient exigențele locale? Cum să fie concepute obiectivele de dezvoltare și 

sarcinile privind îndeplinirea obiectivelor? Cum putem valorifica resursele intelectuale locale în 

cursul procesului de planificare? etc. sunt numai câteva dintre întrebările mai importante, la care, 

pe baza diferitelor poziții metodologice, se pot da răspunsuri diferite.  

În cursul elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Vârghiș am urmat abordarea 

planificării comunitare și am ales din bara ei de instrumente. Lista beneficiilor asigurate de 

planificarea comunitară este una cât se poate de lungă, dintre acestea trebuie evidențiate 

următoarele: 

→ Susține evaluarea, cunoașterea exactă și reală a situației, asigură o bază solidă pentru 

procesul de proiectare 

→ În cursul proiectării aduce în mod continuu în prim plan exigențele și punctele de vedere 

locale 

→ Face acceptabile necesitatea, obiectivele și direcția proiectării, îndeamnă spre o 

proiectare în viitor la nivel individual și organizațional 

→ Mobilizează resurse încă din etapa timpurie, respectiv le pregătește pentru perioada 

următoare, cea de executare  

→ Poate lua seamă despre existenta unor conflicte sociale latente, respectiv poate genera 

noi consensuri în legătură cu câte o problemă. 

Elementul central al planificării comunitare este principiul participării publice, conform căreia 

trebuie asigurată tuturor grupurilor sociale interesate și vizate posibilitatea de participare la 

procesul de proiectare. Nici din punctul de vedere al rezultatelor proiectării, nici din cel al 

gradului de impunere a beneficiilor de mai sus nu-i indiferent ce fel de metode de participare se 

pun în aplicare. 

Pe lângă coordonarea tehnicilor de participare, printre sarcinile grupului de specialiști care a 

elaborat strategia s-a aflat și ordonarea și prelucrarea datelor din evidențele locale și de la 

diferitele instituții județene (ORC, APIA, APDRP, Direcția Generală a Finanțelor Publice, AJOFM 

etc.), precum și cunoașterea pe bază de experiență a terenului. În scopul cunoașterii terenului au 

avut loc de mai multe ori vizite pe teren, în cadrul cărora, pe lângă colectarea informațiilor pe 
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bază de date concrete, am încercat să ne concentrăm și asupra diferitelor impresii, experiențe și 

sentimente. Toate acestea le-am rezumat în primul capitol al strategiei, având titlul „Analiza 

situației”. Din punct de vedere tematic, capitolul care evaluează situația se construiește de-a 

lungul a trei dimensiuni, astfel am analizat în cadrul unor subcapitole independente condițiile de 

mediu al comunei, caracteristicile vieții comunitare locale și principalele caracteristici ale 

proceselor economice.  După toate acestea, grupate tematic în tabelul SWOT, am evidențiat acei 

factori locali precum și acele condiții externe, la care am fost atenți și în timpul formulării 

obiectivelor și priorităților care reprezintă drumul spre imaginea de viitor. În cadrul formulării 

obiectivelor am fost atenți de asemenea și la sistemele de obiective ale documentelor de 

proiectare de la nivel mai înalt. Pe lângă compatibilitatea cu politicile de cadru (politica agrară, 

politica de mediu, politica economică) ale Uniunii Europene referitoare la perioada 2021-2027, 

am pus accent și pe conformitatea cu obiectivele de dezvoltare naționale și județene. Putem deci 

spune că documentul se încadrează în ierarhia sistemului nivelurilor de planificare, aflându-se la 

nivelul cel mai apropiat de comunitate. În ceea ce privește structura strategiei, aceasta 

îndeplinește cele formulate de reglementările comune referitoare ale Parlamentului și Consiliului 

European (COM 2011/618 FINAL 2).  

Planul de acțiune formulat sub formă de obiective și măsuri prezentat în capitolul Strategie 

converge cu Imaginea de viitor. Între acestea pot fi descoperite mai multe puncte de legătură, 

măsurile și submăsurile – care abordează prin prisma „localitatea, ca un sistem holistic” – au fost 

elaborate construindu-se unele pe altele, sprijinindu-se reciproc, mărind în acest fel eficienta 

intervențiilor și sinergia efectelor așteptate. În cadrul capitolului Evaluare și Monitorizare facem 

propuneri pentru urmărirea și prelucrarea acestor efecte și intervenții.  

Deși considerăm ca fiind prea simplistă și cu orizontul prea îngustat abordarea, conform căreia 

strategia de dezvoltare este în primul rând instrumentul pentru atragere de resurse exterioare, 

însă este clar că acest rol a crescut foarte mult odată cu aplicarea politicilor de dezvoltare și de 

finanțare a Uniunii Europene în țara noastră. Tocmai de aceea am elaborat strategia de 

dezvoltare a comunei Vârghiș luând în considerare previziunile politicilor de finanțare pe 

următorii șapte ani. Posibilele surse de finanțare legate de unele măsuri/proiecte  sunt prezentate 

în Catalogul surselor de finanțare. 

Măsurile de dezvoltare formulate pe parcursul planificării strategice au fost elaborate în 

conformitate cu parametri impuși de domeniul elaborării proiectelor de finanțare, contribuind 

astfel la facilitarea convertirii măsurilor în proiecte de finanțare. Pe parcursul realizării 

portofoliului de proiecte nu am avut ca obiectiv integralitatea, am luat în considerare importanța, 

realizabilitatea unor măsuri, pe care le-am convertit în schițe de proiecte, cu scopul de a prezenta 

logica procesului de elaborare a proiectelor de finanțare. 
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3. ANALIZA DE MEDIU 

Prezentul capitol vizează prezentarea comunei Vârghiș din perspectiva mediului, trecând 

treptat peste prezentarea așezării geografice, a condițiilor de climă și sol, a caracteristicilor 

urbanistice, infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare, a gestionării deșeurilor valorilor și 

resurselor naturale cât și a riscurilor de mediu.  

Domenii precum infrastructura locală, sistemul de salubrizare, condițiile naturale, riscurile de 

mediu sunt acele domenii, care pe lângă mediul socio-economic au o influență deosebită asupra 

vieții comunităților locale, asupra calității și nivelului de trai din comuna Vârghiș. Astfel, pe baza 

situației actuale, din domeniile enumerate, care se va contura din analiza datelor accesibile din 

evidențe locale, din prelucrarea datelor oficiale ale Recensământului din anul 2011, a Planului 

de Urbanism General în vigoare, și pe cunoștințele și experiențele dobândite pe parcursul 

activităților de teren (interviuri, dezbateri publice, observații de teren) realizate în toamna 

anului 2021, vom cuprinde domeniul mediului în analiza SWOT, în viziunea de viitor a comunei 

născându-se în acest fel obiectivele, prioritățile, măsurile și proiectele de dezvoltare ce necesită 

implementare până în anul 2027, cu scopul de a contribui la îndeplinirea viziunii de viitor 

formulate împreună cu comunitatea locală.  

3.1. Prezentarea comunei 

3.1.1. Așezarea geografică 

Comuna Vârghiș (în maghiară: Vargyas) se situează în partea centrală a României, în partea de 

sud-est a Transilvaniei şi în partea de nord-vest a judeţului Covasna, la linia de întâlnire dintre 

munţii Rika-Godra ale zonei muntoase Perşani, partea de sud-vest a munţii Harghitei şi ale 

Depresiunii Baraolt, pe valea pârâului cu acelaşi nume, la o altitudine de 500 de metri. Comuna 

se află pe drumul judeţean DJ 131, care o leagă de oraşul Baraolt (8 km depărtare la sud-est). 

Comuna Vârghiş se află la 43 km distanţă de Odorheiu Secuiesc, la 55 km de Municipiul Sfântu-

Gheorghe şi 63 km depărtare de oraşul Braşov. 

Comuna Vârghiș se învecinează cu următoarele localități: 

→ La Nord-Est: comuna Brăduț, satul Doboşeni, de care este despărțită prin dealul 

Borvizoldal cu o înălțime de 750 m, la est satul Tălișoara. 

→ La Vest: comuna Ocland despărțită fiind de dealurile Hagymasteto și Kustaly Teto, care 

au o înălțime de 950 m. 

→ La Sud: se învecinează cu orașul Baraolt (satul Racoșul de Sus), despărțite fiind prin 

hotarul cu teren agricol al comunei Vârghiș, hotar ce este străbătut de cursul apei Vârghiș. 

→ La Nord-Vest: comuna Merești, fiind despărțită prin dealul Kovesteto având înălțimea de 900 m. 
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Grafic nr. 1: Poziția localității în județul Covasna 

 

Sursa: Redactare proprie 

Pe suprafaţa în pantă a comunei – în afară de partea sud-estică – trece pârâul Vârghiş şi 

afluentul ei, pârâul Hăşmaş (periferia comunei este străbătută şi de pârâul Rika). Urmele 

eroziunilor de teren provocate de ape se pot observa pe o suprafaţă în pantă de circa 400 de 

hectare. În urmă cu secole partea sudică a comunei era mlăştinoasă, neproductivă. Cu ajutorul 

şanţurilor locuitorii comunei au deversat apele, astfel şi-au transformat pământurile în terenuri 

productive. Adâncimea medie a apei subterane este de 2-2,5 m.  

Vârghiş este una dintre comunele Ținutului Păduros, bogată în resurse naturale şi amintiri 

istorice. Cheile Vârghişului, reprezentând o resursă naturală unică şi principalul instrument al 

dezvoltării turistice din comună (peşterile Almaş) vor fi prezentate mai pe larg în cadrul 

subcapitolului rezervaţii naturale, însă merită să amintim aici faptul, că încă omul primitiv a 

cunoscut şi a folosit aceste locuri, știm acest lucru pentru că în cadrul diferitelor cercetări s-au 

găsit mai multe rămăşiţe, fosile ale culturii epocii de piatră. Pârâul Vârghiş îşi croiește aici drum 

printre blocurile de calcar, unde de-a lungul timpului a format pereţi înalți de stânci, turnuri de 

stâncă şi multe peşteri de calcar. În urma eroziunii produse de apele pârâului s-au format peşteri 

în cinci înălţimi diferite, care pot fi bine delimitate. Cele mai mari peşteri le găsim la nivelele 

inferioare, aproape de albia pârâului.  
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3.1.2. Scurt istoric 

 Prima atestare documentară datează din anul 1334, însă descoperirile arheologice făcute 

pe teritoriul satului demonstrează existenţa omului aici mult înainte. În Cheile Vârghişului au fost 

descoperite mai multe peşteri cu urme de locuire, datând din paleollitic până în evul mediu. În 

căteva peşteri de pe malul stâng şi drept al pârâului Vârghiş au fost descoperite fragmente 

ceramice aparţinând culturii Starcevo-Criş (ceramică ornamentată în spic de grâu), în amestec cu 

ceramică de tip Coţofeni şi Wietenberg. Pe înălţimea dealului „Kővesbérc”, cu ocazia unor lucrări 

de construcţie făcute în anii 1950-1951, s-a distrus un tumul în care se aflau mai multe morminte. 

De aici au fost recuperate trei piese de bronz (o brăţară, un cuţit şi un ac cu cap rulat) şi un vas 

ceramic, datând din epoca bronzului târziu. În albia Vârghişului a fost găsit un vas de bronz cu 

trei picioare, care datează din sec. XII – XIII, iar sub casa de rugăciune a bisericii reformate, au fost 

găsite resturile unei biserici în stil romanic suprapusă de alta în stil gotic. 

Denumirea localității în limba maghiară este „Vargyas” și provine de la cuvântul „varjú” care 

înseamnă cioara. Conform explicației populare, la marginea sudică a satului există un stufaris plin 

de ciori.  

Localitatea s-a format din mai multe așezări între care Trencsen și Tamasfalva, care au fost 

parte dine le complet distruse în timpul năvălirii tătarilor, iar locuitorii rămași s-au mutat în 

partea numită „Vizelve” a localității. 

Este comună independentă din anul 1968, între anii 1958-1998 pe teritoriul comunei au 

funcționat cariere cât și mine de lignit. Din zonele de exploatare au fost scoase la iveală fosile din 

epoca plio-pleistocen, păstrate azi la Muzeul Național Secuiesc. 

Multe legende cunoscute de localnici sunt legate de legendele tătarilor și turcilor. Apar de 

numiri ca podul Tătarilor, muntele Observator, iar pe malul stâng al pârâului, în Câmpia cu Pietre 

și azi se văd ruinele „capetele tătarilor”. În apropiere trece și azi rambleul lung numit Brazda 

Cocoșului, despre care specialiștii spun că a fost linia de frontieră maghiară. În valea strâmtă, cu 

pereți de calcar, ai văii Vârghișului sunt mai multe peșteri.  

După formarea scaunelor secuiești din sec. al XIV-lea, localitatea a făcut parte din Scaunul 

Odorhei (respectiv din anul 1635 din scaunul filial Brăduț al acestuia) până în anul 1876, adică 

până la desfințarea vechii organizări teritorial-administrative și organizarea județului Odorhei. 

Aceasta împărțire a rămas în vigoare cu unele modificări până în anul 1950. Între anii 1950-1952 

a făcut parte din raionul Racoș, regiunea Brașov. Între 1952-1960 din raionul Odorhei, regiunea 

Autonomă Maghiară și din 1960-1968 a făcut parte din raionul Sfântu Gheorghe, regiunea Brașov. 
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3.1.3. Clima 

Clima este temperat – continentală – moderată, cu veri relativ bogate în precipitații și ierni 

friguroase. Circulația generală a atmosferei este caracterizată prin frecventa mare a curenților de 

aer temperat – continental dinspre est (mai ales în sezonul rece). 

Cea mai ridicată valoare măsurată a temperaturii a fost de +36 °C vara, cea mai scăzută de -30 

°C, iar temperatura medie este de +7,4 °C.  Media lunii celei mai calde este de 17,6 °C, a lunii celei 

mai reci -4,8 °C.  

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 570 ml. Cele mai multe precipitații cad în luna 

iunie, cele mai puține în luna februarie.  

Direcția vânturilor dominante este de la sud spre nord (în perioadele calde) și nord – est spre 

sud-vest (în perioadele reci). Timp de 32,8% din an, adică 120 de zile, este calm atmosferic iar 

viteza medie a vântului, calculată tot pe baza ultimilor 48 de ani de observații, este mică: de 2,2 

m/s.  

3.1.4. Mediu și riscuri naturale 

Caracteristicile geotehnice 

Comuna Vârghiș este situată în partea nord-vestică a județului Covasna și a Depresiunii 

Baraolt, cuprinzând o parte din munții Perșani (munții Rika). 

Depresiunea Baraolt este situată în partea de nord-vest a județului, încadrată de Munții 

Perșani și Baraolt, înregistrând cea mai mare lățime, de cca. 5 km, în zona de confluență a celor 

două păraie cu Oltul. 

Culoarul Rotbav-Căpeni este traversat de Olt de la dus spre nord, pe cca. 28 km. Lunca 

inundabilă maxima a acestui culoar ajunge, în unele porțiuni, la cca. 3 km.  

Graniţa localităţii este variată şi din punct de vedere minerologc şi pietrologic, pot fi găsite aici 

mai multe tipuri de formaţiuni geologice (din punct de vedere structural-tectonic aparţine de 

zona crostalin-mezozoică, este parte a unei coaste vulcanice, este acoperit de sedimente miocene, 

iar sedimentele pliocene conţin fosile de nevertebrate). Sub starturile de cărbune au rămas 

intacte rămăşiţe de vertebrate antice (între anii 1954 şi 1998 aici au funcţionat mine de cărbune), 

dar în afară de cărbune aici pot fi găsite şi alte comori subterane, cum ar fi calcar, alabastru, 

azbest, limonit, siderit sau piatră de construcţii. Sedimentele pliocene conţin ape minerale 

carbogazoase, într-un timp o parte din acestea au fost ambalate.  

Componentele substratului geologic ale Depresiunii Baraoltului sunt rezultatul conjugat al 

înlănțuirii evenimentelor geologice care s-au succedat în această regiune de la formarea Pânzei 
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de Ceahlău, șarirea metamorficului Carpaților Orientali peste fliș, până în prezent. Mișcările de-a 

lungul seriilor de falii, crustale, regionale și locale, care afectează atât fundamentul Cretacic, cât 

și stiva de molasă Pliocen-Pleistocenă, activitatea vulcanică din Harghita de Sud, care s-au dirijat 

reciproc, au condiționat definitivarea structurii tectonice de horsturi și grabene. 

Activitatea vulcanică intermitentă cu faze de paroxism a dus la intercalarea în depozitele 

sedimentare a trei nivele de vulcano – sedimente.  

Ca o condiționare a înlănțuirii de evenimente specifice de sedimentare, începând din Dacian, 

s-au format șase strate de ligniți din care stratul I și stratul III prezintă interes economic. Existența 

ligniților, coroborat cu setea de energie a omenirii, au dat ca rezultat apariția reliefului antropic 

în peisajul Depresiunii Baraoltului.  

Manifestările postvulcanice au condiționat formarea unor mineralizații de fier în afara 

limitelor depresiunii, dar care au influențat viața locuitorilor în secolele precedente. O altă 

manifestare a vulcanismului este cea a apariției celor 44 de izvoare de ape minerale carbogazoase, 

care impun în peisaj micromovile de roci carbonatice.  

Tectonica și structura depresiunii, ca factori de condiționare și prin modul în care se reflectă 

în dispunerea și morfologia formelor de relief oferă practic argumentei pentru divizarea 

taxonomică a teritoriului depresiunii în bazine, golfuri ale bazinelor și cuvete. Se diferențiază 

astfel bazinul vestic, bazinul estic, golful Vârghiș, golful Racoșul de Sus, cuveta Bodoș. 

Tot ca un reflex al condiționării geologice se remarcă, dirijarea scurgerii pe cele două direcții 

ale principalelor rupturi ale fundamentului - N-S și V-E respectiv formarea celor două areale de 

confluență, unul în bazinul estic, pe pârâul Baraolt, celălalt în bazinul vestic, pe Olt. 

Elementul petrografic - stratul vulcano-sedimentar superior, de vârstă Pleistocenă, aflată la zi 

în partea de nord și nord-est a depresiunii, a condiționat dezvoltarea aici a unor serii paralele de 

culmi plane, sau ușor bombate, cu înclinare slabă de la nord - est la sud - vest, care se asemănă cu 

un platou vulcanic segmentat de văi. 

Rețeaua hidrogeologică a comunei este formată din râul Vârghiș, (care se varsă în Cormoș, 

la sud de localitate) și aflunții acestuia: Hăghimaș, Telec.  

Râul Vârghiș, Cormoș aparțin bazinului hidrografic al râului Olt. Un alt pârâu din zona este 

Rika, care se varsă în pârâul Cormoș. 

Riscuri naturale 

În zona intravilanelor nu sunt evidente situații de riscuri naturale, inundații, alunecări de 

teren. Albia pârâului Vârghiș este regularizată pe teritoriul intravilan stăbătut, albia fiind adâncă 

cu protecție existentă a malurilor în intravilan.  
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În zona comunei se pot întâmpla, la limita, următoarele dezastre și accidente cu efecte grave1: 

→ Cutremur de pământ (cu epicentrul în zona Vrancea), zona II, gradul 7-8+ pe scara 

Richter care poate produce sinistrați, clădiri avariate, rețele de instalații electrice 

avariate (LEA). 

→ Inundații (pe albia pârâului Vârghiș): la depășirea cotei de inundație: gospodării, parte 

din drumul județean, drumuri locale, străzi, la depășirea cotei de evacuare: gospodării, 

parte din drumul public, stații de transformare, linii electrice, stâlpi electrici. 

→ Accident chimic din incendii în zone industriale și zone de depozitare: posibil nor toxic. 

→ Înzăpeziri: de drum pe traseul DJ 131, în extravilan. 

→ Incendii fără toxicitate chimică: incendii de pădure pe pantele sudice ale Munților 

Baraolt.  

Arii protejate 

Suprafața comunei este separată de păduri, lunci, pârâuri, în jurul cărora s-au construit atracții 

naturale importante. Pârâul Vârghiș care izvorăște din Munții Centrali ai Harghitei, străbătând 

munții Perșani trece prin comună în direcția nord-sud. De-a lungul pârâului, în strâmtoarea de 

stâncă se pot găsi multe atracții naturale, care în prezent sunt arii protajate. Strâmtoarea amintită 

reprezintă astăzi cea mai mare și cea mai cunoscută zonă calcaroasă din Ținutul Secuiesc.  

Datorită elementelor peisagistice bogate, mai ales datorită prezenței pârâului Vârghiș comuna 

dispune de o bogată suprafață de arii protejate. Pe teritoriul administrativ al comunei se pot găsi 

ambele categorii ale terenurilor Natura 2000: în partea de nord a comunei Cheile Vârghiș fac 

parte din Ariile Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) și în același timp 

din Ariile de Protecție Specială Avifauninstice (SPA – Special Protection Areas). De asemenea, 

spre sud, Dealul Homoroadelor cuprinde apropate toată comuna, acesta face parte din categoria 

Ariilor de Protecție Speciale Avifaunistice.  

Pe teritoriul administrativ al comunei se întind două arii Natura 2000 protejate: ROSCI 0036 

Cheile Vârghișului și ROSPA 0027 Dealurile Homorodelor. Zonele naturale protejate Natura 

2000 se suprapun peste teritoriul administrativ și peste intravilanul satului Vârghiș, parțial. 

 

  

 
1 Date de la Administrația Națională Apale Române – Direcția Apelor Olt (2009) 
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Grafic nr. 2: Ariile protejate Natura 2000 situate pe teritoriul comunei 

 
Sursa: natura2000.eea.europa.eu 

ROSCI 0036 Cheile Vârghișului și peșterile din chei 

În timpul epocii de gheață apele pârâului Vârghiș au format un sistem de peșteri și o 

strâmtoare, care în prezent sunt cunoscute sub numele de Cheile Vârghișului (în limba maghiară 

Vargyas-szoros, în limba germană Virghis Klamm) și Peștera Almaș (în limba maghiară Almási-

barlang). Cheile aflate la 12 kilometrii nord de comuă se găsesc la întâlnirea dintre munții Perșani 

și Munții Harghitei, pe teritoriile județelor Covasna și Harghita. Din totalul de 998 de hectare ale 

rezervației naturale, din punct de vedere administrativ 800 de hectare aparțin de comuna 

Merești, iar 198 de hectare de comuna Vârghiș.  Cheile Vârghișului sunt cele mai atractive și mai 

vizitate strâmtori ale Transilvaniei. Cu autoturismul este accesibil din comuna Vârghiș (12 km) și 

Merești (9 km) pe drum forestier (majoritatea turiștilor aleg această rută), dar cu ajutorul altor 

alternative (pe jos, cu bicicleta) este accesibilă din direcția Băilor Chirui (15 km) și a Băilor 

Szeltersz (10 km).   

În strâmtoarea lungă de 4 km, începând din epeca de gheață pârâul Vârghiș a format patru 

sisteme de peșteri. Până în prezent au fost descoperite 125 de peșteri mici (de o lungime de 5-10 

m) și mari (10-1550 de m), care se situează pe 4 nivele (la o înălțime de 5-200 de m) peste nivelul 
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actual al pârâului, iar lungimea lor totală ajunge la 7450 m. Cel de-al cincilea nivel este în curs de 

formare la nivelul actual al pârâului, este un așa numit sistem activ de peșteri. Cea mai mare și 

cea mai cunoscută peșteră este Peștera Almaș sau sub altă denumire Peștera Orban Balazs (vezi 

și denumirile Peștera Mare sau Kőlik). Numărul de cadastru a Peșterii mari este 1200/14, iar 

lungimea ei totală este de 1527 de metri. Sunt cunoscute patru intrări naturale ale peșterii, care 

se deschid la 20 de metrii peste nivelul cursului pârâului. Această peșteră este prima peștera 

descoperită din punct de vedere științific din Ardeal. Alte peșteri mai mari, mai cunoscute sunt 

Peștera Calului sau Peștera Șura Cailor, Pestera Levis, peștera Șura de Piatră, Peștera Activă.   

Flora și fauna extrem de bogată și de rară crește și mai mult caracterul special al Cheilor. În 

ceea ce privește flora găsim multe specii rare sau de multe ori amenințate, cum ar fi brândușa de 

toamnă, papucul doamnei, ciurul zânelor sau irisul. Fauna zonei s-a adaptat de condițiile 

stâncoase, împădurite ale văii , care asigură un habitat adecvat și protecție speciilor care trăiesc 

aici. Sunt prezenți aici ursi, lupi, căprioare, cerbi, mistreți, pisici sălbatice, vidre, dihori, hermelină, 

vipere, diferite specii de pești, precum și 17 de specii de lilieci (liliacul cârn, liliacul cu urechi de 

șoarece, liliacul comun, liliacul cu potcoavă, liliacul urecheat, liliacul de amurg etc.). Calcarul aflat 

în vale a reprezentat pentru mult timp sursă de venit pentru cei care se ocupau de arderea 

calcarului.   

În timpurile istorice, în timpul invaziilor peșterile stâmtorii au reprezentat un bun loc de 

refugiu pentru populația din zonă. Asta dovedesc ruinele zidurilor de apărare aflate la intrarea 

Peșterii Almaș și a Peșterii Gaura Tătarilor. Strâmtoarea a fost desemnată arie protejată în anul 

2000, iar începând din anul 2004 și până astăzi se află sub supravegherea Asociației Speo-

Turistice și de Protecție a Naturii Lumea Pierdută din Baraolt (vezi site-ul Asociației Speo-Turistice 

și de Protecție a Naturii Lumea Pierdută). 

ROSPA 0027 Dealul Homoroadelor 

Dealul Homoroadelor (în limba maghiară Homoródi-dombság) este de asemenea parte a 

rețelei ecologice europene denumită Ariile de Protecție Specială Avifauninstice NATURA 2000. 

Suprafața totală a zonei avifaunistice este de 36.881 de hectare, și se situează pe teritoriul a trei 

județe: Harghita, Covasna, respectiv Brașov. 27,5% din suprafața totală (10.160 de ha) se găsește 

pe teritoriul județului Covasna, din care 90% se află pe teritoriul comunei Vârghiș. După cum 

reiese din cele spuse mai sus teritoriul cuprinde Ariile Speciale de Conservare ale Cheilor 

Vârghișului, având astfel un dublu statut.  

Supraveghetorul teritoriului este ocolul silvic privat din Baraolt, Asociația Speo-Turistică și de 

Protecție a Naturii Lumea Pierdută din Baraolt și Asociația Geopark din Perșani. 
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Pe această arie protejată se găsesc peste 260 de specii de păsări, asigurând posibilitate de 

cuibărire pentru mai mult de 115 de specii. Statutul de protejat a fost meritat în primul rând 

datorită acvilei țipătoare mari (Aquila pomarina), din care numai în jur de două mii de perechi au 

cuib în România, dar se găsesc aici specii cunoscute de păsări cum ar fi acvila țipătoare, zgripțor, 

ereta de stuf, ghionoaia sură, și mai multe specii de ciocănitoare.  

În ultimii ani organele care administrează teritoriul, pe lângă amplasarea de panouri de 

informare, au elaborat și un regulament de ordine în vederea păstrării biodiversității și a 

echilibrului ecologic al zonei. Astfel pe drumurile forestiere și de câmp pot circula cu autovehicule 

cu motoare numai proprietarii parcelelor care se găsesc aici,  iar muncile forestiere, precum și 

vânătoarea și pescuitul sunt legate de condiții severe și clare. Speciile amenințate care trăiesc pe 

deal au parte de o protecție specială: deteriorarea habitatului lor sau deranjarea liniștii poate 

atrage după sine sancțiuni serioase. Toate acestea sunt reglementate de prevederile legilor aflate 

în vigoare.  

3.1.5. Relații în teritoriu 

Aşezarea spaţială a unui teritoriu poate avea o influenţă considerabilă asupra procesului de 

dezvoltare, asupra schimbărilor produse în domeniul economic, social şi cultural. Tocmai de 

aceea, accesibilitatea unei regiuni poate avea consecinţe atât pozitive cât şi negative din punct de 

vedere economic, cultural şi social. În domeniul economic poate avea consecinţe pozitive 

realizarea condiţiilor bune de circulaţie, ceea ce îmbunătăţeşte şansele mobilităţii a locuitorilor 

şi deschide localitatea în faţa investitorilor cât şi în faţa celor care sunt interesaţi de teritoriu din 

alte posibile puncte de vedere. Introducerea unei localităţi în circuitul circulaţiei atrage în mod 

evident după sine şi anumite schimbări culturale, prin care şi societatea locală se va deschide 

către adoptarea schimbărilor venite de dinafară. Având în vedere toţi aceşti factori merită să 

studiem problemele legate de mobilitate şi accesibilitate ale unei regiuni sau chiar ale unei 

localităţi. 

În realizarea condiţiilor optime ale accesibilităţii şi mobilităţii, cea mai importantă problemă 

se leagă de existenţa şi calitatea infrastructurii de circulaţie, astfel încât obiectul studiului nostru 

constituie infrastructura rutieră, feroviară, distanţa de la aeroport cât şi frecvenţa mijloacelor de 

transport.  

Comuna Vârghiș face parte dintre cele 34 de comune ale judeţului Covasna.  

Accesarea comunei Vârghiș pe drumuri publice este posibilă din două direcţii. Dinspre orașul 

Baraolt pe drumul judeţean DJ 131 în direcţia Tălișoara, iar și din direcţia opusă, dinspre comuna 

Ocland (județul Harghita) Vârghiș poate fi atinsă tot pe drumul judeţean DJ 131.  
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Comuna Vârghiș este marcată de situarea la distanță relativ mică față de unul dintre cele trei 

oraşe ale judeţului Covasna, oraşul Baraolt. Distanţa comunei Vârghiș de oraşul Baraolt este de 8 

km, care poate fi parcurs în timp de 10 de minute. Această situare este o oportunitate dat fiind ca 

relaţiile dintre cele două așezări sunt strânse și profunde. 

Această situare deschide perspective comunei, în ceea ce priveşte asigurarea de utilități 

urbane, dezvoltarea de zone de servicii către populaţie, dezvoltarea turismului și a multor alte 

activități complementare celor de la nivelul oraşului, accesul la instituții și servicii publice. 

Comuna este în relaţie directă și cu localități învecinate cu spaţiul ei administrativ, pe raza de 

cca. 15-20 km: Doboșeni, Brăduţ, Tălisoara, Racoșul de Sus, Ocland, Satu Nou. 

Din punctul de vedere al navetei populaţiei către locurile de muncă, localităţile de destinaţie 

principale sunt oraşele Baraolt şi Brașov. În ultima vreme se observă orientarea forţei de muncă 

către Braşov. Accesibilitatea acestor oraşe este importantă din punctul de vedere al accesării 

locurilor de muncă, iar pentru cei tineri oferă posibilităţi de a-şi continua studiile. Legătura 

comunei cu Odorheiu Secuiesc joacă un rol important în primul rând în asigurarea oportunităţilor 

pentru cei dornici de a învăţa mai departe. 

După cum am mai amintit comuna este străbătută de drumul judeţean DJ 131, care în direcţia 

sudică, la comuna Măieriş (judeţul Braşov) se intersecterază cu drumul european E 60, pe care se 

poate ajunge repede (28 km) în oraşul Braşov. Mergând mai departe, tot în direcţia sudică şi 

ajungând pe drumul DN 1/E 60 se poate ajunge la Ploieşti, şi în capitală, Bucureşti.  

Prin comuna Vârghiș nu trece circulaţie feroviară, cea mai apropiată gară se găseşte în 

comuna Agustin (aflat la o distanță de 13 km), iar în județ cel mai aproape de comună gara aflată 

în localitatea Malnaş-Băi asigură locutorilor acces la transportul feroviar. 

Centrele urbane, cele mai apropiate de comuna Vârghiș sunt: 

→ orașul Baraolt - la o distanță de 8 km; 

→ orașul Vlăhița - la o distanță de 38 km; 

→ municipiul Odorheiu Secuiesc - la o distanță de 43 km; 

→ municipiul Sfântu Gheorghe (reședința de județ) – la o distanță de 55 km; 

→ municipiul Brașov - la o distanță de 63 km; 

→ municipiul Miercurea Ciuc - la o distanță de 67 km; 

→ orașul Covasna - la o distanță de 82 km; 

→ municipiul Târgu Secuiesc - la o distanță de 84 km; 

Municipiul București este situat la o distanță de 248 km de comuna Vârghiș. 

Pe figura de mai jos se pot vedea razele de influență ale orașelor din regiune. 
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Grafic nr. 3: Zone de influența orășenești 

 

Sursa: redactare proprie pe baza Google Maps 

În cazul posibilităţii de mobilitate în ziua de azi joacă un rol important folosirea maşinilor 

personale. Din localitățile și comunele zonei, comuna Vârghiș poate fi accesată cel mai ușor cu 

mașina. Problema accesibilităţii şi a mobilităţii nu este importantă numai din punct de vedere 

economic, ci este la fel de important să cunoaştem ce posibilităţi de accesare a sistemului de 

sănătate, a şcolilor, a diferitelor servicii, au locuitorii comunei. Despre posibilităţile de mobilitate 

şi circulaţie se poate trage concluzia că zilnic comuna este în legătură cu oraşele mai importante 

din apropiere.  
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Cel mai apropiat aeroport se află la Târgu Mureș (Aeroportul Internațional ”Transilvania”) la 

o distanță de 141 km, însă după finalizarea construcțiilor de la Aeroportul Internațional Brașov 

(Ghimbav – 62 km) locuitorii comunei vor avea acces la serviciile acestuia în aproximativ 1:05 de 

minute, fapt ce va contribui deosebit de mult la creșterea accesibilității comunei. 

Tabel nr. 1: Distanța localității Vârghiș față de aeroporturile internaționale 

Locația Distanța 
(km) 

Durata călătoriei cu 
autoturism  

Aeroportul Internațional ”Transilvania”, Târgu Mureș 141 2:40 

Aeroportul Internațional Sibiu 170 2:45 

Aeroportul Internațional ”George Enescu”, Bacău 205 3:40 

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”, București 226 3:25 

Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, Cluj Napoca 226 4:00 

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav2 62 1:05 

Sursa: redactare proprie pe baza Google Maps 

Comuna face parte din Grupul de Acțiune Locală Asociația Alutus Regio Egyesület (GAL 

Alutus), care este alcătuită din 13 localități din județul Covasna: orașul Baraolt, cinci comune din 

Depresiunea Baraoltului (Aita Mare, Bățani, Vârghiș, Brăduț, Vârghiș) și șapte din Valea Oltului 

(Arcuș, Bixad, Bodoc, Ghidfalău, Malnaș, Micfalău, Valea Crișului). În total aceste unități 

administrative reprezintă 35 de localități. 

Grafic nr. 4: Teritoriul GAL Alutus Regio 

 
Sursa: www.alutusregio.ro  

 
2 Este un aeroport în construcție la Ghimbav, la o distanță de 12 km de Brașov. 
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3.2. Rețeaua stradală 

3.2.1. Infrastructura rutieră 

Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier și se compune 

din drumuri publice și străzi comunale. Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de 

drumul judeţean DJ 131 de la sud-est spre nord-vest, care leagă orașul Baraolt de municipiul 

Odorheiu Secuiesc, drum aflat în stare medie de exploatare, din timp în timp reabilitat, zona 

drumului se află în proprietatea publică a Judeţului Covasna și în administrarea Consiliului 

Judeţean Covasna. Drumul este semnalizat și marcat corespunzător. Principala arteră de 

circulaţie a comunei Vârghiș o reprezintă acest drum județean. 

Legătură între municipiul Sfântu Gheorghe și comuna Vârghiș se face prin intermediul 

drumului judeţean DJ 131 prin Aita Mare, Belin sau pe traseul drumului național DN 12, Sfântu 

Gheorghe - Miercurea Ciuc și DJ 122 Micfalău - Baraolt - Vârghis, drumuri aflate în stare medie, 

care necesită reabilitări și reparaţii. 

După cum relaţiile de comunicare cu teritoriul înconjurător sunt insuficiente calitativ, situaţia 

nu se prezintă mai bine nici în interiorul localităţilor. În afara drumului judeţean ce traversează 

localitatea pe o lungime de 7,6 km, nu există alte străzi modernizate, doar câteva pietruite.  

Străzile în general nu au un profil transversal corespunzător (lăţime redusă - în unele cazuri 

având o lărgime de 4-5 m). Nu există nici parcaje amenajate, nici pe drumul principal, în aproierea 

obiectivelor mai importante. În comună nu există intersecţii majore, semnificative. 

Modernizarea străzilor interioare zonelor de locuit, inclusiv a intersecţiilor şi construirea 

trotuarelor trebuie să fie o prioritate.  

Calitatea reţelei stradale se prezintă după cum urmează: 

Tabel nr. 2: Detalierea structurii rețelei de drumuri în comuna (m), 2021 

Denumire stradă Lungime (m) 

(pe raza teritoriul comunei) 

din care modernizat (m) 

(asfaltat) 

DJ 131 7600 7600 

DC, din care: 2400 - 

DC 38 2400 - 

Străzi comunale 7059 - 

Drumuri agricole 16200 - 

Drumuri forestiere 19500 10500 

Sursa: evidența locală 
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Tabel nr. 3: Lungimea străzilor în comuna (m) 

Număr de stradă Lungimea tronsonului 

1 84 m 

2 90 m 

3 815 m 

4 32 m 

5 331 m 

6 266 m 

7 61 m 

8 95 m 
9 125 m 

10 611 m 

11 376 m 

12 165 m 

13 81 m 

14 124 m 

15 123 m 

16 129 m 

17 260 m 

18 233 m 

19 166 m 

20 443 m 

21 228 m 

22 582 m 

23 542 m 

24 69 m 

25 61 m 

26 175 m 

27 210 m 

28 138 m 

29 43 m 

30 128 m 

31 273 m 

TOTAL 7059 m 

Sursa: evidența locală 

În comuna Vârghiș lipsesc trotuarele pavate (pe o parte a drumului), pistele de biciclete, 

aliniamente de arbuști. Pe lângă acestea, lipsa locurilor de parcare în fața caselor este o problemă 

din cauza volumului crescut de mașini și a sistemului de șanțuri de drenaj neconstruite. 

Din informaţiile culese  în timpul muncii de teren am aflat că în comună starea drumurilor 

forestiere şi agricole nu este una adecvată, nu pot fi utilizate conform scopului prevăzut, iar din 

cauza lipsei surselor de finanţare nici întreţinerea lor nu este constantă. 

Străzile existente sunt de categoria tehnică II cu două benzi de circulație și respectiv de 

categoria IV cu o singură bandă. Rețeaua secundară de circulație se compune din accesele locale 

cu una sau două benzi carosabile care în general se înfundă sau se racordează la străzile 

principale. 
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Grafic nr. 5: Infrastructura rutieră în comuna 

 

Sursa: redactare proprie pe baza openstreetmap.org 

Figură nr. 1: Rețeaua de drumuri din comuna 

 
Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 
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3.2.2. Transport public 

Transportul public în comună este rezolvat prin autobuze. Navetiștii sunt transportați zilnic 

între Baraolt și Odorheiu Secuiesc, precum și între Sfântu Gheorghe / Brașov și Vârghiș. În 

comuna Vârghiș circulă autobuze cu rute de tranzit, care asigură curse atât în interiorul cât și în 

afara județului. Cursele de autobuz regulate care trec prin comuna sunt redate în următorul tabel: 

Tabel nr. 4: Curse de autobuz, 2021 

A B C Program circulație Zilele de 

circulație Localitatea/ 

autogara 

Loc. 
intermed 

Localitatea/ 

autogara 

Dus Întors 

Plecare Plecare  

Baraolt Vârghiș Odorheiu 
Secuiesc 

09:15 10:39 1,2,3,4,5,6,7 

13:45 15:14 1,2,3,4,5,6,7 

17:45 18:59 1,2,3,4,5,6,7 

Odorheiu 
Secuiesc 

Vârghiș Baraolt 09:15 10:29 1,2,3,4,5,6,7 

13:15 14:29 1,2,3,4,5,6,7 

18:15 19:29 1,2,3,4,5,6,7 

Sfântu 
Gheorghe 

Vârghiș Târgu Mureș 9:25 10:15 1,2,3,4,5 

13:55 14:15 1,2,3,4,5 

17:50 19:15 1,2,3,4,5 

Sfântu 
Gheorghe 

Vârghiș Sfântu 
Gheorghe 

6:00 18:00 1,2,3,4,5 

Odorheiu 
Secuiesc 

Vârghiș Brașov 7:45 15:15 1,2,3,4,5 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor locale și autogari.ro 

Comuna Vârghiş nu dipune de legături feroviare, cea mai apropiată gară se găseşte în comuna 

Agustin, aflat la o distanță de 13 km. 

3.3. Utilizarea teritoriului 

Conform datelor evidențelor locale suprafaţa totală a comunei Vârghiş este de 7051 de 

hectare, din care terenurile intravilane sunt de 166,3 hectare. În comună densitatea populaţiei 

este de 25,11 persoane/km2, pe când la nivel județean această rată este de 60,88 persoane/km2 

(date din anul 2020). 

Zonificarea funcțională existentă relevă un procent covârșitor alocat zonelor de locuit, în 

detrimentul zonelor de instituții publice și servicii, căi de transport, spații verzi, sport și 

agrement. Zonificarea functională exprimă de asemenea lipsa de unități de prelucrare, unități 

ample de servicii publice, instituții publice prea puține. În partea strategică a prezentului 

document trebuie să formulăm măsuri în vederea valorificării terenurilor libere, în scopul 

dezvoltării industriei, a turismului sau a serviciilor.  
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Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent, pe zone funcționale, se 

prezintă astfel: 

Tabel nr. 5: Situația teritoriului cuprinse în intravilanul existent, pe zone funcționale din comuna Vârghiș 

Teren funcţional Suprafaţă (ha) % din totalul 
terenurilor 
intravilane 

Locuinţe şi funcțiuni complementare 112,40 67,59% 

Unităţi industriale şi depozite 6,50 3,91% 

Unităţi agro-zootehnice 13,10 7,88% 

Instituţii şi servicii de interes public 2,00 1,20% 

Căi de comunicație și transport:  

din care: rutier 5,50  3,31% 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 9,65 5,80% 

Construcții tehnico-edilitare 1,00 0,60% 

Gospodărie comunală, cimitire 3,05 1,83% 

Destinație specială 0,00 0,00% 

Terenuri libere 10,65 6,40% 

Ape 2,45 1,47% 

Total intravilan 166,3 100% 

Sursa: Planul General de Urbanism al comunei Vârghiş, 2014 

În Vârghiş, pe terenul Grădinii de Mătase s-a realizat un parc de recreere. Spaţiul verde este 

dotat cu sistem de apă şi canalizare, este amenajat cu alei, drumuri pentru biciclişti, straturi de 

flori şi covor de iarbă. Pe lângă acestea, pentru satisfacerea exigenţelor crescânde ale populaţiei, 

la intrarea parcului a fost ridicată o poartă secuiască, s-au plantat arbuşti ornamentali, 

sempervirescente şi flori, respectiv au amenajat un loc frumos, estetic de joacă. După finalizarea 

proiectului de finanțare prin intermediul căruia a fost amenajat parcul, acesta a rămas în 

paragină, nu este întreținut corespunzător și valorificat în așa fel încât populația locală și turiștii 

să poată beneficia de această infrastructură și de programe organizate în locație.  

Figură nr. 2: Parc central de medie dimensiune în zona centrală a localității 

 

Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 
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Potrivit Institutului Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafața fondului funciar 

din comuna Vârghiș a fost de 7024 ha, dintre care 3625 ha reprezintă suprafața agricolă, iar 

3399 ha suprafața neagricolă. Este de remarcat proporţia ridicată (3031 ha) a suprafeţelor 

împădurite, bogăţie ce poate fi exploatată judicios. 

Tabel nr. 6: Suprafața totală a teritoriului administrativ a comunei Vârghiș, 2007-2014, hectare 

Modul de folosință 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

UM: Hectare 

Total 7024 7024 7024 7024 7024 7024 7024 7024 

Agricolă 3630 3626 3626 3626 3625 3625 3625 3625 

Arabilă 938 938 938 938 938 938 938 938 

Pășuni 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 

Fânețe 1514 1514 1514 1531 1530 1530 1530 1530 

Livezi și pepiniere pomicole 34 30 30 13 13 13 13 13 

Terenuri neagricole total : : : 3398 3399 3399 3399 3399 

Păduri și altă vegetație 
forestieră 

: : : 3031 3031 3031 3031 3031 

Ocupată cu ape, bălți : : : 63 63 63 63 63 

Ocupată cu construcții : : : 110 111 111 111 111 

Căi de comunicații și căi 
ferate 

: : : 150 150 150 150 150 

Terenuri degradate și 
neproductive 

: : : 44 44 44 44 44 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

Aproximativ 42% din suprafața agricolă a comunei era ocupată de fânețe, iar 32% este 

ocupată de pășuni. De asemenea, suprafața arabilă reprezenta 26% din totalul suprafaței agricole, 

iar suprafața livezilor și a pepinierelor pomicole doar 0,4%. 

Dacă ne raportăm la suprafața neagricolă, în comuna Vârghiș, cea mai mare suprafață (89%) 

este ocupată de păduri și altă vegetație forestieră. Aceeași situație se regăsește la nivelul județului 

Covasna, astfel încât suprafața pădurilor și a vegetației forestiere reprezintă 89,2% din totalul 

suprafeței neagricole. 

Căile de comunicații și căi ferate reprezintă câte un procent de 4,4% din totalul suprafeței 

neagricole. Construcțiile, și terenurile ocupate de ape și bălți reprezintă câte un procent de 5,1% 

din totalul suprafeței neagricole. Cel mai mici suprafațe neagricole (1,3%) sunt terenuri 

degradate și neproductive. 

În scopul comparabilității cu celelalte localități din județ, pe următoarele două grafice 

prezentăm datele raportate la o mie de locuitori. Se poate observa, că în această privință comuna 

Vârghiș se evidențiază atât din punct de vedere al terenurilor agricole, cât și al terenurilor 

neagricole.  
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Grafic nr. 6: Suprafața fondului funciar după modul de folosința (hectare/1000 locuitori), 2014 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

Raportat la 1000 de persoane, situația terneurilor neagricole arată următoarea imagine:  

Grafic nr. 7: Terenuri neagricole la o mie de persoane în comuna Vârghiș și în județ în 2014, hectare/1000 
loc. 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

3.4. Locuințe 

Următorul grafic prezintă evoluția suprafeței locuibile în comuna Vârghiș și în comunele din 

județul Covasna, și se poate observa ca cifrele înregistrează o creștere foarte lentă în comuna 

Vârghiș, în anul 2019 ajungând la valoarea de 13,75 de metri pătrați pe locuitor. 
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Grafic nr. 8: Evoluția suprafeței locuibile în comuna Vârghiș și în județul Covasna pe locuitor 1992-2019, 
metri pătrați arie desfășurată 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

Conform următorului grafic numărul locuitorilor pe locuințe a scăzut ușor de la 3,1 la 2,4 în 

comuna Vârghiș în perioada dintre anii 1992 și 2019. 

Grafic nr. 9: Evoluția numărului locuitorilor pe locuințe, comuna Vârghiș, Covasna urban și rural, 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

În perioada 1992-2002 numărul locuințelor existente în comuna Vârghiș a crescut cu un 

procent de 3,7% (de la 694 la 720 locuințe). În anul 2011, numărul locuințelor existente la finele 

anului a fost de 732 locuințe, iar în anul 2019 numărul acestora s-a mărit doar cu 4 unitate (736 

locuințe). 

Numărul total al gospodăriilor din comună în anul 2019 este 736 (date oficiale). 
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Tabel nr. 7: Numărul locuințelor, comuna Vârghiș, 1992, 2002, 2011, 2019 

 1992 2002 2011 2019 

Nr. locuințe 694 720 732 736 

Schimbări față de ultimele date (%)  3,7% 1,7% 0,5% 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

De-a lungul drumului DJ 131 casele, locuințele sunt construite aproape una de cealaltă, pe când 

în zonele periferice casele sunt mai rare, sunt multe terenuri libere, bune pentru construit. 

În ceea ce privește zona de locuit, casele din comună sunt formate din gospodării individuale, 

cu case de locuit unifamiliale, în regim parter, respectiv câteva construcţii de locuinţe colective 

(blocuri) în zona centrală, cu spaţii comerciale la parter. Multe din casele existente sunt 

tradiţionale, prezentând caracteristici particulare şi reprezentând o valoare istorică-ambientală 

însemnată – starea acestora însă este în general rea, fiind realizate din materiale mai puţin 

durabile. De menţionat că valoarea acestora constă nu numai în casa propriu-zisă ci în întreaga 

gospodărie tradiţională, cu construcţii anexă şi auxiliare (garduri şi porţi).  

Figură nr. 3: Case și locuinţe colective (blocuri) în zona centrală 

 

 

Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 
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Dimensiunea medie a locuințelor din comună este constantă, conform statisticilor este de 33,6 

m2, dar se află pe un trend crescător lent. 

Grafic nr. 10: Evoluția suprafața medie pe locuințe, comuna Vârghiș, CV urban și rural, județul Covasna, 1992-
2019, metri pătrați arie desfășurată 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

Evoluția eliberării a autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale pentru 

comuna Vârghiș, respectiv dezvoltarea acestora poate fi vizualizat pe următorul grafic combinat 

în conformitate cu cifrele județului Covasna. Acestea sunt însă date statistice, care nu sunt 

actualizate permanent. Activitatea de construire - reînnoire a fondului construit existent - poate 

fi caracterizată în general și prin numărul autorizațiilor de construire eliberate anual. Cu toate 

acestea, în general, în comuna Vârghiș au fost eliberate mai puține autorizații de construire decât 

în zonele rurale din județul Covasna. 

Grafic nr. 11: Schimbări la autorizații de construire pe clădiri REZIDENȚIALE (autorizații eliberate pe 
suprafața de construire la 1000 de persoane), comuna Vârghiș, județul Covasna, 2002-2019 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 12: Schimbări la autorizații de construire pe clădiri NEREZIDENȚIALE (autorizații eliberate pe 
suprafața de construire la 1000 de persoane), comuna Vârghiș, județul Covasna, 2009-2019 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

În paralel cu autorizațiile de construire eliberate am făcut și un calcul cu privire la evoluția 

numărului locuințelor terminate. Graficul de mai jos arată că cele mai multe locuințe construite 

s-au realizat în anul 1994. 

Grafic nr. 13: Locuințe terminate pe 1000 locuitori, comuna Vârghiș, 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS 

În ceea ce priveşte amenajarea teritoriului, comuna are o situare longitudinală, practic este 

compusă dintr-o singură stradă, este o localitate cu loturi în bandă. Caracteristicile acestui sistem 

de amenajare sunt că loturile înguste, lungi se situează perpendicular cu drumul principal. Odată 

cu creşterea populaţiei satele cu o singură stradă s-au extins treptat, aşa şi în Vârghiş se pot găsi 

mai multe străzi în cruce.  
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3.5. Infrastructura tehnico-edilitară 

În ceea ce privește diferitele elemente ale infrastructurii tehnico-edilitară din Vârghiș, în 

următorul tabel am realizat un rezumat cu principalele caracteristici ale acestora.  

Tabel nr. 8: Echipare edilitară, 2021 

 Lungime 

existent 

Starea Necesitații de 

dezvoltare 

Proporția de 

racordare 

Rețeaua electrica 10.000 m Bună Spre Sărman 600 m. 100% 

Iluminat public 10.000 m Bună  - 

Gaze naturale 8.000 m Bună  35% 

Canalizare 12.500 m Investiție nouă 
neterminată 

- - 

Internet 10.000 m Bună  - 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor locale 

Energia electrică a fost introdusă în comună în anul 1958, iar construirea rețelei de apă și de 

gaze a început în anul 1984 și în anul 1996. Comuna dispune de rețea de telefonie digitală, iar mai 

mult de 200 de gospodării dispun de telefon și acces la internet. 

3.5.1. Alimentarea cu apă 

Accesul la apă potabilă reprezintă o nevoie elementară a omului, calitatea vieții fiind grav  

afectată de absența acesteia.  

În cazul comunei Vârghiș construirea rețelei de apă potabilă s-a realizat în anul 2009 cu 

ajutorul a două programe guvernamentale (FRDS - Fondul Român de Dezvoltare Socială și 

MDRAP – Ministerul  Dezvoltării Regionale și Administrației Publice OG 7). Conform hotărârii 

consiliului Asociația de Dezvoltare Comunitară Aquacov (ADI Aquacov) ar fi trebuit să preia 

operarea sistemului, însă nici până în ziua de astăzi nu există un furnizor care să reglementeze și 

să opereze alimentarea cu apă potabilă în comună. După părerea conducerii comunei debitul apei 

furnizate de stația de epurare nu este suficientă, și nici calitatea nu corespunde standardelor în 

vigoare și condițiilor de potabilitate. Este nevoie urgentă de reabilitarea stației de tratare a apei 

(este necesară suma de 60.000 de euro pentru modernizarea rețelei) deoarece în anul 2021 încă 

nu este rezolvată filtrarea și tratarea apei.   

Sunt cazuri, când chiar și pentru jumătate de zi se oprește alimentarea cu apă, până când 

presiunea în conducte revine în totalitate, astfel majoritatea gospodăriilor din comună îți rezolvă 

în mod individual alimentarea cu apă potabilă (din fântâni). Deoarece apa amintită nu este 

adecvată pentru consum uman este nevoie de intervenții și măsuri. În următoarea perioadă de 

programare îmbunătățirea calității alimentării cu apă va reprezenta pentru conducerea locală o 

noua provocare și în același timp un important proiect de realizat. 
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În prezent conform datelor locale lungimea rețelei de distribuție a apei potabile este de 13.000 

m, iar la nivelul comunei 41% din gospodării sunt racordate la sistemul de apă.  

Graficele următoare arată evoluția lungimii totale (8,8 km; din anul 2019) a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile conform datelor statistice (INSSE), și evoluția cantității de apă potabilă 

distribuită consumatorilor. 

Grafic nr. 14: Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile pe 1000 locuitori, 1992-2019, km 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Grafic nr. 15: Cantitatea de apă potabilă distribuită către consumatori, 2000-2019, mii metri cubi/locuitor 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 16: Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile 2019, mii/zi/locuitor 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Apele uzate provenite din creșterea animalelor sunt evacuate în canalele marginale a 

drumurilor și în cursuri de apă. Apele pluviale sunt colecate în canalele și rigole marginale 

drumurilor și sunt evacuate în cursuri de apă.  

Gospodăriile individuale alimentate cu apă din fântâni individuale au în incintă câte o latrină, 

iar apele uzate menajere sunt descărcate în sol sau în pâraie, care străbat satele componente, 

infectând solul (respectiv pânza de apă freatică, care asigură apa potabilă pentru fântâni). 

3.5.2. Rețeaua de canalizare 

Pentru gestionarea apei menajere în momentul de faţă există doar soluţii individuale, care din 

pricina înmulţirii numărului camerelor de baie reprezintă o gravă sursă de poluare. Camerele de 

baie, WC-urile interioare sunt importante obiecte pentru crearea condiţiilor igienice de zi cu zi, 

însă gestionarea neadecvată a apei menajere poluează în mod direct solul, apa fântânilor, a 

izvoarelor şi a pârâurilor.  

Pentru sistemul de canalizare comuna a primit în anul 2011 finanțare de 80% de la AFM 

(Administrația Fondului de Mediu), însă contractul de finanțare a fost semnat numai în anul 2014, 

pentru că din cauza lipsei unui plan de investiții referitor la un spațiu verde planul a trebuit 

modificat. Finalizarea sistemului de canalizare a fost realizat prin Programul PNDL II (2014-

2020), iar în prezent starea sistemului centralizat de canalizare este nouă însă nu este pusă în 

funcțiune. Până în prezent, sistemul de canalizare nu are un operator. Lungimea simplă a 

conductelor de canalizare din comuna Vârghiș în anul 2021 este de 12.500 m (evidența locală). 

Actualmente, apele menajere din gospodăriile cu instalaţii interioare de apă sunt evacuate în 

fose septice vidanjabile şi puţuri absorbante vidanjabile sau nevidanjabile, apele menajere 

infiltrindu-se în sol, putând polua pânza de apă freatica. 
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Pentru nevoi igenico-sanitare locuitorii fără insțalații interioare de apă folosesc latrine 

vidanjabile. 

Următorul grafic arată lungimea rețelei de canalizare pe un kilometru de rețea de apă 

potabilă (respectiv evoluția lungimii în perioada dintre anii 1992 și 2019) în metri în județul 

Covasna și Harghita, și în zonele urbane și rurale din județ. 

Grafic nr. 17: Lungimea rețelei de canalizare pe un kilometru de rețea de apă potabilă în metri în CV urban și 
rural, județul Covasna și Harghita, 1992-2019, km 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

3.5.3. Alimentarea cu energie  

Alimentarea cu energie electrică în comuna Vârghiș se realizează din Sistemul Energetic 

Național. În localitate nu există zone neracordate la sistemul de distribuție.  

Distribuţia se face printr-o reţea de linii de joasă tensiune montate parțial pe stâlpi din beton, 

parţial pe stâlpi de lemn. 100% dintre gospodării sunt alimentate cu energie electrică. În cazul 

unor necesități (investiții de amploare) se vor amplasa posturi de transformare suplimentare şi 

se va extinde rețeaua existentă.  

Lungimea rețelei aeriene este de 10.000 m, din care 10.000 m dispune de iluminare publică.  

Rețeaua electrică de joasă tensiune existentă este bine dezvoltată cu excepția Văii Sărman la 

care se propune extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică. 

În ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale trebuie amintit că consumatorii 

(gospodării, case private, blocuri de locuințe) sunt dotați cu regulatoare de gaze, precum și cu 

stații de reglare și de măsurare a gazelor. Lungimea simplă a conductelor de distribuție a gazelor 

după fișa localității din anul 2021 este de 8.000 m, iar aproximativ 35% din populație este 

racordată la rețeaua de gaze naturale.  
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Următorul grafic arată lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor pe 1000 locuitori 

în județul Covasna și Harghita, CV urban și rural, între anii 1992-2019. 

Grafic nr. 18: Lungimea totală a conductelor de gaze pe 1000 locuitori, în județul Covasna și Harghita, CV 
urban și rural, 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Rețeaua este în stare bună, iar comunele din zonă nu au o rețea de gaze, deci acesta este un 

avantaj pentru Vârghiș din punct de vedere al dezvoltării economice și al atracției investitorilor. 

Graficul de mai jos arată gazele naturale distribuite consumatorilor, în perioada 2000-2019. 

Grafic nr. 19: Gazele naturale distribuite consumatorilor, în perioada 2000-2019, mii metri cubi/locuitor 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Cu ajutorul următorului grafic am arătat cantitatea de gaze naturale care în perioada 2000-2019 

a ajuns la consumatori. Se poate imediat vedea că începând din anul 2000 cantitatea de gaze 

consumate a scăzut în fiecare an, ajungând de la 408 de metrii cubi până la 152 de metrii cubi în 

anul 2009, de unde se poate observa o stare constantă (în jur de 150 de metrii cubi). Scăderea poate 

avea multiple motive, dintre care amintim schimbările economice, de eficiență și de curs valutar. 

Grafic nr. 20: Cantitatea de gaze naturale distribuite consumatorilor în comuna Vârghiș, în perioada 2000-
2019, mii metri 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

3.5.4. Iluminat public 

Tot din rețeaua de distribuție de joasă tensiune este alimentat și iluminatul public. Lungimea 

totală a rețelei de iluminat public în comună este de 10.000 m, și se extinde pe lungimea drumului 

județean și străzi principale. Odată cu dezvoltarea spațială a comunei, realizarea noilor 

construcții este nevoie de extinderea rețelei de iluminat public în scopul asigurării siguranței 

circulației și sentimentul de siguranță a populației din comună. 

Pentru întreținerea sistemului de iluminat public din comuna Vârghiș a fost contractat o firmă 

privată. Lucrările contractului de concesiune s-a referit la: întreținerea sistemului de iluminat 

public, modernizarea și optimizarea consumurilor energetice din rețeaua existentă și extinderea 

infrastrucurii.  

3.5.5. Telecomunicații 

În momentul de față toți cei trei operatori de telefonie mobilă din România au acoperire în 

comuna Vârghiș, locuitorii putând alege dintre serviciile oferite de companiile Orange, Vodafone 

și Telekom.  

Comuna este echipată și cu centrală telefonică automată digitală. Accesul la televiziunea prin 

cablu și internet, cât și prin satelit, este pusă la dispoziția locuitorilor de firme private (DIGI (RCS 

& RDS), UPC etc.).  
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3.5.6. Gestionarea deșeurilor 

Gestionarea deșeurilor este un subiect important din mai multe puncte de vedere. În primul 

rând, o activitate eficientă de colectare, transportare, depozitare și tratare a deșeurilor menajere 

contribuie la îndeplinirea unor condiții de bază ale sănătății publice. Pe de altă parte, gestionarea 

deșeurilor conduce la menținerea curățeniei publice din comună, astfel aceasta poate deveni mult 

mai atractivă în rândul localnicilor, tinerilor dar și a turiștilor care sosesc să viziteze aceste 

meleaguri. 

În prezent de colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere se ocupă, prin 

contract, cea mai mare firmă din Covasna, care oferă servicii publice de gestionare a deșeurilor, 

firma TEGA SA. Deșeurile sunt transportate din comună o dată pe săptămână în depozitul de 

deșeuri din Sfântu-Gheorghe, iar taxa este plătită de către gospodării. 

De problematica menţinerii în curăţenie a mediului natural şi a gestionării deşeurilor aparţine 

şi întreţinerea şi curăţarea continuă a albiilor râurilor şi a pârâurilor. Condiţia mediului natural 

şi a imaginii generale este deteriorată de hârtiile şi pungile de plastic aruncate în pârâul care 

traversează centrul comunei şi pe malul acestuia. 

3.6. Probleme de mediu 

În acest domeniu se fac referiri privind problemele de calitate a mediului și posibilități de 

menținere a acesteia legat de: cadrul natural, resursele naturale, riscuri naturale, activități 

productive (economice, în general), căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară.  

Pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș se suprapune două arii Natura 2000 protejate: 

ROSCI 0036 Cheile Vârghișului (se desfășoară în zona de nord-vest a teritoriului) și ROSPA 0027 

Dealurile Homorodelor. Zonele naturale protejate Natura 2000 se suprapun peste teritoriul 

administrativ și peste intravilanul satului Vârghiș, parțial. 

Teritoriul comunei Vârghiș este străbătut de cursul pârâului Vârghiș care are un debit relativ 

constant, cursul este continuu, malurile în intravilan (3000 m) sunt regularizare și bine 

întreținute (200 m). 

De-a lungul malului se dezvolta spații verzi, amenajate sau spontane care agrementează întreg 

cadrul urban al zonei centrale. 

Zona industrială este situată în partea de sud și sud-vest a localității Vârghiș. Zona cuprinde 

unități de mică industrie, servicii și depozitare (atelier de tâmplărie, unități ale Transbar, altele). 

Terenurile agricole de pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș sunt terenuri de bună 

calitate, nepoluate, propice pentru diferite culturi agricole. 
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Calitatea factorilor de mediu, apă, aer, sol, subsol și așezări umane este bună, nu există factori 

poluanți la scară mare, industrii puternic poluante, activități care să impieteze asupra factorilor 

de mediu în sensul degradării profunde și ireversibile a calității acestora. 

O problemă serioasă în comună este indiferența oamenilor față de imaginea și depozitarea 

deșeurilor, depozitarea ilegală a deșeurilor și, astfel, deteriorarea gravă a mediului. Se necesită  o 

imagine unitară, și încurajarea oamenilor să păstreze curată fața propriei case, să se amplaseze 

mai multe coșuri de gunoi în locuri publice și să impună sancțiuni dure pentru aruncarea ilegală 

a gunoiului. 

Vulnerabilități pentru zonele din extravilan: 

→ intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele 

tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a 

chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini; 

→ schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților 

agricole ca cositul sau pășunatul; 

→ desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de șes; 

→ cositul în perioada de cuibărire; 

→ distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; 

→ deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii de stârci și ciori); 

→ cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp); 

→ arderea vegetației; 

→ scoaterea puilor pentru comerț ilegal; 

→ folosirea pesticidelor; 

→ reglarea cursurilor râurilor; 

→ electrocutare și coliziune în linii electrice; 

→ practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, mașini de teren; 

→ înmulțirea necontrolată a speciilor invazive; 

→ defrișările, tăierile ras și lucrările silvice, care au ca rezultat tăierea arborilor pe 

suprafețe mari; 

→ tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii; 

→ adunarea lemnului pentru foc; 

→ industrializare și creșterea zonelor urbane; 

→ lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere. 
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Sursele de poluare se vor elimină după: 

→ racordare tuturor gospodăriilor la rețeaua de canalizare menajeră în sistem centralizat;  

→ realizarea tuturor rețelelor edilitare pentru zonele nou incluse în intravilan; 

→ realizarea și organizarea de spații verzi plantate pentru agrement și protecție; 

→ delimitarea orientativă a zonelor protejate și restricțiile generale pentru conservarea lor; 

→ apele uzate provenite din creșterea animalelor nu se vor canaliza în rețea, aceste ape 

uzate vor fi colectate și fermentate în bazine betonate și folosite ca îngrășământ pe 

terenurile agricole; 

→ punerea și menținerea sub control a surselor de poluare a atmosferei; 

→ utilizarea corectă a instalațiilor de depoluare existente; 

→ impunerea autocontrolului emisiilor pentru sursele cu rol determinant asupra calității 

aerului; 

→ eliminarea emisiilor necontrolate și accidentale; 

→ amplasarea noilor obiective potențial poluatoare ale aerului în afara zonelor locuite; 

→ eliminarea din trafic a autovehiculelor a căror emisii de noxe constituie o sursă de 

poluare a atmosferei; 

→ colectarea selectivă a deșeurilor; 

→ recuperarea și refolosirea la maxim a deșeurilor; 

→ reabilitarea termică a clădirilor; 

→ folosirea energiilor alternative. 
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4. VIAȚA COMUNITARĂ-CULTURALĂ 

În cadrul planificării locale analiza individului și a comunității merită o atenție sporită, 

deoarece una dintre cele mai importante baze ale strategiei locale de dezvoltare o reprezintă 

resursa umană. În analiza resurselor umane trebuie luate în considerare principalele indicatori 

demografici, respectiv acele tendințe, care în viitorul apropiat, previzibil, pot influența procesele 

demografice. În cadrul descrierii vieții comunitare din comuna Vârghiș vom mai face referire la 

principalele aspecte ale sistemului de sănătate și la prezentarea aspectelor sistemului 

educațional. De asemenea merită să acordăm atenție și acelor resurse culturale identificate, care 

pe baza experiențelor noastre de pe teren definesc funcționarea actuală a comunității, precum și 

acelea, care poartă un potențial de dezvoltare capabil să influențeze în fond viața comunitară-

culturală a localității analizate. 

4.1. Procese demografice 

Analiza demografică a comunei Vârghiș se concentrează mai ales pe procesele și schimbările 

cantitative, numerice. Analiza se ocupă în primul rând de descrierea proceselor, de abordarea 

substanței acestor schimbări. Analiza detaliată a raporturilor economice, sociale complexe etc. ar 

depăși cadrul prezentului document, de aceea asupra acestora vom reveni numai pe alocuri şi 

numai ca referință. Vom realiza analiza în contextul județului, respectiv în contextul localităților 

din regiunile rurale și urbane din județ, iar în ceea ce privește perioada supusă analizei, ne vom 

concentra în primul rând asupra principalelor schimbări survenite de la Revoluție și până astăzi, 

respectiv până la data țintă a planificării strategiei, anul 2027.  

Suntem conștienți, că analiza evoluției numerice (procesele demografice) în sine, nu ne dau 

răspunsuri exhaustive la un șir de întrebări – cum ar fi referitor la dimensiunea resursei umane 

– nemaivorbind de faptul că aceste schimbări pot fi cauzele, respectiv în acelaşi timp şi efectele 

unor fenomene sociale, economice, psihologice etc. complexe. În acelaşi timp însă cifrele ne pot 

spune foarte multe, pentru că din schimbările intervenite în numărul şi structura populaţiei se 

pot trage concluzii referitoare la „capacitatea de viaţă” a unei comunităţi, forța de atragere a unei 

regiuni sau localităţi date, sau despre perspectiva sa de viitor.  

În graficul de mai jos pe baza datelor statistice (INS) prezentăm evoluția populației cu 

domiciliu în comuna Vârghiș între anii 1992-2020. În perioada examinată populația comunei a 

arătat o scădere continuă, în 28 de ani populația permanentă a scăzut cu peste 350 de persoane, 

ceea ce înseamnă o scădere de aproape 16%. 
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Grafic nr. 21: Evoluția populației după domiciliu, comuna Vârghiș, 1992-2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Conform Recensământului din anul 2011 populația locală a localității Vârghiș a fost 1647 de 

persoane, cu o populație de aproape 99,4% de etnie maghiară. 

Tabel nr. 9: Populația stabilă a comunei conform datelor Recensămintelor, com. Vârghiș, 1977, 1992, 2002, 
2011 

 1977 1992 2002 2011 

Populația totală 2137 1983 1902 1647 

Sursă: Date Recensăminte 

Efectele schimbărilor demografice postcomuniste s-au făcut simțite și în județul nostru, rata 

populației în regiunile urbane și rurale ale județului s-a reorganizat în urma mutărilor masive în 

zonele rurale.  

Pe baza evidențelor Institutului Național de Statistică, de la 1992 până astăzi putem vedea 

evoluția populației după domiciliu în figura următoare. Comparația ne arată că rata scăderii 

populației în comuna Vârghiș a fost de peste 4 mai mare în perioada studiată decât media 

județului. Se vede clar, că de la Revoluție și până în prezent, în comuna nu stă bine la capitolul de 

capacitate de menținere a populației.  
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Grafic nr. 22: Schimbarea populației după domiciliu în comuna Vârghiș și în județul Covasna 1992-2020 (anul 
de baza: 1992) 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Schimbarea numărului de populație poate fi cauzată din două motive, unul dintre motive este 

creșterea sporului natural, calculat din diferența dintre natalitate și mortalitate, iar celălalt motiv 

fiind emigrarea populației. Desigur, aceste două motive sunt întrețesute și aici analizăm efectul 

ambelor motive asupra evoluției numărului populației. 

Evoluția sporului natural se poate citi din compararea indicelor de natalitate și mortalitate. 

În tabelele de mai jos comparăm rata de natalitate și de mortalitate proiectat la o mie de persoane 

între anii 1992 și 2020, indicând și media regiunilor urbane și rurale ale județului.  

Grafic nr. 23: Rata natalității între anii 1992–2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 24: Rata mortalității între anii 1992–2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Prin deducția ratei de natalitate din rata mortalității rezultă sporul natural, care este 

prezentat în următorul grafic. Din figura prezentată se poate vedea că în ultimii 20 ani, sporul 

natural în comuna Vârghiș este negativ, și situația este mult mai nefavorabilă în comparație cu 

întregul județul și cu alte localități.  

Grafic nr. 25: Sporul natural în comuna Vârghiș, 1992-2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Din cele trei grafice se poate deduce că scăderea naturală a contribuit semnificativ la scăderea 

populației, adică numărul deceselor la o mie de persoane a depășit numărul nașterilor în ultimii 

ani și a fost cu mult sub media județului. Acest lucru se datorează și faptului că au emigrat mai 

mult tinerii,  grupul de vârstă care încă nu și-a întemeiat o familie. 

În graficul de mai jos am indicat soldul migrației calculat la 1000 de persoane privind 

mutările din comuna și stabiliri în comună. Pe baza acestei figuri putem observa că rata migrației 

înregistrată la nivel județean arată valori negative, asta însemnând că în fiecare an numărul 

persoanelor care se mută din județ este mai mare decât numărul celor care se stabilesc în județ. 

Se poate observa că numărul celor plecați din comuna Vârghiș cu excepția anilor 1994, 1995, 

1998, 2008, 2011 și 2012 a fost peste numărul celor sosiți. Soldul migratoriu calculat la 1000 de 

persoane explică tendința de diminuare a populației, intensitatea dinamicii fiind elocventă în 

primul rând în anii 2000 și în ultimii ani. 

Grafic nr. 26: Soldul migrației calculat la 1000 de persoane, 1992-2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

În baza figurii se evidențiază un lucru interesant, și anume că echilibrul migrației din comune 

este mai bun decât cel al orașelor din județ (la nivelul orașelor migrația populației este mai mare). 

Atragem atenția asupra faptului că, procesele demografice discutate aici se leagă strâns una de 

cealaltă, sunt cauze reciproce, iar în unele cazuri pot fi chiar consecințele unei alteia. De exemplu 

migrația influențează structura demografică, pentru că în cadrul grupei de vârstă a tinerilor 

dispoziția emigrării este mai mare. Drept consecință a emigrării tinerilor crește rata populației 

vârstnice în cadrul populației, iar acest lucru înseamnă o scădere și din punct de vedere al 

productivității. 
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Referitor la comuna Vârghiș schimbările survenite în structura demografică merită o atenție 

deosebită. În graficul de mai jos urmărim schimbările numărului populației care aparțin de trei 

mari grupe de vârstă (0-14 ani, 15-64 ani, 65 ani și peste). Proporția persoanelor cu vârsta de 

peste 65 de ani a crescut cu 5,4%, de la 13,3% la 18,7%, în timp ce proporția copiilor (0-14 ani) a 

scăzut de la 22,2% la 12,3%. Toate acestea ilustrează fenomenul de îmbătrânire a populației. 

Grafic nr. 27: Structura populației pe grupe de vârstă, 1992-2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Despre schimbările survenite în structura populației pe grupe de vârstă ne oferă o imagine 

mai detaliată comparația dintre cele două piramide demografice prezentate de mai jos. 

Grafic nr. 28: Piramida demografică a comunei Vârghiș, 1992 și 2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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După analiza referitoare la structura demografică urmează analiza distribuției etnice și 

confesionale a populației. În ultimii douăzeci de ani din punct de vedere confesional nu s-au 

semnalat schimbări însemnate. Tabelul de mai jos prezintă diviziunea religioasă și confesională 

în comuna Vârghiș.  

Tabel nr. 10: Diviziune religioasă și confesională în comuna Vârghiș, 2011 

  Persoane Raport (%) 

Ortodox 45 2,8% 

Romano-catolic 89 5,5% 

Reformat 152 9,4% 

Baptist 10 0,6% 

Unitarian 1290 79,6% 

Martorii lui Iehova 3 0,2% 

Luteran 3 0,2% 

Altele 4 0,2% 

non-denominaționali și atei 24 1,5% 

nu există date 27  

Sursă: Date Recensăminte, 2011 

Comparând datele celor trei Recensăminte din ultimele două decenii, se poate observa rata 

stabilă, de 99% a populației de etnie maghiară. 

Tabel nr. 11: Distribuția populației comunei din punct de vedere etnic, com. Vârghiș, 1977, 1992, 2002, 2011 

 1977 1992 2002 2011 

Populația totală 2137 1983 1902 1647 

Român 99 

(4,6%) 

35 

(1,8%) 

36 

(1,9%) 

10 

(0,6%) 

Maghiar 2023 

(94,7%) 

1925 

(97,1%) 

1862 

(97,9%) 

1612 

(99,4%) 

Rroma   15  

(0,7%) 

23 

(1,2%) 

3 

(0,2%) 

0 

(0%) 

Informație nedisponibilă * * * 25 

Sursă: Date Recensăminte, 1977, 1992, 2002, 2011 

Numărul populației de etnie rromă este semnificativă în comuna Vârghiș, ceea ce nu este 

reflectată de datele Recensământului populației. Numărul lor este de 1621 conform datelor 

oferite de SocioRoMap.  
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Tabel nr. 12: Numărul populației de etnie rromă în comuna Vârghiș, 2016 

Numărul 
estimat 

de 
Rromi 

Proporția 
în cadrul 

populației 

Rromi care 
vorbesc limba 

maghiară 
Rezidența romilor în colonii 

Numărul % Numărul Proporția Utilizarea limbii în colonii 

250 15% 250 100% 172 69% 

Român Maghiar Romani 

unii 
(5-20%) 

majoritea 
(>80%) 

nimeni 
(<5%) 

Sursa: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, SocioRoMap, 2016 

În final, în cadrul proceselor demografice vom prezenta datele oficiale referitoare la divorțuri. 

Putem spune că datele înregistrate în comună – cu mici diferențe – arată o situație asemănătoare 

cu restul comunelor din județul Covasna, ceea ce înseamnă în medie 1-2 caz de divorț anual. 

Grafic nr. 29: Divorțuri în comuna Vârghiș și județul Covasna pe 1000 loc, 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Ca o concluzie, în privința proceselor demografice putem enumera următoarele considerente: 

→ Numărul populației comunei a scăzut semnificativ în ultimii 30 ani; 

→ Există un proces de îmbătrânire, crește ponderea populației vârstnice ce atrage atenția la 
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fel încât să satisfacă nevoile populației vârstnice; 

→ Bilanț migrațional negativ; 

→ Migrarea tinerilor (munca în străinătate este deosebit de atrăgătoare pentru tineri); 

→ Populație foarte omogenă din punct de vedere etnic și confesional; 

→ Probleme privind integrarea comunității rrome în viața comunității. 
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4.2. Situația învățământului local 

Principalul pilon al vieții culturale este reprezentat de rețeaua școlară, de biserici, organizații 

civile și fundații. Instituțiile din localități (grădinița, școala, căminul cultural, biblioteca, etc.) pe 

lângă activitatea lor de bază joacă un rol important în organizarea societății locale. Aceste instituții 

funcționează ca noduri informaționale și comunitare în cadrul localității. Instituțiile educaționale 

au un rol important din punct de vedere al comunității. Grădinița și școala – pe lângă activitatea 

pedagogică, educațională – organizează cercurile de copii și tineri, prin intermediul lor atrag părinții 

și bunicii, iar programele și evenimentele organizate pot antrena localitatea întreagă. 

În cele ce urmează prezentăm situația sferei educaționale din comuna Vârghiș din prisma 

datelor statistice oficiale. După școlile de învățământ de bază, tinerii din comunitate își continuă, 

de obicei, educația în liceele din orașele învecinate (Baraolt, Vlăhița, Odorheiu Secuiesc) și 

foloseşte regimul de internat al liceelor respective. Din păcate, nu există date privind nivelul de 

educație a populației, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a lor îşi modifică statutul privind 

reşedinţa din motive ocupaţionale. 

Pe teritoriul comunei Vârghiș se găsește 1 unitate de învățământ pentru învățământ primar și 

gimnazial (Școala Gimnazială „Borbáth Károly" Vârghiș cu clasele I-VIII), la care se adaugă 1 

grădiniță de copii. 

Condiţia de bază a menţinerii instituţiilor de învăţământ este completarea numărului de copii. 

Tabelul de mai jos arată evoluția numărului copiilor și elevilor înscriși în grădinițe și în sistemul 

de învățământ în comuna Vârghiș, pentru anii școlari 2017/2018, 2018/2019 și 2019/2020, 

precum și 2005/2006, 2012/2013 și 2019/2020, în funcție de nivelurile educaționale. 

Tabel nr. 13: Situația numărului elevilor în comuna Vârghiș, 2017-2019 

Denumirea școlii  Localitate Primar Gimnazial 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Școala Gimnazială 
„Borbáth Károly” Vârghiș 

satul Vârghiș 56 53 52 72 62 57 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 

Tabel nr. 14: Numărul de copii înscriși în grădinițe și în instituțiile de învățământ din comuna Vârghiș, 2005, 
2012, 2019 

 2005 2012 2019 

Nr. copiilor înscriși în grădinițe 80 35 26 

Nr. elevilor înscriși în sistemul de învățământ 163 175 109 

Total 243 210 135 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Figură nr. 4: Școala Gimnazială „Borbáth Károly” din comuna Vârghiș 

 
Sursa: Facebook/borbathkaroly.iskolavargyas 

Dintre localitățile situate în Depresiunea Baraolt, comuna Vârghiș este localitatea în care a fost 

inițiată atestat învățământul în limba maternă (primul însemn în această privință datează din 

1582). Chiar și în prezent, limba de predare este limba maghiară. Frecvenţa şcolară se înscrie în 

limite normale pentru zona rurală, fără elemente deosebite. 

În pofida faptului că școala a fost reabilitată în toamna anului 2021, aceasta nu dispune de 

autorizațiile de funcționare necesare, deoarece calitatea apei din sistemul de alimentare cu apă 

este de o calitate foarte proastă. Soluționarea acestei probleme este în curs de realizare. Semnalul 

rețelei de internet și telefonie în interiorul clădirii nu este corespunzătoare, și nici numărul WC-

urilor nu este corespunzător în raport cu numărul de elevi.  

Având în vedere faptul că actuala clădire a grădiniței este foarte învechită și nu a fost 

cunstruită cu acest scop nu satisface nici minimele cerințe de funcționare, astfel cu sprijinul 

Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România se va construi o clădire nouă pentru grădiniță.  

Servicii de after-school și grădiniță cu program prelungit nu sunt accesibile momentan la 

nivelul comunei. 

Datele graficului de mai jos, furnizate de Institutul Național de Statistică prezintă numărul 

instituțiilor de învățământ pe niveluri de educație, raportat la 1000 de locuitori în comuna 

Vârghiș și în județul Covasna, pentru anul de referință 2019. 
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Grafic nr. 30: Numărul instituțiilor de învățământ pe niveluri de educație, pe 1000 locuitori în comuna 
Vârghiș și în județul Covasna, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Din perspectiva sustenabilității sistemului local de învățământ, cea mai importantă problemă 

este numărul redus al copiilor, fiind în scădere permanentă numărul copiilor de vârstă școlară. 

Dacă privim numărul efectiv de elevi din gimnaziile, școlile generale și liceele din județul 

Covasna și din zonele urbane și rurale, putem trage concluzia că numărul de copii a scăzut în 

ultimii 25 de ani cu cel puțin 20%.  

În comuna Vârghiș în sistemul de învățământ a scăzut cu aprox. 40% efectivul de elevi între 

anii 2005-2019. 

Grafic nr. 31: Numărul de copii înscriși în instituțiile de învățământ din comuna Vârghiș și în județul Covasna 
pe 1000 locuitori, 2005, 2012, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 32: Numărul de copii înscriși în grădinițe din comuna Vârghiș și în județul Covasna pe 1000 
locuitori, 2005, 2012, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Grafic nr. 33: Numărul de copii înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) din comuna 
Vârghiș și în județul Covasna pe 1000 locuitor, 2005, 2012, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Grafic nr. 34: Numărul de copii înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special) din comuna 
Vârghiș și în județul Covasna pe 1000 locuitori, 2005, 2012, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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În funcționarea școlii, este esențial să se mențină sesiunile de după-amiază, să fie organizate 

diverse ateliere tematice (de exemplu, orientare profesională, cerc sportiv, orientare muzicală, 

meșteșuguri, IT etc.), care ar necesita specialiști bine pregătiți, pe lângă condițiile de 

infrastructură (unelte, săli, sală de mese). Un neajuns major în educația tinerilor este educația 

vieții conștiente, orientarea profesională bazată pe evaluarea abilităților și competențelor. Din 

păcate, nu există resursele necesare pentru a realiza acest lucru. 

În conformitate cu evidențele școlii locale în anul școlar 2021/2022 numărul resurselor 

umane ale școlii se compune din 18 pedagogi, 2 personal auxiliare și 3 femei de serviciu.. Aceste 

cifre însă, raportat la o mie de persoane nu ating media localităților din mediul rural, așa cum am 

semnalat situația și în graficul următor.  

Grafic nr. 35: Personalul didactic pe 1000 locuitor în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Conform datelor statistice (date din anul 2019) în școala din localitate există 12 săli de clasă și 

17 calculatoare stau la dispoziția elevilor. 

Grafic nr. 36: Săli de clasă (cabinete școlare) pe 1000 locuitori în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 1993-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 37: PC-uri (școlare) pe 1000 locuitori în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2007-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

În afară de cele menționate, echipamentele didactice sunt învechite, trebuie înlocuite și 

dezvoltate continuu pentru a răspunde nevoilor de astăzi (de exemplu, achiziționarea de 

proiectoare, table interactive etc.).  

Instituțiile școlare care au trecut la învățământul on-line din pricina restricțiilor impuse în 

contextul epidemiei cu noul Coronavirus au întâmpinat o situație în care nu există un număr de 

mijloace și echipamente IT de bună calitate prin intermediul cărora să se poate realiza școala on-

line. Astfel, prin intermediul fondurilor disponibile în perioada de programare 2021-2027 trebuie 

asigurate acea infrastructură IT pentru școlile din comuna Vârghiș pe care se poate construi 

învățământul în mediul on-line, și care să faciliteze și adoptarea unor metode de e-educație în 

completarea metodelor clasice de educație.  

Tot de problematica învățământului aparţine şi sportul împreună cu educaţia sanitară. În 

cadrul şcolii educaţia sanitară se accentuează, deși lacunele infrastructurale împiedică 

desfăşurarea predării educaţiei sportive în cadrul şcolii.  

Deși în comună există o sală de sport realizată prin fonduri puse la dispoziție de către 

Compania Națională de Investiții, aceasta este într-o stare degradată, nefiind predată din pricina 

lipsei sistemului de încălzire a clădirii. La nivelul comunei există o cerere pentru un complex 

sportiv care să poată facilita practicarea mai multor ramuri sportive, motiv pentru care în anul 

2021 a fost depusă o solicitare către CNI pentru consolidarea actualei săli de sport și o solicitare 

pentru construire bază sportivă cu teren de sport multifuncțional.  
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Grafic nr. 38: Săli de gimnastică pe 1000 locuitori în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2007-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

4.3. Locații culturale și comunitare, evenimente, personaje 

Principale centre ale vieții culturale și civile din comună sunt bisericile și programele 

organizațiilor civile. Locuitorii comunei Vârghiș beneficiază de o parte de serviciile necesare 

traiului decent.  

La dezvoltarea vieţii culturale ale comunei cât şi la menţinerea varietăţii acesteia contribuie 

sărbătorile şi festivităţile confesionale, activităţile culturale ale instituţiilor de învăţământ, cât şi 

activitatea primăriei şi a oficiului cultural local. 

În comuna Vârghiș se remarcă existența unui centru civic bine conturat, aici fiind concentrate 

cele mai multe dotări și servicii. Enumerăm mai departe acele instituții din comună, care stau la 

dispoziția locuitorilor: primăria, școală, grădiniță, casă de cultură, bibliotecă, poliție, cabinet 

medical general și cabinet veterinar, casă de economii, precum și farmacie. 

Figură nr. 5: Centrul comunei Vârghiș 

 
Sursa: Facebook/borbathkaroly.iskolavargyas 

Dezvoltarea culturală a comunei depinde de nivelul calităţii infrastructurii culturale, de 

starea acesteia şi de activităţile care se desfăşoară în cadrul acesteia.  
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În prezent majoritatea programelor culturale și comunitare sunt găzduite de căminul 

cultural din localitate, deși clădirea căminului cultural a fost reabilitată recent, aceasta ar trebui 

dotată corespunzător în următorii ani (asigurarea sonorizării, dotarea cu echipamente, porturi 

populare etc.). Construirea unei scene în aer liber în grădina din spatele căminului cultural și/sau 

în parcul din comună ar contribui în mare măsură la revigorarea vieții culturale. 

Biblioteca face parte de asemenea din sistemul educațional și cultural, iar în prezent în 

localitatea Vârghiș există două colecții de carte. În cadrul bibliotecii comunale se organizează o 

serie de programe (Ziua Femeilor) și expoziții (artizanale) cu ocazia evenimentelor (întâlnirile 

consătenilor, Ziua națională). În figura de mai jos vom prezenta datele înregistrate de Institutul 

Național de Statistică.  

Grafic nr. 39: Volume existente în biblioteci și volume eliberate pe 1000 locuitori în comuna Vârghiș și în 
județul Covasna, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Grafic nr. 40: Cititori activi pe 1000 locuitori în Vârghiș și în județul Covasna, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Zona Ținutului Păduros este bogată în resurse naturale, în tradiții etnografice, culturale și 

arhitecturale. Plafoanele casetate pictate ale bisericilor și ornamentele interioare pictate (Aita 

Mare, Căpeni, Ormeniș, Vârghiș, etc.) au asigurat sursa de inspirație pentru mobilierul pictat 

tradițional. Tradiția mobilierului pictat din Vârghiș a continuat să existe, astfel a devenit pe 

parcursul timpului una dintre principalele centre din Transilvania unde se confecționează 

mobilier pictat tradițional cu ornamente autentice. 

Familia Sütő (Sütő István) stabilită în localitatea Vârghiș de 16 generații se ocupă cu 

confecționarea mobilierului pictat. Primii doi predecesori ai familiei originari din Filiași, zona 

Odorhei s-au stabilit în localitatea Vârghiș în anul 1568, și au lucrat ca dulgheri și tâmplari la 

reabilitarea și amenajarea castelului Daniel. Recensământul din anul 1627 pomenește familia 

Sütő ca iobagi eliberați. Actuala casă a familiei a fost contruită în anul 1773, a fost ridicată din 

piatră în locul casei vechi din lemn. Familia Sütő practică această artă tradițională moștenită din 

generații în generații și în zilele noastre. Mobilierul pictat poate fi comandat și achiziționat, 

totodată poate fi admirată expoziția permanentă de mobilă pictată în gospodăria familiei Sütő. 

Un alt meșteșugar renumit este Máthé Ferenc Ilonka (1927-2015), sculptor care s-a născut 

în localitatea Vârghiș într-o familie de agricultori cu tradiții. Meșterul a confecționat mai mult de 

800 bucăți de maiuri din lemn (fiecare ornată în mod unicat) care au ajuns în toate colțurile lumii. 

Meșterul contribuie la protejarea tradițiilor locale, astfel în mai multe lucrări a cuprins obiceiurile 

balurilor de Crăciun și de Anul Nou din localitatea Vârghiș. Lucrările sale sunt ornate prin 

folosirea exclusivă a motivelor locale și secuiești. Candelabrele sculptate din lemn pot fi întâlnite 

în 27 biserici din Transilvania. Cea mai mare piesă de acest gen se află în biserica din Vârghiș, are 

un diametru de 3,5 m și cântărește 216 kg. Stâlpurile funerare de lemn sculptat realizate de 

meșter pot fi întâlnite în mai multe cimitire din Transilvania și Ungaria. 

Faima localității Vârghiș a fost îmbogățită pe parcursul timpului de mai mulți sculptori și 

pictori după cum urmează: Sütő István, Máthé Ferenc Ilonka, Veress Miklós - pictor, Sütő Gábor, 

Török Imre, Borbáth Sándor, József Gellért, Dimény Dániel - sculptori, Soós Emma – artizan de 

mobilă pictată și Máthé Julianna – artizan de țesături tradiționale secuiești. 

În privința tradițiilor locale și al artizanatului trebuie să mai amintim că zona Baraolt și în 

cadrul acesteia localitatea Vârghiș și împrejurimile sale sunt foarte bogate în mituri și legende. 

Pe deasupra această zonă se remarcă și în cadrul Ținutului Secuiesc ca fiind teritoriul în care s-au 

conservat în modul cel mai strict obiceiurile și meșteșugurile populare. 

Comuna este renumită și datorită arderii varului și arderii cărbunelui, încă din anul 1800 

cariera de calcar se afla în proprietate publică, pe terenul composesoratului, unde fiecare locuitor 

avea posibilitatea să ardă varul în schimbul unei plăți. Până la naționalizarea din anul 1948 

gestionarea efectivului de var s-a desfășurat în două secțiuni: pregătirea varului (pentru ardere) 

și valorificarea produsului finit. 
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Cariera de calcar a fost naționalizată de regimul comunist în anul 1948, după care 

exploatarea oficială s-a realizat cu acordul consiliului popular, însă mulți s-au ocupat din când în 

când cu arderea varului în secret în pădurile din apropiere. În anul 1970 o familie din localitatea 

Vârghiș a obținut autorizație pentru exploatarea calcarului și arderea varului, astfel au fost 

singurii din localitate care au putut desfășura exclusiv această activitate. Concurența cea mai 

mare a fost asigurată de activitatea producătorilor din Merești, totodată s-au făcut exploatări 

semnificative de calcar și la Turia, Sândominic, Voșlobeni și în apropiere de Turda. Arderea 

varului reprezintă și în zilele noastre o activitate familială: astfel la activitatea de ardere a varului 

participă familii mari întrunite din interes economic. 

În comuna Vârghiș principalele probleme comunitare formulate de cei intervievați sunt cele 

legate de lipsa locurilor de muncă și cele legate de populația de etnie romă (comparativ cu 

datele statistice înregistrate există o numeroasă comunitatede etnie romă în localitatea). Conform 

opiniilor formulate reiese că populația de etnie romă cauzează probleme în siguranța publică, în 

sănătatea publică și nu respectă proprietatea privată. Conform relatărilor populația de etnie romă 

se integrează dificil în viața comunității, nu are pregătire profesională, copii nu frecventează 

școala, dar solicită ajutoarele sociale. Am aflat de asemenea că problema populației de etnie romă 

este atât de accentuată în localitate că în unele cazuri (de exemplu cu ocazia organizării zilelor 

localității, organizarea de baluri) reprezintă un factor obstructiv. Aceste fenomene contribuie de 

mai multe decenii la distrugerea vieții comunității, iar procesul de integrare este o problemă care 

nu se rezolvă de la o zi la alta, dar aceste probleme nu pot fi mușamalizate, trebuie găsite soluțiile 

adecvate pentru rezolvarea lor. Va fi nevoie de implementarea unor programe de integrare, de o 

strategie operativă și eficientă, care să asigure soluționarea problemelor pe termen lung. 

Concluzionând cele de mai sus putem afirma că deși se observă slăbirea cooperării la nivel 

local, în anumite zone din localitate mai există strânse legături de colaborare între vecini, prieteni, 

rude, totodată și în cadrul anumitor colectivități de lucru (de ex. școală) încrederea este mare. 

Persoanele intervievate au afirmat de asemenea că din cauza lipsei locurilor de muncă mulți 

tineri părăsesc localitatea. De multe ori nu numai tinerii dar și persoanele mai în vârstă sunt 

constrânși să părăsească temporar (sau permanent) localitatea pentru a găsi un loc de muncă. 

Acest fenomen poate afecta ambele categorii de vârstă în cazul în care trebuie să emigreze pentru 

o perioadă mai îndelungată persoanele care au deja copii. 

Este foarte important ca pe parcursul planificării strategice să se creeze un mediu favorabil 

care să stimuleze lansarea unor afaceri care pot contribui la întărirea comunității. 
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4.3.1. Patrimoniul cultural, entități culturale 

Un punct de bază în ceea ce privește dezvoltarea localității este existența patrimoniului 

construit, care trebuie valorificat în mod durabil cu scopul competitivității comunei și a 

comunității. 

Pe teritoriul comunei se află mai multe monumente istorice și valori civice. În următorul tabel 

vom prezenta elementele patrimoniului construit din comună: 

Tabel nr. 15: Monumente istorice în comuna Vârghiș 

Nr. crt. 
din Lista 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

 
527  

 

CV-II-a-B-
13312  

Ansamblul bisericii 
de lemn "Sf. 
Arhangheli"  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

16  sec. XIX  

 
528  

 

CV-II-m-B-
13312.01  

Biserica de lemn 
"Sf. Arhangheli”  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

16  1807  

 
529  

 

CV-II-m-B-
13312.02  

Clopotniţă de lemn  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

16  sec. XIX  

 
530  

 

CV-II-m-B-
13313  

Casă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

80  sec. XVIII  

 
531  

 

CV-II-m-B-
13314  

Casă de zid  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

99  1773  

 
532  
 

CV-II-a-B-
13315  

Gospodărie 
ţărănească  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
533  
 

CV-II-m-B-
13315.01  

Casă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
534  
 

CV-II-m-B-
13315.02  

Şură  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
535  
 

CV-II-m-B-
13315.03  

Hambar  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
536  
 

CV-II-m-B-
13315.04  

Fântână cu 
cumpănă  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
537  
 

CV-II-m-B-
13315.05  

Poartă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

106  1873  

 
538  
 

CV-II-m-B-
13316  

Castelul Daniel  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

205  sec. XVI, transf. 
ext. 1670, 
1723, 1850, 
1930  

 
539  
 

CV-II-m-B-
13317  

Casă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

348  1868  

 
540  
 

CV-II-m-B-
13318  

Casă de lemn şi 
poartă  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

396  1879 (casa), 
1910 (poarta)  
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Nr. crt. 
din Lista 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

 
541  
 

CV-II-m-B-
13319  

Casă şi şură  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

451  înc. sec. XX  

 
542  
 

CV-II-m-B-
20310  

Casă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

525  1920  

 
543  
 

CV-II-a-B-
13320  

Gospodărie 
ţărănească  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

553  1874  

 
544  
 

CV-II-m-B-
13320.01  

Casă cu cerdac  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

553  1874  

 
545  
 

CV-II-m-B-
13320.02  

Gard şi poartă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

553  1874  

 
546  
 

CV-II-m-B-
13321  

Casa de lemn Tóth 
Mihály  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  1844  

 
547  
 

CV-II-a-A-
13322  

Gospodărie 
ţărănească  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  sec. XVIII - XIX  

 
548  
 

CV-II-m-A-
13322.01  

Casă  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  1773  

 
549  
 

CV-II-m-A-
13322.02  

Şură  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  sec. XVIII - XIX  

 
550  
 

CV-II-m-A-
13322.03  

Hambar  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  sec. XVIII - XIX  

 
551  
 

CV-II-m-A-
13322.04  

Fântână cu 
cumpănă  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  sec. XVIII - XIX  

 
552  
 

CV-II-m-A-
13322.05  

Poartă de lemn şi 
gard  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

559  sec. XVIII - XIX  

 
553  
 

CV-II-a-B-
13323  

Gospodărie 
ţărănească  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

568  1820  

 
554  
 

CV-II-m-B-
13323.01  

Casă de lemn  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

568  1820  

 
555  
 

CV-II-m-B-
13323.02  

Poartă de lemn  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

568  1820  

 
556  
 

CV-II-a-B-
13324  

Ansamblul 
conacului Imecs  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

608  

 
557  
 

CV-II-m-B-
13324.01  

Conacul Imecs, azi 
locuinţă  

sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

608  1779  

 
558  
 

CV-II-m-B-
13324.02  

Şură cu grajd  sat VÂRGHIŞ; 
comuna VÂRGHIŞ  

608  1843  

Sursa: patrimoniu.ro 
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Monumente istorice sunt bunuri imobile, construcții și terenuri semnificative pentru istoria, 

cultura și civilizația națională și universală.  

În afara acestora, prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna, au fost puse sub protecție 

provizorie un număr însemnat de obiective, astfel: 

→ Ruinele bisericilor romanice și gotice târzii – Vârghiș în apropierea castelului Dániel, 

pe terenul comunității reformate; 

→ Casa „Máthé” – Vârghiș, nr. 442; 

→ Casa „Sütő” - Vârghiș, nr. 444; 

→ Gospodărie ţărănească, casă de lemn, casă mică, şura, gard cu poartă, fântână cu 

cumpănă - Vârghiş, nr. 603; 

→ Biserica unitariană – Vârghiş; 

→ Monumentul eroilor din primul război mondial – Vârghiş în centru; 

→ Zona bisericii unitariene – Vârghiş; 

→ Vechiul cimitir ortodox – Vârghiş; 

→ Cimitirul comun – Vârghiş; 

→ Parcul Castelului Dániel – Vârghiş; 

→ Locul fostei biserici ortodoxe – Vârghiş în curtea şcolii generale. 

4.3.2. Societatea civilă 

Un rol important în viața culturală a comunei îl au organizațiile neguvernamentale și grupurile 

informale. Având în vedere faptul că există cinci organizații diverse care organizează activ viața 

culturală, activitățile de tineret, sportive și religioase, cei intervievați au relatat despre o bogată 

și diversificată activitate culturală și comunitară. 

Organizarea vieții comunitare este importantă nu numai cu ocazia marilor evenimente ci și în 

zilele cotidiene. În cadrul unei localități acest rol este îndeplinit de organizațiile 

neguvernamentale, în acest mod locuitorii pot simți avantajele apartenenței de o comunitate.  

Cele mai importante organizaţii non-guvernamentale sunt: 

→ Asociația Cultural Sportivă „Rika” Vârghiș; 

→ Asociația Următorii de Stele - Csillagkövetők; 

→ Asociația de Tineret Dávid Ferenc din Vârghiș (VADFIE); 

→ Asociația Tinerilor Din Vărghiș - Vargyasi Fiatalok (VIFI); 

→ Asociația Femeilor Unitariene din Vârghiș; 

→ Asociația Crescătorilor de Animale Com Vârghiș. 
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Asociația Culturală și Sportivă „Rika” are obiective în domeniul cultural cum ar fi 

organizarea unor programe de dezvoltare a creativității destinate tinerilor și copiilor, dezvoltarea 

spiritului comunitar, asigurarea diverselor programe de recreere, pe de altă parte se ocupă cu 

dezvoltarea și sprijinirea vieții sportive. Scopul asociației este sprijinirea echipei locale de fotbal 

și finanțarea acesteia. Momentan nu funcționează echipa de fotbal, iubitorii de sport se 

deplasează la Baraolt unde funcționează și școală sportivă.  

În domeniul cultural își desfășoară activitatea și Asociația de Tineret Dávid Ferenc din 

Vârghiș (VADFIE) și Asociația Următorii de Stele - Csillagkövetők, datorită acestora ofertele 

culturale sunt bogate. Prima dintre acestea – fiind filiala Asociației Naționale de Tineret Dávid 

Ferenc (ODFIE) – are deja un trecut generos, poate participa în mai multe programe, și astfel 

organizează o serie de evenimente variate destinate tinerilor (și nu numai).  

Tinerii din localitate pot alege din următoarele evenimente organizate de aceste asociații:  

• Performanțe artistice (recitare) și baluri (carnavale, baluri destinate femeilor, etc.), 

• Cluburi de dans (performanțele grupurilor de dans popular), 

• Conferințe pentru tineret,  

• Întâlnirile grupurilor de teatru amator,  

• Zilele localității, 

• Zilele renascentiste (în grădina castelului Dániel – cu participarea husarilor și cu 

performanțe – eveniment de 2 zile),  

• Zilele Culturale ale Depresiunii Baraolt (în organizarea Asociației Culturale Gaál Mózes), 

• Comemorări festive, 

• Evenimente organizate în colaborare cu școala (grădinița locală), etc. 

Asociația VADFIE și Asociaţia Gondviselés, organizeză numeroase programe comune în 

Vârghiș, sprijinind familiile defavorizate, persoanele în vârstă și copiii. Printre programele 

organizate se numără prelegerile privind prevenția în domeniul consumului de alcool, despre 

utilizarea corectă a rețelelor de socializare, etc. iar în anul 2021 au reușit să acorde un sprijin de 

20.000 de lei pentru Spitalul din Baraolt, și fiecare medic de familie, școală și grădiniță din Ținutul 

Păduresc cu vitamine (2500 de copii/150 lei).  În afară de cele menționate, cele două asociații 

organizează tabere de clacă, prin intermediul cărora se acordă persoanelor în vârstă rămase 

singure (tăierea lemnelor, curățenie), organizează programul pâinii (asigură pâinea zilnică 

pentru familiile cu 5 copii) și acordă calculatoare second-hand pentru familiile nevoiașe. În acest 

fel au contribuit la ajutorarea a circa 16 familii în perioada din pandemie când învățământul s-a 

desfășurat în mediul online.  
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Asociația Tinerilor Din Vărghiș – a fost înființată în luna decembrie a anului 2017, și este 

cunoscută și sub denumirea de VIFI, această organizație înainte de pandemia a realizat 

numeroase programe pentru tineretul local, printre care se numără programul organizat cu 

ocazia zilei Recoltei, sau baluri. Printre planurile de viitor apare organizare de noi programe, în 

scopul revigorării activităților pentru tineret și organizarea zilelor localității.  

Reprezentanții asociaților de tineret (VADFIE și VIFI) pe parcursul elaborării strategiei au 

afirmat că organizarea diferitelor programe (baluri, ziua comunei) este un risc din pricina unor 

persoane din comunitatea rromă din localitățile Doboșeni și Jimbor, care perturbă buna 

desfășurare a acestor programe.   

Asociația Femeilor Unitariene din Vârghiș organizează activitatățile sale sociale și culturale 

dintr-un buget limitat, din surse proprii. Se confruntă cu probleme în recrutarea noilor membri 

(tineri) și ai voluntarilor, astfel organizarea evenimentelor întâmpină dificultăți. Există însă 

posibilități pentru dezvoltare care reflectă că este nevoie de organizarea unor evenimente 

comunitare de amploare care pot atinge mai multe grupuri țintă prin activitățile desfășurate 

(clubul mamelor tinere, clubul tinerilor căsătoriți, programe familiale, etc.). 

În comună există mai multe persoane care formează serviciul pompierilor voluntari, iar 

localitatea dispune de o remiză PSI. 

Activităţile desfăşurate în cadrul acestor organizaţii şi iniţiative civile joacă un rol important 

în formarea comunităţii prin organizarea programelor variate, mai ales pentru copii, tineri, femei 

şi pentru cei interesaţi de programe culturale. Pe lângă aceste organizaţii trebuie să amintim şi 

de Asociaţia Crescătorilor de Animale Com Vârghiș având o însemnătate mai ales din punct 

de vedere economic. 

Cele mai multe organizaţii non-guvernamentale îşi finanţează activităţile din fonduri interne 

dar de foarte multe ori între aceste organizaţii există relaţii strânse, şi o colaborare eficientă care 

la rândul lor contribuie la succesul diferitelor programe iniţiate şi organizate de acestea. 

În privința vieții comunitare o problemă reală este reprezentată de emigrarea tinerilor (în 

principal în Suedia, Anglia și Austria), către orașele din apropiere sau către occident. Conform 

opiniilor decidenților locali, menținerea tinerilor în comună se poate realiza prin intermediul 

unor întreprinderi locale eficiente, care asigură locuri de muncă atractive, competitive. 

În trecut viața culturală și comunitară din comuna Vârghiș a fost mult mai activă. Actualmente, 

restricțiile impuse în contextului pandemiei cu COVID-19 de mai mult de un an fac imposibilă 

organizarea evenimentelor comunitare, care își pun amprenta în mod negativ pe societatea și 

comunitatea locală. 
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În ceea ce privește viața cultural-comunitară din comună, sintetizând informațiile și 

experiențele culese pe teren putem concluziona că în comuna Vârghiș există un spirit comunitar 

solid, este o comunitate solidară, care construiește în special pe valorile și tradițiile locale. 

Localități înfrățite 

Comuna Vârghiș are mai multe localități înfrățite din Ungaria, printre care se numără Vésztő, 

Pápakovácsi și Szabadszállás.  

În cadrul parteneriatului cu localitățile din străinătate, anual se fac vizite reciproc, prietenești, 

între familii, schimb de experiențe între primării pe linie de turism, de mediu și manifestări 

cultural-sportive. 

4.3.3. Oportunități de recreație, sport 

Odată cu dezvoltarea unui stil de viață sănătos, există, de asemenea, o cerere tot mai mare față 

de facilități și servicii sportive, care sunt în prezent foarte rare la nivelul comunei.  

De fapt nu putem vorbi de o viață sportivă activă în localitate deoarece copii sunt nevoiți de 

multe ori să se deplaseze în localitățile vecine în vederea practicării sporturilor, totodată sala 

sportivă existentă nu este funcțională deoarece nu are sistem de încălzire și starea clădirii s-a 

deteriorat. Locul desfășurării evenimentelor sportive este terenul de fotbal aflat în proprietatea 

comunei, acesta se află în gestionarea Asociației Culturale și Sportive „Rika” pe o perioadă de 25 

de ani. Și sala mică a școlii generale asigură condiții pentru practicarea baschetului. 

Alte tipuri de activităţi sportive nu se practică la nivel de comună. În momentul de față, 

oportunitățile de recreere și sport sunt foarte limitate comparat cu nevoile localnicilor din toate 

grupele de vârstă. Pentru a găsi un loc de distracție la sfârșit de săptămână, trebuie să viziteze 

una dintre satele sau orașele din vecinătate (orașul Baraolt). 

La nivel comunal se necesită achiziționarea de echipamente sportive, amenajarea unui teren 

de sport, reabilitarea clădirii sălii de sport și amenajare de spații pentru activități de petrecere a 

timpului liber și socializare pentru tinerii din Vârghiș. În parcul din Vârghiș se poate amenaja 

teren de street workout, scenă în aer liber pentru a facilita viața culturală, counitară și sportivă.  

Pe lângă acestea, trebuie dezvoltată și infrastructura sportivă școlară prin construirea unei 

teren teren de minifotbal cu gazon artificial.  

Profitând de resursele locale, se pot amenaja trasee de ciclism, în scopul dezvoltării 

infrastructurii sportive. 
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Figură nr. 6: Sală de sport în comuna Vârghiș 

 
Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 

4.3.4. Viața religioasă 

Din perspectiva apartenenței la cultele religioase, populația comunei Vârghiș prezintă o 

structură omogenă. Astfel, conform Recensământului efectuat în anul 2011, la nivelul comunei 

Vârghiș predomină apartenența la religia unitarian, 78,3% (1290 persoane) din totalul populației 

comunei fiind adepta acestei religii. Ponderi semnificative din totalul populației stabile în anul 

2011, au fost înregistrate de asemenea la nivelul populației de religie reformat 9,2% (152 

persoane), romano-catolic 5,4% (89 persoane) și de ortodox 2,7% (45 persoane). 

Grafic nr. 41: Structura populației comunei Vârghiș în funcție de apartenența la cultele religioase, 2011 

 

Sursă: Date Recensăminte, 2011 
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În localitatea Vârghiș găsim bisericile celor patru confesiuni (unitarian, reformat, romano-

catolic și ortodox), totodată se află și o casă de rugăciune baptistă. 

Conform cercetărilor efectuate de Dr. Borbáth Károly, „prima biserică", a comunei a fost mica 

capelă romano-catolică construită în prima parte a secolului al XI-lea. De aici au pornit preoții 

să slujească enoriașii din localitățile învecinate. În acel timp localitatea Vârghiș a devenit un 

așezământ semnificativ. Istoria satului se transformă în perioada de reformare. Astfel 

comunitatea unitară romano-catolică se convertește la religia unitariană în anul 1567. Locuitorii 

din Vârghiș consideră această dată ca și data fondării bisericii unitariene în localitate (în acel an 

biserica și parohia din zona de jos, precum și școala au intrat în proprietatea bisericii unitariene). 

În acel loc a funcționat timp de 246 ani (până în anul 1813), după care ca urmare a hotărârii 

consiliului local au demolat construcția și au ridicat la locul actual noua biserică, noua parohie, 

școala „confesională" și căminul maestrului de capelă. Patronul comunei în acel timp a fost familia 

Dániel. 

Preotul unitarian a afirmat că în zilele noastre într-un cadru globalizat și orientat către profit 

este destul de greu să păstreze echilibrul enoriașilor, astfel chiar și biserica este nevoită să 

„schimbe strategia”, însă încearcă să asigure comunității morală creștină, conștiință națională și 

o educație orientată spre familie. Pandemia  afectat negativ participarea la slujbe, o proporție de 

10-20% din locuitorii comunei participă la acestea.   

Biserica reformată a existat începând din primii ani ai secolului al XVIII-lea, când se afla sub 

patronatul lui Dániel István, judecător principal din zona Odorhei. Conform recensământului 

bisericesc din 1766, biserica reformată din Vârghiș a avut ca membrii 36 de bărbați și 27 de femei. 

Biserica fără turn din localitate a fost construită în anul 1846. Planurile bisericii actuale au fost 

realizate gratuit de arhitectul Makovecz Imre din Budapesta. Piatra de temelie a bisericii a fost 

depusă de către episcopul Csiha Kálmán la data de 31 mai 1997, și astăzi biserica reformată face 

parte din patrimoniul construit al localității.  

Biserica romano-catolică construită în secolul al-XIII-lea a fost reconstruită în stil gotic în 

cursul secolului al XV-lea, iar în anul 1800 a fost demolată. Comunitatea romano-catolică a 

construit o capelă în anul 1998. Piatra de temelie a acesteia a fost depusă în al 18-lea an al 

activității papei Ioan Paul al II-lea, în anul 1997. Capela a fost inaugurată și sfințită în anul 1998 

de către arhiepiscopul Dr. Jakubinyi György, de atunci în fiecare a treia duminică din lună și la 

marile sărbători se țin slujbe în această capelă sfințită pe numele Sfântului Anton.  
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4.4. Sistemul social și de sănătate local 

Sistemul de sănătate local 

Accesibilitatea şi formarea sistemului de asistenţă sanitară determină în mod fundamental 

nivelul de trai şi starea generală a sănătăţii populaţiei. În comuna Vârghiș serviciile sanitare sunt 

asigurate de un singur medic.  

Baza materială a serviciului sanitar este asigurată printr-un cabinet medical permanent 

pentru medicină de familie. Pentru celălalte servicii medicale de specialitate, locuitorii comunei 

sunt obligaţi să se deplaseze la oraş. În oraşul Baraolt şi la Sfântu Gheorghe, locuitorii comunei 

Vârghiș pot beneficia de serviciile oferite de cele două spitale existente precum şi de alte servicii 

de sănătate specializate. Ambulanţa din Baraolt ajunge în circa 10 de minute în centrul comunei, 

iar din Sfântu Gheorghe în aproximativ 60 de minute. 

La nivel de comună există un dispensar veterinar cu un medic, și o farmacie. 

Asistenţa de medicină generală este complementară de serviciul de îngrijire medicală la 

domiciliu desfăşurat de Fundaţia Creştină Diaconică din 2005, activitatea vizând mai ales 

oferirea ajutorului social, dar include şi servicii sanitare complementare.  

În comună nu există cabinet stomatologic. 

Pe următorul grafic se poate urmări situația unităților sanitare pe o mie de locuitori, 

comparând datele cu regiunile urbane și rurale ale județului Covasna. În conformitate cu datele 

INS din 2019 proporţia medicilor pe 1000 de locuitori este de 0,56 medici pe 1000 de persoane, 

o valoare care este mai mare decât mediei naţionale calculată pe regiunile rurale, care este de 

0,39 medici / 1000 de locuitori. 

Grafic nr. 42: Unități sanitare la o mie de persoane în comuna Vârghiș și în județ în 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Graficul de mai jos arată numărul personalului medical raportat la o mie de persoane în 

Vârghiș și în județ. Pe baza datelor statistice în anul 2019 în comună a fost 1 medic de familie și 2 

farmacisți. 

Grafic nr. 43: Numărul de personal medical raportat la o mie de persoane în comuna Vârghiș și în județ, 2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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La fel ca în domeniul medical și pe plan social ar fi nevoie de serviciu de prevenție, pentru a 

putea identifica persoane si copiii aflați în situație de risc. Ar fi bine, dacă fiecare localitate ar 

putea gestiona problemele sociale pe plan local, iar locuitori ar avea la dispoziție pe loc serviciul 

de sprijin. Luând în considerare tendința de îmbătrânire a populației ar fi importantă dezvoltarea 

asistenței pentru bătrâni în formă organizată, iar pentru persoanele cu handicap, care nu sunt 

institualizați înființarea unui centru de zi.  

Din punctul de vedere al asistenței sociale ca vârstnicii, tinerii, persoanele cu dizabilități, 

familiile în situaţie nefavorabilă, membrii minorităţilor etnice necesită o atenţie sporită. În 

momentul de faţă sistemul de asistenţă socială cuprinde numai anumite grupuri sociale, datorită 

activităţii referitoare la îngrijirea medicală la domiciliu desfăşurate în cadrul Fundaţiei Creştine 

Diakonia. 

În privința sistemului social se remarcă în special activitatea clubului pensionarilor. Biserica 

unitariană asigură clădirea pentru desfășurarea activităților clubului. Membrii acestuia se 

întâlnesc în fiecare săptămână, discută evenimentele petrecute în timpul săptămânii, problemele 

ivite și încearcă să identifice soluțiile pentru rezolvarea acestora. Deseori aceste întâlniri sunt 

îmbogățite cu diverse programe cum ar fi cântec, recitare, totodată se țin și sărbătorile (advent, 

Crăciun, Anul Nou, Zilele Naționale). În unele cazuri se efectuează vizite și la alte cluburi de 

pensionari, astfel bunele practici dobândite pot fi implementate în viitor. Clubul organizează de 

asemenea diverse programe în favoarea comunității, sărbătoresc zilele de naștere ale membrilor, 

petrecând clipe plăcute împreună, astfel acest club joacă un rol foarte important în viața 

oamenilor de vârsta de treia (și nu numai).  
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5. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI PROCESE ECONOMICE 

5.1. Geografie economică - context și resurse  

Analiza economică a comunei Vârghiș impune analiza situării localității, respectiv analiza 

mediului economic mai larg și mai îngust în care se integrează localitatea. Concurența creată de 

celelalte localități din zonă, diviziunea teritorială economică a muncii și relația cu teritoriile 

economice dinamice, toate acestea influențează posibilitățile de dezvoltare economică. 

Datorită caracteristicilor rurale și densității mici a populației județul Covasna nu reprezintă o 

zonă dezvoltată din punct de vedere economic la nivel regional și național. Regiunea Centru 

contribuie cu puțin peste o zecime la nivelul GDP-ului național (11,5%), din acest procent 

contribuția județului Covasna este de 6,3%. În cursul anului 2018, 9% din investițiile străine, 

reprezentând 7331 milioane de Euro au avut ca destinație Regiunea Centru.  

Grafic nr. 44: Procentul județului Covasna din GDP-ul regional și național în anul 2018 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor CNSP 
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Datorită caracterului rural, al accesibilității slabe și a caracterului periferic interior, județul 

Covasna nu poate fi considerat nici punct țintă pentru investirea capitalului străin.  

Economia din teritoriul ALUTUS – de care aparține comuna Vârghiș - este slab diversificată și 

încă dependentă de activitățile agricole, ceea ce are drept consecință venituri reduse pentru 

întreprinzători. Majoritatea exploatațiilor agricole sunt de semi-subzistență, lipsesc formele de 

asociere a actorilor locali, care ar conduce la o mai eficientă valorificare a produselor/serviciilor 

obținute, degrevând producătorul de sarcina vânzării producției, ceea ce ar contribui direct la o 

mai bună integrare a acestor producători/furnizori de servicii pe piață. Nu există rețele de 

desfacere a produselor, și nici lanțuri de procesare. 

Zona este caracterizată prin existența unui număr redus de micro-întreprinderi și 

întreprinderi mici, cu număr restrâns de angajați. Comerțul și serviciile sunt descentralizate, nu 

sunt integrate în rețele sau clustere, și sunt de fapt mici afaceri, cu un număr foarte redus de 

angajați, care în cel mai bun caz asigură o șansă de subzistență unor familii. 

Existența unui număr foarte redus de societăți comerciale cu ridicata (en-gros, depozite, 

centre comerciale, etc.) facilitează exportul de capital spre marile centre comerciale din Brașov. 

Localitatea Vârghiș a dispus odinioară de un însemnat potențial economic datorat mineritului 

şi unităților de îmbuteliere a apei minerale. Actualmente exploatarea minieră a devenit 

nerentabilă iar apa minerală a secat, fapt care a dus la creşterea şomajului în rândurile populatiei. 

Locuitorii Vârghişului trăiesc din creşterea animalelor, din agricultură, exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, comert. Zona are un potențial turistic ridicat care însă nu este pus încă suficient în 

valoare. 

Orașele mai apropiate se află la următoarele distanțe față de comuna Vârghiș: orașul Baraolt 

8 km; orașul Vlăhița 38 km; municipiul Odorheiu Secuiesc 43 km; reședința de județ, municipiul 

Sfântu Gheorghe 55 km; municipiul Brașov 63 km; municipiul Miercurea Ciuc 67 km; orașul 

Covasna 82 km; iar municipiul Târgu Secuiesc la o distanță de 84 km.  

Calea principală de circulație carosabilă a localității Vârghiș este drumul județean DJ 131, 

care leagă orașul Baraolt de municipiul Odorheiu Secuiesc, și din care se ramifică restul străzilor 

comunale. Accesul comunei Vârghiș din localitățile învecinate și din reședința de județ este dificil 

în comparație cu media națională, precum și în comparație cu media din Europa de Vest. Cel mai 

apropiat drum european (E60) se află la 33 km de comuna, iar calitatea drumurilor județene este 

nesatisfăcătoare.  

Prin comuna Vârghiș nu trece circulaţie feroviară, cea mai apropiată gară se găseşte în 

comuna Agustin (aflat la o distanță de 13 km), iar în județ cel mai aproape de comună gara aflată 

în localitatea Malnaş-Băi asigură locutorilor acces la transportul feroviar. 
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În județul Covasna nu există aeroport internațional, iar construcția aeroportului de lângă 

Brașov (Ghimbav), care ar fi la o distanță de 62 km (65 min), ar contribui semnificativ la creșterea 

accesului aerian, și ar însemna noi oportunități pentru potențialii investitori și pentru 

antreprenorii care lucrează cu parteneri din străinătate. Cel mai apropiat aeroport se află la Târgu 

Mureș la o distanță de 141 km, care poate fi parcursă în 2 h 40 min, dar chiar și acesta are puține 

curse internaționale. Aeroportul Otopeni din capitala București cu numeroase curse aeriene spre 

Statele Unite ale Americii, se află la o distanță de 226 km, ceea ce poate fi parcursă în 3:25 ore cu 

mașina. Aeroportul din Sibiu, care are în special curse aeriene spre Germania, se află la o distanță 

de 170 km, drumul poate fi parcurs în circa 2 h 45 min, iar aeroportul din Cluj-Napoca se află la 

226 km, ceea ce reprezintă un drum de 4 ore. 

Diversitatea reliefului și varietatea resurselor naturale în județul Covasna oferă un potențial 

turistic ridicat atât populației locale cât și celor din județele învecinate. Acest potențial însă nu 

este utilizat pe deplin astfel încât să creeze venituri considerabile locuitorilor județului Covasna.  

Din punct de vedere economic, comuna prezintă o situație care reflectă statutul său în cadrul 

județului. Profilul economic general al comunei este actualmente cel agricol și forestier, bazat pe 

resursele naturale – terenuri fânețele, pășunile și arabile din zona de munte și pădurile întinse 

(fondul forestier).  

În cele ce urmează vom analiza resursele locale interne de care dispune comuna și 

împrejurimile acestuia, cum pot fi valorificate aceste resurse, care sunt activitățile de producție 

și serviciile caracteristice ale economiei localității. 

Starea economico-socială actuală a regiunii este destul de precară, iar clauzele principale 

care contribuie la nivelul scăzut al performanțelor economice sunt: 

• Condițiile nefavorabile în dezvoltarea agriculturii (lipsa terenuri adecvate, lipsa 

cooperare, lipsa unei agroindustrii de prelucrare locală, cu excepția câtorva tineri doar 

populația bătrână se ocupă de agricultură). 

• Piața redusă a forței de muncă, numărul mic al specialiștilor de înaltă calificare, numărul 

mare al navetiștilor, mulţi dintre tineri lucrează în străinătate. 

• Infrastructura insuficient dezvoltată. 

• Lipsa unor investiții concrete care să diversifice oferta de valorificare a potențialului 

economic al regiunii. 

• Mentalitatea conservatoare a unui segment al populației, orientată spre tradiție, şi o mare 

doză de neîncredere faţă de transformările rapide ale structurilor economice şi sociale 

din întreaga ţară.  
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5.2. Resursele naturale și exploatarea acestora  

Resursele naturale sunt acele elemente ale naturii, care pot fi valorificate în cadrul funcționării 

economiei locale. Astăzi comuna Vârghiș dispune numai în mod limitat de comori subterane 

valoroase ce pot fi exploatate (apă minerală, cărbune, calcar, piatră), însă este important să 

amintim, că de-alungul secolelor marea majoritate a populației comunei s-a ocupat de cultivarea 

pământului, apoi o mare parte din ei s-au angajat la mina de cărbune deschisă în anii 1958-1959. În 

afară de aceasta locuitorii s-au putut angaja la mina de calcar, în fabrica de îmbuteliere a apei 

minerale și la Colectiv (CAP din perioada socialistă), ceea ce a asigurat o situație mai norocoasă față 

de alte sate. Astăzi aceste posibilități s-au limitat (locurile de muncă au fost desființate), și în prezent 

în primul resursele economice ale comunei sunt terenurile care pot fi utilizate în scop agricol, 

pădurile extinse și terenrurile ce pot fi valorificate în turism. Prin valorificarea eficientă a resurselor 

naturale se poate crește și independența energetică, în condiții coresponzătoare se poate produce 

energie ieftină, ceea ce ar reprezenta un serios avantaj competitiv pentru orice localitate. 

Deși în trecut economia comunei a atras forță de muncă și din localitățile învecinate, astăzi pe 

lângă posibilitățile de angajare limitate, tinerii nu mai au o imagine de viitor pe plan local. 

5.2.1. Terenuri agricole și utilizarea actuală a acestora  

Agricultura județului Covasna este competitivă în cultura cartofului și a sfecla de zahăr. 

Suprafața cultivată cu sfecla de zahăr constituie aproape 15% din suprafața acestui tip de cultură 

la nivel național, județul furnizând un procent de aprox. 20% din totalul producției naționale – 

cea mai mare producție realizată la nivel de județ în România. Împreună cu județul Brașov, 

Covasna deține peste 30% din producția națională la această cultură. În ceea ce privește cultura 

cartofului, la nivelul lui 2016, județul Covasna este primul județ la nivel național ca dimensiune 

producției, furnizând 10,1% din producția națională totală. 

Chiar şi în zona montană, unde este situată comuna Vârghiş, suprafeţele întinse de păşuni şi 

fâneţe naturale sunt favorabile creşterii animalelor, iar clima mai rece și regimul pluviometric 

specific fac ca aici să fie mai puţin simţite efectele perioadelor secetoase din timpul anului. Zona 

de nord-vest a judeţului este foarte propice pentru creşterea animalelor şi mai puţin pentru 

cultura vegetală. 

Analiza de mai jos a activităților economice s-a realizat pe baza datelor Institutului Național 

de Statistică. Conform datelor Institutului Național de Statistică din 2014, Vârghiș dispune de 

3625 ha de terenuri agricole, reprezentând 51,6% din totalul teritoriului, ceea ce este mai mică 

față de media comunelor (4023 ha), iar pe o mie de locuitori situația este mai mare decât media 

comunelor (în Vârghiș ponderea este de 1901 ha pe mii de locuitori, iar media comunelor din 

județ arată 1417 ha/mii de locuitori). 
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42,2% din suprafața agricolă a comunei era ocupată de fânețe, iar 31,6% este ocupată de 

pășune. De asemenea, suprafața arabilă reprezintă 25,9% din totalul suprafaței agricole, iar 

suprafața livezilor și a pepenierelor pomicole doar 0,4%. Distribuţia după folosinţă a terenului 

agricol total este cuprinsă în graficul de mai jos.  

Grafic nr. 45: Situația terenurilor agricole din comuna Vârghiș conform modului de folosință, 2014 

 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014 

Grafic nr. 46: Terenuri agricole și ponderea acestora pe baza utilizării lor pe 1000 locuitori în anul 2014 

 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014 

În general, suprafața parcelelor este mică şi sunt dispersate (între 2-10 ha). Pe aceste loturi nu 

este rentabilă o agricultură modernă, gândită pentru terenuri mari şi utilaje performante, însă 

poate fi practicată o agricultură biodinamică. În prezent se cultivă culturile tradiționale: cereale, 

porumb, cartofi și sfeclă de zahăr. Pe vremuri, cultura legumelor şi zarzavaturilor era tradiţională, 

producătorii aprovizionând pieţele oraşelor zilnic cu legume proaspete. După anii 1990 s-a 

renunţat la aceste culturi, şi sunt foarte puţine producători care se mai ocupă cu grădinărit. 
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Clima zonei este favorabilă culturilor fructifere, în comuna Vârghiș livezile au un rol 

important (graficul de mai jos), deoarece există condiții favorabile de microclimă.  

Grafic nr. 47: Livezi și pepiniere pomicole ha/1000 locuitori în anul 2014 

 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014 

Una din problemele existente la nivelul comunei Vârghiș din punct de vedere al agriculturii, 

este aceea că nu există puncte de desfacere corespunzătoare pentru valorificarea produselor 

agricole cultivate (cartof, carne, etc.). 

Creşterea animalelor este bine dezvoltată, în zonă constituind principala activitate agricolă. În 

comuna Vârghiş cele mai optime condiţii naturale, sunt întrunite pentru creşterea animalelor, 

mai ales pentru creşterea taurinelor şi ovinelor.  

Creşterea ovinelor, reprezintă o activitate tradiţională în zonă. Această ramură însă, în ultimul 

deceniu se află în uşor declin din cauza dificultăţilor privind valorificarea producţiei de lână. Cea 

mai importantă specie, din punct de vedere economic, sunt bovinele. Judeţul şi mai ales 

depresiunea Baraoltului unde se află şi comuna Vârghiş este renumit pentru calitatea fondului 

genetic al efectivelor de bovine.  

Păşunile şi fâneţele însă sunt neîngrijite şi insuficient exploatate. Cheltuielile de producţie sunt 

ridicate, efectivele de animale prezintă o tendinţă descrescătoare continuă. Majoritatea 

crescătorilor de animale practică o zootehnie necompetitivă. Creşterea animalelor se efectuează 

numai prin metode tradiţionale, în micile gospodării, realizând producţii modeste, care numai la 

ovine producţia atinge cantitatea de 1 capete / cap de locuitor. 

Analiza efectivelor de animale ale județului arată, pe lângă scăderi importante în aproape toate 

categoriile, o trecere dinspre creșterea bovinelor și porcinelor către ovine.  
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Grafic nr. 48: Efectivul de animale în județul Covasna, 1990-2019 

 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică 

Efectivul de bovine s-a redus, prelucrarea produselor se realizează în afara comunei. Scăderea 

efectivului de ovine se datorează impulsivității de a vinde lâna. Producția de carne de porc se 

realizează în gospodării individuale, mai mult pentru necesitățile familiare și mai puțin pentru 

piață, unde se simte restrângerea cererii, cauzată de scăderea puterii de cumpărare a orășenilor 

și a produselor ieftine din industria cărnii. 

Este important să amintim aceea părere locală, care de foarte multe ori a fost deja spusă, 

conform căreia în comuna Vârghiș pășunatul este sursa unor mari probleme, probleme a căror 

rădăcini se întind până la experiențele regimului anterior. După cele spuse situația este atât de 

gravă, încât administrația locală nu mai este capabilă să gestioneze problema în mod 

corespunzător prin propriile puteri. Din cauza efectului restrictiv, încetul cu încetul fermierii vor 

fi nevoiți să renunțe la producție, până când una dintre rezolvările propuse (garduri, paza 

câmpurilor, servicii de pază și protecție) nu vor fi puse în aplicare.  

O altă problemă acută, problemă care a ieșit la evidență cu ocazia interviurilor realizate în 

comună, și care influențează în mare măsură producția agricolă din comună este starea 

necorespunzătoare a drumurilor forestiere și de câmp, respectiv daunele produse de animalele 

sălbatice, care toate împiedică munca satisfăcătoare în agricultură. Cu ajutorul tractorului aflat în 

proprietatea administrației locale – în lipsa surselor de finanțare – numai cele mai presante 

probleme pot fi rezolvate, astfel starea drumurilor nu este bună, reabilitarea și modernizarea lor 

este deci o nevoie actuală.   
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Datele statistice arată că în comună se găsesc în același timp ferme familiale de dimensiuni 

mici, fragmentate, și unități care nu produc numai pentru subzistență și pentru consumul propriu, 

ci unități de dimensiuni medii, concentrate pe resurse, capabile să producă și pentru piață, care 

produc pe terenuri cu dimensiuni mai mari. Ca o concluzie putem afirma că este nevoie de 

cooperare.  

În comuna Vârghiș mai funcționează exploatații agricole având calitatea de persoane fizice 

autorizate, deși numărul lor este în scădere. Restul exploatațiilor sunt gospodării individuale cu 

terenuri mici, gospodăriile încadrând în categoria fermelor de semi-subzistență sau subzistență. 

O sarcină importantă pentru perioada următoare va fi comasarea micilor parcele, în scopul 

eficientizării activității și dezvoltării competitivității agriculturii. 

În comună funcționează Asociația Crescătorilor de Animale Com Vârghiș, cu un număr de 

aproximativ 40 membri, asociația având ca activitate principală colectarea laptelui, având și 

punct de colectare. 

Figură nr. 7: Centrul de colectare lapte 

 
Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 

Tendințele pieței indică faptul că, prin îmbunătățirea efectivului de animale, eficiența poate fi 

sporită în domeniul producției de lapte și al producției animaliere în scopuri de carne, în special 

dacă acestea sunt capabile să producă produse de calitate bio și să mecanizeze ferma din surse 

de finanțare nerambursabilă. Ca urmare a deceniilor de sărăcie capitală, terenurile nu au mai fost 

fertilizare de mult timp, ceea ce ar putea fi un avantaj pentru dezvoltarea fermelor ecologice. 

Pe baza datelor statistice se observă totodată și faptul că majoritatea celor care lucrează în 

agricultură sunt din rândul populației cu vârstă înaintată, tinerii aleg din ce în ce mai puțin 

activitatea agricolă.  
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Lipsa clarificării drepturilor de proprietate a terenurilor agricole poate însemna în mai multe 

cazuri imposibilitatea obținerii unor finanţări, cât şi limitarea reorganizării structurii 

proprietăţilor.  

Ar fi indicat ca anual cu două-trei ocazii să fie organizate pe plan local întâlniri și forumuri, 

la care să se prezinte oportunitățile de finanțare dar și să fie un schimb de idei pentru întărirea 

coeziunii dintre actorii agricoli din comună.  

Este de știut faptul că în urma aderării României la Uniunea Europeană în cadrul Programului 

Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), fermierii și antreprenorii din domeniul agricol 

beneficiază de subvenții agricole și pot accesa diferite fonduri în vederea dezvoltării 

infrastructurii rurale și a gospodăriilor. De astfel de subvenții agricole pot beneficia toate 

persoanele fizice și juridice care cultivă terenuri mai mari de 1 ha (în cazul gospodăriilor care au 

parcele de cel puțin 0,3 ha). Cu toate acestea, problema este că ajutorul este acordat 

proprietarilor, nu fermierilor care cultivă terenul, deci nu îl pot folosi pentru dezvoltare. 

Suprafața agricolă a zonei Vârghiș se încadrează în categoria zonelor de munte defavorizate 

conform Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (Ordin 1019/2005). 

Despre agricultură în general putem să spunem, că în ciuda faptului că din punct de vedere a 

traiului este un domeniu vital în comună, vorbim aici mai ales de creșterea de bovine, se leagă de 

ea multe probleme care așteaptă să fie rezolvate. Eficiența producției este limitată de starea 

proastă a drumurilor agricole, reprezintă o mare problemă și neorganizarea valorificării 

produselor agrare. Pe lângă acestea și problema pășunatului așteaptă să găsească o rezolvare, iar 

intensificarea daunelor provocate de animalele sălbatice amenință și trage înapoi producția. 

Deoarece tinerii aleg munca în agricultură într-un număr în scădere din ce în ce mai mult, trebuie 

să li se facă atractivă această oportunitate, prin tartarea cerințelor acestora cu prioritate și prin 

oferirea conștientă de noi oportunități în următoarea perioadă de planificare (ex. prin 

organizarea de cursuri și foruri destinate tinerilor).  

5.2.2. Silvicultura 

Fondul forestier al unei localități reprezintă o valoare complexă. Masa lemnoasă înseamnă 

combustibil de biomasă, o resursă de energie regenerabilă și o sursă de materie primă. Pe de altă 

parte pădurile care aparțin teritoriului administrativ al comunei funcționează ca ecosisteme 

complexe care oferă adăpost pentru multe specii de animale sălbatice și multe soiuri de plante, 

ciuperci, etc. Fauna este și ea variată ca în toate pădurile montane ale țării.  
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Existența și dezvoltarea comunei se leagă strâns de existența pădurilor din zonă și de 

activitățile de prelucrare și comercializare a masei lemnoase acestea reprezentând o resursă 

locală de mare importanță și în zilele de azi. 

Pădurile ocupă o suprafață importantă a comunei și dețin un fond cinegetic bogat și variat, ca 

structură care sporește activitatea peisagistică a zonei. Pădurile comunei sunt formate din păduri 

rășinoase, elementele dominante fiind fagul și molidul întrerupte de întins pajiști montane 

secundare. 

În graficul de mai jos putem observa dimensiunea suprafețelor împădurite (1589 ha/1000 

loc.) în comuna Vârghiș, care se află peste media regiunilor rurale (1296 ha/1000 loc.). 

Grafic nr. 49: Păduri și altă vegetație forestieră, ha/1000 locuitori în anul 2014 

 

Sursa: Redactare proprie pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2014 

Teritoriul Composesoratului Vârghiș aparține de competența Direcției Silvice Tălișoara 

(Rpn Romsilva RA Ocolul Silvic Tălişoara), are în jur de 250 de membri și gestionează mai mult 

de 2400 de hectare de păduri și pășuni, din care 60% se află în comuna Vârghiș și 40% în satul 

Filia.  

Aproximativ 30% din cei 250 de membri sunt din comuna Vârghiș. Conform relatării 

președintelui Composesoratului, printre planurile de viitor figurează creșterea suprafețelor de 

pășune la 700 de hectare și înființarea unei ferme ce va fi gestionată de Composesorat.  Ar mai fi 

necesar o fermă de animale pentru carne și un punct de sacrificare, iar în viitor se dorește 

diversificarea activităților prin lansarea de firmă în agroturism.  

Composesoratul dispune de o clădire cu 12 camere, care se va amenaja în viitor pentru 

primirea oaspeților.  
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De tema silviculturii se leagă și domeniul vânătorii, care deși resprezintă potențial turistic care 

poate fi exploatat în viitor, din cauza daunelor produse de animalele sălbatice fermierii văd mai 

degrabă partea negativă a acestui domeniu. Colectarea fructelor de pădure și a ciupercilor din ce 

în ce mai bogate este în prezent neorganizat, ar fi nevoie de înființarea unei unități de colectare 

și de depozitare a acestora, care s-ar construi cu sprijinul administrației locale și a 

composesoratului din comună. 

Prezenta strategie susține întreținerea și modernizarea drumurilor de exploatație forestieră. 

Figură nr. 8: Pădurile din comuna Vârghiș văzută dinspre Tălișoara 

 

Sursa: www.wikipedia.org  

5.2.3. Turism 

Potențialul turistic al județului Covasna este caracterizat de turismul balnear, cultural, 

agroturism și turismul activ, aventurier. Conform datelor statistice oficiale în ultimii zece ani au 

crescut semnificativ sosirii turistice în județul Covasna (62 de mii de turiști anual în 2008, 137 de 

mii în 2019). În ciuda acestui fapt județul ocupă ultimul loc la nivel regional în privința sosirilor 

turistice înregistrând numai un procent de 4%, în timp ce județul Brașov înregistrează valori mai 

mari de zece ori față de acesta.  

Conform datelor din 2019, județul Covasna are 93 de unități turistice înregistrate, dar acestea 

sunt în special de categorie inferioară, cu tarife mici (pensiuni rurale, pensiuni agroturistice), iar 

hotelurile care oferă servicii de calitate superioară și au capacitate de cazare mai mare sunt puține 

la număr, se găsesc numai 14 unități hoteliere. Pe baza numărului de înnoptări, județul Covasna 

se află pe poziția a 14-a, puțin sub media națională (date din anul 2019). Comparativ cu celelalte 

județe putem observa că în județul Covasna turiștii străini petrec mai multe nopți de cazare decât 

turiștii autohtoni. Din punct de vedere al originii turiștilor, 89,4% reprezintă turiștii autohtoni iar 

10,6% turiștii străini în anul 2018.  
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Valorificarea economică a resurselor naturale și culturale apare în mod integrat în activitatea 

turistică. Resursele naturale specifice, tradițiile și evenimentele culturale locale pot genera 

venituri atâte timp cât acestea sunt promovate celor interesați din afara regiunii.  

Chiar dacă în privința locurilor de muncă nu, însă în privința atracțiilor turistice comuna se 

află într-o situația mai norocoasă. În primul rând Cheile Vârghișului și Peștera mare de la 

Merești (Almaș) apar ca cel mai evidențiat potențial turistic al comunei, pentru că în afară de 

faptul că Cheile Vârghișului reprezintă cea mai atractivă și cea mai vizitată zonă calcaroasă din 

Transilvania, în momentul de față este accesibil cel mai ușor din comuna Vârghiș, lucru care odată 

cu organizarea corespunzătoare și dezvoltarea ofertei legate de aceasta poate genera venituri în 

zonă (și inclusiv în comună).  

În prezent popularitatea Cheilor contribuie numai într-o mică măsură la turismul localității, 

într-un mod pozitiv. În curând, la prelucrarea datelor statistice vom vedea că deși  cheile și 

peștera sun vizitate aproape zilnic, nu apar în numărul datelor înregistrate. 

Din punct de vedere cultural așezarea minieră cândva înfloritoare, astăzi a devenit renumită 

datorită meșterilor sculptori de lemne și a mobilei pictate. Pictorii de mobilă, sculptorii în 

lemn și artiștii populari pot produce valori etnografice (în cadrul expozițiilor permanente) și 

oferte culturale extrem de unice, datorită cărora dacă s-ar organiza programe pentru turiști, s-ar 

putea crește într-o mare măsură numărul nopților de cazare și perioada de ședere în comună. 

În privința turismului cultural o resursă importantă a comunei o reprezintă castelul Dániel 

(moștenirea familiei Dániel), care la momentul actual se află în proprietatea orașului Esztergom 

(HU). Castelul se situează pe un loc special și unic printre creațiile arhitecturii laice ale Ținutului 

Secuiesc, însă în prezent se află într-o stare, care necesită renovare. Opiniile locale susțin într-un 

mod unanim, că la momentul actual castelul nu este valorificat în scop turistic, și în cel mai scurt 

timp posibil – pe lângă renovare – trebuie să i se găsească o funcție, care conform destinației sale, 

să poată oferi o experiență plăcută turiștilor sosiți în localitate. 

Neapărat trebuie amintit legendarul turn Csala și ruinele castelului de la Hegyestető aflate 

pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș (Cetatea Attila, denumită după vestitul rege hun, și 

denumit mai rar cetatea Rika/Réka), a cărei vizitare, conectate la ture montane, ar însemna o 

noua ofertă turistică a comunei.    
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Figură nr. 9: Castelul Dániel din comuna Vârghiș 

 
Sursa: fotografie realizată în octombrie 2021 

Patrimoniul construit (monumente istorice) poate fi valorificat eficient în oferta turistică a 

zonei, prin trasee turistice tematice. Elementele patrimoniului construit din comuna au fost 

prezentate în capitolul anterior (4.3.1. Patrimoniul cultural, entități culturale). 

Importanța economică a turismului în comuna Vârghiș este nesemnificativă. În baza de date a 

Institutului Național de Statistică referitoare la turism din anul 2019 nu găsim informații legate 

de comuna Vârghiș. Pe baza surselor locale am afalt că este în curs de realizare la marginea 

comunei Vârghiș, în direcția Cheile Vârghișului un centru turistic, care va aștepta turiștii cu 9 case 

tradiționale și parc de aventură cu tiroliană. Această unitate poate asigura cazare pentru 30 de 

adulți și 10-12 copii, parcul de aventură este deja finalizat și poate fi folosit. Investiția se 

încadrează în specificul local și este realizată în spiritul agroturismului și turismului ecologic, și 

grupul țintă a fost identificat în aceste domenii.  

În capitolul precendent am făcut referire la faptul că și Composesoratul dispune de o clădire 

în care se vor amenaja 12 camere pentru oaspeți.  

În ultimii ani în comună au funcționat structuri de primire turistică astfel în graficul de mai jos 

am comparat numărul sosirilor de turiști în comuna Vârghiș cu zonele rurale ale județului 

Covasna și cu județul Covasna în totalitate.  
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Grafic nr. 50: Sosiri ale turiștilor în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2001-2019 

 
Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Se poate observa că numărul de turiști sosiți în comună nu apare în datele oficiale, ceea ce în 

parte poate fi explicat prin faptul că nu există (sau există într-o mică măsură) posibilități de 

recreere care să ocupe mai multe zile din timpul celor sosiți, nu există servicii, de aceea în 

localitate vin numai turiști care tranzitează localitatea. 

Grafic nr. 51: Durata medie de sejur în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2001-2019 

 
Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 52: Gradul de ocupare al structurilor de cazare în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2001-2019 

 
Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Ca resursele naturale să fie valorificate la un nivel adecvat este necesară înfiinţarea unor 

servicii ospitaliere. În momentul de faţă, o singură întreprindere din comună îşi desfăşoară 

activitatea în turismul activ și rural (parcul de aventură menționat mai sus și facilitățile de cazare 

care se vor deschide în curând în Körtövés).  

Datorită caracterului comunei Vârghiș, poate fi un punct de plecare al traseelor tematice spre 

atracțiile regionale.  

Scopul principal al dezvoltării turismului din comuna Vârghiș ar putea fi crearea 

posibilităților de cazare și atracții. Acest scop poate fi atins prin organizarea programelor și 

evenimentelor culturale la care turiștii pot participa: festivaluri, expoziții, concerte, târguri de 

produse locale și meșteșugărești combinat cu prezentarea procesului de preparare a produselor 

locale și de confecționare a produselor meșteșugărești, tabere creație, etc. 
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5.3. Activitate antreprenorială și procese economice 

În capitolul precedent privind valorificarea resurselor naturale am prezentat contribuția 

activității agricole și turistice la dezvoltarea economiei în comuna Vârghiș. În cele ce urmează 

dorim să oferim o imagine despre firmele din comuna Vârghiș, ținând cont de datele legate de 

ocuparea forței de muncă și veniturile realizate în județul Covasna cât și în comuna Vârghiș. 

În 2018, întreprinderile românești au generat o cifră de afaceri totală de 1517 miliarde de lei. 

Din aceasta, 42% este ponderea firmelor înregistrate în regiunea capitalei și 28% a firmelor cu 

sediul în Transilvania.  

Diferențele în regiunile transilvănene din punct de vedere al activității și performanței 

companiei sunt explicate în mare măsură de gradul de urbanizare. Indicatorii regiunii secuiești 

sunt cei mai mici din Transilvania, atât activitatea antreprenorială, cât și cifra de afaceri a 

companiilor sunt sub media transilvăneană. Dezavantajul regiunii secuiești se datorează lipsei 

orașelor mari, iar prin filtrarea acestui efect indicatorii sunt mai bune decât în Transilvania de 

Nord sau Transilvania de Sud.   

Grafic nr. 53: Densitatea firmelor din Transilvania în 2018 (Număr de firme active la 1000 de persoane) 

 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 
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Tabel nr. 16: Evoluția Produsului Intern Brut (PIB) al județului Covasna, 2011-2020 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valoare PIB 
(milioane RON) 

1 024 957 1 043 1 057 1 136 1 243 1 401 1 546 1 664 1 592 

Proporția din PIB-
ul național (%) 

0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 

PIB pe cap de 
locuitor (EUR) 

4 868 4 571 4 993 5 078 5 487 6 042 6 857 7 616 8 241 7 947 

Proporția PIB-ului 
național mediu pe 
cap de locuitor (%) 

74% 69% 69% 67% 68% 70% 72% 73% 71% 71% 

Clasarea județului 
în termeni de PIB 
pe cap de locuitor 
din cele 42 de 
județe al României 

24 30 28 29 27 26 25 23 25 24 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 

În sens mai restrâns comuna Vârghiș aparține de Ținutul Păduros, situându-se la marginea 

nord-vestică a județului, care cuprinde mai ales localitățile Depresiunii Baraolt. 

În ceea ce privește economia Ținutului Păduros, producția industrială pe scară largă a pornit 

și s-a realizat  numai pe linia mineritului. După retrocedarea pământurilor începută după anul 

1991 minerii concediați – la fel ca ceilalți săteni - și-au primit înapoi proprietățile, iar acest lucru 

le-a oferit și lor posibilitatea retragerii în micile gospodării țărănești părăsite cândva. Mai greu au 

putut profita de această posibilitate cei care s-au mutat de la sate în blocurile care aparțineau de 

unitățile miniere, precum și acele familii, care înainte trăiau în totalite bazându-se numai pe 

fermele colective. Reprivatizarea nu a reușit nici pe departe să restabilească sistemul de 

producție de mici dimensiuni al satelor.  

Profilul economic al comunei este cel agricol, bazat pe resursele naturale (agricultura și 

zootehnia). În comună este redus numărul locurilor de muncă, majoritatea angajaților face naveta 

zilnic către orașele din apropiere unde sunt angajate. O mare parte a locuitorilor desfășoară 

activități agricole.   

Locuitorii din comuna Vârghiș pot să găsească aici produsele şi servicile de bază oferite de 

comercianţii de la nivelul comunei. Pentru produse sau servicii mai complexe, locuitorii comunei 

trebuie să se deplaseze fie în oraşul Baraolt.  

Conform Registrului Comerțului în comuna Vârghiș au fost înregistrate 12 de companii cu 

personalitate juridică (2018). Acesta înseamnă 7,3 IMM-uri la o mie de locuitori, ceea ce este sub 

media județeană. În zona nu funcționează asociații sau organizații care să sprijine IMM-urilor.  
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În anul 2018 firmele înregistrate în comuna Vârghiș au realizat în total venituri (cifra de 

afaceri) de 47,6 milioane de lei (aproximativ 9,6 milioane euro), ceea ce înseamnă 28,9 mii 

lei/locuitori (media județeană fiind de 30,6 mii lei / locuitori). 

Tabel nr. 17: Firme în comuna Vârghiș, 2018 

 Nr. 
firmelor 

active 

Densitatea 
companiilor 

(nr. de 
companii la o 

mie de 
locuitori) 

Cifra 
(milioane 

RON) 

Cifra la o 
persoana 
(mii RON) 

Valoare absolută 12 7,3 47,6 28,9 

Raport la media din Transilvania (%)   27,0%   46,0% 

Raport la media județeană (%)   39,0%   95,0% 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 

Societățile comerciale din punct de vedere al structurii își desfășoară activitatea în 

următoarele domenii: comerț, industria ușoară, construcții, transport, agricultură și alte servicii.  

Tabelul de mai jos arată structura ecomoniei pe baza veniturilor realizate (cifra de afaceri) de 

firmele înregistrate în comuna Vârghiș. Majoritatea societăților comerciale s-au constatat în 

domeniul comerț, reprezentând 97,6% din totalul unităților economice, care este urmată de 

transport (1,1%). Prezența slabă a activității agricole în veniturile realizate și în comercializare 

este aparent în contradicție cu ceea ce întâlnim în viața cotidiană, însă atragem atenția asupra 

faptului că tabelul a fost realizat pe baza datelor înregistrate de companii, iar în cazul activităților 

agricole acestea apar ca și activități complementare. 

Tabel nr. 18: Structura economica în comuna Vârghiș, 2018 

Sector Nr. firme (%) Cifra (%) 

Comerț 41,7% 97,6% 

Industria grea 0,0% 0,0% 

Industria ușoară 16,7% 0,6% 

Servicii intelectuale 0,0% 0,0% 

Alte servicii 8,3% 0,0% 

Transport 16,7% 1,1% 

Construcții 8,3% 0,0% 

Agricultură 8,3% 0,6% 

Minerit 0,0% 0,0% 

HoReCa 0,0% 0,0% 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 
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Societăți comerciale în funcțiune cu sediul în raza comunei Vârghiș sunt următoarele: 

Tabel nr. 19: Societăți comerciale în comuna Vârghiș, anul 2021 

Nr. crt. Denumirea unității Adresa 

1. OREX IMPORT EXPORT SRL F.N.. Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

2. TRANSBAR SA Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

3. FRANCK SRL 560B Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

4. PINWOOD SRL Str. Cimitirului 426 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

5. ROCKSTAGE SRL 289 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

6. PROD LARICOM SRL 632 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

7. TOLGYESFA SRL-D F.N. Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

8. CEE REAL ESTATE SRL 168 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

9. ESZTERGOM SRL 205 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

10. OREX SPED SRL FN Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

11. AVRAM SRL 77 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

12. PRODCOM ROMMIXT SRL Str. Principala 278 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

13. NEWREX SRL F.N. Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

14. VARBOR SRL 427 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

15. KAZO MAGAZIN MIXT SRL Str. Maior 358 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

16. KANOCZ SRL 499 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

17. IMETS AUTO SRL 351 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

18. BEAUTY & EXPO SRL 409 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

19. WOLLATON SRL 199 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

20. WELT BENTUR LOGISTIC SRL 440 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

21. VAYGIAS 3 SRL 47 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

22. FACS FERWASH SRL 138 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

23. BORBATH BUTOR SRL 427 Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

24. KUSTALY SRL 138/A Jud. Covasna, Loc. Vârghiș 

Sursa: www.listafirme.ro  

Față de anul 2015, numărul persoanelor angajate din comuna Vârghiș a crescut cu 14%, cifra 

de afaceri realizată a arătat o creștere de 25%, iar numărul firmelor a înregistrat o creștere de 

22%. Profitul totală a firmelor din Vârghiș în anul 2018 a arătat o creștere de 10% în ultimii 4 ani. 

Valorile pentru județul Covasna au fost similare în aceeași perioadă (vezi figurile de mai jos). 
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Grafic nr. 54: Evoluția numărului firmelor din comuna Vârghiș între anii 2015-2018, a cifrei de afaceri, a 
profitului și numărului angajaților, comparativ cu anul 2015 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna  

Grafic nr. 55: Evoluția numărului firmelor din comuna Vârghiș și în județul Covasna între anii 2015-2018, a 
cifrei de afaceri, a profitului și numărului angajaților, comparativ cu anul 2015 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna  

Graficele următoare arată evoluția a cifrei de afaceri și a numărului angajaților pe 1000 

locuitori în comuna Vârghiș și în județul Covasna. Se poate observa, că raportat la 1000 de 

persoane, valorile comunei Vârghiș sunt mai mici față de valoarea județeană. 
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Grafic nr. 56: Evoluția a cifrei de afaceri pe locuitor în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2015-2018 (lei) 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna  

Numărul angjaților la firmele locale raportat la 1000 de locuitori indică o tendință de creștere, 

însă acesta se află sub media valorilor înregistrate la nivelul județului Covasna. Stagnarea 

economică a județului Covasna se observă prin evoluția numărului mediu al angajaților firmelor 

(graficul de mai jos). 

Grafic nr. 57: Evoluția numărului angajaților pe 1000 locuitori în comuna Vârghiș și în județul Covasna, 2015-
2018 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor Agenției Județene a Finanțelor Publice Covasna 

După colectarea și analiza datelor putem constata, că densitatea unităților economice este 

mică, atât în comparație cu media naţională, cât şi cu cea judeţeană. Pe baza informațiilor obținute 

firmele locale se confruntă de multe ori cu probleme în găsirea și angajarea forței de muncă în 

lipsa calificărilor și datorită faptului că mulți dintre localnici lucrează în străinătate. Majoritatea 

populației active este angajată (navetiști) la firme și instituții din orașele Brașov, Sfântu 

Gheorghe, Baraolt și o bună parte lucrează în străinătate. 
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5.3.1. Situația pieței forței de muncă și procesele de pe piața forței de muncă 

În analiza vieții economice a comunei este importantă examinarea situației forței de muncă 

locală. În ultimii 25 ani numărul forței de muncă ocupate în Vârghiș a arătat tendințe 

asemănătoare cu cele întâlnite în comunele județului Covasna. În figura de mai jos dorim să vă 

prezentăm această tendință, făcând vizibil numărul al salariaților pe o mie de locuitori în 

localitățile județului Covasna. 

Grafic nr. 58: Evoluția numărului mediu al salariaților raportată la o mie de locuitori în comuna Vârghiș și în 
județul Covasna, în perioada 1992-2019 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS 

Pe lângă sectorul IMM-urilor, instituțiile de învățământ, instituțiile publice asigură în mare 

măsură ocuparea forței de muncă. 

Grafic nr. 59: Evoluția numărului șomerilor (pe o mie de locuitori) în comuna Vârghiș,  în comparație cu 
comunele din județul Covasna, în perioada 2010-2019 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS și AJOFM CV 
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Pe baza datelor obținute de la AJOFM, dispunem de informații legate de evoluția numărului 

șomerilor (figura de mai sus). În perioada 2010-2019 (mai degrabă din anul 2014) se observă o 

tendință de scădere în ceea ce privește numărul absolut al șomerilor, cu toate acestea, valorile 

sunt ridicate în comparație cu localitățile județului Covasna. 

Se observă că din cauza presiunii pe economie a pandemiei COVID-19 în anul 2020 a crescut 

numărul șomerilor, iar apoi a început să scadă în vara anului 2021. 

Grafic nr. 60: Evoluția numărului șomerilor în comuna Vârghiș, în perioada ian. 2020 și febr. 2021 

 

Sursa: redactare proprie pe baza datelor INS și AJOFM CV 

Grafic nr. 61: Ponderea (%) șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de munca în comuna 
Vârghiș în comparație cu județul Covasna, în perioada 2010-2020 

 

Sursa: redactare proprie, pe baza datelor INS și AJOFM CV 
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Subliniem că datele referitoare la numărul șomerilor se referă la numărul șomerilor 

înregistrați în sistem și nu include numărul celor care nu au fost angajați deloc, au efectuat 

activitate sezonieră (în străinătate) sau lucrează la negru.  

Fără îndoială apropierea de municipiul Brașov prin intermediul firmelor și unităților 

industriale din aceste zone urbane oferă mai multe posibilități pentru populația activă în ceea ce 

privește angajările. 

Şomajul, afectează cca. 5% (date din anul 2020) din populaţia adultă, aptă de muncă, dar în 

mod real este mai mare. Pe lângă latura materială, şomajul mai are şi o dimensiune psihologică 

de unde decurg numeroase alte riscuri: creşterea numărului de divorţuri, a criminalităţii, a 

sinuciderilor, etc., fenomene în creştere. Alcoolismul şi criminalitatea, mai ales criminalitatea 

economică, sunt şi ele fenomene de risc care s-au amplificat în ultimul timp pe fondul 

evenimentelor negative din sfera economică. 
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5.4. Managementul administrației publice locale  

5.4.1. Bugetul local 

Evoluția bugetului local a fost analizat pe baza datelor existente pentru perioada 2011-2019. 

Sursa datelor privind veniturile administrațiilor locale sunt fișierele de date publicate pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației. Veniturile obținute din taxe și impozite și 

veniturile obținute din surse locale reprezintă veniturile comunei. Veniturile din TVA, 

redistribuirea impozitului pe venit, subvenții și alte surse au fost incluse în veniturile 

redistribuite. Fondurile Uniunii Europene au fost prezentate ca un element separat din 2011, 

înainte de a fi clasificate drept alte venituri. Venitul pe cap de locuitor a fost calculat pe baza 

populației permanente înregistrate la Recensământul din 2011.  

Raportul veniturilor proprii este relativ redus iar structura și dimensiunea bugetului local este 

afectată de proiectele finanțate atât din fonduri naționale cât și din fonduri UE. Pe partea de 

cheltuieli, cheltuielile de personal reprezintă anual o cheltuială importantă din cheltuielile de 

funcționare iar defalcat pe domenii învățământul, asigurările sociale și administrația locală sunt 

domenii cu cele mai mari cheltuieli. 

Tabel nr. 20: Bugetul comunei Vârghiș între 2011 și 2019 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Venit total 
(mii lei) 

1 644 1 476 1 551 4 038 5 342 4 693 2 304 1 136 2 243 

Raport venit 
propriu (%) 

25,7% 23,8% 27,4% 10,6% 8,5% 9,8% 21,0% 40,4% 30,6% 

Raport de 
venit 
distribuit (%) 

74,3% 76,2% 72,6% 38,3% 51,8% 55,0% 79,0% 59,6% 69,4% 

Raportul 
Fondurilor 
Uniunii 
Europene (%) 

- - - 51,1% 39,7% 35,2% - - - 

Venit total pe 
cap de 
locuitor (lei) 

998 896 942 2 452 3 244 2 849 1 399 690 1 362 

Venit propriu 
pe cap de 
locuitor (lei) 

256 214 259 260 277 279 294 279 416 

Sursa: portalul de date statistice transilvan Erdélystat (Erdelystat.ro) 
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5.4.2. Proiecte de dezvoltare 

Tabel nr. 21: Proiecte în comuna Vârghiș, 2014-2020 (PNDL, PNDR, alte programe Guvernamentale, Leader, 
etc.) 

Nr.  Denumire proiect Sursa Valoare (euro) 

1 Sistem de canalizare PNDL II 1.600.000 

Sursa: evidența locală 

Tabel nr. 22: Proiectele de investiții planificate pentru următorii 7 ani 

Nr.  Denumire proiect Sursa Valoare (euro) 

1 Reabilitare grădinița de copii Uniunea Cadrelor Didactice 

Maghiare din România (RMPSZ), 

Guvernul Ungariei 

250.000 

2 Modernizarea sălii de sport CNI 500.000 

3 Modernizarea drum comunal 

DC 38 

 1.000.000 

4 Modernizare străzi laterale  2.500.000 

5 Reabilitarea dispensarului 

medical uman 

CNI 100.000 

Sursa: evidența locală 
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6. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT este una dintre instrumentele cele mai eficiente utilizate pentru analiza poziţiei 

strategice de ansamblu a unei unităţi administrativ teritoriale şi al mediului acesteia. Analiza 

SWOT se bazează pe gruparea concluziilor: caracteristicile localităţii sau a unităţii teritoriale 

vizate se analizează luând în considerare cei trei piloni ai dezvoltării: domeniul economiei, cel 

social şi de mediu. Scopul grupării punctelor tari, punctelor slabe, a oportunităților şi a 

amenințărilor este identificarea acelor strategii de bază, prin care utilizarea resurselor şi 

facilităţilor unei localităţi se poate optimiza, respectiv punctele slabe şi pericolele externe pot fi 

minimalizate. Prin analiza SWOT putem evalua eficient potenţialul intern, limitele, oportunităţile 

şi ameninţările din mediul extern. Prin intermediul acestui instrument putem examina toţi factorii 

interni şi externi care influenţează dezvoltarea, succesul comunei Vârghiș.  

În tabelul de mai jos am realizat o analiză a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor 

şi ameninţărilor luând în calcul şi cele trei mari domenii: economie, societate şi mediu. În 

fundamentarea viziunii de viitor rezultatele astfel obţinute ne vor ajuta la  alegerea strategiei de 

dezvoltare, a obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare şi vor sta la baza formulării măsurilor de 

intervenţie în domeniile amintite în vederea unei dezvoltări echilibrate. 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 
Infrastructura – Mediu 

• Condiţii peisagistice avantajoase,  

• Arii protejate şi teritorii Natura 

2000 (Cheile Vârghişului şi Dealul 

Homoroadelor) 

• Zone de protecţie specială pentru 

păsări 

• Marea varietate a atracţiilor 

naturale (Băile Chirui, Băile 

Szeltersz, Cheile Vârghişului etc.) 

• Mediu de locuit apropiat de natură,  

• Populaţie bogată de animale 

sălbatice 

• Biodiversitate de grad înalt, 

ecosisteme valoroase,  

• Managementul profesional al 

zonelor protejate 

• Media mare a spaţiilor verzi în 

localitate 

• Păşuni extinse 

• Multe terenuri libere, adecvate 

pentru construcţii 

• Reţea de gaze  

• Organizarea transportului 

deşeurilor menajere 

• Păduri valoroase din perspectiva 

calităţii mediului 

• Drum reabilitat spre Cheile 

Vârghişului 

• Sistem de iluminat public modern 

• Aşezare periferică  

• Numărul mic al străzilor comunale 

asfaltate 

• Drumuri forestiere şi de câmp 

inutilizabile 

• Drumuri forestiere necorespunzătoare 

• Probleme privind clarificarea 

proprietăților 

• Probleme de rezistență ale Podului 

• Calitatea şi cantitatea apei potabile nu 

este satisfăcătoare 

• Sistemul de alimentare cu apă și 

canalizare nu este administrat și pus 

în funcțiune în mod corespunzător.  

• Colectarea deşeurilor menajere nu se 

întâmplă în mod selectiv 

• Lipsa unei concepţii de conştientizare 

în legătură cu mediul 

• Deşeurile menajere puse pe terenurile 

agricole 

• Semnal slab al rețelelor de telefonie 

mobilă, lipsa accesului la internet șla 

școală  

• Probleme administrative (drept de 

proprietate) la DC 38 care îngreunează 

modernizarea  

• Starea necorespunzătoare a drumului 

Rika (DC) 

• Programe de susţinere în scopul 

dezvoltării infrastructurii rurale 

• Surse de finanțare pentru 

modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă 

• Zone cu biodiversiate specială 

(plante şi animale rare) 

• Programe de sprijin pentru 

renovarea patrimoniului construit 

în zone rurale 

• Programe de sprijin pentru 

renovarea drumurilor forestiere şi 

de câmp 

• Situare aproape de oraş 

• Programe de sprijin pentru 

valorificarea în scop turistic a 

resurselor naturale 

• Programe de sprijin pentru 

protecţia mediului 

• Utilizarea resurselor energetice 

regenerabile: Surse de finanțare 

pentru eficientizare energetică 

(producția de energie verde, 

iluminat public prin energie 

regenerabilă) 

• Dezvoltarea turismului atrage 

atenția asupra protecției resurselor 

naturale şi protecția mediului  

• Degradarea calităţii mediului 

din cauza neglijenţei şi al 

efectelor externe 

• Degradarea biodiversităţii prin 

suprapăşunat şi defrişări 

• Risc biotic şi epizootie 

• Impactul asupra mediului, 

efectul dăunător asupra naturii 

a fluxului de turişti 

• Poluarea pârâurilor şi a surselor 

de apă minerală  

• Pericolul extinderii incendiilor 

în urma arderii miriștilor, 

distrugerea habitatelor de 

viețuitor terestre 

• Construcţii nereglementate  

• Dispariţia imaginii comunale 

tradiţionale 

• Scăderea veniturilor care ar 

putea fi investite în dezvoltarea 

localităţii 

• Scăderea surselor pentru 

dezvoltarea satului 

• Scăderea atractivităţii localităţii 

• Lipsa fondurilor necesare 

inițierii și/sau finalizării unor 

lucrări de infrastructură 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 
Societate – Cultura – Educație – Sănătate - Sport 

• Organizații civile active, puternice 

• Asociații de tineret active 

• Programe bisericești pentru tineri 

• Activități de artă populară vie 

• Cămin cultural modernizat 

• Sală de sport 

• Clubul pensionarilor 

• Programe sociale pentru ajutorarea 

vârstnicilor 

• Organizații sociale active 

• Patrimoniu construit și spiritual 

bogat (tradiții) 

• Clădiri monumente (castele, 

conacuri) 

• Tradiția vopsitului de mobilă 

• Microcomunități unite, populație 

omogenă din punct de vedere etnic 

și confesional 

• Tradiția sculturii în lemn 

• Cabinet medical 

• Farmacie locală 

• Serviciile medicale de urgență sunt 

la o distanță relativ mică 

• Scăderea populaţiei 

• Bilanț migrațional negativ: plecarea 

tinerilor, migraţie sezonală 

• Există un proces de îmbătrânire, 

• Probleme privind integrarea 

comunității rrome  

• Proasta finanţare şi suprasolicitarea 

sistemului medical 

• Abandonul şcolar în rândul copiilor 

defavorizaţi 

• Lipsa asistenţei sociale pentru 

vârstnici 

• Solidaritate comunitară divizată la 

nivel local, individualizare 

• Lipsa evenimentelor comunitare 

• Lipsa vieţii sportive organizate 

• Lipsa autorizației de funcționare 

pentru școală din pricina 

problemelor la sistemul de 

alimentare cu apă 

• Lacune în dotarea școlii și grădiniței 

(numărul WC-urilor, mobilier, 

echipamente didactice, mijloace IT)  

• Lipsa programelor after-school  

• Lipsa sălii de sport și a terenului de 

sport 

• Proiect de modernizare a clădirii 

grădiniței 

• Surse disponibile pentru 

digitalizarea școlii 

• Mobilizarea activităţii civile în 

scopul dezvoltării comunităţii 

• Comunitate unitariană 

internaţională 

• Programe de dezvoltare a 

comunităţii 

• Surse accesibile pentru dotarea 

căminului cultural (Consiliul 

Județean, FEADR) 

• Surse pentru programe de formare 

a adulţilor şi programe after school 

• Programe pentru sprijinirea 

dezvoltării sistemului medical şi 

social 

• Efectul de dezvoltare a comunităţii 

a activităţilor de artă populară şi de 

artizanat 

• Relaţii intense cu localităţile 

înfrăţite 

• Programe pentru sprijinrea 

dezvoltării spaţiilor şi locaţiilor 

culturale  

• Îmbătrânirea în continuare a 

populaţiei 

• Creşterea dependenţei 

demografice în rândul 

vârstnicilor 

• Scăderea în continuare a 

numărului de copii 

• Intensificarea proceselor 

migraţionale în rândul tinerilor 

• Distrugerea totală a comunităţii 

• Pierderea încrederii în instituţiile 

comunitare 

• Intensificarea sărăciei 

• Extinderea conflictelor etnice 

• Deteriorarea, pierirea 

monumentelor 

• Dispariţia meşterşugurilor 

populare, tradiţionale 

• Vulnerabilitatea instituţiilor de 

învăţământ 

• Incapacitatea instituțiilor locale 

de învățământ din cauza 

schimbărilor din reglementărilor 

naționale 

• Deteriorarea situației medicale 

generale din cauza lipsei 
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• Scăderea numărului de copii 

amenința funcționarea școlii 

• Lipsa grădiniței cu program 

prelungit 

• Organizații neguvernamentale care 

se confruntă cu lipsă de fonduri și 

spații necesare activităților 

• Număr redus de persoane active în 

domeniul societății civile  

• Lipsa locurilor pentru activități de 

socializare, petrecere a timpului 

liber, distracție 

• Lipsa spațiilor de joacă și a 

infrastructurii pentru practicarea 

sportului 

• Slăbirea vieții religioase 

• Lipsa modului de viaţă sănătos 

• Nivelul scăzut al cunoaşterii limbii 

române în rândul tinerilor 

• Programe de prevenire a 

îmbolnăvirilor 

• Surse de finanțare în vederea 

sprijinirii programelor extrașcolare 

• Dezvoltarea infrastructurii sportive 

• Clădiri în proprietatea bisericilor 

ce sunt favorabile pentru spații 

comunitare (după modernizare) 

programelor de prevenţie 

naţionale 

• Deteriorarea siguranței publice 

• Creşterea densităţii bolilor 

civilizaţiei 

• Ajungerea la periferia 

comunităţii, însingurarea, 

vulnerabilitatea populaţiei 

vârstnice, bolnave 

• Conflicte sociale cauzată de o 

pandemie 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Economie – Agricultură - Turism 

• Atracţie de renume naţională 

(Cheile Vârghişului) 

• Produse artizanale care pot fi 

vândute şi în străinătate 

• Tradiţia arderii varului 

(valorificare turistică) 

• Fabricarea cărbunelui în stil 

tradițional 

• Păşuni şi fâneţe extinse 

• Condiţii favorabile creşterii 

animalelor 

• Ferme, întreprinderi viabie pentru 

creşterea animalelor 

• Resurse forestiere şi de animale 

sălbatice bogate 

• Asociație de colectare a laptelui 

• „Pensii de miner” înalte 

• Facilităţi turistice variate, posibil 

de exploatat (turism rural, cultural 

şi ecoturism) 

• Inițiative importante și pozitive în 

turismul rural  - în zona Cheile 

Vârghișului, case tradiționale, 

tabere  

• Activitățile economice ale 

Composesoratului (angajare, 

investiții, înființare fermă, 

înființare sutructură de primire 

turistică) 

• Situare periferică 

• Lipsa locurilor de muncă 

• Terenuri agricole de calitate medie  

• Producţie agricolă în scădere 

• Pășunat ilegal: Situaţii conflictuale în 
păşunat 

• Extinderea furturilor de pe câmpuri 

• Nivelul scăzut al prelucrării 
produselor locale (lapte şi lemn) 

• Neorganizarea micilor producători 
agricoli 

• Lipsă de personal în aghricultură din 
pricina emigrării tineretului 

• Drumurile forestiere şi de câmp nu 
pot fi utilizate 

• Daune însemnate provocate de 
sălbăticiuni 

• Titluri de proprietate nerezolvate  

• Dotarea cu utilităţi în medie este 
scăzută 

• Lipsa unităţilor de primire a 
turiştilor 

• Perioada scurtă de şedere a turiştilor 

• Puţine firme 

• Spirit antreprenorial scăzut 

• Lipsa serviciilor turistice 

• Lipsurile resursei umane 

• Ordine și suguranță publică 
necorespunzătoare 

• Nu există târg/magazin pentru 
produsele locale 

• Finalizarea aeroportului de la 
Ghimbav 

• Programe de sprijin pentru 
dezvoltări agroturistice 

• Prelucrarea reziduurilor lemnoase 
• Producerea de energie alternativă 

(apă, biomasă) 
• Fructe de pădure şi ciuperci 
• Castelul Daniel 
• Programe de sprijin pentru 

înfiinţarea de unităţi de prelucrare 
şi spaţii de valorificare  

• Sprijinirea intensă a păşunilor cu 
valoare mare 

• Cererea crescută pentru produsele 
de industrie mică, individuale  

• Programe de sprijin pentru 
stimularea spiritului 
antreprenorial 

• Creșterea cererilor turistice față de 
valorile naturale 

• Cerere uriașă pentru produsele bio, 
valorificarea în turism a acestora 

• Posibilitatea realizării unui punct 
de sacrificare 

• Investițiile în turism ale 
Composesoratului 

• Servicii turistice realizate în Cheile 
Vârghișului 

• Repornirea exploatării calcarului 
• Reutilizarea terenului fostei mine 

de cărbuni în scop recreaţional 
(lac)  

• Schimbări dezavantajoase pentru 
afaceri în legislația națională și 
europeană 

• Criza economică globală 
• Recensiune economică națională 
• Îngustarea subvențiilor de la stat 

(APIA) 
• Intensificarea daunelor produse 

de sălbăticiuni 
• Pierderea competitivității în 

agricultură din cauza 
fragmentării și a lipsei de 
cooperare 

• Creșterea competitivității pe 
piața produselor agrare 

• Degradarea, scăderea suprafeței 
de păduri 

• Scăderea în continuare a 
spiritului antreprenorial 

• Degradarea calității 
atractivităților turistice 
(poluarea) 

• Schimbarea tendințelor turistice 
• Migrarea forței de muncă 

calificată 
• Termen lung de implementare a 

proiectelor UE 
• Lipsa cooperării regionale în 

turism 
• Tinerii cu diplome nu se mai 

întorc în comună 
• Încălzirea globală, amenințare în 

special pentru agricultură 
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7. VIZIUNEA STRATEGICĂ 2027 

Una dintre etapele definitorii ale planificării strategice este crearea imaginii de viitor, care 

chiar și față de celelalte etape ale planificării presupune o și mai strânsă, intensă cooperare cu 

comunitatea locală. Aici rolul specialistului desemnat pentru coordonarea procesului de 

planificare se reduce la sprijinirea articulării imaginilor de viitor așteptate (individuale, 

organizaționale și la nivel local) și la apropierea imaginilor de viitor care arată spre direcții opuse.  

După toate acestea urmează evidențierea și sistematizarea elementelor comune, pentru a asigura 

susținerea socială a imaginii de viitor sintetizate. Acestea sunt în mare sarcini tehnice și de 

metodologie de planificare, din punct de vedere al conținutului, în stabilirea imaginii de viitor 

rolul principal revine populației locale. 

Imaginea de viitor al comunei Vârghiș constituie viziunea proprie a comunității locale, o 

situație ideală dorită pe care comunitatea dorește să o atingă până la sfârșitul perioadei cuprinse 

în strategie, respectiv 2021-2027. Nivelul de dezvoltarea și funcționalitatea localităților depinde 

de o serie de caracteristici obiective și subiective, pe baza cărora poate fi evaluată situația 

existentă din privința locuitorilor, turiștilor sau investitorilor. Dezvoltarea armonioasă și 

echilibrată a acestor atribute și asigurarea funcționării acestora reprezintă principala preocupare 

a conducerii localității:  

Menținerea și atragerea populației: Funcția de bază a localităților reprezintă asigurarea 

unui mediu de viață confortabil, sănătos și sigur (siguranța valorilor și siguranță socială). 

Tendința demografică generală caracteristică localităților în zilele noastre este îmbătrânirea 

populației locale și migrarea temporară sau permanentă a tinerilor. Viziunea de viitor formulată 

în strategie ne oferă o imagine în care tinerii pot dobândi competențele necesare, se pot afirma în 

localitate și au condițiile necesare întemeierii unei familii. În această privință este esențială 

existența infrastructurii tehnice moderne, sistemul de servicii, educația performantă, serviciile 

adresate locuitorilor, viață comunitară și culturală activă și de calitate, precum și locuri de muncă 

care asigură un venit decent.   

Localitatea care oferă un trai decent: Dimensiunea competitivității poate fi interpretată ca 

fiind totalitatea competențelor existente în localitate. Din aceasta face parte pe lângă deservirea 

populației și asigurarea condițiilor necesare bunăstării economice în vederea asigurării unui 

nivel de trai acceptabil. Acesta din urmă ajută atât la mobilizarea investitorilor în infrastructură, 

cât și la dezvoltarea/accelerarea serviciilor financiare și administrative ale acestora. Este nevoie 

de crearea unui mediu care vine în sprijinul antreprenorilor, care înțelege și acceptă ambițiile 

individuale și valorifică energiile provenite din acestea, de care va profita întreaga comunitate.   
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Viabilitatea comunitară: Alături de mediul fizic și competitivitatea economică mai există și 

un al treilea factor care influențează calitatea vieții, și anume viața comunitară, experiența 

spirituală, calitatea relațiilor interumane. În imaginea de viitor întâlnim idealul unei comunități 

cu identitate locală puternică, care respectă tradițiile și în care se integrează fără problemă 

populația stabilită în comună, care are o viață culturală activă, își asumă solidaritatea față de 

semeni, cooperantă și capabilă să gestioneze problemele de comunitate.  

Eco-sustenabilitate: Mediul natural intact reprezintă unica caracteristică competitivă a 

localităților din zonele rurale din România la nivel European. Sacrificarea acestui potențial în 

vederea obținerii avantajelor din prezent reprezintă un atentat împotriva generațiilor viitoare. 

Astfel trebuie să gestionăm cu responsabilitate patrimoniul natural existent, iar exploatarea 

acestor resurse trebuie realizată cu respectarea principiului proporționalității. În acest sens în 

viziunea de viitor a localității protejarea activă a mediului natural și valorificarea durabilă a 

acesteia trebuie să asigure cadrul dezvoltării. 

În ceea ce privește calitatea vieții, pe lângă existența unei viziuni privind dezvoltarea clară, 

coerentă și vizibilă, la fel de importantă este și capacitatea de funcționare a unei comunități, 

mediul fizic și spiritual, care să stimuleze activitatea comunitară și spiritul antreprenorial. O 

viziunea privind dezvoltarea bine formulată și bazată pe consens, poate reprezenta o direcție de 

acțiune pentru toate instituțiile și persoanele fizice care influențează viața comunității respective.  

Viziunea privind dezvoltarea unei localități este, deci, acea stare idealizată, care se hrănește 

din trăirea situației actuale, și care aproape în cazul tuturor localităților abordează așteptări 

asemănătoare în legătură cu localitatea, ca mediu de viață în ceea ce privește viitorul. Din cauza 

așteptărilor multifuncționale față de localități, din zilele noastre, o localitate trebuie să asigure un 

mediu de viață de calitate, curat și inspirator, pe lângă faptul că trebuie să asigure existența unei 

comunități și o posibilități de dezvoltare și creștere pentru generațiile următoare.   

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare imaginea de viață și ideile localnicilor, 

imaginea de viitor până în anul 2027 a comunei Vârghiș poate fi rezumat astfel: 

Comuna Vârghiș, în anul 2027 va deveni o localitate care dispune de o 

infrastructură de bază modernă și accesibilă, în care se valorifică eficient resursele 

naturale și antropice prin intermediul turismului, se dezvoltă mediul de afaceri în 

armonie cu protecția mediului, toate acestea contribuind la creșterea bunăstării 

populației locale, a nivelului de trai și calității vieții, la  menținerea și reatragerea 

tinerilor în Vârghiș, și apariția comunei pe harta turistică a județului Covasna ca 

una dintre principalele destinații eco și agroturistice.   
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8. OBIECTIVELE STRATEGICE 

Imaginea de viitor al strategiei aduce la lumină acele condiții sociale, economice și de mediu, 

spre care comunitatea locală dorește să se miște la momentul elaborării strategiei. În această 

abordare noțiunea de dezvoltare nu înseamnă altceva, decât distanța măsurată de la condiția 

actuală, apropierea de starea dorită unde se dorește să se ajungă. Această apropiere devine 

posibilă prin formularea obiectivelor de dezvoltare și a axelor prioritare.   

Obiectivele de dezvoltare pe termen mediu a comunei Vârghiș organizează într-un sistem 

integrat gestionarea acelor probleme și valorificarea acelor posibilități, care au ieșit la suprafață 

în cadrul analizei situației localității. Toate obiectivele arată spre viitor, pot fi percepute ca câte 

un nivel al imaginii de viitor multidimensionale. Pe baza obiectivelor este ușor de planificat 

direcția dezvoltării și devin identificabile acele domenii, care necesită atenție sporită. 

Obiectivele se bazează pe nevoile locale, dar totodată respectă direcțiile de dezvoltare 

teritoriale și politice de nivel mai înalt. Procesul de planificare respectă totodată politica de 

dezvoltare a Uniunii Europene, totodată recomandările formulate în privința adoptării acesteia 

la nivel național.  O rețea de obiective care este în armonie cu cele de mai sus este important nu 

numai în privința armoniei dintre nivelele teritoriale și coerenței politicilor de dezvoltare, dar și 

în vederea succesului strategiei și în privința surselor de finanțare atrase.   

Obiectivele de dezvoltare ale localității Vârghiș până în anul 2027 sunt următoarele:  

→ O1 – O comună modernă, un mediu de locuit de înaltă calitate prin asigurarea 

accesului populației locale la infrastructură de bază și utilități publice moderne și 

sustenabile și ocrotirea mediului și a naturii 

→ O2 – Viață culturală, comunitară și sportivă bogată, bazată pe infrastructură 

modernă,  ofertă variată, resurse existente și actori eficienți în domeniu  

→ O3 - Sistem social și sanitar întreținut, modernizat și dotat corespunzător în 

scopul asigurării serviciilor de calitate  

→ O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial (agricol, 

forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai pentru tinerii și 

familiile locale   

→ O5 – Administrație locală sprijinitoare, activă și performantă, susținătoare a 

inițiativelor locale și partenerul populației locale  
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9. AXELE PRIORITARE ALE STRATEGIEI  

Scopul priorităților de dezvoltare este dublă. Pe de o parte dintre temele și domeniile care vor 

fi dezvoltate sunt accentuate acelea, cu ajutorul cărora decalajul dintre situația prezentă și starea 

dorită să fie redus într-un mod cât mai eficient, pe de altă parte asigură baza pentru 

măsurile/proiectele de dezvoltare care au efect unul asupra celuilalt.  

Analiza situației identifică prioritățile pe care comunitatea locală le consideră cele mai 

importante de dezvoltat. Acestea sunt problemele principale, și punctele tari care nu sunt 

valorificate: Lacunele în materie de infrastructură (apă, drum comunal), lipsa serviciilor locale, în 

special în domeniul sănătății, dezorganizarea drepturilor de proprietate, zona neorganizată (lipsa 

unui PUZ), curățenie (deșeuri), starea mediului natural, lipsa evenimente culturale, facilități de 

divertisment și petrecere a timpului liber (sport, cultură), starea instituțiilor învățământ, 

subdevoltarea turismului. 

Prioritățile stimulează alocarea de fonduri potrivite nu numai la nivelul administrației publice 

ci și la nivelul întregii comune, capacitând multitudinea de resurse (materiale, umane, 

organizaționale), sprijinind astfel realizarea strategiei.  

Domeniile de intervenție a comunei Vârghiș sunt următoarele: 

1. DI 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază și ocrotirea și dezvoltarea mediului 

natural și antropic 

2. DI 2: Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor cultural-comunitare 

3. DI 3: Dezvoltarea economiei locale 

În cele ce urmează transformăm aceste priorități în domenii de intervenție prin formularea 

unui set de măsuri care cuprind intervenții, activități respectiv proiecte de dezvoltare. 
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9.1. Domeniul de intervenție 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază și ocrotirea și 

dezvoltarea mediului natural și antropic 

Din analiza situației realizate pe baza prelucrării datelor oficiale furnizate de instituțiile de 

specialitate din mai multe domenii de nivel județean, pe datele din evidențele Primăriei comunei 

Vârghiș, și pe rezultatele interviurilor realizate cu formatorii de opinie din comună, cât și pe 

experiențele activităților de teren a reieșit că în ceea ce privește modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii, în perioada anterioară elaborării prezentului document strategic deși au fost 

realizate anumite investiții, printre care cea mai importantă este realizarea rețelei de canalizare 

menajeră nefuncțională momentan deoarece sistemul însă nu este funcțional și nu există un 

operator căruia să i se fi predată rețeaua, totuși această investiție împreună cu sistemul de 

alimentare cu apă potabilă și reaua de alimentare cu gaz va avea o contribuție semnificativă la 

asigurarea unor condiții de igienă și locuit în concordanță cu cele mai actuale cerințe din domeniu.   

Există însă numeroase sarcini și pentru viitoarea perioadă de programare, deoarece probleme 

majore s-au identificat în domeniul infrastructurii rutiere, și în special în cazul străzilor din 

interiorul localității. Totodată, în cadrul discuțiilor organizate în comuna Vârghiș cu fermierii, a 

reieșit că în ceea ce privește starea drumurilor de exploatație agricolă și a celor forestiere, cu 

ajutorul cărora fermierii și întreprinzătorii agricoli din comună au acces la proprietățile agricole 

se află într-o situație necorespunzătoare. Starea proastă a acestor drumuri îngreunează accesul 

la proprietățile agricole, producția agricolă putând fi realizată în condiții neoptime. Trebuie să 

scoatem în evidență faptul că modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea accesibilității 

comunei Vârghiș este cardinală și din perspectiva dezvoltării sectorului turistic, care pe plan local 

este perceput ca fiind una dintre principalele oportunități care momentan este neexploatată la 

adevărata sa valoare.  

Un alt domeniu important necesar a fi dezvoltat în perioada 2021-2027 este întreținerea, 

dezvoltarea, extinderea clădirilor și spațiilor publice din comună, asigurarea unor spații 

comunitare pentru mai multe grupuri țintă de pe plan local. 

Dezvoltarea infrastructurii locale, dezvoltarea comunităților din mediul rural primesc o 

importanță deosebită și în Planul Național Strategic pentru viitoarea perioadă, care ca o 

continuare a PNDR va cuprinde domenii de finanțare destinate dezvoltării infrastructurii la scară 

mică, dar oportunități de finanțare pentru micile comunități din mediul rural vor fi accesibile și 

prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență.  

În cele ce urmează vom prezenta măsurile, activitățile și proiectele care trebuie implementate 

în cadrul prezentei Priorități. 
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9.1.1. Măsura 1.1: Dezvoltarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii rutiere 

Scopul și 

descrierea  

măsurii 

Scopul măsurii vizează modernizarea integrală a infrastructurii rutiere care 

cuprinde drumurile comunale, străzile, trotuarele, șanțurile dar și 

drumurile de exploatație agricolă și forestieră din comuna Vârghiș.  

Asigurarea accesului la o infrastructură rutieră modernă pe care se 

realizează traficul auto, pietonal și ciclist în condiții de maximă siguranță 

este o condiție de bază pentru comunitatea locală, aceasta având o influență 

majoră asupra calității vieții și condițiilor de trai ale populației și își pun 

amprenta și pe accesibilitatea și atractivitatea comunei. 

Măsura așadar în primul rând vine în sprijinul modernizării drumurilor 

locale din Vârghiș, dar susține și reabilitarea drumurilor de exploatație 

agricolă și forestieră și realizarea de trotuare și piste de biciclete pentru a 

facilita traficul pietonal și ciclist. 

Obiective conexe O1 – O comună modernă, un mediu de locuit de înaltă calitate prin 

asigurarea accesului populației locale la infrastructură de bază și utilități 

publice moderne și sustenabile și ocrotirea mediului și a naturii 

Proiecte (titlu) → Reabilitarea străzilor din interiorul localității Vârghiș: 

Modernizarea integrală a drumurilor și străzilor locale, care cuprinde 

aproximativ  7046 m de  drumuri. Pentru această investiție a fost depus 

un proiect de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții 

„Anghel Saligny” și în afară de modernizarea străzilor proiectul 

cuprinde și modernizarea șanțurilor și rigolelor, amenajare de 

trotuare pe o porțiune de 1729 metri, reabilitare 12 podețe și 

amenajare locuri de parcare.  

→ Modernizarea DC 38: Pentru acest drum comunal nu există 

documentații tehnico-financiare în baza cărora să poată fi obținute 

fonduri nerambursabile, și reprezintă o problemă și faptul că fiind o 

localitate mică, sunt limitate oportunitățile de finanțare prin care 

comuna Vârghiș poate atrage resursele necesare modernizării 

sectorului de drum comunal care are o lungime de 2400 metri. Una 

dintre scenariile de luat în calcul în viitoare perioadă este predarea 

acestui drum în proprietatea Consiliului Județean Covasna, și 

reclasificarea tronsonului în Drum Județean, crescând astfel 

oportunitățile de finanțare pentru reabilitare. În acest sens au fost 

inițiate tratative și părțile au căzut de comun acord că această 

procedură administrativă se va materializa până în anul 2024, iar 

reabilitarea faptică se va realiza după acest an. 



 

106 
 

→ Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și forestieră: În 

scopul facilitării accesului la proprietățile agricole și forestiere este 

necesar să fie modernizate drumurile de exploatație, care însumează o 

lungime totală de 35.700 metri (10.500 metri modernizat la drumuri 

forestiere), drumurile trebuie să devină practicabile. Reabilitarea 

acestor drumuri oferă noi oportunități în afară de obiectivul principal 

de acces la proprietăți, putând deveni o reală alternativă și pentru 

dezvoltarea turismului și al posibilităților de sport, putând fi 

valorificate în scopuri turistice, de mișcare pe jos sau cu bicicleta.  

→ Construire pistă de biciclete: Odată cu modernizarea străzilor locale, 

cu reabilitarea DC și a drumurilor de exploatație agricolă și forestieră 

se propune și construirea pistei de biciclete, în scopul dezvoltării 

posibilităților de circulație în interiorul comunei și asigurării accesului 

către obiectivele turistice. 

→ Protecția împotriva inundațiilor: Frecvent, în perioadele cu 

precipitații abundente se produc inundații pe albia pârâului Vârghiș la 

depășirea cotei de inundație: sunt afectate gospodării, parte din 

drumul județean, drumuri locale, străzi, la depășirea cotei de evacuare: 

gospodării, parte din drumul public, stații de transformare, linii 

electrice, stâlpi electrici. Se propune realizarea unor investiții de 

protecție împotriva inundațiilor prin amenajarea corespunzătoare a 

malurilor, modernizarea podețelor. Trebuie lansate activități de 

prevenție de administrația locală prin achiziționare de utilaje în scopul 

evitării producerii unor pagube materiale și umane în consecința 

inundațiilor. 

Parteneriat • Administrația Publică Locală 

• GAL Alutus 

• Consiliul Județean Covasna 

• Administrația Drumurilor Naționale 

• Compania Națională de Investiții 

Rezultate 

așteptate 

Implementarea activităților și proiectelor cuprinse în cadrul măsurii vor 

avea o influență pozitivă asupra procesului de modernizare a comunei, 

contribuind la creșterea gradului de confort și calitatea vieții populației 

locale, vor crea condițiile circulației auto, pietonale și cicliste în condiții 

moderne, eficiente și de siguranță, totodată vor deschide noi oportunități 

pentru sectorul agricol pentru turism dar și pentru posibilitățile de sport.  
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9.1.2. Măsura 1.2: Dezvoltarea, modernizarea și punerea în funcțiune a serviciilor 

comunitare de utilități publice (apă, canalizare, iluminat public, gaz, 

electricitate) 

Scopul și 

descrierea 

măsurii 

În comuna Vârghiș în ultima perioadă au fost construite principalele rețele 

de echipare edilitare. Există sistem de alimentare cu apă potabilă, acest 

sistem însă necesită o întreținere permanentă și măsuri de îmbunătățirii 

calității apei. A fost construită rețeaua de canalizare prin intermediul 

fondurilor guvernamentale obținute prin programul PNDL II, sistemul 

momentan este încă nefuncțional nefiind predat unui operator care să 

asigure funcționarea rețelei. Totodată, o comună modernă și viabilă în afară 

de o rețea rutieră modernă trebuie să asigure și servicii de utilitate publică 

accesibile și performante, astfel se necesită întreținerea și modernizarea 

rețelei electrice și a sistemului de iluminat public și a rețelei electrice a 

comunei pentru facilitarea eficienței energetice, modernizarea și 

extinderea rețelei de alimentare cu gaz  pentru a facilita încălzirea 

corespunzătoare a gospodăriilor și instituțiilor locale și diminuarea 

costurilor de încălzire. 

Așadar, în cadrul prezentei măsuri am cuprins proiecte și activități care vor  

contribui la obiectivul conform căruia comuna Vârghiș va deveni o comună 

modernă, în care este asigurat accesul fiecărei gospodării la infrastructură, 

la serviciile comunitare de utilități publice, iar după finalizarea celor 

cuprinse în cadrul măsurii la nivelul comunei toate problemele legate de 

domeniul infrastructurii de bază vor fi soluționate. 

Indicatori de 

rezultat  

• Lungimea drumurilor asfaltate, modernizate 

• Lungimea drumurilor întreținute 

• Drumuri agricole și forestiere reabilitate  

• Drum comuna reclasificat și modernizat 

• Lungimea trotuarelor amenajate 

• Numărul activităților de protecție și prevenție în domeniul 

inundațiilor 

• Pistă de biciclete construită, lungimea pistei de biciclete 

• Scăderea cu 20% a accidentelor 
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Obiective conexe O1 – O comună modernă, un mediu de locuit de înaltă calitate prin 

asigurarea accesului populației locale la infrastructură de bază și utilități 

publice moderne și sustenabile și ocrotirea mediului și a naturii 

Proiecte (titlu) → Întreținerea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă 

potabilă:  Este necesar ca sistemul de alimentare cu apă potabilă să fie 

modernizat deoarece calitatea apei nu este corespunzătoare, motiv 

pentru care școala locală nu are autorizație de funcționare. Se necesită 

construirea stației de tratare a apei și alte intervenții conexe care sunt 

menite să asigure buna funcționare a sistemului și apă de calitate 

pentru gospodării și instituții locale. 

→ Operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare:  După 

finalizarea investițiilor de îmbunătățire  a serviciilor de alimentare cu 

apă, operarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

întreaga infrastructura se va face în conformitate cu modalitățile de 

încredințare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, prevăzute 

de Legea 51/2006 si Legea 241/2006 şi în termenele prevăzute de 

aceste acte normative, luând în considerație calitatea serviciului de 

operare în raport cu un tarif acceptabil pentru consumatorul final. 

Momentan principala lacună a sistemului de canalizare este că nu este 

predată unui operator, iar și sistemul de apă se află în situație identică.  

→ Întreținerea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminat 

public: Odată cu dezvoltarea spațială a comunei, realizarea noilor 

construcții este nevoie de extinderea rețelei de iluminat public în 

scopul asigurării siguranței circulației și sentimentul de siguranță a 

populației din comună. În cazul rețelei existente, se necesită 

întreținerea permanentă, iar la finele perioadei de planificare, 

modernizarea acesteia, pentru diminuarea costurilor de întreținere și 

funcționare. 

→ Modernizarea și dezvoltarea rețelei de alimentare cu energie 

electrică: Momentan rețeaua este dezvoltată, singura excepție fiind 

Valea Sărman la care se propune extindere rețelei de alimentare cu 

energie electrică. În viitoarea perioadă este însă necesar modernizarea 

rețelei în scopul creșterii eficienței acesteia.  
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→ Întreținerea rețelei de alimentare cu gaze: În comparație cu 

localitățile din apropiere, comuna Vârghiș are un avantaj, deoarece are 

acces la rețeaua de distribuție  a gazelor, gospodăriile și instituțiile 

locale au acces la aceste servicii. Rețeaua necesită întreținere 

permanentă și extindere în funcție de evoluția zonelor rezidențiale, 

turistice, etc.  

Parteneriat • Administrația Publică Locală 

• Consiliul Județean Covasna 

• Distribuție Energie Electrica Transilvania Sud (Electrica) 

• Delgaz Grid 

• AFM 

• CNI 

• Operator regional în domeniul alimentării cu apă și canalizare 

Rezultate 

așteptate 

Activitățile și proiectele cuprinse în cadrul măsurii de dezvoltare vor 

conduce la soluționarea principalelor lacune în domeniul infrastructurii 

tehnico-edilitare și vor solda formarea unei comune moderne, viabile și 

eficiente energetic care, coroborat cu infrastructura rutieră modernizată va 

asigura condiții de locuit de înaltă calitate populației locale. Ca urmare a 

acestei intervenții se îmbunătățește situația sănătății publice în localitate, 

totodată va crește calitatea și siguranța serviciilor de utilitate publică, care 

va fi benefic atât în cazul locuitorilor cât și în cazul actorilor economici. 

Mulțumită intervențiilor care vizează modernizarea rețelelor și serviciilor 

va crește eficiența, totodată se va reduce efectul negativ asupra mediului 

rezultat din întreținerea acestor servicii. 

Indicatori de 

rezultat  

• Lungimea totală a rețelei de apă și canalizare 

• Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă și canalizare,  

• Construire stație de tratare 

• Raportul preț-calitate al serviciilor,   

• Diminuarea gradului de poluare a mediului,  

• Creșterea nivelului de sănătate publică în rândul localnicilor,  

• Scăderea costurilor de funcționare a rețelei de iluminat,  

• Punerea în funcțiune a sistemului de canalizare 

• Creșterea eficienței sistemului de alimentare cu apă și îmbunătățirea 

calității apei furnizate 
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9.1.3. Măsura 1.3: Întreținerea și dezvoltarea mediului – comuna locuibilă și 

ordonată 

Scopul și 

descrierea 

măsurii 

Măsura are ca scop dezvoltarea comunei din perspectiva imaginii, a 

spațiilor publice, protecția mediului și ocrotirea și valorificarea 

patrimoniului construit. Așa cum am prezentat în cadrul analizei situației, 

comuna Vârghiș dispune de numeroase resurse naturale și antropice, care 

printr-o gestionare corespunzătoare pot asigura dezvoltarea unei comune 

cu o frumusețe aparte, atrăgătoare pentru locuitori și turiști, însă și în acest 

domeniu sunt multe sarcini care trebuie duse la bun sfârșit. Există practici 

necorespunzătoare care dăunează imaginii tradiționale a satului, există 

spații publice lăsate în paragină, și nici elementele patrimoniului construit 

nu sunt integrate corespunzător într-o strategie de valorificare, și nu în 

ultimul rând, probleme sunt identificate și în ceea ce privește atitudinea 

populației față de protecția mediului și a naturii. Astfel, activitățile și 

proiectele cuprinse în cadrul măsurii vin în sprijinul soluționării acestor 

probleme identificate și prin intermediul acestora se va contribui la 

înfrumusețarea comunei Vârghiș, la valorificarea corespunzătoare a 

resurselor naturale și antropice, la dezvoltarea spațiilor publice în așa fel 

încât Vârghiș să devină una dintre cele mai frumoase, viabile și atractive 

localități din Ținutul Păduresc. 

Obiective conexe O1 – O comună modernă, un mediu de locuit de înaltă calitate prin 

asigurarea accesului populației locale la infrastructură de bază și utilități 

publice moderne și sustenabile și ocrotirea mediului și a naturii 

Proiecte (titlu) → Dezvoltarea, întreținerea și valorificarea spațiilor publice: În 

privința spațiilor publice, a locurilor necesare petrecerii timpului liber 

în condiții optime, posibilitățile locale în Vârghiș sunt destul de 

limitate. În comună există un parc, care după finalizarea proiectului de 

finanțare prin care a fost amenajat a fost lăsat în paragină, nefiind 

întreținut și neavând nicio funcție culturală, sportivă, comunitară. 

Acest parc, din punct de vedere al dimensiunii și a poziționării acestuia 

(este situat vizavi cu castelul Daniel) ar trebui să devină centrul 

activităților culturale, comunitare, turistice din comuna Vârghiș, și să 

devină o atracție la nivelul întregii microregiuni. Acest parc trebuie să 

fie dotat cu scenă în aer liber, mobilier, locuri de parcare, teren de 
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joacă, infrastructură de fitness în aer liber, și aici să fie organizate 

activități în aer liber, iar parcul să devină principala locație de 

socializare pentru localnici. În afară de parc, în comună mai este 

necesar amenajarea unui loc de joacă pentru copii, dotarea spațiilor 

publice cu mobilier stradal și amplasarea de indicatoare pentru străzi 

și atracții turistice, plantare de flori și copaci în scopul înfrumusețării 

localității. Spațiile comunitare frecventate des de localnici trebuie să 

dispună de acces gratuit la wi-fi, în acest sens trebuie valorificate 

fondurile UE puse la dispoziție prin programul Wifi4eu. 

→ Curățire – înfrumusețare – valorificare: La nivelul comunei sunt 

semnalate probleme în ceea ce privește curățenia generală, există o 

practică actuală de salubrizare, însă aceasta trebuie dezvoltată în 

viitor, punând un accent important pe prevenirea producției de 

deșeuri, pe reciclare, colectare selectivă în interiorul comunei, la 

nivelul instituțiilor, întreprinderilor cât și la nivelul spațiilor publice. O 

altă activitate constă în inițiative precum asigurare de semințe de flori 

pentru localnici, angrenarea acestora în campania cea mai frumoasă 

ogradă, cea mai frumoasă curte, etc. care vor avea un efect 

multiplicator asupra imaginii și aspectului general al comunei, 

contribuind la creșterea nivelului de confort și al gradului de 

atractivitate a localității. 

→ Colectarea selectivă a deșeurilor: Creșterea gradului de colectare 

selectivă a deșeurilor pe teritoriul comunei, amplasare de pubele 

necesare colectării selective și educarea populației în această direcție 

→ Sensibilizarea populației locale cu privire la importanța ocrotirii 

imaginii comunei, protejarea patrimoniului construit și evitarea 

degradării aspectului general al comunei: Noile trenduri din 

domeniul construcțiilor, pot afecta imaginea actuală a comunei 

Vârghiș. Activitățile din viitor ale populației locale în domeniul 

planificării și realizării noilor construcții, case de locuit în comună vor 

arăta schimbări pozitive numai după ce la nivel local se vor demara 

acțiuni care vizează schimbarea mentalității individuale și colective cu 

privire la construcțiile moderne și la imaginea unitară a localității. Este 

important să fie realizat un inventar al caracteristicilor arhitecturale 
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prin intermediul cărora se poate asigura ocrotirea imaginii comunei și 

includerea acestora în reglementările urbanistice locale. Activitățile 

trebuie să se integreze într-o campanie bine planificată cu o paletă 

colorată de mijloace și materiale de informare și conștientizare. 

Activitățile individuale, tip mozaic au și ele o importanță oarecare, dar 

în acest domeniu, informarea populației locale privind consecințele și 

beneficiile ocrotirii imaginii localității, mai ales în părțile de localitate 

cu caracter rural se poate realiza mai eficient prin campanii bine 

planificate care se întind pe întreaga perioadă de programare dintre 

2021-2027, și sunt organizate anual, în limita posibilităților chiar de 

mai multe ori pe an. Printre activitățile campaniei se pot număra: 

campanie de conștientizare prin afișe, materiale informative, dezbateri 

publice, seminare organizate prin invitarea unor specialiști în 

domeniul urbanismului, monumentelor istorice, dezvoltării teritoriale, 

campanie prin expoziții cu fotografii/cărți/publicații despre stilul 

arhitectural caracteristic localităților rurale, premierea familiilor 

tinere care își construiesc case care se integrează în mediul ambiant. O 

altă activitate care poate facilita ocrotirea caracterului comunei este 

achiziționarea unor proiecte de casă care să poată fi puse cu titlu 

gratuit la dispoziția celor care doresc să construiască case de locuit în 

comună. 

→ Vârghișul frumos – atrăgător și prietenos: Înfrumusețarea comunei 

Vârghiș prin organizarea cu o frecvență anuală a unor competiții care 

vizează conștientizarea importanței întreținerii și înfrumusețării a 

gospodăriilor proprii, a spațiilor de locuit și a comunei (plantare de 

flori, amenajare spații verzi, ghivece cu flori, etc.).  Administrația locală 

poate contribui prin asigurarea semințelor de flori și plante 

ornamentale, iar în cadrul activității se va premia anual cea mai 

frumoasă, întreținută ogradă/curte din Vârghiș, contribuind astfel la 

răspândirea în rândul gospodăriilor locale a responsabilității pe care o 

au ca indivizi în viața comunitară, în formarea imaginii acesteia. O 

comună frumoasă este și atractivă, activitatea putând contribui și la 

creșterea numărului de turiști care vizitează comuna  Vârghiș. 
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→ Programul pentru reabilitarea fațadei clădirilor: În special în zona 

străzii principale ar fi indicată implementarea unui program, care să 

asigure sprijin pentru reabilitarea fațadelor clădirilor în mod unitar.   

→ Protejarea și valorificarea patrimoniului construit: Vârghiș 

dispune de numeroase clădiri și elemente arhitecturale de o valoare 

incomensurabilă, ce nu sunt valorificate corespunzător. Printre 

acestea se regăsesc bisericile locale, casele tradiționale, porțile 

secuiești, gardurile, casele care sunt monumente istorice de categorie 

B, castelul Daniel, etc. Este indicat să fie realizat un inventar care să 

cuprindă toate elementele ale patrimoniului construit din Vârghiș și să 

fie realizată o strategie de ocrotire și valorificare a acestora, integrarea 

în oferta turistică locală a acestora. În viitoarea perioadă de 

programare vor fi disponibile fonduri de finanțare nerambursabilă 

prin intermediul cărora patrimoniul construit local din Vârghiș poate 

fi ocrotit, reabilitat și valorificat, însă este necesar ca informațiile cu 

privire la condițiile de finanțare și posibilitățile din domeniu să fie 

prezentate proprietarilor prin intermediul administrației locale.   

→ Mesagerii mediului – ocrotitorii viitorului: Prin intermediul școlii 

locale, a organizațiilor neguvernamentale și cu sprijinul administrației 

locale trebuie inițiate și dezvoltate campanii și activități de educație 

ecologică pentru copiii din Vârghiș, acestea trebuie susținute și 

dezvoltate prin lansarea de noi inițiative în scopul ca tinerii și copiii 

din comună să cunoască frumusețile naturale și să conștientizeze 

importanța ocrotirii acestora.  

→ Comună frumoasă, prin muncă de clacă: Se necesită organizarea 

unor activități de clacă cu implicarea populației locale pentru curățirea 

acestor spațiilor publice, a parcului local, a șanțurilor, zonelor turistice, 

etc.  dar simultan este necesar să se organizeze campanii de informare 

și conștientizare despre importanța menținerii în ordine și curățenie a 

mediului locuit. În scopul înlăturării practicii necorespunzătoare de 

depozitare a gunoiului este necesar și aplicarea de sancțiuni, iar pentru 

identificarea făptașilor este necesar amplasarea de camere de 

supraveghere (funcționale și pe timp de noapte).  
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Parteneriat • Administrația Publică Locală 

• Consiliul Județean Covasna 

• Școala locală 

• ONG-uri locale 

• GAL LEADER ALUTUS 

Rezultate 

așteptate 

Implementarea  măsurii va conduce la schimbarea mentalității populației 

locale cu privire la ocrotirea și înfrumusețarea imaginii comunei Vârghiș, 

construcțiile ce se vor realiza în viitor vor respecta normele estetice, spațiile 

publice și gospodăriile vor fi întreținute și înfrumusețate,  toate acestea 

ducând la creșterea atractivității  și la creșterea numărului de turiști sosiți 

în comună. Înfrumusețarea comunei realizată prin colaborarea populației 

locale, a întreprinderilor din oraș și a ONG-urilor în parteneriat cu 

administrația locală va avea și o contribuție pozitivă asupra coeziunii 

sociale și întăririi identității locale. Se va dezvolta numărul și calitatea 

spațiilor publice, parcul local va deveni un adevărat centru cultural și de 

timp liber. Monumentele locale, patrimoniul construit va fi ocrotit și 

valorificat eficient.  

Indicatori de 

rezultat  

• Parc comunal dotat și amenajat corespunzător 

• Numărul activităților din parc și numărul persoanelor care vizitează 

locația 

• Numărul campaniilor de informare și conștientizare 

• Numărul participanților la competițiile organizate în scopul 

înfrumusețării comunei 

• Numărul și suprafața spațiilor publice 

• Numărul campaniilor de educație ecologică 

• Numărul caselor a căror fațadă s-a reabilitat 

• Numărul monumentelor valorificate și protejate 

• Reglementări urbanistice pentru ocrotirea imaginii comunei Vârghiș 
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9.2. Domeniul de intervenție 2: Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor cultural-

comunitare 

Procesele demografice nefavorabile existente la nivelul comunei Vârghiș ca de exemplu 

diminuarea, respectiv îmbătrânirea populației, migrarea tinerilor către zonele urbane sau în 

străinătate, pe de o parte influențează în mod negativ calitatea vieții socio-comunitare a comunei 

și totodată periclitează și asigurarea, susținerea unor servicii sociale. Aceste tendințe 

demografice nu pot fi influențate în totalitate prin măsuri formulate la nivel local, însă pot fi 

concepute proiecte care sporesc atractivitatea comunei și care contribuie la creșterea calității 

vieții a localnicilor.  Astfel, prin conlucrarea cu echipa din cadrul administrației publice locale și 

cu formatorii de opinie și decidenții din comună, s-a conturat prezentul domeniu de intervenție, 

care cuprinde măsuri care vizează dezvoltarea vieții comunitar-culturale a comunei Vârghiș și 

creșterea calității serviciilor sociale din comună. Conform literaturii de specialitate, conceptul 

dezvoltării comunitare trebuie privit ca un proces complex în urma căruia o comunitate locală își 

va dezvolta și îmbunătăți condițiile de trai, toate acestea prin acțiuni voluntare de tip bottom-up, 

în spiritul principiului subsidiarității, actorii locali dezvoltându-și propriile capacități de acțiune, 

a legăturilor intra și extra comunitare și valorificând eficient și în mod durabil valorile comune și 

resursele endogene.  

Acest proces de dezvoltare reprezintă un proces complex, bine gândit care implică 

participarea mai multor actori cu atribuții în diferite domenii cu sarcini clar definite. Pe lângă 

administrația publică locală trebuie implicate organizațiile non-guvernamentale existente, 

instituțiile existente (școli), biserici locale, furnizori de servicii dar și actori care nu dispun de 

personalitate juridică dar care prin activitățile lor contribuie la formarea, dezvoltarea vieții 

cultural-comunitare. Administrația locală poate contribui la dezvoltarea comunității conform 

atribuțiilor sale prin dezvoltarea infrastructurii și facilităților culturale, prin amenajarea unor 

spații comunitare de calitate, prin finanțarea organizațiilor în domeniu (ONG-uri, biserica, 

organizații informale, etc.), dar și prin organizarea unor activități și evenimente locale. Toate 

aceste intervenții au ca scop dezvoltarea vieții socio-comunitare și creșterea solidarității și 

coeziunii sociale care până la urmă produc un efect direct asupra calității vieții din comună. 

Calitatea vieții este influențată de asemenea de accesibilitatea și de calitatea serviciilor sociale, 

celălalt domeniu important pentru care trebuie acordat atenție în cadrul prezentului domeniu de 

intervenție. În cadrul serviciilor sociale facem referire la dezvoltarea învățământului local și la 

asigurarea accesibilității la servicii medicale de calitate dar și la asigurarea activităților care 

răspund la nevoile sociale existente în comună. O comunitate solidară, unită este eficientă și în 

serviciile sociale și sanitare, prin care se îngrijește de bunăstarea persoanelor și familiilor aflate 

în situații dezavantajoase și are în vedere asigurarea unor servicii de înaltă calitate în domeniul 

sănătății, din acest motiv  în cadrul prezentului domeniu de intervenție am inclus și un set de 

măsuri care vizează dezvoltarea și extinderea serviciilor medicale și sociale. 
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9.2.1. Măsura 2.1: Dezvoltarea infrastructurii culturale și sportive a comunei, 

extinderea ofertei cultural-comunitare din comună 

Scopul și 

descrierea 

măsurii 

Infrastructura cultural-comunitară a comunei necesită modernizare, 

singurul edificiu fiind modernizat în ultima perioadă este căminul 

cultural. Numărul spațiilor destinate diferitelor activități culturale este 

redus, infrastructura sportivă aproape că lipsește în totalitate, ca urmare 

tinerii și cei dornici să facă sport sunt nevoiți să caută posibilități în alte 

localități.  

Situația este mai favorabilă în ceea ce privește activitățile și evenimentele 

din comună datorită unor organizații în domeniu, care însă în ultima 

perioadă se confruntă cu diferite probleme (lipsă de membri, lipsă de 

capital, etc.).   

Prezenta măsura are două scopuri clar definite, primul fiind extinderea și 

modernizarea infrastructurii din domeniul cultural, pentru a fi asigurate 

acele clădiri și spații care oferă condiții adecvate pentru organizarea vieții 

culturale, comunitare și de sport. Al doilea scop urmărește sprijinirea și 

susținerea actorilor culturali din comună, pentru asigurarea dezvoltării 

ofertei culturale și de sport prin lansarea de noi programe și evenimente  

care să coloreze viața culturală locală și să intensifice solidaritatea și 

coeziunea locală. 

Obiective conexe O2 – Viață culturală, comunitară și sportivă bogată, bazată pe 

infrastructură modernă,  ofertă variată, resurse existente și actori eficienți 

în domeniu 

Proiecte (titlu) → Întreținerea și dotarea căminului cultural: Căminul cultural 

existent reprezintă principalul element al infrastructurii cultural-

comunitare, aici fiind organizate atât evenimente culturale cât și 

evenimente comunitare. Este important menținerea stării fizice a 

căminului și realizarea unor reparații periodice. În același timp 

pentru ca edificiul să poată corespunde nevoilor și utilizării multiple 

(evenimente culturale, activități comunitare, activități dedicate 

tinerilor, activități ale pensionarilor) trebuie dezvoltat dotarea 

acestuia. 
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→ Înființare centru de tineret: În momentul de față cele două 

organizații locale de tineret nu dispun de un spațiu propriu adecvat 

și dotat corespunzător pentru desfășurarea activităților. Așadar se 

propune amenajarea și dotarea unui centru dedicat tinerilor din 

comună care ar putea deservi organizațiile existente în domeniu. 

→ Înființare centru de cunoștințe: Prin construirea/amenajarea unui 

spațiu multifuncțional care dispune de următoarele: sală de 

conferințe, sală în care pot fi organizate cursuri de 

formare/perfecționare, etc. în cadrul căruia funcționează biblioteca 

locală, există infrastructură IT și acces liber la internet și în care pot 

fi amenajate spații tematice care susțin educarea bazată pe 

experiențe, educația practică și care eventual pot devenii și atracții 

turistice (de ex. prin prezentarea florei și faunei a vieții sălbatice, 

elemente culturale, artefacte folclorice, etc. pe materiale 

multimedia).   

→ Creare/amenajare spații comunitare și culturale 

multifuncționale în aer liber: Aceste spații, scene amenajate în aer 

liber sau trebuie amenajate astfel încât să facă posibil organizarea 

mai multor tipuri de evenimente/programe culturale de aer liber 

(expoziții, miniconcerte, spectacole  etc) și care eventual pot găzdui 

evenimente de interes microregional/regional (festivaluri tematice).  

→ Consolidarea, restaurarea și modernizarea monumentelor 

istorice și a clădirilor cu valoare arhitecturală: În comună găsim 

monumente clasificate și clădiri cu valoare arhitecturală pentru care 

merită acordat atenție și care trebuie conservate și valorificate. 

Ansamblul Castelului Daniel, Biserica Sf Arhangheli, ansamblul 

bisericii, conace și porțile și casele tradiționale reprezintă 

monumente istorice care pe lângă faptul că contribuie la întărirea 

identității locale pot venii în completarea ofertei cultural-turistice. 

→ Organizarea și managementul vieții culturale: Reprezintă o 

problemă faptul că la nivelul comunei evenimentele, procesele 

culturale nu sunt planificate, coordonate și sincronizate între ele în 

așa fel încât pe toată perioada anului populația locală să beneficieze 

de o ofertă culturală de calitate. Se propune o mai bună coordonare 

între acțiuni întreprinse de actori în domeniu (biserica, administrația 

locală, ONG-uri, etc.), și o funcționare mai eficientă a infrastructurii 

culturale, prin angajarea/desemnarea unui manager cultural la 

nivelul comunei asigurând creșterea gradului de acces și al 

participării locuitorilor la viața culturală. 
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→ Asigurare fonduri publice pentru cultura locală: Lansarea unui 

program de finanțare la nivelul administrației publice locale dedicată 

organizațiilor locale implicate în ocrotirea patrimoniului tangibil și 

intangibil existent nivelul administrației publice locale: susținerea 

activităților culturale, organizare baluri și evenimente tematice,  

întâlniri ale ansamblurilor de dans, activități de artizanat, activități 

de educație muzicală, sprijinirea organizării evenimentelor locale, 

etc. De asemenea trebuie acordat atenție și surse pentru ocrotirea 

unor meșteșuguri (sculptură, pictatul mobilei, arderea cărbunelui, 

etc,) specifice comunei. 

→ Sprijinirea evenimentelor cultural-comunitare: organizare 

baluri, activități culturale, activități ale tinerilor, evenimente dedicate 

persoanelor în vârstă, activitățile clubului pensionarilor, etc. trebuie 

sprijinire și în viitor deoarece prin aceste evenimente și activități 

poate fi crescut gradul de coeziune socială. 

→ Conceperea unor noi evenimente de interes județean/regional, 

evenimente de mai mare anvergură: construind pe resursele 

endogene în diferite domenii (ex.: resurse naturale unice, habitate, 

castel și elemente ale mediului construit) se propune organizarea 

unui eveniment de tip festival prin care comuna ar putea devenii mai 

cunoscută și care ar putea genera un flux de turiști remarcabil. 

→ Menținerea și dezvoltarea activităților de voluntariat și al 

spiritului de clacă: Pe lângă avantajul lor concret şi practic 

activitățile de voluntariat asigură o nouă viziune, totodată contribuie 

la întărirea comunității. De aceea prin implicarea structurilor 

comunitare și al instituțiilor precum școala și cultele religioase, 

organizații, etc. şi prin organizarea programelor de clacă trebuie 

sprijinit şi promovat acest tip de activitate.  

→ Sprijinirea activității SVPSU: Dotarea permanentă (cu echipamente 

de specialitate, mijloace de transport, etc.) a serviciului este extrem 

de important pentru ca acesta să poate intervenii în situațiile de 

urgență. 
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→ Dezvoltarea infrastructurii sportive din comună, amenajare noi 

spații sportive: Intervenția propune modernizarea terenului de 

sport și creare infrastructură conexă (vestiare), precum și crearea 

noi spații, infrastructură sportivă/sală dedicată orelor de educație 

fizică, infrastructură de sport de mică dimensiune pentru practicarea 

diferitelor ramuri sportive, respectiv sporturi de agrement (teren cu 

gazon artificial multisport). Pe de altă parte trebuie tratate 

problemele existente și scoase la iveală în procesul de planificare 

strategică (probleme privind alimentare cu apă, modernizarea 

sistemului de încălzire) în infrastructura sportivă existentă (sala de 

sport existent). 

→ Sprijinirea vieții sportive din comună: Fără înființarea și 

sprijinirea organizațiilor și actorilor din domeniul sportiv viața 

sportivă a comunei nu se va dezvolta. Sprijinul acordat trebuie să 

cuprindă organizare evenimentelor sportive, evenimente dedicate 

sportului de masă, achiziția de echipamente sportive, etc..  

Parteneriat • Autoritatea Publică Locală 

• Asociaţia VADFIE  

• Asociația VIFI 

• Asociația Cultural Sportivă „Rika” Vârghiș; 

• Asociația Următorii de Stele - Csillagkövetők; 

• Asociația Femeilor Unitariene din Vârghiș; 

• Centrul Cultural Județean Covasna 

• Biserica locală 

• Școala Gimnaziala Borbath Karoly 

Rezultate 

așteptate 

Intervențiile enumerate mai sus vor contribui la dezvoltarea 

infrastructurii cultural-comunitare din comuna Vârghiș. Așadar comuna 

va dispune de spații culturale și comunitare care corespund nevoilor 

existente și care asigură un cadru funcțional și eficient actorilor în 

domeniu. Pe de altă parte prin intervențiile prpuse se va intesifica viața 

socio-economică a comunei, contribuind astfel la creșterea atractivității 

comunei față de localnici și față de turiști. Beneficiari finali ai 

intervențiilor propuse vor fi localnicii care vor valorifica elemente ale 

mediului construit, vor dispune de posibilități multiple de petrecere a 

timpului liber, și vor avea la dispoziție o varietate de activități culturale și 

sportive astfel devenind o comunitate mai solidară și mai coezivă.    
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Indicatori de 

rezultat  

• Număr spații culturale și comunitare 

• Suprafața (m2) spațiilor culturale și comunitare (spații închise și 

spații de aer liber) 

• Număr evenimente culturale și comunitare organizate într-un an 

• Numărul evenimente sportive 

• Număr terenuri/spații sportive 

• Valoarea investițiilor realizate 

• Număr ONG-uri sprijinite 

9.2.2. Măsura 2.2: Dezvoltarea învățământului local și dezvoltarea resurselor 

umane existente  

Scopul și 

descrierea 

măsurii 

În zilele noastre cunoașterea a devenit resursa probabil cea mai 

importantă și relevantă. Regiunile rurale în general sunt în impas în ceea 

ce privește accesul la diferite forme de cunoștințe ceea ce  își pune 

amprenta și asupra gradului de dezvoltare al acestor regiuni. Aceste zone 

însă dispun de alte forme de cunoștințe, de ex. cunoașterea tradițională 

locală,  cunoștințe informale, practice care de asemenea pot fi valorificate 

cu succes. În acest context instituțiile de învățământ au un rol important, 

iar prin resursele existente (umane) pot devenii așa numite centre de 

cunoștințe. Putem astfel concluziona că școala pe lângă administrația 

publică locală în cazul localităților rurale poate deveni piatra de temelie a 

dezvoltării pe termen lung. Măsura vine în sprijinul modernizării 

infrastructurii școlare în scopul asigurării unor condiții moderne în care 

se poate asigura dezvoltarea calității învățământului la nivel local, 

respectiv se poate realiza extinderea activităților extra curriculare. Pe de 

altă parte, măsura urmărește dezvoltarea resurselor umane din comună 

cu implicarea unității de învățământ în organizarea unor programe 

educaționale, programe de calificare, recalificare și perfecționare pentru 

asigurarea învățării de-a lungul vieții.  

Obiective conexe O2 – Viață culturală, comunitară și sportivă bogată, bazată pe 

infrastructură modernă,  ofertă variată, resurse existente și actori eficienți 

în domeniu 
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Proiecte (titlu) → Modernizarea și întreținerea clădirilor cu destinație de 

învățământ: edificiile în care se realizează activități educaționale 

trebuie modernizate în totalitate, astfel încât să corespundă 

cerințelor de igienă și confort (pentru ca instituția să poată obține 

toate avizele necesare funcționării). Clădirile care aparțin sistemului 

local de învățământ trebuie modernizate și din interior, clasele 

trebuie renovate pentru ca activitățile educative să se desfășoare 

într-un mediu cât mai adecvat și confortabil.  

→ Construire grădiniță/grădiniță cu program prelungit: prin 

atragerea de fonduri respectiv prin alocarea unor surse bugetare 

locale se propune construirea unei noi clădiri care să cuprindă spații 

concepute pentru realizarea activităților de învățare, respectiv spații 

conexe. Pe baza unor serii de consultări cu părinții și conform cerinței 

reale trebuie luat în calcul lansarea grădiniței cu program prelungit. 

→ Teren de sport/sală de educație fizică: se propune dezvoltarea 

infrastructurii sportive în incinta școlii pentru ca activitățile de 

educație fizică să fie realizate în condiții adecvate contribuind astfel 

la dezvoltarea motorie, fizică și psihică a copiilor.  

→ Dotarea instituțiilor cu mobilier, mijloace și echipamente IT: 

activitatea vizează dezvoltarea ambientului în care se realizează 

procesul de predare-învățare. Dotarea clădirilor cu IT nu este una 

corespunzătoare, acestea nu sunt suficiente pentru desfășurarea 

activităților de școală on-line, și în același timp nici internetul nu este 

corespunzător. Toate clasele trebuie dotate, începând cu clasele 

preșcolare, trebuie amenajate noi laboratoare, bibiloteca școlară, 

echipamente didactice și mobilier. 

→ Sprijinirea activităților extracurriculare: strategiea propune 

organizarea unor serii de programe de învățare bazate pe experiențe, 

programe de educare muzicală și alte arte, activități sportive, 

organizare excursii, organizare programe și activități în vederea 

stimulării creativității, etc.  

→ Includerea formelor de cunoștințe locale în programe 

educaționale: inventarierea și includerea acestor forme de 

cunoștințe (meserii tradiționale, motive locale, mituri și basme 

locale,  istoria locală, etc.) în activități extracurriculare. 
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→ Lansarea programului de tip afterschool: pe baza unor serii de 

consultări cu părinții și cadrele didactice și după asigurarea 

fondurilor necesare se propune lansarea programului de tip 

afterschool. 

→ Lansarea unor programe de educare pentru tineri și adulți, 

dobândirea unor competențe de bază: organizarea cursurilor de 

cunoaștere a limbilor străine (în special limba română), cunoștințe 

de bază în educația antreprenorială, cunoștințe financiare, 

dobândirea competențelor digitale și IT, etc. 

→ Organizare cursuri de formare, calificare, perfecționare, 

programe de instruire și reconversie profesională: 

Cartografierea necesităților pe piața muncii din regiune și organizare 

programe de calificare/recalificare pentru șomeri, tineri, categorii 

vulnerabile și populația locală, analiza nevoilor de formare/calificare 

la nivelul populației locale în parteneriat cu firmele locale, liceul local, 

AJOFM Covasna/Camera de Comerț și Industrie. 

→ Sprijinirea lansării a unor programe de 

perfecționare/specializare pentru angajații firmelor și instituțiilor 

locale: perfecționarea personalului din sistemul educațional, cursuri 

de formare și perfecționare pentru angajați ai autorității publice 

locale, etc. 

Parteneriat • Autoritatea Publică Locală 

• Școala Gimnaziala Borbath Karoly 

• Cadrele didactice 

• Inspectoratul Școlar Județean Covasna 

• Asociația Femeilor Unitariene din Vârghiș; 

• Asociațiile de tineret 

• Biserica locale 

• AJOFM Covasna 

• Formatori, prestatori de servicii de formare 
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Rezultate 

așteptate 

Rezultatele intervențiilor și proiectelor prezentate mai sus vor fi vizibile 

prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de învățământ, astfel 

comuna va dispune de o infrastructură educațională modernă, adecvată și 

de înaltă calitate. Ca urmare procesele de învățare vor fi realizate într-un 

mediu mult mai funcțional crescând astfel eficiența proceselor de 

predare-învățare. În același timp măsura va contribui la dezvoltarea 

calității resursei umane, contribuind la creșterea competitivității forței de 

muncă și implicit la creșterea competitivității comunei. 

Indicatori de 

rezultat  

• Efectivul de copii școlarizați 

• Număr proiecte de modernizare și valoarea acestora 

• Valoarea dotărilor și echipamentelor IT  

• Numărul programelor extracuriculare organizate 

• Număr programe de formare/calificare/perfecționare organizate 

• Număr participanți la programe de formare/ calificare/ 

perfecționare 
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9.2.3. Măsura 2.3: Dezvoltarea sistemului social și sanitar 

Scopul și 

descrierea 

măsurii 

Scopul măsurii vizează întreținerea și dezvoltarea sistemului social și 

sanitar din comuna Vârghiș, pentru a asigura o creștere semnificativă în 

domeniul calității vieții de pe plan local, dezvoltarea condiției generale  

medicale a comunității și a sistemului sanitar , deoarece pentru creșterea 

calității vieții, este esențial și îmbunătățirea condiției de sănătate, care  se 

poate realiza prin informare și accesibilitatea serviciilor medicale locale. 

Obiective conexe O3 - Sistem social și sanitar întreținut, modernizat și dotat corespunzător 

în scopul asigurării serviciilor de calitate 

Proiecte (titlu) → Dezvoltarea infrastructurii sanitare: Una dintre marile probleme în 

domeniul sistemului sanitar din Vârghiș constă în starea foarte 

degradată a clădirii care acordă spațiu pentru dispensarul medical din 

comună. Este necesar ca această clădire să treacă printr-un proces 

complex de reabilitare și extindere care să cuprindă îmbunătățirea 

indicatorilor privind eficiența energetică a clădirii, asigurarea 

condițiilor mai optime pentru prestarea serviciilor medicale 

(amenajare noi spații și asigurarea dotărilor necesare). Pentru 

reabilitarea acestei clădiri a fost depusă o solicitare de includere în 

lista proiectelor finanțate de Compania Națională de Investiții, până în 

prezent nu s-a obținut un însă un rezultat palpabil cu privire la 

finanțarea proiectului, astfel în viitoarea perioadă prin intermediul 

noilor programe de finanțare este necesar să se obțină fondurile 

necesare. 

→ Amenajare locuințe pentru specialiști în sănătate: Prin intermediul 

Planului Național de Relansare și Reziliență va exista oportunitatea de 

construire construire/amenajare locuințe pentru specialiștii din 

domeniul sanitar.  Planurile de reabilitare a clădirii dispensarului 

medical trebuie realizate în așa fel încât în urma reabilitării clădirii să 

existe posibilitatea amenajării locuințelor pentru specialiști (medic de 

familie, stomatolog, etc.), care să ofere servicii de specialitate pentru 

populație. 
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→ Campanii și activități de prevenție, screening, motivarea 

specialiștilor în acest sens:  Întrucât sistemul de prevenire a statului 

este minimă, în afara vaccinurilor și consultărilor obligatorii, nu există 

screening, iar angajații subfinanțați din sănătate nu sunt motivați 

pentru a organiza voluntar campanii de informații. Așadar este 

important atragerea altor resurse în activitatea de informare 

sistematică și pentru realizarea screening-ului. Deci, acele proiecte fac 

parte a activității, care ajută  procesul de prevenție medicală. În aceste 

activități  pot fi implicate relațiile internaționale, localitățile înfrățite. 

Activitățile care servesc prevenirea formării bolilor, se compun din 

mai multe elemente, precum campanile de promovare a stilului de 

viață sănătos (alimentație, mișcare, activitate zilnică corectă, etc), 

descurajarea (obiceiuri nocive, conștientizarea efectelor dependenței) 

și evenimentele cu scop educațional a copiilor (sport, etc). Măsura 

sprijină orice proiect care se încadrează în aceste prevederi. În 

realizare pot  participa școala locală, ONG-uri și medici. Este important 

transmiterea sistematică a mesajelor create în acest sens, către toată 

societatea. 

→ Educație sanitară la școală: Activitățile de educație sanitară 

organizate în cadrul școlii au beneficii importante asupra stării de 

sănătate a copiilor și a viitorilor adulți. Este necesar ca în cadrul 

activităților extra-curriculare copiilor să li se prezinte regulile de 

igienă personală, întreținerea corectă a dinților, funcțiile organelor și 

modul de menținere în sănătate a acestora, noțiuni de nutriție și 

alimentație sănătoasă toate acestea având ca rezultat reducerea 

frecvenței bolilor infecțioase, reducerea incidenței cariilor dentare, 

diminuarea obezității la copii și învățarea măsurilor de prevenire a 

bolilor. 

→ Asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor sociale: Serviciile 

asigurate de Fundația Creștină Diakónia în domeniul îngrijirii la 

domiciliu și îngrijirii sociale acoperă o mare necesitate, deoarece prin 

activitățile sale Fundația sprijină persoanele cu probleme și împiedică 

dezintegrarea socială. Pe lângă menținerea acestui serviciu trebuie 

sprijinite în continuare programele adresate populației în vârstă 

(organizarea excursiilor, programelor locale, activităților de 

agrement), organizate de clubul pensionarilor.  
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→ Înființarea sistemului de asistență comunitară rurală: Este un 

sistem care  servește funcțiile  sociale și care completează activitățile 

implementate de Fundația Diakonia, în domeniul îngrijirii la domiciliu 

(bolnavi, vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane care locuiesc în 

zone izolate ale comunei, etc) și ajută la satisfacerea exigențelor zilnice 

și  sociale (aprovizionare, cumpărături, informații, plata facturilor, 

etc.). Peste îndatoririle sociale, sistemul poate fi un instrument 

important în relația populație- primărie.  

→ Sprijinirea actorilor din domeniul social: Instituțiile și organizațiile 

existente pe plan local în domeniul social necesită o susținere 

permanentă, iar din bugetul local trebuie alocate fonduri prin sistem 

de finanțare local pentru dezvoltarea activității acestor actori sociali. 

Parteneriat • Administrația Publică Locală 

• Consiliul Județean Covasna 

• Școala locală 

• Medicul de familie 

• Fundația Diakonia 

• Clubul Pensionarilor 

• GAL LEADER ALUTUS 

• CNI 

• Asociația Gondviseles 

Rezultate 

așteptate 

În urma implementării proiectelor și activităților din cadrul măsurii se va 

îmbunătăți infrastructura sanitară din Vârghiș, și va crește calitatea 

serviciilor medicale accesibile pe plan local, contribuind astfel la 

îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației locale. Se vor menține 

și dezvolta serviciile sociale, iar populația locală va beneficia de servicii de 

calitate și o plasă de siguranță socială eficientă.  

Indicatori de 

rezultat  

• Clădire medicală reabilitată, extinsă și dotată 

• Minimum 2 locuințe amenajate pentru personalul sanitar 

• Numărul activităților de prevenire și screening 

• Numărul și conținutul activităților de educație sanitară în școli 

• Numărul persoanelor care primesc îngrijire la domiciliu 

• Numărul persoanelor deservite de sistemul de asistență comunitară 
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9.3. Domeniul de intervenție 3: Dezvoltarea economiei locale 

În urma analizei situației s-a demonstrat că viața economică din Vârghiș nu este nici măcar 

apropiată de media județului, numărul întreprinderilor este scăzut și puține dintre acestea 

activează în sectorul de producție.  

Sectorul agricol deşi reprezintă prin activitatea de creştere a animalelor un element cheie al 

economiei locale, totuși producția agricolă funcționează sub nivelul potențialul său, se confruntă 

cu probleme pe planul valorificării produselor, dar şi cu o serie de alte probleme cum ar fi  starea 

proastă a drumurilor, nesoluţionarea problemei proprietăţilor, probleme în folosirea păşunilor şi 

daune provocate de animalele sălbatice.  

Din păcate, aceste probleme nu sunt unice, pe lângă Vârghiș majoritatea localităților din 

județul Covasna se confruntă cu probleme similare. Pentru creșterea eficienței producției agricole 

este necesară o schimbare de atitudine, luarea unor decizii serioase, care au fost amânate până 

acum, cu scopul  de a realiza economii de scară și, astfel, competitivitate. Integrarea, cooperarea, 

însușirea și aplicarea unei abordări antreprenoriale par acum inevitabile, fermele familiale 

autosustenabile vor trebui să se integreze permanent în sistemul fermelor producătoare de piață. 

Sarcina  administrației locale este de a crea condițiile prin care poate ajuta și poziționa 

fermierii și antreprenorii locali, prin evaluarea realității și luând în considerare propriile 

posibilități și competențe. Pe lângă dezvoltarea mediului fizic și asigurarea infrastructurii 

necesare, aceste măsuri includ și diseminarea informațiilor, organizarea cursurilor de 

perfecționare și informare, precum și activități de sprijin activ (consiliere). 

Revigorarea economiei locale reprezintă o problemă complexă care necesită adoptarea mai 

multor măsuri şi realizarea mai multor investiţii. Aceasta trebuie să cuprindă întregul sistem 

începând de la crearea unui mediu favorabil antreprenorilor, la aprofundarea relaţiilor 

economice şi până la armonizarea cererii şi ofertei. Trebuie să mai amintim şi rolul de dezvoltare 

al activităţilor care nu se leagă de acest sector, proiectele a căror obiectiv constă în transferul de 

informaţii, facilitarea administrării, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi al competenţelor, 

adoptarea bunelor practici şi al modelelor de succes – în concluzie înfiinţarea unui mediu care 

vine în sprijinul antreprenorilor.   

În comuna Vârghiș există o serie de resurse naturale care în momentul față nu sunt valorificate 

în mod eficient din cauza lipsei de fonduri, a inițiativelor venite de jos și a lipsei de cooperare 

între actorii locali. În cadrul acestui domeniu de intervenție am identificat domenii, care prin 

realizarea unor investiții importante pot avea o contribuție majoră asupra diversificării și 

dezvoltării economiei locale, rezultând noi afaceri înființate pe plan local și implicit apariția de 

noi locuri de muncă în Vârghiș.  
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În cadrul analizei situației a devenit clar faptul că comuna Vârghiș nu-și valorifică resursele 

turistice, pentru că acestea nu apar în mod calculabil nici în venituri (au numai un rol 

suplimentar), nici în datele statistice, astfel în ciuda potențialului existent comuna nu ocupă un 

loc bun nici în clasamentul regiunilor rurale din județ. În ciuda acestor fapte dispune de 

posibilități (Cheile Vârghișului, Peștera Almaș, agroturism), a căror valorificare corespunzătoare 

și durabilă – începând de la prezenta perioadă de planificare - ar putea scoate comuna din situația 

periferică în care se află în momentul actual, și datorită cărora ar putea câștiga un renume chiar 

și la nivel național.   

Populația locală nu ar trebui să-și asigure existența bazându-se doar pe un singur sector 

economic, ci să ia în considerare mai mulți factori, ale căror condiții ar trebui create: 1) locuri de 

muncă urbane în Baraolt/Brașov: rezolvarea navetei 2) agricultură: siguranța publică, asigurarea 

siguranței pășunatului 3) afaceri locale: îmbunătățirea condițiilor de administrare locale 4) 

atragerea investițiilor (externe) în turism: amenajarea și viabilizarea zonelor avantajoase 5) 

eficiență energetică: crearea condițiilor necesare autosusținerii 

Prin intermediul măsurii se va asigura o reducere a dependenței de energie prin producția și 

valorificare surselor de energie regenerabilă, se vor înființa noi afaceri și locuri de muncă și se 

vor pune bazele activității de turism sustenabil prin valorificarea eficientă a resurselor din 

domeniu. 

Proiectele și programele strategice incluse în următoarele măsuri detaliază aceste intervenții, 

a căror interdependență complexă creează un set favorabil de condiții pentru economia locală. 
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9.3.1. Măsura 3.1: Îmbunătățirea condițiilor pentru agricultură și silvicultură 

Scopul măsurii Valorificarea corespunzătoare a potențialului existent pentru activități de 

creștere a animalelor și silvicultură, în vederea înființării unor gospodării 

competitive, care să asigure ocuparea unui număr mare de resurse umane 

locale.   

Obiective conexe O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial 

(agricol, forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai 

pentru tinerii și familiile locale   

Descriere Activitatea agricolă (în special creşterea animalelor) ocupă în rol important 

în cadrul economiei locale. De o vreme îndelungată însă, există o serie de 

probleme în acest sector, care întârzie nu numai apariția  competitivității 

dar și a funcționării optime, cum ar fi nerezolvarea drepturilor de 

proprietate, problemele în privința pășunatului și siguranței publice 

(furturile). Astfel ca produsele realizate să fie cât mai competitive pe pieţele 

de desfacere este nevoie de modernizarea metodelor şi instrumentelor de 

producţie, precum şi de organizarea valorificării. În același timp una dintre 

cele mai bune modalități a valorificării pe loc a produselor este dacă aceasta 

se realizează prin sistemul turismului. Această intervenţie propune 

creşterea continuă a valorii adăugate a produselor agricole locale, iniţierea 

proceselor de realizare a produselor finite prin stimularea firmelor care se 

ocupă cu prelucrarea produselor primare. Încurajează de asemenea 

modernizarea totală a verticalităţii agrare prin dezvoltarea cooperării şi 

extinderea canalelor şi posibilităţilor de valorificare.  

Proiecte (titlu) → Asigurarea siguranței pășunilor și a producției agricole: În 

vederea stopării pășunatului ilegal, trebuie introduse 

reglementări severe și trebuie asigurată respectarea acestora. În 

vederea respectării drepturilor de proprietate, autoritatea publică 

locală, împreună cu fermierii și organele de siguranță publică, 

trebuie să organizeze paza zonelor agricole, prin înființarea 

poliției locale, totodată ar fi nevoie și de montarea unor garduri de 

protecție și garduri electrice, precum și a camerelor de 

supraveghere, în vederea îndepărtării celor care nu respectă legile. 
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→ Întabularea terenurilor: Este necesară măsurarea terenurilor, 

clarificarea drepturilor de proprietate și eliberarea cărților 

funciare pe întreg teritoriul satului. Pe termen lung, soluționarea 

drepturilor de proprietate creează o situație clară în sectorul 

agricol, și va contribui la întărirea procesului de concentrare și 

creșterea eficienței în dimensiune. Rezolvarea acestui lucru 

necesită coordonare și resurse din partea administrației locale. 

→ Comasarea: După întabularea terenurilor sau în paralel, pentru a 

crea posibilitățile economiilor de scară, este necesar să se 

stimuleze și cu mijloace administrative procesul de fuziune și 

comasare care a început deja pe bază de piață. 

→ Modernizarea și întreținerea drumurilor agricole: Comuna are 

aproximativ 16,2 km de drumuri agicole. Acestea se deteriorează 

în timpul utilizării în sezonului ploios, de aceea principalele trasee 

trebuie pavate.  Pe de altă parte, ar trebui creată posibilitatea 

evitării drumului național pentru utilajele agricole prin conectarea 

drumurilor agricole existente. 

→ Prevenirea daunelor provocate de animale sălbatice: 

construirea comunitară a unui gard și a unui sistem de gard 

electric de-a lungul zonelor agricole aproape de pădure. 

→ Modernizarea și întreținerea drumurilor forestiere: Drumul 

forestier care duce la Cheile Vârghișului, în lungime de 10,5 km, 

este modernizat până la granița județului. Întreținerea continuă a 

acestuia este de o importanță majoră și din punct de vedere 

turistic, totodată, în colaborare cu comuna de apropiere, trebuie 

asigurată și modernizarea drumului până la centrul de vizitare. Pe 

deasupra, comuna dispune de încă 9 km de drum forestier, aceștia 

însă nu sunt amenajate, trebuie asigurată întreținerea și 

modernizarea acestor drumuri.  

Parteneriat • Composesoratul local 

• Proprietarii terenurilor agricole 

• Consiliul Județean Covasna 

• Asociații agricole și zootehnice locale 

• Regiei Naționale a Pădurilor 
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Rezultate 

așteptate 

Aceste acțiuni, care sunt menite să asigure îmbunătățirea condițiilor 

necesare creșterii animalelor, vor contribui la desființarea barierelor 

interne care stau în calea productivității eficiente, care au afectat în mod 

negativ competitivitatea ferierilor/fermelor sau chiar mai mult, au condus 

la periclitarea funcționării. Până la sfărșitul perioadei preconizate, va fi 

posibilă ca activitatea fermelor eficiente, de dimensiuni corespunzătoare să 

fie asigurată pe terenuri cu drepturi de proprietate rezolvate, fără conflicte, 

fără daune produse de animale sălbatice sau de hoți. 

Indicatori de 

rezultat  

• Terenuri întabulate 100% 

• Soluționarea daunelor produse de pășunatul ilegal 

• Minimalizarea daunelor produse de animale sălbatice  

• Lungimea drumurilor agricole modernizate 

• Lungimea drumurilor forestiere modernizate 

• Lungimea gardurilor împotriva animalelor sălbatice 

• Sume atrase din fonduri externe nerambursabile 
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9.3.2. Măsura 3.2: Creșterea competitivității producției agricole 

Scopul măsurii Sprijinirea fermierilor/fermelor din localitate, în vederea realizării unor 

produse competitive, creșterea gradului de prelucrare, astfel încât să se 

asigure venituri mai mari și angajarea unui număr mai mare de resurse 

umane locale.  

Obiective conexe O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial 

(agricol, forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai 

pentru tinerii și familiile locale 

Descriere Pe lângă eliminarea factorilor care afectează în mod negativ producția 

agricolă (creșterea animalelor), producția eficientă trebuie sprijinită de 

autoritatea publică locală prin asigurarea informațiilor, consultanței  

juridice și administrative. Conform experiențelor, simpla informare nu este 

de ajuns, sprijinul activ trebuie asigurat astfel încât fermierii să fie asistați 

de primărie în rezolvarea problemelor, să primească consultanță juridică 

permanentă, să fie asistați în atragerea surselor de finanțare, 

managementul proiectelor și cunoașterea metodelor de gospodărire 

eficiente. În acest sens însă trebuie să existe angajați competenți, meniți să 

ajute.   Scopul acestei asistențe este înlesnirea apariției fermelor ecologice 

eficiente, creșterea gradului de prelucrare, înființarea cooperativelor și 

atragerea surselor de finanțare. Dobândirea unei abordări antreprenoriale 

este esențială pentru ca producătorii să își poată apăra interesele. Pentru ca 

producătorii să avanseze, este necesar să crească disponibilitatea de 

asumare a riscurilor, ceea ce este esențial și în cazul unei investiții prin 

proiecte de finanțare. Riscul și incertitudinea pot fi reduse semnificativ prin 

susținere din partea administrației locale. 

Proiecte (titlu) → Consultanță agricolă permanentă: Angajarea unor specialiști 

pregătiți și motivați în cadrul primăriei, care să sprijine eficient 

fermierii în soluționarea problemelor. În competențele consilierului 

intră și organizarea campaniilor de informare.   

→ Informare și consfătuiri: În sectorul agricol există o lipsă 

semnificativă de cunoștințe și o lipsă de cunoștințe agricole moderne. 

Experiența arată că acest lucru nu poate fi înlocuit de nicio formare 

neregulată de tip campanie, ci este necesar să se implementeze un 

serviciu de consiliere permanent, regulat, cu implicarea unor 

profesioniști credibili. 
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→ Simularea stabilirii relaţiilor de colaborare: Facilitarea cooperării 

dintre actorii sectorului agricol, sprijinirea cooperativelor şi asociaţiilor 

existente, crearea unor modele de producţie şi valorificare comune.  

→ Înființarea unui abator și prelucrare carne: Dezvoltarea creșterii 

animalelor pentru carne, procesarea locală și vânzările pe lanț scurt 

sunt imposibile din lipsa unui abator din zonă. Prin urmare, este 

necesară înființarea și funcționarea unor abatoare la scară redusă si 

înfiinţarea unor spaţii frigorifice şi spaţii de depozitare şi ambalare, în 

colaborare cu composesoratul local (cooperative). Ferma de  animale, 

abatorul precum și punctul de procesare realizate prin investiția 

composesoratului, vor asigura fermierilor posibilitatea valorificării și 

procesării produselor locale, totodată va asigura materii prime de 

calitate unităților de alimentație din zonă, stimulând astfel înființarea 

unor astfel de firme.   

→ Prelucrarea laptelui: Capacitatea de prelucrare creată sub forma unei 

cooperative în dimensiunea regională stabilizează activitățile 

producătorilor de lapte locali și permite dezvoltarea fermelor. 

Sprijinirea înfiinţării unor unităţi pentru prelucrarea produselor 

agricole (produse de carne şi lactate), înfiinţarea unor spaţii frigorifice 

şi spaţii de depozitare şi ambalare, în colaborare cu composesoratul 

local. 

→ Promovarea a agriculturii ecologice: În Vârghiș, o parte 

semnificativă a terenurilor încă îndeplinește condițiile de producție 

ecologică, este nevoie de informații și dezvoltarea cunoștințelor în 

această direcție. Administrația locală poate ajuta acest lucru 

organizând cursuri de instruire și de infomare, care includ nu numai 

producția, ci și etapele practice de vânzări și marketing. 

→ Magazinul/piața produselor locale: Trebuie asigurată posibilitatea 

ca micile ferme locale să poată asigura valorificarea surplusului de 

produse la nivel local, prin înființarea și administrarea unui mic 

magazin sau a unei piețe, sub formă asociativă sau cooperativă.  

Parteneriat • Composesoratele locale 

• Proprietarii terenurilor agricole 

• Consiliul Județean Covasna 

• Asociații agricole și zootehnice locale 

• Composesoratul local 
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Rezultate 

așteptate 

Comuna va avea o capacitate de procesare la scară mică, care va asigura 

venituri și locuri de muncă pentru comunitatea locală, pe de altă parte 

crează oportunități de vânzare sigure pentru fermieri.  Astfel, formele de 

producție cu oportunități bune încep să se dezvolte, partea de producție are 

parte de dezvoltare și de investiții. 

Indicatori de 

rezultat  

• Serviciu de consultanță funcțională 

• Numărul punctelor de procesare  

• Creșterea numărului de întreprinderi agricole 

• Numărul fermelor ecologice autorizate 

• Sume atrase din fonduri externe nerambursabile pentru agricultura 
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9.3.3. Măsura 3.3: Autoritate publică locală care să asiste antreprenorii locali  

Scopul măsurii Întărirea capacității administrative, astfel încât să asigure sprijin real 

pentru antreprenorii locali. Consolidarea spiritului antreprenorial local, 

care va crește numărul de afaceri si locuri de munca din comună. 

Obiective conexe O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial (agricol, 

forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai pentru tinerii 

și familiile locale 

O5 – Administrație locală sprijinitoare, activă și performantă, susținătoare 

a inițiativelor locale și partenerul populației locale 

Descriere Spiritul antreprenorial care ar putea oferi noi soluţii este slab dezvoltat in 

comuna Vârghiș, numărul antreprizelor este mică, totodată există o serie de 

posibilități nevalorificate (de exemplu meșteșuguri, valorificarea 

resurselor de apă minerală, posibilitățile oferite de Cheile Vârghișului). În 

vederea stimulării spiritului antreprenorial şi sprijinirii antreprenorilor 

există instrumente indirecte care stau la îndemâna autorităţilor publice 

locale. Administrația locală are o serie de instrumente cu care poate 

influența pozitiv oportunitățile și funcționarea antreprenorilor locali. 

Măsura include inițierea de proiecte care, prin pași administrativi și 

construirea de noi servicii, creează un mediu favorabil pentru tinerii 

antreprenori să înceapă o afacere la nivel local, deoarece primesc toate 

condițiile de sprijin administrativ și de infrastructură. 

Proiecte (titlu) → Accelerarea administrației locale, amplificarea organizării: 

birocrația, dificultatea și timpul administrației reprezintă o povară 

imensă pentru antreprenori, prin urmare, fie o neglijează, punând în 

pericol funcționarea lor legală, fie nu se implică în începerea unei 

afaceri. Biroul local poate atenua în mod semnificativ această povară 

prin reorganizarea activității sale și prin organizarea programului cu 

publicul local ale autorităților centrale (Registrul Comerțului, finanțe, 

notar, cadastru etc.). 

o Lansarea serviciilor de e-administrație: Simplificarea 

interacțiunii dintre cetățeni și administrația locală prin 

tehnologie (digitalizare) – Realizare platformă de digitalizare a 

comunei prin intermediul căreia să se poată realiza plata on-

line a taxelor locale, eliberarea on-line a diferitelor documente, 

certificate, depuneri de formulare, acces la registrul agricol, etc.  
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o Dezvoltarea resurselor umane din cadrul administrației: 

Asigurarea unei echipe bine calificate în diferite domenii 

(economie, urbanism, achiziții publice, finanțe) în scopul 

implementării proiectelor din viitoarea perioadă și sprijinirea 

mediului de afaceri local. În creșterea calității serviciilor 

administrative un rol primordial îi revine dezvoltării resursei 

umane din cadrul aparatului de specialitate. Prezenta activitate 

propune organizarea, respectiv participarea în programe de 

formare profesională ale angajaților din cadrul administrației 

publice locale în domeniile menționate mai sus, și în limita 

posibilităților dezvoltarea aparatului propriu prin înființare de 

noi posturi.  

o Infrastructură IT și digitalizare în administrație: accesarea 

unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea capacității 

administrative prin care să se dezvolte infrastructura IT a 

primăriei locale (calculatoare, programe, softuri, etc.) și să fie 

implementate îmbunătățiri de structură și proces ale 

managementului administrativ, programe de îmbunătățire a 

calității și eficienței furnizării serviciilor publice, digitalizarea 

serviciilor administrative. 

→ Înființarea de sedii comerciale, birouri: Dezvoltarea unor imobile 

deținute de administrația locală pentru a oferi spațiu serviciilor cu 

deficit local în cadrul unui contract de închiriere preferențial. (coafor, 

cosmetică, cafenea, restaurant, spații de joacă etc.) 

→ Serviciul de consultanță antreprenorială: Este necesară angajarea și 

contractarea unui specialist autorizat calificat, care să fie permanent 

disponibil antreprenorilor sau potențialilor antreprenori, să-i țină la 

curent cu legislația în vigoare, cu oportunitățile de finanțare și aplicare. 

→ Informări privind proiectele de finanțare: există o lipsă constantă a 

informațiilor cu privire la oportunitățile de finanțare, lipsesc 

informațiile credibile și întemeiate. Prin urmare, este necesar să se 

organizeze informări periodice cu implicarea unui specialist extern. 

→ Dezvoltarea spiritului antreprenorial: Pentru a stimula asumarea 

riscurilor este necesară informarea regulată, prezentarea bunelor 

practici antreprenoriale și însușirea cunoștințelor și competențelor 

antreprenoriale de bază. 
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Parteneriat • Firme și antreprenori locali 

• Școala locală 

• Asociația tinerilor 

• Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna 

• Camera de Comerț și Industrie Covasna 

Rezultate 

așteptate 

Crearea un mediu care vine în sprijinul antreprenorilor, se dezvoltă 

calitatea resurselor umane şi antreprizele din localitate devin mai eficiente, 

astfel va creşte gradul de atractivitate al comunei în favoarea investitorilor. 

În urma implementării va crește spiritul antreprenorial din comună,  în 

sectorul privat vor apărea noi afaceri și locuri de muncă. Datorită mediului 

de susținere  va crește viabilitatea și eficiența întreprinderilor existente, 

funcționarea lor se va stabiliza și vor începe să se extindă. Între 

administrația locală și antreprenori se va dezvolta o cooperare bună. 

Indicatori de 

rezultat  

• Numărul firmelor existente 

• Număr firme nou înființate anual 

• Cifra de afaceri/profit realizat de către firme locale 

• Număr întâlniri, programe organizate 

• Investiții realizate de către firme locale  

• Zonă industrială delimitată 

• Sume atrase din fonduri externe nerambursabile 
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9.3.4. Măsura 3.4: Dezvoltarea turismului „verde” în comuna Vârghiș  

Scopul măsurii Valorificarea armonioasă a resurselor turistice bogate, existente în 

comuna Vârghiș, întărirea rolului turismului în economia locală.  

Obiective conexe O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial 

(agricol, forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai 

pentru tinerii și familiile locale 

O5 – Administrație locală sprijinitoare, activă și performantă, susținătoare 

a inițiativelor locale și partenerul populației locale 

Descriere Comuna Vârghiș dispune de un potențial remarcabil cu posibilități de 

valorificare în sectorul turismului activ și verde, mulțumită zonei Cheile 

Vârghișului, de renume națională, care atrage un număr mare de turiști 

din primăvară până în toamnă, în fiecare sezon. Din păcate însă, în prezent 

acest potențial nu aduce venituri însemnate locuitorilor din zonă. Lipsesc 

investițiile, serviciile conexe, nu există suficienți furnizori de servicii 

turistice, antreprenori care să dezvolte produse locale, sau să organizeze 

programe de mai multe zile, îndemnând turiștii să petreacă aici mai mult 

timp. Oferta turistică locală are un aspect mozaic, nu sunt interconectate 

elementele existente, lipsesc pachetele turistice, precum și câteva 

elemente esențiale care ar putea asigura rangul de localitate turistică 

comunei Vârghiș. Scopul acestei intervenții este implementarea unor 

proiecte, care tind să asigure posibilitățile pentru dezvoltare și 

încurajează investițiile în dezvoltările turistice.   

Proiecte → Înființarea unei organizații de management a turismului: 

Înființarea unei asociații de dezvoltare turistică este necesară datorită 

faptului că există o serie de aspecte organizaționale în managementul 

turismului, care nu numai că pot fi mai eficiente din punct de vedere 

financiar dacă sunt realizate în colaborare, dar sunt recomandate să 

fie realizate în formă organizată, în colaborare. Astfel de domenii sunt 

marketingul comun, brandul turistic și managementul acestuia, 

managementul fluxului de turiști, armonizarea programelor și 

activității furnizorilor de servicii, etc. Asociația ar trebui să asume 

sarcini de la furnizorii serviciilor turistice, care reprezintă o povară 

mare pentru aceștia pe lângă asigurarea serviciilor de calitate. 

Asociația trebuie să aibă cel puțin un angajat permanent și pe lângă 

cotizația membrilor să beneficieze și de sprijinul autorității publice 

locale. Asociația ar trebui să funcționeze ca organizație comună a 

actorilor locali din comunele Merești și Vârghiș, sub forma unei 

organizații de management al destinației turistice.  
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→ Marketingul turistic al localității: Primul pas al dezvoltării turistice 

ar trebui să constituie creșterea renumelui brandului Vârghiș, care 

este bazat pe concepția turismului verde și activ. Un instrument 

pentru obținerea acestuia este realizarea și implementarea unei 

strategii integrate de marketing a localității, care va cuprinde și va 

integra dezvoltarea elementelor de identitate vizuală ale localității cu 

ajutorul mijloacelor de comunicare informațională (pagină web, 

aplicații mobile, etc.), precum și prezența offline  (pliante, broșuri, 

panouri informative, etc.).  

Organizația care va asigura implementarea Planului de acțiune al 

marketingului localității, va fi asociația înființată în colaborare, care ar 

trebui să aibă la dispoziție mijloacele corespunzătoare și resursele 

necesare în vederea asigurării unei funcționări continue și eficiente.  

→ Promovarea turistică: Reprezentând imaginea Ținutului Secuiesc/al 

regiunii Erdővidék, inclusiv – din perspectivă turistică – prin stabilirea 

unei imagini specifice (Cheile Vârghișului și Peștera Almaș) pot fi 

reliefate, pot fi observabile (realizarea unui slogan turistic, unui logo, 

unui simbol)semnele particulare și avantajele comparative. Oferta 

locală organizată în programe trebuie făcute publice atât prin canalele 

tradiționale (materiale imprimate, caiete informaționale) cât și prin 

cele moderne (realizarea unui site turistic regional/comunal, 

modernizarea celor existente).  

→ Realizarea unui site turistic: Este nevoie de realizarea unui 

site/modernizarea celui existent în mai multe limbi (HU, RO, EN, DE), 

cu ajutorul căruia potențialii turiști pot primi informații actuale, 

relevante despre zona calcaroasă renumită și recunoscută la nivel 

național. Site-ul presupune o continuă actualizare și promovare 

(optimizarea funcției de căutare, marketing online etc.).  

→ Dezvoltarea infrastructurii turistice: În vederea creșterii perioadei 

de ședere a turiștilor, este esențială modernizarea/construirea 

infrastructurii de cazare. Trebuie stimulată înființarea unităților de 

cazare și în acest sens trebuie atrase și resursele autorității publice 

locale și a composesoratului. Este nevoie de atragerea activă a 

surselor de finanțare externă (proiecte) și capacitatea de cazare 

trebuie adresată unui grup țintă cât mai mare posibil (înființarea 

campingurilor, taberelor, pensiunilor, caselor de oaspeți, 

modernizarea conacului Dániel și transformarea acestuia într-o 

unitate de cazare de calitate superioară, servicii wellnes, unități de 

cazare în sistem airbnb, etc.). 
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o Valorificarea în scop cultural/turistic a castelului Daniel: 

În afară de renovarea castelului, va fi nevoie de dezvoltări  

turistice (culturale, relaxare).  Anexele castelului  pot fi 

transformate în locuri de cazare, iar în acelaşi timp, după 

renovare pot fi organizate mai multe programe autentice 

(zilele castelului, expoziţii etc.), care oferind noi experinţe, 

contribuie într-o şi mai mare măsură la prelungirea perioadei 

de şedere a turiştilor în comună.   

o Sprijinirea înființării si dezvoltarii pensiunilor rurale și 

agroturistice: propunem înființarea pensiunilor agroturistice 

și pensiunilor rurale care să ofere servicii și specialități 

culinare specifice zonei. Administrația locală trebuie să 

informeze antreprenorii locali despre fondurile de finanțare 

destinate construirii și extinderii pensiunilor.  

o Înființarea de noi locuri de cazare care să reprezinte o 

nouă calitate, mai înaltă. 

o Investirea în infrastructura care servește petrecerea 

timpului liber: Utilizarea mai eficientă a parcului din 

localitate prin organizarea de prezentări de produse (locale), 

prezentări de carte, spectacole, evenimente, precum și prin 

invitarea de artiști, prezentatori de renume. În afară de 

acestea condițiile peisagistice permit organizarea de activități 

sportive cu parapanta, care completat cu câteva servicii 

turistice de bază ar contribui într-o măsură însemnată la 

creșterea numărului de zile (perioada de ședere) în comună.  

→ Dezvoltarea serviciilor turistice: În paralel cu dezvoltarea 

infrastructurii de cazare, trebuie dezvoltate și serviciile și atracțiile 

turistice, astfel încât turiștii să petreacă cât mai mult timp în localitate, 

să cheltuiască cât mai mulți bani în zonă, beneficiind de serviciile 

asigurate de antreprenorii din localitate. În vederea dezvoltării 

serviciilor este nevoie de idei bune și de capital, aceasta din urmă 

lipsește la nivel local, astfel trebuie apelat la surse de finanțare 

nerambursabile și investitori. Această zonă are o serie de potențialuri 

care pot fi valorificate, precum aventurile acvatice asigurate de pârâul 

Vârghiș (rafting, canoing, atc.), legendele locale, parcurile de aventură, 

pistele pentru cicliști, echitație, după cum urmează: 
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o Păduri din împrejurime: includerea pădurilor în circuitul 

turistic al comunei prin amenajare de cărări și poteci 

forestiere. Prezentarea vieții sălbatice a florei prin panouri 

informative, amenajare furișe pentru observarea animalelor 

sălbatice, trasee tematice.   

o Amenajare piste de biciclete pe lângă traseele turistice: 

marcarea traseelor turistice trebuie să fie realizată simultan 

cu amenajare de piste de biciclete pe ruta acestora, în scopul 

ca atracțiile turistice din localitate și din zonă să poate fi 

vizitate și prin intermediul bicicletelor, și aceste rute să fie și o 

utilă oportunitate de petrecere a timpului liber. 

o Școala în pădure: Școala în pădure este un cadru educativ și 

o pedagogie, și se folosește cadrul natural al pădurii și al altor 

medii naturale pentru activități didactice pentru copii în 

scopul încurajării independenței și stimei de sine a copiilor și 

tinerilor. În sezonul de primăvară și vară, prin colaborare cu 

școala locală și asociația de tineret în Vârghiș se pot organiza 

diferite activități cum ar fi grădiniță în pădure, școala altfel în 

pădure, aventură în natură, etc.  La aceste activități pot 

participa copii din afara comunei, iar părinții pentru această 

perioadă pot fi cazați la unități de primire din comună și li se 

pot oferi servicii turistice locale. 

o Realizarea de programe turistice culturale: În cadrul 

realizării produselor turistice meșteșugarii, sculptorii în lemn 

și cei care se ocupă de arta populară trebuie implicați în 

primirea turiștilor (organizarea de după-mese artizanale, 

cunoașterea vechilor meșteșuguri pe cale de dispariție). Drept 

produse turistice separate pot fi valorificate de asemenea 

materialele de istorie locală și legendele populare (Erdővidék, 

și inclusiv comuna Vârghiș dețin un bogat și variat arsenal de 

legende populare), pe care un povestitor autentic local ar 

putea prezenta turiștilor, vizitând totodată cele mai 

importante locații legate de aceste legende (conace, ruine, 

biserici, peșteri (Peștera Orbán Balázs) etc.).  
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→ Atragerea investitorilor: Dezvoltarea turismului și transformarea 

potențialului bogat existent în localitate într-o sursă de venit durabil, 

necesită atragerea capitalului. În momentul de față, nici populația 

locală și nici autoritatea publică locală nu dispune de resurse 

financiare suficiente și spirit antreprenorial, care să asigure chiar și pe 

teremen mediu dezvoltarea corespunzătoare a infrastructurii 

turistice și serviciilor turistice din zonă. Sursele de finanțare 

nerambursabile, de asemenea nu asigură soluții complete (având în 

vedere faptul că acestea presupun și asigurarea unei cote părți din 

partea beneficiarilor din sectorul privat). Astfel este foarte importantă 

găsirea unor investitori, care se încadrează în concepția de dezvoltare 

turistică a localității Vârghiș (turism verde și activ), și au intenții să 

investească pe termen lung, angajând forță de muncă locală. Această 

activitate este posibilă numai prin implicarea activă a autorității 

publice locale și/sau a asociației de management turistic, prin: 

marketingul localității, punerea la dispoziție a unor terenuri pentru 

investiții, idei de proiecte, tipuri de proiecte, atragerea investitorilor 

pentru planuri concrete, etc.) 

→ Realizarea pachetelor turistice: Serviciile existente și cele care 

urmează să fie dezvoltate, trebuie grupate, astfel încât să creeze oferte 

care să asigure program de mai multe zile oaspeților. Această sarcină, 

care asigură coordonarea furnizorilor de servicii și ale serviciilor 

propriu zise, va intra în competența asociației de turism. Pachetele 

turistice trebuie realizate și adresate diferitelor grupuri țintă, cum ar 

fi: tineri, școlari, familii, grupuri de prieteni, companii, instituții, clienți 

cu venituri mari, etc.). Actorii din domeniul turismului trebuie să dea 

dovadă de deschidere și cooperare, iar asociația turistică trebuie să 

aibă o activitate activă de mediere și marketing.  

→ Pachete agroturistice și de turism rural: În pachetul de programe 

trebuie să apară pe de o parte înființarea locurilor de cazare 

corespunzătoare turismului rural, precum și elaborarea de programe 

care permit inițierea turiștilor în procesele agricole. Toate acestea 

servesc acumularea de experiențe (vizitarea stânelor, activități 

agricole, prelucrarea alimentelor, tăierea porcului, ture cu căruța, ture 

cu sania etc.), unde este nevoie de colaborarea furnizorilor de servicii, 

precum și de prezența unui coordonator activ, care să conducă și să 

prezinte în mod corespunzător procesele/activitățile. Trebuie să se 

pună accent pe participarea activă a turiștilor în procesele de muncă 

și pe activitățile care vizează acumularea de noi cunoștințe de către 

copii.  
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Parteneriat • Consiliul Local 

• Companii care asigură servicii turistice în localitate  

• Asociația pentru Dezvoltarea Turismului din Județului Covasna 

• Proprietarii de monumente  

• Furnizorii de servicii turistice din zonă 

• Composesoratul local 

• Ghizi turistici 

Rezultate 

așteptate 

Relansarea localității Vârghiș pe piața turistică așteaptă de ceva timp. 

Principalul rezultat așteptat al acestei intervenții ar fi ca și în statisticile 

economice să fie „vizibilă” sectorul hotelier și restaurație, ceea ce 

înseamnă că vor fi înființate firme în domeniul turismului, care vor realiza 

cifra de afaceri. Indicatorul de rezultat poate fi urmărit și prin creșterea 

numărului sosirilor turistice și numărul înnoptărilor.  

Indicatori de 

rezultat  

• Creșterea a numărului de sosiri 

• Creșterea a numărului de înnoptări 

• Numărul firmelor înregistrate care prestează servicii turistice  

• Cifra de afaceri în sectorul turistic 

• Creșterea capacității de cazare a comunei (%), 

• Obiectivelor naturale și culturale incluse în circuitul turistic,  

• Suprafața spațiilor amenajate,  

• Sume investite în realizarea activităților de amenajare/reabilitare 

• Campanie de marketing eficientă  

• ape minerale întreținute și utilizate în turism 
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9.3.5. Măsura 3.5: Comuna de energie regenerabilă  

Scopul măsurii Scopul măsurii vizează  folosirea unor soluții alternative și realizarea unor 

investiții în vederea înființării sistemelor de energie regenerabile. 

Obiective conexe O4 – Economie relansată prin noi investiții în domenii cu potențial 

(agricol, forestier, turism, artizanat) și asigurarea posibilității de trai 

pentru tinerii și familiile locale 

O5 – Administrație locală sprijinitoare, activă și performantă, susținătoare 

a inițiativelor locale și partenerul populației locale 

Descriere În cadrul Uniunii Europene valorificarea surselor de energie regenerabilă 

este un subiect care primește o atenție din ce în ce mai accentuată, astfel 

în momentul de față la nivelul UE pentru anul 2030 este stabilit ca obiectiv 

ca 32% din consumul de energie la nivel comunitar să provină din surse 

regenerabile de energie. În cazul comunei Vârghiș, datorită condițiilor 

naturale și geografice există oportunitatea valorificării mai multor tipuri 

de surse regenerabile. Prin valorificarea acestor resurse locale se creează 

un avantaj competitiv pentru comună în general dar și pentru mediul de 

afaceri și pentru gospodării, deoarece utilizarea surselor de energie 

regenerabilă contribuie la reducerea cheltuielilor din domeniu. Măsura va 

avea o contribuție importantă asupra dezvoltării mediului de afaceri prin 

noi investiții care atrag după sine apariția de noi întreprinderi care vor 

necesita forță de muncă, fiind înființate astfel noi locuri de muncă, iar prin 

utilizarea surselor de energie regenerabilă se va reduce dependența de 

energie a întregii comunități.  

În cadrul măsurii sunt propuse proiecte și activități care se pot realiza pe 

termen mediu, există însă și unele care depășesc activități de planificare 

și implementare care vor trece peste termenul de valabilitate a strategiei.  

Proiecte Activitățile și proiectele necesare realizării măsurii: 

→ Înființarea parc fotovoltaic: î n prima  faza  este necesar identificarea 

unui teren favorabil, aflat î n domeniul public al comunei Va rghis  care 

se poate utiliza î n scopul realiza rii investit iei î n parcul fotovoltaic. 

Dupa  identificarea terenului se va realiza PUZ pentru aceasta  zona , s i 

se va realiza studiul de fezabilitate care sa  cuprinda  dimensiunea, 

capacitatea parcului s i se vor î ntocmi studiile de specialitate. Dupa  
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realizarea acestor activita t i de natura  administrativa  s i de proiectare 

prin intermediul Programului Operat ional Dezvoltare Durabila , 

aferent perioadei 2021-2027, prin OS Promovarea eficienței 

energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și OS 

Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în 

afara TEN-E se necesita  depunerea s i implementarea unui proiect de 

finant are, Beneficiarul acestui proiect va fi comuna Va rghis , prin 

Administrat ia publica  locala . 

→ Dotarea clădirilor publice cu sisteme de energie regenerabilă, 

creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Performanța 

energetică a clădirilor publice din Vârghiș nu este corespunzătoare, 

consumul de energie finală al acestor clădiri este mare și nu au fost 

realizate investiții în creșterea eficienței energetice acestor clădiri. 

Prin intermediul AFM, și al Programului Operațional de Dezvoltare 

Durabilă din actuala perioadă de finanțare este necesar să fie 

modernizate din punct de vedere energetic clădirile școlii locale, sediul 

Primăriei, clădirea căminului cultural și clădirea dispensarului 

medical, acestea vor fi reabilitate termic, și vor fi dotate cu sisteme de 

producție și valorificare a energiei din surse regenerabile. 

→ Înființarea și dezvoltarea unor sisteme de energie regenerabile 

individuale: această intervenție sprijină înființarea unor sisteme de 

energie regenerabile (panouri solare, cazane care funcționează cu 

surse de energie regenerabile, etc.) în cazul gospodăriilor, pensiunilor, 

prin atragerea fondurilor, prin acordarea facilitată a autorizațiilor și 

prin prezentarea bunelor practici. 

Parteneriat • Consiliul Local 

• Fermieri din comună 

• Composesoratul local 

• Întreprinzători din comună 
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Rezultate 

așteptate 

Prin această măsură se va asigura utilizarea inteligentă și sustenabilă a 

resurselor naturale, se va contribui la reducerea dependenței de energie 

la nivel public și privat. 

Efectul pozitiv al energiei produse la nivel local asupra dezvoltării locale 

se va observa prin creșterea cifrei de afaceri, prin înființarea noilor locuri 

de muncă dar și prin creșterea veniturilor autorității publice locale. La 

nivelul companiilor, fermelor și gospodăriilor individuale se pot realiza 

dezvoltări și investiții noi mulțumită economiilor realizate prin reducerea 

costurilor de consum.   

Indicatori de 

rezultat  

• Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

• Diminuare costurilor de întreținere la clădiri publice și gospodării 

• Capacitatea parcului fotovoltaic, cantitatea de energie produsă și 

valorificată 



 

147 
 

10. LISTA PROIECTELOR ȘI CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE 

Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

1. Măsura 1.1: 

Dezvoltarea, 

întreținerea și 

modernizarea 

infrastructurii rutiere 

→ Reabilitarea străzilor din interiorul localității Vârghiș 

→ Modernizarea DC 38 

→ Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă și forestieră 

→ Construire pistă de biciclete 

→ Protecția împotriva inundațiilor 

• Bugetul Local 

• Planul Național de Redresare și 

Reziliență 

• Programul operațional Transport 

2021-2027 

• PNS 2027 

• PNDR de tranziție 

2. Măsura 1.2: 

Dezvoltarea, 

modernizarea și 

punerea în funcțiune a 

serviciilor comunitare 

de utilități publice 

(apă, canalizare, 

iluminat public, gaz, 

electricitate) 

→ Întreținerea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă 

potabilă 

→ Operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

→ Întreținerea, modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public 

→ Modernizarea și dezvoltarea rețelei de alimentare cu energie 

electrică 

→ Întreținerea rețelei de alimentare cu gaze 

• Planul Național de Redresare și 

Reziliență 

• PNS 2027 

• PNDR de tranziție 

• PNS 2027 

• Programele Agenției Fondului 

pentru Mediu AFM 

• Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă 2021-2027 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

3. Măsura 1.3: 

Întreținerea și 

dezvoltarea mediului – 

comuna locuibilă și 

ordonată 

→ Dezvoltarea, întreținerea și valorificarea spațiilor publice 

→ Curățire – înfrumusețare – valorificare 

→ Colectarea selectivă a deșeurilor 

→ Sensibilizarea populației locale cu privire la importanța ocrotirii 

imaginii comunei, protejarea patrimoniului construit și evitarea 

degradării aspectului general al comunei 

→ Vârghișul frumos – atrăgător și prietenos 

→ Programul pentru reabilitarea fațadei clădirilor 

→ Protejarea și valorificarea patrimoniului construit 

→ Mesagerii mediului – ocrotitorii viitorului 

→ Comună frumoasă, prin muncă de clacă 

• Bugetul Local 

• Programul LEADER  

• Consiliul Județean Covasna 

• Bugetul Composesoratelor 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

4. Măsura 2.1: 

Dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

și sportive a comunei, 

extinderea ofertei 

cultural-comunitare 

din comună 

→ Întreținerea și dotarea căminului cultural 

→ Înființare centru de tineret 

→ Înființare centru de cunoștințe 

→ Creare/amenajare spații comunitare și culturale multifuncționale în 

aer liber 

→ Consolidarea, restaurarea și modernizarea monumentelor istorice 

și a clădirilor cu valoare arhitecturală 

→ Organizarea și managementul vieții culturale 

→ Asigurare fonduri publice pentru cultura locală 

→ Sprijinirea evenimentelor cultural-comunitare 

→ Conceperea unor noi evenimente de interes județean/regional, 

evenimente de mai mare anvergură 

→ Menținerea și dezvoltarea activităților de voluntariat și al spiritului 

de clacă 

→ Sprijinirea activității SVPSU 

→ Dezvoltarea infrastructurii sportive din comună, amenajare noi 

spații sportive 

→ Sprijinirea vieții sportive din comună 

• Buget propriu 

• Planul Național de Recuperare și 

Reziliență 

• Programele CNI 

• Programul Operațional Regional 

2021-2027 

• PNDR de tranziție 2021-2022 

• Programul LEADER  

• Consiliul Județean Covasna 

• Administrația Fondului Cultural 

Național 

• Fondul Bethlen Gabor 

• Programul Csori Sandor 

• INTERREG 2021-2027 

• Programul Europa Creativă 

• Programul Ro-Cultura 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

5. Măsura 2.2: 

Dezvoltarea 

învățământului local și 

dezvoltarea resurselor 

umane existente 

→ Modernizarea și întreținerea clădirilor cu destinație de învățământ 

→ Construire grădiniță/grădiniță cu program prelungit 

→ Teren de sport/sală de educație fizică 

→ Dotarea instituțiilor cu mobilier, mijloace și echipamente IT 

→ Sprijinirea activităților extracurriculare 

→ Includerea formelor de cunoștințe locale în programe educaționale 

→ Lansarea programului de tip afterschool 

→ Lansarea unor programe de educare pentru tineri și adulți, 

dobândirea unor competențe de bază 

→ Organizare cursuri de formare, calificare, perfecționare, programe 

de instruire și reconversie profesională 

→ Sprijinirea lansării a unor programe de perfecționare/specializare 

• Buget propriu 

• POR 2021-2027 

• Programe Guvernamentale  

• Planul Național de Recuperare și 

Reziliență 

• Programul Național Strategic (PNS 

2027) 

• LEADER  

• Programele Companiei Naționale de 

Investiții 

• Consiliul Județean Covasna 

• Programul operațional educație și 

Ocupare 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

6. Măsura 2.3: 

Dezvoltarea sistemului 

social și sanitar 

→ Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

→ Amenajare locuințe pentru specialiști în sănătate 

→ Campanii și activități de prevenție, screening, motivarea 

specialiștilor în acest sens 

→ Educație sanitară la școală 

→ Asigurarea menținerii și dezvoltării serviciilor sociale 

→ Înființarea sistemului de asistență comunitară rurală 

→ Sprijinirea actorilor din domeniul social 

• Buget local 

• Programe Guvernamentale 

• POR Centru 2021-2027 

• Programul Operațional Educație și 

Ocupare 

• Programul Operațional Incluziune și 

Demnitate Socială 

• Programul ANL 

• Programul Național de Redresare și 

Reziliență 

• Programele Companiei Naționale de 

Investiții 

• Consiliul Județean Covasna 

• Programul LEADER 

7. Măsura 3.1: 

Îmbunătățirea 

condițiilor pentru 

agricultură și 

silvicultură 

→ Asigurarea siguranței pășunilor și a producției agricole 

→ Întabularea terenurilor 

→ Comasarea 

→ Modernizarea și întreținerea drumurilor agricole 

→ Prevenirea daunelor provocate de animale sălbatice 

→ Modernizarea și întreținerea drumurilor forestiere 

• PNS 2023-2027 

• PNDR de tranziție 2021-2022 

• Bugetul Local 

• Programul LEADER 

• ANCPI 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

8. Măsura 3.2: Creșterea 

competitivității 

producției agricole 

→ Consultanță agricolă permanentă: 

o Informare și consfătuiri 

o Simularea stabilirii relaţiilor de colaborare 

o Înființarea unui abator și prelucrare carne 

→ Prelucrarea laptelui 

→ Promovarea a agriculturii ecologice 

→ Magazinul/piața produselor locale 

• PNS 2023-2027 

• PNDR de tranziție 2021-2022 

• Bugetul Local 

• Programul LEADER 

9. Măsura 3.3: Autoritate 

publică locală care să 

asiste antreprenorii 

locali 

→ Accelerarea administrației locale, amplificarea organizării 

→ Lansarea serviciilor de e-administrație 

→ Dezvoltarea resurselor umane din cadrul administrației 

→ Infrastructură IT și digitalizare în administrație 

→ Înființarea de sedii comerciale, birouri 

→ Serviciul de consultanță antreprenorială 

→ Informări privind proiectele de finanțare 

→ Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

• Buget Local 

• POCIDIF 2021-2027 

• PNRR 

• CNI 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

10. Măsura 3.4: 

Dezvoltarea turismului 

„verde” în comuna 

Vârghiș 

→ Înființarea unei organizații de management a turismului 

→ Marketingul turistic al localității 

→ Promovarea turistică 

→ Realizarea unui site turistic 

→ Dezvoltarea infrastructurii turistice 

o Valorificarea în scop cultural/turistic a castelului Daniel 

o Sprijinirea înființării si dezvoltarii pensiunilor rurale și 

agroturistice 

o Înființarea de noi locuri de cazare care să reprezinte o nouă 

calitate, mai înaltă 

o Investirea în infrastructura care servește petrecerea 

timpului liber 

→ Dezvoltarea serviciilor turistice: 

o Păduri din împrejurime 

o Amenajare piste de biciclete pe lângă traseele turistice 

o Școala în pădure 

o Realizarea de programe turistice culturale 

→ Atragerea investitorilor 

→ Realizarea pachetelor turistice 

→ Pachete agroturistice și de turism rural 

• POR 2021-2027 

• Planul Național de Redresare și 

Reziliență 

• Bugetul Local 

• Programul LEADER 

• Programul Interreg 2021-2027 

• Programe Guvernamentale 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea măsurii Numele proiectului Surse de finanțare 

11. Măsura 3.5: Comuna de 

energie regenerabilă 

→ Înființarea parc fotovoltaic 

→ Dotarea clădirilor publice cu sisteme de energie regenerabilă, 

creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

→ Înființarea și dezvoltarea unor sisteme de energie regenerabile 

individuale 

• Buget local 

• AFM 

• PNS 2021-2027 

• Programul LEADER 
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11. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

11.1. Activități de monitorizare 

Monitorizarea este o activitate continuă prin care se urmărește procesul de implementare a 

strategiei, activitatea concentrându-se pe proces și nu pe rezultatele acțiunii. Implementarea 

strategiei necesită participarea tuturor actorilor sociali (instituții, organizații, comunități, grupuri 

sociale, indivizi, etc.) care au deseori motivații diferite, interese convergente sau divergente și 

priorități proprii. Însă ei trebuie angrenați în implementarea strategiei și activitățile lor trebuie 

monitorizate permanent în vederea coordinării. În acest sens, se necesită ca la nivelul Consiliului 

Local să fie desemnat un grup de E&M (evaluare și monitorizare) care va întocmi rapoarte 

periodice de monitorizare (la fiecare 6 luni) care vor fi pe de o parte un bun suport pentru 

conducerea locală, iar pe de altă parte va avea rolul de conștientizare și interiorizare a 

obiectivelor urmărite la nivelul actorilor individuali și colectivi. Astfel grupul E&M va organiza la 

fiecare șase luni întâlniri, dezbateri, sesiuni de informare a actorilor sociali, iar după aceste 

întâlniri se vor întocmi rapoartele de monitorizare.  

În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ar fi indicat să se aprobe și 

un plan de acțiune pentru anul în curs, planul de acțiune fiind realizat pe baza priorităților, 

obiectivelor și măsurilor de dezvoltare cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei Vârghiș, pe 

perioada 2021-2027, și a termenelor prevăzute de aceasta. 

Planul de acțiune anual ar putea fi dezbătut cu două ocazii la dezbaterile publice organizate de 

grupul de E&M, astfel fiecare actor implicat ar fi la curent cu gradul de realizare a strategiei de 

dezvoltare, și se pot formula anumite corecții în cazul în care lucrurile nu decurg conform celor 

planificate anterior. 

11.2. Evaluarea 

Evaluarea este o activitate periodică de analiză a relevanței unei strategii, a eficienței și 

impactului acesteia față de obiectivele, măsurile stabilite. Activitatea de evaluare poate conduce 

la modificări ale strategiei din motivul că aceasta se concentrează pe eficiența globală al acesteia.  

Activitatea de evaluare va fi sarcina echipei de E&M, care prin colaborare cu membrii 

Consiliului Local, al Primarului vor desfășura cu 4 ocazii sesiuni de evaluare a strategiei, după 

cum urmează: 

• Evaluarea baseline, la începutul implementării strategiei, trimestrul 4 al anului 

2021, în care actorii implicați se vor familiariza cu prioritățile și obiectivele 

strategice. Prima sesiune de evaluare necesită desemnarea grupului de E&M din 

partea aparatului propriu al consiliului local.  
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• Evaluare intermediară, în semestrul 2 al anului 2024. 

• Evaluare finală – ultimul semestru al anului 2027 

• Evaluare de impact – semestrul 2 al anului 2028 

În cazul în care pe parcursul activității de evaluare intermediară se constată grave abateri de 

la situația, direcția inițială trasată de strategia de dezvoltare se necesită replanificarea 

obiectivelor strategice și a măsurilor de dezvoltare (prin implicarea specialiștilor) , în scopul ca  

viziunea de viitor și prioritățile să fie îndeplinite.  

Fiecare etapă de evaluare va necesita întocmirea unui raport de evaluare și prezentarea 

acestuia în cadrul unor forumuri organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții, ONG-uri, 

agricultori, indivizi, etc.). 

 

 


