
Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

A COMUNEI  PRAID 

2015-2020                                             

 JUDEŢUL HARGHITA 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 2 

DENUMIREA LUCRĂRII 
Strategia de dezvoltare locală a  
comunei Praid 2015-2020 
 
 
 
BENEFICIAR 
Comuna Praid,  
Judeţul Harghita 
 
 
 
ELABORATOR 
Pro Regio Consulting SRL 
Tg. Mureş 
 
 
 
Echipa de colaborare: 
Director general: 
Antal Zoltán 
 
Şef proiect:  
Dr. Kupán Edith 
specialist dezvoltare rurală 
 
 
 
 
Ec. Kocsis Levente 
specialist dezvoltare rurală 
Toncea Zoltán 
membru echipă de proiect 
Kristály Bíborka 
membră echipă de proiect 
Jur. Puskás Izabella 
membră echipă de proiect 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 3 

INIŢIATOR 
Comuna Praid 
 
COORDONATOR 
Primar: Bokor Sándor 
Viceprimar: Nyágrus László 
 
 
 
 

GRUPUL DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ 
Ambrus Sándor Consilier primar 
Györfi Csaba Informatician 
Kénesi Lehel Referent turistic 
Nagy István Pensionar 
Nagy Károly Inginer 
Németh László Inginer 
Moldován István Inginer 
Iszlai Béla Preot reformat 
Kiss Dénes Pădurar 
Dósa Levente Ghid turistic 
Szász Tibor Preot reformat 
Szász Edit Ilona Asistent principal Caritas 
Simonfi Erika Manager Asociaţia Sóvidek-Hegyalja 
Miklós Károly Referent economic 
Szabó Borbála Intreprinzător 
Nyágrus László Profesor 
Cseresnyés Attila Director şcoală 
Simonfi András Agricultor 
Moldován László Profesor- Președinte- Asociaţia Turistică 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 4 

Consiliul local - consilieri 

Szász Edit Ilona 
Kopacz Sándor 
Nagy Endre 
Sebestyén-Dósa József 
Molnár József 
Simófi András 
Németh László 
Derzsi Zoltán 
Káli Árpád 
Maksai László 
Moldován István 
Molnár József 
Nagy Károly 
Nagy Stefan 
Simófi Ferenc 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 5 

Cuprins 

Metodologia elaborării........................................................................................................................ 7 

Partea I. Contextul general al dezvoltării comunităţilor rurale şi fondurile europene ................. 11 
1. Documente de programare ........................................................................................................... 12 

2. Europa 2020 .................................................................................................................................. 14 
3. Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020 ............. 19 
4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 ..................................... 32 

5. Programul de dezvoltare economică a judeţului Harghita ......................................................... 36 
6. Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita pe perioada 2010-2020 ............................. 43 

Partea a II.-a Situaţia existentă la nivel local.................................................................................. 44 
1. Cadru general................................................................................................................................ 44 
2. Demografie şi forţa de muncă ...................................................................................................... 66 

3. Terenuri şi locuinţe ....................................................................................................................... 80 
4. Infrastructură ................................................................................................................................ 87 

5. Servicii publice .............................................................................................................................. 94 
6. Economie ..................................................................................................................................... 113 
Partea a III.-a Analiza SWOT ........................................................................................................ 137 

Partea a IV.-a Strategia de dezvoltare ............................................................................................ 149 
1. Arborele problemelor şi obiectivelor .......................................................................................... 149 

2. Viziunea şi obiectivele strategice ................................................................................................ 157 
3. Planul de acţiune ........................................................................................................................ 164 
4. Diagrama Gantt........................................................................................................................... 169 

5. Portofoliul de proiecte................................................................................................................. 172 
6. Analiza efectelor sociale, economice şi cele asupra mediului................................................... 208 

7. Analiza chestionarului privind gradul de mulţumire a comunităţii locale .............................. 214 
ANEXE ............................................................................................................................................ 219 
Bibliografie ...................................................................................................................................... 226 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 6 

Cuvânt  înainte 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid stabileşte o imagine clară a obiectivelor strategice 

pentru perioada 2015-2020. Acest document este un instrument de lucru care permite focalizarea şi 

ajustarea continuă a eforturilor administraţiei publice locale în vederea creşterii gradului de 

bunăstare, a nivelului de trai al comunităţii locale. Este un instrument util, care permite identificarea 

nevoilor de dezvoltare, al potenţialului de dezvoltare a comunei, permite utilizarea eficientă a 

resurselor şi identificarea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor existente. Prin acest document 

va fi posibilă atragerea unor fonduri din surse rambursabile şi/sau nerambursabile.  

Programarea dezvoltării locale este deosebit de complexă şi necesită consultarea tuturor actorilor 

din unitatea administrativ-teritorială a comunei, proces care permite transparenţa decizională.  

Comuna Praid îşi propune să devină un nucleu de dezvoltare durabilă prin valorificarea poziţiei 

geo-strategice şi a resurselor naturale.  

De abilitatea şi determinarea comunităţii locale depinde în procesul de aplicare a acestui document 

atingerea obiectivului final: o comună dezvoltată, cu activităţi culturale bogate şi atractivă pentru 

turişti. 

În cadrul elaborării strategiei comunei Praid au fost realizate studii orientate spre efectuarea unui 

diagnostic socio-economic al localităţii paralel cu analiza cadrului naţional,  regional şi judeţean, 

ţinând cont de orientările strategice privind politica de coeziune la nivel european şi naţional, de 

priorităţile determinate de Strategia Europa 2020.  

Analiza cuprinde informaţii privind potenţialul uman, economic, natural al comunităţii, factorii de 

atractivitate a comunei din punct de vedere economic, oportunităţile şi riscurile de dezvoltare, 

precum şi percepţia cetăţenilor vis-a-vis de realizările şi problemele cu care se confruntă 

comunitatea.  

Strategia de dezvoltare a comunei Praid este rezultatul activităţilor derulate de membrii comunităţii 

în colaborare cu societatea Pro Regio Consulting SRL. Obiectivele strategice ale comunei Praid, 

pentru perioada 2015-2020, au fost definite urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor 

financiare existente şi a posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării 

durabile.  

 
 
 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 7 

Metodologia elaborării 
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Praid a avut loc în concordanţă cu realităţile şi 

posibilităţile specifice comunei cu păstrarea principiilor procesului de planificare strategică.  

În cursul elaborării documentului, echipa de proiect a respectat toate cerinţele metodologice, 

ştiinţifice şi legale privind colectarea şi prelucrarea datelor primare ş i secundare. Toate etapele şi 

elementele colectării datelor statistice de pe teren, interviurile, au ţinut cont şi respectă normele 

deontologice şi etice ale cercetărilor sociale şi sunt conforme cu standardele internaţionale 

recomandate. Strategia elaborată cu ajutorul efectiv al comunităţii locale – prin dezbaterile din 

şedintele publice, reprezintă un document complex care prezintă viziunea de dezvoltare a comunei 

în context european.  

Etapele procesului de planificare  
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Procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a comunei Praid a inclus câteva etape majore. 

În prima etapă a avut loc pregătirea procesului de planificare. S-a desfăşurat vizita de informare la 

Primăria Comunei Praid în scopul stabilirii contactelor iniţiale cu reprezentanţii Primăriei, 

responsabili de lansarea şi coordonarea procesului de planificare strategică şi familiarizării acestora 

cu metodele şi termenii procesului de planificare participativă. Ca rezultat, a fost aprobat un plan 

preliminar de lucru pentru perioada de planificare. 

 

În etapa a doua au avut loc întâlniri cu comunitatea locală. La aceste întâlniri au fost identificate 

problemele strategice, s-au dezbătut măsurile ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.  

Activităţile de la aceste întâlniri au îmbinat metodele teoretice cu cele practice în cadrul unui proces 

interactiv, participanţii având posibilitatea să-şi manifeste aptitudinile şi să-şi expună opiniile 

referitor la conceptele vizate.  

În cadrul întâlnirilor s-a distribuit un chestionar pentru populaţie, chestionar care viza colectarea 

datelor privind gradul de mulţumire a locuitorilor faţă de domeniile mai sus amintite. În această 

etapă a avut loc colectarea datelor statistice. Unele date au fost colectate din baza de date a 

Primăriei Comunei Praid, altele din baza de date a Institutului Naţional de Statistică. Pentru 

realizarea unui diagnostic cât mai amănunţit, s-au folosit şi alte baze de date din domeniul 

economic, social şi cultural.  

Fig. nr.1.  Imagini de la prima întâlnire cu comunitatea locală 
 

În cadrul acestor întâlniri s-au identificat problemele localităţii şi comunitatea locală a formulat 

propuneri privind viitorul comunei Praid. 

La prima întâlnire cu comunitatea locală din Praid s-au identificat următoarele aspecte și probleme: 

 Sursă de apă potabilă neexploatată în localitatea Ocna de Jos (600mc zilnic)- Nagy Károly 

 Nu există o vedere de ansamblu, o viziune a comunei- Moldován István 
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 Probleme grave legate de sănătatea publică şi de mediul înconjurător (calitatea apelor, 

probleme legate de lipsa canalizăriilor)- Kiss Dénes 

 Staţia de epurare nu este funcţionabilă, ar fi nevoie de o staţie de decantare- Kiss Dénes 

 Spaţii insuficiente pentru parcări în zona centrală; 

 Probleme legate de amenajarea teritoriului 

 Lipsa unei concepţii clare şi complexe privind dezvoltarea turismului în comuna Praid-Szász 

Tibor 

 Există nevoia dezvoltării capacităţii administrative -Szász Tibor 

 Există nevoia înfiinţării a unui cămin de bătrâni- Szasz Edit Ilona 

 Populaţia de etnie romă necesită programe educative- Szász Edit Ilona 

 Ar fi nevoie de elaborarea unor programe turistice complexe- Simonfi Erika 

 În ultimii ani în comuna Praid s-au cazat numai 65% dintre turişti din cauza ofertei mai mici 

faţă de cerere- Miklós Károly 

 Cătunul Becaş ar putea fi o adevărată oază pentru turişti- Miklos Károly 

Fig. nr. 2. Munca în echipă- elaborarea viziunii şi a sistemului de obiective 
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 Se constată nevoia dezvoltării pregătirii profesionale ale tinerilor- Szabó Borbála 

 Nevoia modernizării şi renovării şcolilor din comuna Praid- Cseresnyés Attila 

 Prezenţa turismului negru- Simonfi András 

 Comuna Praid nu beneficiază din veniturile realizate de salină.  

La problemele identificate s-au formulat următoarele propuneri: 

 Localitatea Praid:   

 Ar fi nevoie de o dezvoltare complexă a comunei Praid, punând accent pe 

dezvoltarea turismului 

 Măsuri pentru stimularea creării locurilor de muncă 

 Accent pe formare profesională 

 Acţiuni privind protecţia mediului 

 Modernizarea infrastructurii 

 Crearea de spaţii verzi 

 Localităţile Ocna de Sus şi Ocna de Jos 

 Dotarea, modernizarea şi renovarea şcolilor 

 Renovarea bisericii (Ocna de Sus) 

 Reţea de apă potabilă şi canalizare 

 Înfiinţarea unui cămin de bătrâni 

 Bucin- electrificarea zonei 

 Becaş- dezvoltarea agroturismului 

În  etapa a treia au fost prelucrate informaţiile obţinute în etapa a doua, a fost completat profilul 

economic, social şi cultural al comunităţii, s-a realizat analiza SWOT a fiecărui domeniu studiat, au 

fost identificate problemele strategice, avantajele şi dezavantajele localităţii în contextul regional, 

judeţean şi naţional.  

În  etapa a patra a avut loc atelierul de planificare strategică, definirea viziunii, a sistemului de 

obiective, identificarea oportunităţilor şi a obstacolelor în realizarea obiectivelor. Această etapă a 

avut loc prin participarea activă a tuturor actorilor importanţi din punct de vedere a dezvoltării 

comunei Praid (conducători ai instituţiilor publice şi sociale, consilieri locali, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri, lideri comunitari).  

În etapa a cincea a avut loc structurarea strategiilor/soluţiilor în programe şi proiecte şi 

definitivarea Planului strategic de dezvoltare locală a comunei Praid. Strategia de dezvoltare locală 

a comunei Praid a fost prezentată factorilor de decizie şi aprobată de către Consiliul Local.  

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 11 
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1. Documente de programare 
Politica de dezvoltare rurală a UE încearcă să răspundă noilor provocări legate de zonele rurale. Cea 

mai recentă reformă s-a finalizat în decembrie 2013, odată cu aprobarea actelor legislative de bază 

pentru perioada 2014-2020. În cursul anului 2014 urmează să fie publicate o serie de reglementări 

mai detaliate.  

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se aliniază Strategiei Europa 2020. 

Reforma din 2013 păstrează multe dintre principiile politicii de dezvoltare rurală aplicate în 

perioada 2007-2013, însă per ansamblu aduce multe schimbări: 

 îmbunătăţeşte abordarea strategică pentru elaborarea PDR-urilor; 

 consolidează conţinutul măsurilor de dezvoltare rurală; 

 simplifică normele şi/sau reduce sarcina administrativă aferentă, atunci când este posibil;  

 corelează şi mai mult politica de dezvoltare rurală cu celelalte fonduri structurale şi de 

investiţii europene (ESI). 

În elaborarea programelor naţionale, statele membre trebuie să respecte minim şase axe prioritare 

comune la nivel european: 

1. Încurajarea transferului de cunoşinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi zonele rurale;  

2. Creşterea viabilităţii/competitivității tuturor ramurilor agriculturii şi promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a fondului forestier;  

3. Promovarea organizării lanţului alimentar, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor 

în agricultură; 

4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi 

silvicultură; 

5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 

reduse de dioxid de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi 

silvic; 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale. 

Obiectivele P.N.D.R. 2014-2020 sunt fundamentate, aşadar, pornind de la realităţile de ţară, sunt 

corelate cu obiectivele prevăzute în Strategia Europa 2020, se regăsesc în priorităţile identificate la 

nivelul Acordului de Parteneriat România – UE. 

Sumele necesare provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), din 

fonduri naţionale şi din surse private.  

Alte documente de programare elaborate de statele membre în această perioadă sunt:  
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Cadrul Strategic Comun (CSC)
– include FEADR, FSE, Fondul de Coeziune şi EMFF (Fondul european pentru afaceri maritime şi pescuit) , 

reflectând Strategia Eropa 2020 prin obiective tematice cărora 
le corespund acţiuni cheie pentru fiecare fond în parte

Contract de Parteneriat
– document naţional care stabileşte alocarea fondurilor în funcţie de obiectivele Europa 2020

Politica de Dezvoltare 
Rurală: EAFRD

Alte fonduri ale CSC
(FEDR, FSE, Fondul de Coeziune şi EMFF)

Program(e) de Dezvoltare Rurală 

Strategia Europa 2020

Promovarea
incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei

şi dezvoltarea 
economică

în zonele rurale

Creşterea 
competitivităţii 

tuturor ramurilor 
agricole şi

consolidarea 
exploataţiilor agricole

Consolidarea 
filierelor 

agroalimentare
şi gestionarea 

riscului
în agricultură

Refacerea,
conservarea şi

întărirea 
ecosistemelor

 care depind de 
agricultură și de 

silvicultură

Promovarea folosirii 
eficiente a resurselor; 

tranziția spre o economie 
cu emisii reduse de 
carbon şi adaptată la

schimbările climatice în 
sectorul agroalimentar

şi în silvicultură

Încurajarea 
transferului

de cunoștințe
în agricultură,

 silvicultură şi în
zonele ruralePr

ior
ită

ţi

Inovare, Mediu şi Schimbări climatice drept teme transversale

1. Acord de Parteneriat 2014-2020 - document naţional elaborat conform regulamentelor 

europene, care fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă 

a fondurilor europene în perioada 2014 –2020; 

2. Programele subsecvente: documente de programare la nivel sectorial şi naţional care transpun 

elementele prevăzute de CSC în context naţional şi  conţin angajamente ferme privind contribuţiile 

la îndeplinirea obiectivelor UE, prin utilizarea fondurilor comunitare alocate, conform Cadrului 

financiar multianual.  

 Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

 Programul Operaţional Asistenţă technică 2014-2020 

 Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  

 Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  

 Programul Operaţional Regional 2014-2020  

 Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020  

 

Fig. nr. 3. Noul cadru al  dezvoltării rurale  

Sursă: DG Agricultură şi Dezvoltare Rurală Comisia Europeană 
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2. Europa 2020 
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Provocările apărute pe plan mondial au demonstrat 

că Europa poate da răspuns la aceste provocări numai dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune.  

Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii a fost lansată de 

Comisia Europeană în martie 2010. Documentul stabileşte obiective concrete care ar urma să fie 

atinse în următorii zece ani, în domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţie, energie şi 

inovare, pentru a depăşi impactul crizei economice şi pentru a readuce Europa pe drumul creşterii 

economice. Europa 2020 propune trei priorităţi: 

1. Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

2. Creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

3. Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată r idicată a ocupării forţei 

de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.  

Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în cadrul 

fiecărei teme prioritare. 

- „O Uniune a inovării― pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 

cercetare şi inovare; 

– „Tineretul în mişcare― pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

– „O agendă digitală pentru Europa― pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteză; 

– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor―, pentru a sprijini trecerea 

la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de 

energie; 

– „O politică industrială adaptată erei globalizării― pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri; 

– „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă― pentru a moderniza pieţele muncii 

şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor; 

– „Platforma europeană de combatere a sărăciei― pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a 

duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.  

Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică care combină priorităţile şi 

principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând statelor membre să îş i 

dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică durabilă şi la sustenabilitatea 
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finanţelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă domeniul de 

aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Prezentarea de rapoarte privind îndeplinirea 

obiectivelor strategiei Europa 2020 şi evaluarea Pactului de stabilitate şi creştere se vor efectua 

simultan, făcându-se însă în continuare distincţia între aceste instrumente şi menţinând integritatea 

Pactului. 

A. Creştere inteligentă – o economie bazată pe cunoaştere şi inovare 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

– să reformeze sistemele de cercetare-dezvoltare şi inovare de la nivel naţional (şi regional) şi să 

întărească cooperarea transfrontalieră;  

– să garanteze existenţa unui număr suficient de absolvenţi de universităţi de ştiinţe, matematică şi 

inginerie şi să axeze programele şcolare pe creativitate, inovare şi spirit antreprenorial;  

– să acorde prioritate cheltuielilor destinate cunoaşterii, inclusiv prin folosirea stimulentelor 

fiscale şi a altor instrumente financiare pentru a promova investiţii private mai semnificative în 

cercetare-dezvoltare. 

 Iniţiativa emblematică „Tineretul în mişcare― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

- să efectueze investiţii eficiente în sistemele de învăţământ şi de formare la toate nivelurile (de la 

nivel preşcolar la nivel universitar); 

- să amelioreze rezultatele în domeniul educaţiei, tratând fiecare segment (preşcolar, primar, 

secundar, profesional şi universitar) în cadrul unei abordări integrate, care să includă 

competenţele-cheie şi care are scopul de a reduce abandonul şcolar timpuriu; 

- să consolideze deschiderea şi relevanţa sistemelor de învăţământ prin instituirea unor cadre 

naţionale de calificare şi printr-o mai bună direcţionare a rezultatelor învăţării spre nevoile pieţei 

muncii; 

- să faciliteze intrarea tinerilor pe piaţa muncii prin acţiuni integrate care cuprind, inter alia, 

îndrumare. 

 Iniţiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

– să elaboreze strategii operaţionale privind internetul de mare viteză şi să orienteze fondurile 

publice, inclusiv cele structurale, spre domeniile care nu sunt acoperite integral de investiţiile  

private; 

– să stabilească un cadru juridic pentru coordonarea lucrărilor publice astfel încât costurile pentru 

dezvoltarea reţelelor să se reducă; 
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– să promoveze dezvoltarea şi utilizarea unor servicii online moderne şi accesibile (de exemplu, e-

guvernare, servicii de asistenţă medicală online, casa inteligentă, competenţele informatice, 

securitatea). 

B. Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive.  

 Iniţiativa emblematică: „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

– să elimine treptat subvenţiile dăunătoare mediului, făcând excepţii doar în cazul persoanelor 

defavorizate; 

– să dezvolte instrumente de piaţă, precum stimulente fiscale şi achiziţii publice menite să 

adapteze metodele de producţie şi de consum; 

– să dezvolte infrastructuri energetice şi de transport inteligente, modernizate şi complet 

interconectate şi să utilizeze pe deplin TIC; 

– să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul reţelei centrale a 

UE, care contribuie în mod decisiv la eficacitatea sistemului de transport al UE, în ansamblul său;  

– să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile de o mare parte din 

emisiile generate şi din congestiile reţelelor; 

– să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanţă energetică în construcţii şi 

instrumente de piaţă precum impozitarea, subvenţiile şi achiziţiile publice pentru a reduce  

consumul de energie şi de resurse şi să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în 

construcţia de clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic şi într-o reciclare mai 

eficientă; 

– să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie şi care ar putea creşte eficienţa în 

sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe folosirea TIC.  

 Iniţiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

- să îmbunătăţească mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare; 

- să amelioreze condiţiile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală;  

- să reducă sarcina administrativă a societăţilor şi să amelioreze calitatea legislaţiei în dome niul 

afacerilor; 

- să colaboreze strâns cu părţile interesate din diverse sectoare (cu întreprinderile, cu sindicatele, 

cu mediul academic, cu ONG-urile, cu organizaţiile de consumatori) pentru a identifica blocajele 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 17 

şi a dezvolta o analiză comună cu privire la modalităţile de a menţine o bază industrială şi de 

cunoaştere solidă.  

C. Creştere favorabilă incluziunii – o economie cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, 

asigurând coeziunea economică, socială şi teritorială.  

 Iniţiativa emblematică „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

- să reducă segmentarea pieţei muncii şi să faciliteze tranziţiile şi reconcilierea vieţii profesionale 

cu viaţa privată; 

- asigura rentabilitatea muncii, acordând o atenţie specială persoanelor cu un nivel scăzut de 

calificare;  

- să promoveze noi forme de reconciliere a vieţii profesionale cu cea privată şi politici de 

îmbătrânire activă şi să sporească egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;  

- să promoveze şi să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;  

- să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin instituirea unor 

cadre naţionale ale calificărilor; 

- să asigure dobândirea competenţelor necesare în vederea continuării studiilor şi a integrării pe 

piaţa muncii; 

- să dezvolte parteneriate între mediul educaţiei/formării şi cel al muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educaţie şi formare.  

 Iniţiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei― 

La nivel naţional, statele membre vor trebui: 

– să promoveze responsabilitatea colectivă şi individuală pe care o împart în domeniul combaterii 

sărăciei şi excluziunii sociale; 

– să definească şi să pună în aplicare măsuri care vizează situaţia specifică a grupurilor cu un grad 

de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minorităţile, romii, persoanele 

cu handicap şi personale fără adăpost); 

– să îşi dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială şi de pensii pentru a asigura un nivel 

adecvat al ajutorului pentru venit şi al accesului la asistenţă medicală.  

 
 
Cadrul financiar multianual (CFM) 

Cadrul financiar multianual este un mecanism menit să asigure previzibilitatea cheltuielilor UE şi, 

în același timp, respectarea unei discipline bugetare stricte. CFM  defineşte sumele maxime 

(„plafoanele”) pentru fiecare domeniu de cheltuieli majore  („rubrică”) din bugetul Uniunii. CFM 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 18 

stabileşte, de fapt, priorităţile politice pentru anii următori şi reprezintă, prin urmare, atât un cadru 

politic, cât şi unul bugetar prin care se hotărâşte în ce domeniu ar trebui să se investească în viitor.  

Regulamentul privind cadrul financiar multianual permite Uniunii Europene să cheltuiască până la  

aproape 960 de miliarde de euro in angajamente şi peste 908 miliarde de euro in plati pe parcursul 

următorilor 7 ani. Aceste valori sunt cu 3.5%, respectiv 3.7% mai mici decât cele aferente cadrului 

financiar 2007-2013, reflectând presiunea la nivel de buget cu care statele membre se confruntă la 

momentul de faţă. 

Un accent puternic este pus pe cheltuielile axate pe stimularea creşterii economice şi crearea de 

locuri de muncă, în conformitate cu priorităţile politice ale UE. De exemplu, limita cheltuielilor 

pentru subcapitolul “Competitivitate” este cu 37% mai mare în comparaţie cu exerciţiul financiar 

2007-2013. 

 

Fig. nr.3.Cadrul financiar multianual 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020 
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3. Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 
2014-2020 

Acest acord de parteneriat conţine demersuri pentru a asigura convergenţa cu strategia europeană 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  

Din acest document reiese că România continuă să se confrunte cu provocări enorme în materie de 

dezvoltare. Au fost identificate următoarele provocări care necesită investiţii strategice pentru a 

îndepărta obstacolele din calea dezvoltării şi pentru a debloca potenţialul economic al ţării: 

Competitivitatea şi  dezvoltarea locală 

 Nivelul general al activităţii economice din România se menţine foarte scăzut. Dependenţa 

actuală a ocupării forței de muncă de o agricultură cu valoare adăugată foarte scăzută, în care 

micile ferme reprezintă o cotă foarte mare (aproape 93% din numărul total al fermelor), cu 

orientare redusă spre piaţă, nivel scăzut de productivitate şi dotare tehnică, suprafeţe mari de livezi 

în declin (peste 50%); 

 Cultura antreprenorială aşa cum este reflectată de densitatea relativ scăzută a afacerilor în 

toate regiunile cu excepția regiunii București‐Ilfov, precum ș i orientarea către activități cu valoare 

adăugată redusă; 

 Nivelul de productivitate este necompetitivă la nivel internaţional în multe domenii 

industriale, o slabă reprezentare actuală a serviciilor cu valoare adăugată semnificativă în cadrul 

economiei, fragmentarea, standardizarea excesivă, utilizarea ineficientă a resurselor în mediile 

românești de cercetare şi dezvoltare şi academice, precum ș i absența unei strategii pentru 

dezvoltarea instituţiilor cu activităţi intense de cercetare.  

Demografia şi forţa de muncă 

 În România sunt mari diferenţe de avere, oportunitate, educaţie, competențe, sănătate şi, în 

multe zone, acestea s‐au intensificat în ultimul deceniu. Aceste diferențe au un caracter profund 

teritorial, cu variaţii pronunțate între regiuni, precum şi între zonele urbane şi cele rurale. România 

are o densitate foarte scăzută a ocupării forţei de muncă, în special în zona rurală .  

 Nivel scăzut de activitate economică, dependenţa mare de agricultură cu productivitate 

scăzută, pescuit şi activități conexe, caracterul puţin durabil al modelelor anterioare de 

diversificare regională duc la reducerea industrializării şi creşterea migrației. 

 Din această cauză România încă se confruntă cu provocări importante în termeni de sărăcie și 

excluziune socială, care afectează mai ales regiunile mai puţin dezvoltate. Marea provocare constă 

în a restabili performanţa sistemului educaţional şi, în contextul unei cereri foarte scăzute de forţă 

de muncă, în a face educaţia atractivă. Pe lângă crearea unei infrastructuri educaţionale moderne 

și bine dotate, trebuie rezolvate aspectele legate de extinderea accesului la educaţia timpurie, 
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combaterea abandonului şcolar timpuriu, creşterea relevanţei educaţiei şi formării pentru nevoile 

pieței forței de muncă şi deschiderea accesului la învățământul terțiar şi la învățarea pe tot 

parcursul vieţii. 

Infrastructura 

 Creşterea economică a României este împiedicată de infrastructura subdezvoltată şi depăşită. 

Deşi România este poziţionată pe importante rute care leagă Europa Centrală de Marea Neagră şi 

Caucaz, infrastructura sa de transport este subdezvoltată față de volumul de bunuri şi numărul de 

pasageri ce tranzitează teritoriul românesc, iar accesibilitatea rămâne o barieră majoră pentru 

dezvoltarea economică regională.  

 Conectivitatea prin toate modurile de transport nu este optimă din cauza întârzierii 

investiţiilor, precum şi a deficienţelor administrative legate de întreținerea şi funcţionarea 

infrastructurii. În ceea ce priveşte infrastructura TIC, reţelele în bandă largă de bază ar trebui să 

fie disponibile la nivel naţional până în 2015 ca rezultat al inițiativelor existente, deşi numărul de 

conectări rămâne scăzut. 

 România se confruntă cu dificultăți deosebite în ceea ce privește extinderea Accesului de 

Generație Următoare (NGA) în zonele rurale unde, în absența unei intervenţii publice, se 

estimează că, până până în 2020, mai puţin de 50% dintre gospodării vor fi acoperite cu 

infrastructură cu viteze de peste 30 Mbps.  

Resursele 

 România este bine înzestrată din punct de vedere al resurselor disponibile, dintre care o parte 

semnificativă este reprezentată de resursele regenerabile şi are în acelaşi timp potenţial de 

extindere a acestora.  

 România se bazează mult mai puțin pe energie importată (21,7% în 2010) decât UE 27 (52,7 

%). Eficienţa sistemelor româneşti de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice (fie 

din surse regenerabile precum energia eoliană sau solară, fie, pe de altă parte, a energiei nucleare 

și a celei produse de turbine cu gaz) este aproape de media UE. Eficiența utilizării energiei este 

scăzută, în principal din cauza clădirilor rezidenţiale şi publice care sunt prost izolate şi a 

ineficienţei sistemelor centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice.  

 România se confruntă cu o serie de riscuri naturale de mediu sau datorate intervenţiei 

umane, care reprezintă o ameninţare pentru cetăţenii, infrastructură şi resursele naturale ale 

României. În unele cazuri, gravitatea acestora a depăşit capacitatea naţională de răspuns.  
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 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată continuă să fie una dintre cele 

mai importante priorităţi de ameliorare a standardelor de viaţă din România, în special în zonele 

rurale. 

 Gestionarea deşeurilor este încă departe de standardele europene, având niveluri reduse de 

reutilizare, reciclare şi valorificare energetică. Până în 2017, România are la dispoziţie o perioadă 

de tranziţie pentru a elimina treptat depozitele de deşeuri care nu sunt conforme.  

 România este bogată în active naturale, dar calitatea mediului şi biodiversitatea rămân sub 

presiunea procesului natural, precum şi a activităţii economice. Există o nevoie stringentă de a 

îmbunătăţii protecţia mediului şi de a trece la practici mai durabile în agricultură, construcţii, 

industriile extractive şi, în general în afaceri.  

Administraţia şi guvernarea  

 România este caracterizată încă de o slabă capacitate administrativă a instituțiilor publice şi de o 

predispoziție către birocrație şi reglementări exagerate care au o influență puternică asupra 

competitivităţii mediului său de afaceri.. Deș i s‐au făcut progrese în multe zone, sunt încă 

necesare măsuri de consolidare instituţională, reformă şi modernizare. Absența unui sistem 

eficient de cadastru reprezintă un obstacol semnificativ pentru dezvoltarea şi implementarea 

infrastructurii, consolidarea şi dezvoltarea proprietăţii.  

Obiectivul general şi contribuţia strategică a Fondurilor Europene Structurale  şi de Investiţii 

Luând în considerare situţia şi politicile macroeconomice, împreună cu blocajele evidenţiate în 

creşterea economică naţională, Guvernul României a stabilit priorităţile de finanţare pentru 

utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în Acordul de Parteneriat 2014‐2020, cu 

obiectivul global de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială între România şi 

statele membre ale UE.  

Tabel nr. 1. Obiectivele naţionale în cadrul UE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Acord de parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014-2020 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 22 

Acţiunile întreprinse în direcţia celor cinci provocări amintite mai sus vor contribui la atingerea 

obiectivelor României din cadrul strategiei Europa 2020. Astfel în această perioadă va creşte cu 

aproximativ 7,2% numărul angajaţilor în vârstă de 20-64 de ani, 2% din PIB va fi utilizat pentru 

cercetare şi dezvoltare, va creşte cu 2,1% consumul de energie din surse regenerabile, se va reduce 

consumul de energie, va scădea numărul copiilor care părăsesc şcoala la o vârstă mică. Numărul 

persoanelor expuse la riscul de sărăcie sau excludere va scădea cu 580.000 faţă de nivelurile din 

anul 2008.  

Provocarea 1 în materie de dezvoltare „Competitivitatea‖ 

Conceptul de competitivitate se aplică atât la nivel naţional, în ceea ce priveşte menţinerea sau 

sporirea activităţilor economice, cât şi la nivelul întreprinderilor care funcţionează în contextul unor 

pieţe deschise, în scopul păstrării sau al creşterii cotei de piaţă. În vederea creării de noi locuri de 

muncă, sunt necesare îmbunătăţirea capacităţii de stimulare a inovării, cercetării şi dezvoltării în 

cazul produselor, serviciilor, a proceselor şi modelelor comerciale şi sociale, precum şi 

îmbunătățirea mediului de afaceri şi a capacităţii de implementare a lanţurilor valorice pe scară 

largă, şi, prin urmare, a creării de legături în interiorul şi în afara țării. 

Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării  

Nevoi de dezvoltare 

 crearea unui mediu public de C‐D mai compact şi mai modern, care să se concentreze asupra 

nevoilor economiei, schimbărilor sociale şi tehnologiilor în care România are potenţial de 

clasă mondială, în conformitate cu principiile specializării inteligente şi pentru a creşte 

gradul de comercializare şi internalizare a cercetării;  

 promovarea unei culturi a antreprenoriatului şi inovării în întregul sistem educaţional şi în 

companii care să fie în legătură cu toate formele de sprijin, financiar, managerial, tehnic, 

creator, pentru a valorifica potențialul latent care există în rândul populaţiei şi firmelor din 

România; 

Priorități propuse pentru finanțare 

   sprijinirea investiţiilor private în CDI1 şi a cercetării colaborative dintre întreprinderi ș i 

organizații de cercetare, pentru a încuraja transferul de cunoştinte, de tehnologie şi de personal cu 

competenţe avansate în CDI şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii bazate pe CDI 

în sectoarele economice cu potenţial de creştere; 

                                                                 
1 Cercetare, dezvoltare şi inovare
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 promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul investiţiilor private în cercetare  

și inovare şi să stimuleze start‐up‐urile şi spin‐off‐urile inovatoare; 

 dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte a unor clustere  

existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare 

(naţionale/regionale/europene), cât și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza 

existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;  

 deblocarea potențialului de excelență în cercetare şi inovare prin crearea de sinergii cu 

acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului Orizont 2020; 

 crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice şi 

private; 

 servicii de consultanță pentru fermieri, în vederea îmbunătăţirii performanțelor economice şi de  

mediu; 

 încurajarea colaborării dintre fermieri/întreprinderi în agricultură, sectorul forestier, industria  

alimentară, educație şi cercetare, în vederea utilizării rezultatelor unor proiecte pilot, pentru a 

dezvolta noi, practici, procese şi tehnologii, ca aplicare a soluţiilor cercetării ș i inovării; 

  înființarea unor grupuri operative (fermieri, cercetători, consultanți), care vor participa la  

Parteneriatul European pentru Inovare „Productivitatea şi durabilitatea agriculturii”.  

 crearea şi oferirea de servicii de consultanță în sectorul de pescuit; 

 colaborarea între pescari/fermieri din domeniul acvaculturii şi oameni de ştiinţă.  

Obiectivul tematic nr. 2 — Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor 

informatice şi de comunicare 

Nevoi de dezvoltare 

 consolidarea mediului de afaceri digital; 

Prioriăţi propuse pentru finanţare 

 acţiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicaţiilor şi a 

inovaţiilor în domeniul comerţului electronic; 

 acţiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi şi cetăţeni 

(e‐Guvernare 2.0); 

 acţiuni pentru dezvoltarea sistemului de „cloud computing” şi tehnologii de colaborare 

media sociale; 

 acţiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure 

interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor şi regiunilor, precum 

şi la nivel naţional (se va promova coordonarea şi eficienţa sporită a utilizării resurselor 
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publice) şi accesul la standarde deschise pentru creşterea transparenței şi a eficienței 

administrative; 

 acţiuni de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor; 

 acţiuni pentru modernizarea vămilor prin îmbunătăţirea sistemelor şi echipamentelor IT.  

Obiectivul tematic nr. 3 Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol şi a 

sectorului pescuitului şi acvaculturii 

Nevoi de dezvoltare 

 extinderea şi creşterea continuă, inclusiv pe piaţa internaţională, ale sectoarelor industriei 

prelucrătoare şi serviciilor cu valoare adăugată mare; 

 transformarea sectoarelor tradiţionale ale României; 

 restructurarea şi consolidarea exploataţiilor agricole pentru a îmbunătăţi competitivitatea şi 

durabilitatea acestora; 

 liberalizarea pieţelor din sectorul public şi exploatarea acestora ca mijloace de stimulare a 

unor noi pieţe, a formării unor noi întreprinderi; 

 atragerea de investiţii pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României şi pentru zonele 

sale rurale, printr‐o abordare integrată care să cuprindă infrastructura, siturile, competențele 

şi sprijinirea investițiilor; 

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 acţiuni de îmbunătățirea a productivității IMM‐urilor şi de crearea condiţiilor pentru oportunităţi 

de dezvoltare şi pentru inovare; 

 acţiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de 

instrumente financiare; 

 acțiuni pentru alăturarea în reţea a întreprinderilor, în vederea consolidării schimburilor de 

cunoştinţe şi a consolidării participării acestora în cadrul lanţurilor de aprovizionare, inclusiv cele 

la scară internaţională; 

 acţiuni integrate – site‐uri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiţii 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României; 

 acţiuni pentru îmbunătăţirea performanței economice a fermelor (inclusiv livezile), facilitarea 

restructurării şi modernizării agriculturii;  

 acţiuni de facilitare a schimbării între generaţii, inclusiv a încuraja instalarea tinerilor agricultori 

calificaţi; 
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 acţiuni de îmbunătăţire şi adaptare a infrastructurii agricole şi forestiere, cum ar fi drumurile 

de acces la exploataţiile agricole şi forestiere, atragerea tinerilor formaţi în mod 

corespunzător în sectorul agricol; 

 acţiuni pentru creşterea valorii adăugate generate de sectorul pomiculturii, printr‐o abordare 

integrată în cadrul lanţului valoric; 

 acţiuni pentru îmbunătăţirea performanței economice a producătorilor primari, printr‐o mai 

bună integrare a acestora în lanţul alimentar şi în circuitele scurte de aprovizionare; 

 acţiuni de sprijinire a activităţilor de prevenire şi gestionare a riscurilor agricole;  

 acţiuni de sprijinire a creşterii şi modernizării industriei agro‐alimentare; 

 acţiuni pentru sprijinirea prelucrării locale şi marketingului pentru produsele agricole; 

 acţiuni pentru facilitatea accesului la finanţare, prin oferirea unei game adecvate de 

instrumente financiare; 

 investiţii în sectorul acvaculturii;  

 promovarea de noi surse de venit în interiorul sectorului (activități de procesare, de 

marketing); 

 investiţii în porturi pescăreşti, adăposturi, debarcadere şi centre de primă vânzare;  

 îmbunătăţirea condiţiilor de muncă legate de sănătatea şi siguranța la bordul navelor de 

pescuit în apele interioare şi maritime; 

 sprijin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcționarea lanțului vertical; 

 activităţi de dezvoltare de capacităţi pentru punerea în aplicare a Cadrului pentru Strategia 

Marină;  

Provocarea 2 în materie de dezvoltare - „Oamenii şi societatea‖ 

Obiectivul tematic nr. 2: Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC; 

Nevoi de dezvoltare 

 îmbunătăţirea eficienţei sistemului prin utilizarea de instrumente de tehnologie a informaţiei 

şi comunicării (TI&C), în cadrul platformelor e‐sănătate, e‐asistenţă socială, exploatarea 

TIC ca instrument pentru modernizare; 

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 creşterea utilizării e‐incluziune și a TIC în educaţie şi sănătate; 

  îmbunătățirea calităţii educației prin activităţi curriculare şi extracurriculare bazate pe TIC;  

Obiectivul tematic nr. 11: Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a 

părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă.  

Nevoi identificate  
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 reformarea managementului resurselor umane în istemele educaţionale şi de sănătate;  

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 dezvoltarea capacităţii administrative a profesioniştilor care lucrează în sectorul de educaţie, 

atât la nivel central şi local, în ceea ce privește asigurarea calității, al sistemelor de 

monitorizare şi de evaluare; 

 dezvoltarea capacităţii decidenţilor de la nivel național şi local în elaborarea şi 

implementarea politicilor bazate pe dovezi; 

Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea sustenabilităţii şi calităţii locurilor de muncă şi 

sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

Nevoi identificate  

 creşterea oportunităţilor de ocupare; 

 integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu urmează un 

program educaţional sau de formare (NEETs); 

 acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele 

inactive, cu accent pe femei, tineri şi lucrători mai în vârstă, cetăţeni români de etnie romă, 

persoane cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile; 

 reducerea disparităţilor regionale şi teritoriale şi intensificarea mobilităţii forţei de muncă; 

 îmbunătăţirea alinierii ocupării şi a serviciilor de dezvoltare a forţei de muncă la nevoile în 

schimbare ale pieţii muncii; 

 diversificarea economiei pescuitului şi acvaculturii, pentru a atrage ocuparea forţei de 

muncă şi crearea de firme în domeniu conversia în activităţi non‐agricole, diversificarea 

economiei rurale şi crearea de locuri de muncă; 

 modernizarea sistemului public de ocupare a forţei de muncă.  

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării tinerilor care nu 

deţin un loc de muncă, nu urmează o formă de educaţie sau formare profesională (NEET), 

cu oportunități de educaţie, formare şi angajare; 

 acţiuni pentru stimularea ocupării tinerilor, cu prioritate în regiunile în ca re şomajul în 

rândul tinerilor este mare, incluzând prime de mobilitate, stimulente financiare, orientări în 

carieră şi consiliere în domeniul afacerilor; 

 o combinaţie de acţiuni dedicate şi integratoare (mainstreaming), pentru îmbunătăţirea 

accesului pe piața forţei de muncă a femeilor, a lucrătorilor mai în vârstă, a persoanelor de etnie 
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romă, a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu un nivel scăzut de educaţie şi de 

calificare, inclusiv a celor din mediul rural; 

 stabilirea unor măsuri active şi preventive pe piaţa forţei de muncă, luând în considerare 

disparităţile regionale şi teritoriale specifice; 

 acțiuni de creştere a adaptabilităţii şi mobilităţii muncii;  

 sprijinirea acţiunilor de angajare, cum ar fi consilierea individuală, formarea la locul de 

muncă şi încurajarea antreprenoriatului;  

 sprijin pentru măsurile de îmbătrânire activă; 

 sprijin pentru mecanismul de căutare a locurilor de muncă şi un cadru pentru angajarea 

persoanelor afectate de restructurarea industrială şi, în special, a celor d in comunităţile agricole 

și de pescuit afectate de reducerea ocupării forţei de muncă;  

 furnizarea de servicii de ocupare a forţei de muncă şi servicii de dezvoltare a forţei de 

muncă în funcţie de nevoile în schimbare ale pieţei muncii cu un accent specia l pe 

sectoarelor de creştere competitive şi/ sau sectoarele tradiţionale cu potenţial de creştere;  

 sprijinirea acţiunilor de ocupare pe cont propriu, antreprenoriat şi creare de afaceri, inclusiv 

prin instrumente financiare; 

 crearea de noi unități de prelucrare; 

 crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în 

cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum şi 

pentru dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale. 

 diversificarea sectorului de pescuit ș i a acvacultură prin sprijinirea creării de noi 

întreprinderi mici şi crearea de locuri de muncă în domeniu; 

 promovarea unor surse noi de venit în afara sectorului (mediu, turism, activități 

educaționale). 

 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare.  

Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei 

forme de discriminare 

Nevoi identificate  

 reducerea incidenţei sărăciei şi excluziunii sociale în rândul grupurilor vulnerabile identificate; 

  îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi a calității acestora, cu precădere în zonele rurale ș i în 

zonele urbane defavorizate, precum şi creşterea contribuţiei acestora la combaterea sărăciei, 

excluziunii sociale şi problemelor sociale; 
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 îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a accesului la servicii în vederea promovării dezvoltării 

economice şi reducerii sărăciei în aşezările rurale, inclusiv în zonele piscicole;  

 îmbunătăţirea incluziunii sociale a persoanelor care locuiesc în zonele rurale şi în enclavele 

urbane;  

 îmbunătăţirea rezultatelor în materie de sănătate, cu predilecţie în domeniul sănătăţii mamei ș i a 

nou‐născutului şi al celor cinci patologii care reprezintă cauza majorităţii deceselor la adulţi;  

 îmbunătățirea eficienţei sistemului prin utilizarea instrumentelor de tehnologie a informaţiei ș i 

comunicaţiei (TIC) în cadrul e-sănătate, e‐asistenţă socială 

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 Dezvoltarea unui sistem de asistenţă socială echitabil, durabil, la preţuri accesibile şi de 

înaltă calitate, beneficii şi servicii sociale pentru toate grupurile vulnerabile;  

 Acţiuni integrate pentru a răspunde nevoilor persoanelor, grupurilor şi comunităţilor 

vulnerabile, inclusiv acţiuni de îmbunătăţire a participării la educaţie, la integrarea pe piaţa 

forţei de muncă, accesul la locuinţe, servicii sociale, de sănătate şi culturale, precum şi 

acţiuni de combatere a discriminării;  

 Întărirea capacităţii furnizorilor de servicii, publici şi privaţi, în oferirea de servicii de 

calitate la nivelul comunităţii pentru copii, persoane cu dizabilităţi, persoane cu probleme 

psihice şi persoane în vârstă (în special în zonele mai puţin dezvoltate)  

 Exploatarea potenţialului inovativ al modelelor economiei sociale de a soluţiona provocări 

sociale şi/ sau de a sprijini integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi tranziţia lor 

către modelele de afaceri, dezvoltarea de servicii locale, în cazul în care modelele de pe 

piaţă nu reuşesc să obţină rezultate satisfăcătoare, creând astfel locuri de muncă şi facilitând 

incluziunea socială; 

 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, participative şi orientate către voluntariat în cadrul 

publicului larg şi al persoanelor asistate social; 

 Îmbunătăţirea accesului la asistenţa medicală de calitate şi la tratamente, inclusiv la asistenţa 

medicală de urgenţă, asistenţa medicală primară, dezvoltarea de servicii medicale şi de 

asistenţă socială integrată, inclusiv la nivel de comunitate, cu accent pe serviciile oferite în 

ambulatoriu şi dezvoltarea îngrijirii medicale primare integrate de specialitate, cu suport prin 

telemedicină; 

 Furnizarea de programe de screening pentru cele mai importante cinci patologii (cancer, boli 

cardiovasculare, diabet, boli psihice, boli rare) 
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 Îmbunătăţirea gradului de conştientizare publică, a informării şi educării pe probleme 

sociale şi de sănătate, inclusiv combaterea discriminării romilor, prevenirea violenţei în 

familie, a abuzului de substanţe şi a traficului de persoane; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor profesioniştilor din sectorul de sănătate, ca o 

condiție prealabilă pentru creşterea calităţii serviciilor; 

 Promovarea responsabilităţii sociale prin creşterea gradului de conştientizare publică, 

diseminarea de informaţii şi bune practici; 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale, cu accent pe infrastructura la nivelul 

comunității. 

 Sprijinirea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la servicii oferite de comunitate ex.: case 

protejate, case de tip familial, îngrijirea la domiciliu; 

 Centre de îngrijire de zi, servicii comunitare de sănătate şi asistenţă socială integrată, centre 

de tip respiro, oferite de furnizorii de servicii publici şi privaţi;  

 Investiţii în spitale şi alte elemente de infrastructură din domeniul sănătăţii publice (servicii 

ambulatorii, centre multifuncţionale); 

 Sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din 

zonele urbane, inclusiv în cadrul Dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunităţii, 

inclusiv sprijin pentru economia socială; 

 Încurajarea dezvoltării locale a zonelor rurale prin investiţii în infrastructura mică şi prin 

înfiinţarea/îmbunătăţirea serviciilor locale de bază pentru populaţia rurală;  

 Promovarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul comunităţii (LEADER).  

Obiectivul tematic nr. 10: Investiţii în educaţie, formare şi formare profesională pentru 

competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

Nevoi de dezvoltare 

 îmbunătăţirea accesului, participării şi calităţii corespunzătoare educaţiei şi îngrijirii 

timpurii; 

 consolidarea accesibilităţii, calităţii şi rezultatelor educaţionale în cadrul învăţământul 

obligatoriu; 

 creterea atractivităţii învăţământului primar şi secundar, inclusiv a învăţământului 

profesional şi tehnic iniţial; 

 intervenţii intensive în vederea adresării nevoilor educaţionale specifice grupurilor aflate în 

risc de excluziune;  
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 îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei învăţământul profesional şi tehnic, (atât al celui iniţial cât 

şi continuu), inclusiv cel iniţial, şi a învăţământului terţiar la nevoile pieţei forţei de muncă; 

 îmbunătăţirea accesului la învăţământul terţiar şi susţinerea participării la acesta; 

 îmbunătăţirea accesului şi a calităţii ofertei de învăţare pentru adulţi, cu accent pe 

competenţele de bază şi pe transversale relevante; 

 încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale (formare pe termen 

scurt/iniţială) în cadrul sectoarelor agricultură şi sectorul alimentar 

 exploatarea TIC în educaţie, ca o factor de modernizare; 

Priorităţi propuse pentru finanţare  

 creşterea participării, accesibilităţii şi calității educației şi îngrijirii timpurii (0‐6 ani), cu 

precădere pentru copiii în vârstă 0‐ 3 ani, în special pentru grupurile cu risc crescut de PTS, 

cu populaţie de origină romă; 

 implementarea unor măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare pentru reducerea PTS, 

inclusiv sprijin individualizat pentru elevii expuşi riscului de PTS; integrarea egalităţii de 

şanse şi a măsurilor de incluziune; 

 oferirea unor căi alternative de educaţie, cum ar fi educaţia şi instruirea de tip „a doua 

şansă”, cu precădere în zonele rurale şi în cele cu populaţie de etnie romă; sprijinirea 

măsurilor de intervenţie pentru a răspunde nevoilor educaţionale individuale ale grupurilor 

cu risc crescut de PTS; 

  îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii sistemelor şi a 

metodelor de predare inovatoare şi personalizate; 

 o mai bună corelare dintre sistemul de formare profesională iniţială şi continuă şi nevoile 

existente la nivelul pieţei muncii, inclusiv prin învăţarea la locul de muncă; 

 îmbunătăţirea curriculei educaţionale şi o mai bună integrare a TIC pentru a face procesul de 

învăţare mai atractiv în cadrul şcolilor şi a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

iniţial; 

 sprijinirea studenţilor din mediul rural, a grupurilor dezavantajate, a studenţilori 

non‐tradiţionali şi a adulţilor care în prezent au vârste cuprinse între 23 ș i 27 pentru a accesa, 

participa şi reuș i în învățământul terțiar; 

  îmbunătăţirea guvernării şi a managementului instituţiilor de învăţământ superior, în 

vederea creşterii calităţii procesului de predare şi cercetare; creşterea relevanţei programelor 

de învăţământ superior pentru nevoile pieţei muncii şi consolidarea parteneriatelor între 

universităţi, mediul de afaceri şi instituţile de cercetare; 
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 modernizarea învățământului superior prin elaborarea de studii post‐universitare şi 

sprijinirea internaţionalizării învățământului superior, inclusiv prin cercetare avansată şi 

mobilitate; 

 măsuri de sprijin pentru promovarea calităţii şi accesibilităţii formării profesionale, 

consolidarea capacității furnizorilor de formare profesională iniţială (FPI) și formare 

profesională continuă (FPC), pentru a oferi programe de educaţie şi formare profesională 

corelate cu cerinţele pieţei muncii; 

  încurajarea şi facilitarea participării angajatorilor în dezvoltarea forţei de muncă, inclusiv 

prin implicarea acestora în organizarea, implementarea şi evaluarea stagiilor de 

practică/instruire pentru studenţi; 

 dezvoltarea resurselor umane în instituţiile publice şi în învăţământul superior bazate pe 

C&D; sprijinirea dezvoltării abilităţilor la nivel superior în IMM‐uri; 

 dezvoltarea de servicii de învăţare pe tot parcursul vieţii, furnizarea de instruire şi educaţie 

pentru dobândirea competenţelor de bază şi transversale, inclusiv digitale, consilierea şi 

validarea învățării anterioare, în special în ceea ce privește competențele reduse ș i mediul 

rural, inclusiv prin validarea învățării de tip non‐formal ș i informal; 

 sprijin pentru informare, formare profesională (formare pe termen scurt/inițială) ș i pentru 

dobândirea de abilități de către fermieri ș i cei implicați în sectorul alimentar; 

 suport pentru activități demonstrative în vederea asigurării transferului de cunoștințe despre 

noi practici în sectorul agro‐alimentar; 

 sprijinirea dezvoltării infrastructurii ș i a resurselor educaționale în ECEC, învățământul 

primar și secundar, în special cele din zonele defavorizate; 

 sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi a resurselor educaţionale din cadrul învăţământului 

terţiar, în special a celor care vor asigura o mai bună legătură cu cercetarea şi/sau cooperarea 

cu mediul de afaceri; 

 sprijinirea infrastructurii educaţionale şi dezvoltarea resurselor formării educaţionale 

vocaţionale, concentrându-se în special pe sectoarele de creştere competitive şi/sau 

sectoarele tradiţionale cu potenţial de creştere, dar, de asemenea, cu privire la potenţialele 

regionale/locale de creştere (evidenţiate în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională).  
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4. Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 
Regiunea Centru este aşezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munţilor 

Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, fiind străbătută de meridianul 

25◦ longitudine estică şi paralela 46◦ latitudine nordică. Cu o suprafaţa de 34 100 kmp, 

reprezentând 14,3 % din teritoriul României, Regiunea Centru ocupă poziţia a 5-a între cele 8 

regiuni de dezvoltare. Prin poziţia sa geografică, realizează conexiuni cu 6 din celelalte 7 regiuni de 

dezvoltare, înregistrându-se distanţe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de 

trecere a frontierelor. 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 este parte a Planului de 

Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, principalul document de planificare şi programare la 

nivel regional. 

Strategia de Dezvoltare Regională urmăreşte pe tot parcursul său firul roşu reprezentat de cele trei 

priorităţi stabilite prin Strategia Europa 2020: creştere inteligentă, creştere durabilă, creştere 

favorabilă incluziunii şi obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, 

inovare, schimbări climatice, educaţie, reducerea sărăciei.  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare 

dintre acestea grupând un număr de priorităţi şi măsuri specifice:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale regionale  

2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării  

3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor 

alternative de energie  

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii  

5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative  

6. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale  

În cadrul Strategiei de dezvoltare a Regiunii, domeniul strategic 4 se referă la dezvoltarea zonelor 

rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii.  

În anul 2010, Uniunea Europeană a adoptat o tipologie revizuită a zonelor urbane/rurale. Tipologia 

agreată de Uniunea Europeană stabileşte 3 categorii de regiuni: regiuni predominant rurale, regiuni 

intermediare şi regiuni predominant urbane. Această metodologie ia în calcul atât densitatea 

populaţiei cât şi prezenţa unor centre urbane mari şi ponderea acestora în populaţia totală a regiunii. 

Conform acestei tipologii, pentru nivelul teritorial 3 (NUTS 3), 2 judeţe din Regiunea Centru 

(Braşovul şi Sibiul) se încadrează în grupa regiunilor intermediare, iar celela lte 4 în grupa 

regiunilor predominant rurale.  
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Din motive ce ţin de disponibilitatea datelor şi de coerenţa strategiei, conceptul de zonă rurală 

(localitate rurală) utilizat în acest document se bazează doar pe legislaţia românească actuală, 

respectiv pe prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativ - teritorială a României, 

cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului. Potrivit datelor statistice de la finele anului 2012, în Regiunea Centru sunt 357 de 

comune şi 1788 de sate.  

Decalaje economice şi sociale majore faţă de mediul urban  

Numărul populaţiei rurale din Regiunea Centru totalizează 1 028 971 locuitori, reprezentând 

40,8% din totalul populaţiei regiunii la nivelul anului 2011. Cele mai ridicate procentaje ale 

populaţiei rurale se înregistrează în judeţele Harghita şi Covasna (56,4% respectiv 50,2%), iar cele 

mai scăzute în judeţele Braşov şi Sibiu (26,8% respectiv 33,4%).  

Unul din fenomenele interesante constatate în ultimii ani este acela de ,,re-ruralizare‖, proces 

determinat în principal de migraţia dinspre mediul urban spre mediul rural.  

Previziunile demografilor arată o înrăutăţire în următorii ani a indicatorilor demografici din mediul 

rural din Regiunea Centru (scădere accentuată a numărului populaţiei, creşterea dezechilibrelor 

între grupele de vârstă).  

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă 

din mediul rural din Regiunea Centru era de 50,4% în anul 2011, sensibil mai redusă decât cea 

înregistrată în mediul urban – 64,2%. De asemenea, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-

64 ani din zona rurală a Regiunii Centru se situează la un nivel scăzut (45,4% în anul 2011), fiind 

de asemenea vizibil inferioară celei înregistrate în mediul urban – 56,6%. Aceste valori sunt 

departe de rata - ţintă de ocupare, stabilită prin Strategia Europa 2020 (75% din populaţia de 20-64 

ani).  

Economia zonelor rurale din Regiunea Centru. Trăsături specifice  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură 

economică - agricultura. Pe de altă parte regiunea Centru dispune de un potenţial turistic 

deopotrivă bogat şi divers, valorificat doar parţial în prezent. Turismul rural a înregistrat o 

dinamică spectaculoasă în ultimii 20 ani, numărul pensiunilor turistice şi agroturistice din Regiunea 

Centru depăşind 1000, iar cel al locurilor de cazare oferite ajungând la aproape 19 000. Regiunea 

Centru deţine 37,9% din pensiunile agroturistice ale României şi 34,4% din pensiunile turistice. În 

prezent, zonele cu cel mai dezvoltat agroturism din Regiunea Centru sunt: Bran – Moeciu – 

Fundata, Mărginimea Sibiului, Zona Arieşului superior (Albac – Gârda - Arieşeni - Avram Iancu - 

Vidra), Zona Săcele - Întorsura Buzăului, Valea Hârtibaciului, Valea Oltului şi câteva zone mai 

restrânse: Rimetea-Colţeşti, Corund - Praid, cetăţi/biserici fortificate, etc..  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 34 

4.1. Priorităţile specifice ale strategiei 
Prioritatea 1. Eficientizarea activităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor agricole, 

dezvoltarea serviciilor şi logisticii agricole şi susţinerea activităţilor de prelucrare a 

produselor agricole  

Prioritatea 2. Creşterea atractivităţii economice şi diversificarea activităţilor economice în 

localităţile rurale din Regiunea Centru  

Principala caracteristică a zonelor rurale din România este dependenţa masivă de o singură ramură 

economică - agricultura. Turismul reprezintă o alternativă economică prea puţin exploatată în 

prezent. Cele câteva localităţi rurale care au reuşit valorificarea atuurilor naturale şi antropice în 

domeniul turismului pot constitui modele de urmat pentru multe alte localităţi din regiune ce dispun 

de un real potenţial turistic. Regiunea Centru dispune de un potenţial turistic deopotrivă bogat şi 

divers, valorificat doar parţial în prezent. Prin punerea în valoare a potenţialului turistic al zonelor 

rurale din Regiunea Centru se va crea o alternativă viabilă la activitatea economică preponderentă a 

locuitorilor din mediul rural, agricultura. Dezvoltarea turismului va antrena totodată dezvoltarea 

altor domenii economice şi sociale (infrastructura de transport, industriile artizanale, industria 

agroalimentară, diverse servicii) generându-se astfel un efect multiplicator în economia locală.  

Măsurile de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole (turism, servicii, industrii 

artizanale etc) concomitent cu dezvoltarea competenţelor profesionale şi îmbunătăţirea 

cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural vor contribui la reducerea 

dependenţei de activităţile agricole, creşterea ocupării şi dezvoltarea economică a spaţiului rural.  

Măsuri:  

2.1. Susţinerea afacerilor în domenii economice neagricole  

2.2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul rural  

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor rurale din 

Regiunea Centru  

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, infrastructura de utilităţi publice în localităţile rurale 

ale regiunii continuă să fie subdezvoltată. Din cele 357 comune ale Regiunii Centru, doar 253 

(70,9% din total) erau racordate în anul 2011 la reţelele publice de alimentare cu apă potabilă, 106 

comune (29,7 %) dispuneau de instalaţii de canalizare publică şi în 191 comune (53,5% din 

comunele Regiunii Centru) exista reţea de distribuţie a gazelor naturale. Trebuie menţionat faptul 

că datele statistice utilizate sunt disponibile doar la nivel de unitate administrativ-teritorială 

(comună) şi nu reflectă situaţia la nivel de sat.  

În vederea reducerii decalajelor între mediile rezidenţiale în ce priveşte dezvoltarea şi pentru 

îmbunătăţirea standardului de viaţă al locuitorilor şi creşterea atractivităţii localităţilor rurale se 
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impune deci, continuarea şi extinderea programelor actuale ce vizează dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele rurale ale Regiunii Centru.  

Măsuri:  

3.1. Extinderea şi modernizarea reţelelor de apă potabilă  

3.2. Extinderea şi modernizarea reţelelor de canalizare  

3.3. Extinderea şi modernizarea serviciilor de colectare şi gestionare a deşeurilor menajere  

3.4. Dezvoltarea reţelei de drumuri comunale  

Prioritatea 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea 

dezvoltării comunitare  

Dezvoltarea preconizată în următorii ani a serviciilor sociale din mediul rural impune o 

redimensionare a infrastructurii sociale actuale. În perioada 2014-2020, în mod evident, vor trebui 

sprijinite investiţiile ce vizează reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii sociale în 

comunele Regiunii Centru.  

Nu în ultimul rând, este nevoie de refacerea şi dezvoltarea infrastructurii cultural- recreative din 

mediul rural. O bună parte din această infrastructură este degradată sau este utilizată în diverse alte 

scopuri, fiind necesare intervenţii pentru refuncţionalizare.  

Proiectele de dezvoltare teritorială începute în anii anteriori pornind de la o abordare de tipul 

,,Leader”, bazată pe iniţiativa locală şi conlucrarea factorilor interesaţi, au luat treptat amploare, iar 

primele rezultate sunt încurajatoare. De aceea, în perioada următoare, se va intensifica sprijinul 

pentru acţiunile integrate de tipul ,,Leader”, începând de la activarea cooperării intra şi 

intercomunitare până la sprijinirea inovaţiei în cadrul proiectelor de dezvoltare integrată.  

Măsuri:  

4.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale din mediul rural  

4.2. Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative din mediul rural  

4.3. Sprijinirea cooperării între diverşi actori şi comunităţi rurale în cadrul unor acţiuni integrate 

vizând dezvoltarea teritorială.  
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5. Programul de dezvoltare economică al judeţului Harghita 
Programul de dezvoltare economică a judeţului Harghita a avut la bază iniţiativele locale de succes 

din ultimii ani.  Obiectivul general al programului este construirea unei economii dezvoltate, 

independente, bazată pe mai mulţi piloni, pe existenţa resurselor locale, ţinând cont de interesele 

comunităţii locale astfel încât să asigure ocuparea forţei de muncă şi creşterea calită ţii vieţii 

locuitorilor.  

Sistemul programelor de dezvoltare: 

Experienţele anilor anteriori confirmă că resursele care stau la dispoziţia noastră trebuie utilizate cu 

prudenţă şi în mod concentrat. Deoarece rezolvarea concomitentă a tuturor problemelor nu este 

posibilă, astfel trebuie definite acele domenii cu ajutorul cărora se pot obţine rezultate de dezvoltare 

în timp util. Aceste domenii reprezintă pilonii pe care putem clădii cu succes economia judeţului.  

Pilonii reprezintă acele domenii ale economiei locale, care sunt cele mai promiţătoare din punct de 

vedere al dezvoltării: realizarea produselor agro-alimentare de calitate, energiile regenerabile, 

industria de prelucrare a lemnului, turismul şi resursele de apă minerală.  

 

Pilonul 1: Producţie alimentară de calitate 

Condiţiile geografice specifice şi de producţie din judeţul Harghita nu permite producţia agrară 

competitivă, de mare cantitate. În acelaşi timp diversiatea păşunilor şi fâneţelor oferă noi 

oportunităţi pentru agricultura tradiţională: posib ilitatea realizării produselor de înaltă calitate. 

Produsele alimentare sănătoase de înaltă calitate realizate la nivel local contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, totodată valorificarea acestora pe pieţe cât mai vaste asigură venituri importante ş i 

noi locuri de muncă.  

Înfiinţarea micilor întreprinderi 

Programul stimulează înfiinţarea şi echiparea unor mici întreprinderi care asigură procesarea, 

uscarea, congelarea, ambalarea şi depozitarea produselor agrare realizate. Prin asocierea 

agricultorilor, cooperativelor, întreprinderilor locale şi autorităţilor publice stimulează înfiinţarea 

unor întreprinderi de mici dimensiuni care pot acorda o valoare adăugată produselor agrare.  

Sprijinirea asociaţiilor fermierilor şi a asociaţiilor cooperative  

Programul sprijină înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor fermierilor, a cooperativelor de profil în 

vederea realizării producţiei agrare mai eficiente. Scopul acestor asociaţii este ca pe lângă 

reprezentarea comună a intereselor să asigure şi activităţile comune de producţie şi procesare, să 

faciliteze introducerea pe piaţă a produselor.  

Sistemul parcurilor industriale-agrare 
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Ideea înfiinţării parcurilor industriale-agrare se bazează pe utilizarea caracteristicilor locale. Scopul 

este înfiinţarea unor întreprinderi de prelucrare a fructelor, legumelor, cărnii şi laptelui, precum şi 

înfiinţarea unor reţele care să gestioneze activităţile legate de depozitare şi transportul produselor 

agro-alimentare realizate în judeţ.  

Program de formare agrară  

Programul doreşte să contribuie la diseminarea cunoştinţelor teoretice şi practice, a experienţelor 

legate de prelucrarea produselor agrare şi de producţia alimentară, prin antrenarea specialiştilor din 

ţară şi din străinătate, prin atragerea producătorilor locali. Rezultatele cursurilor anterioare au 

demonstrat faptul că fermierii locali pot produce alimente de calitate cu ajutorul cunoştinţelor de 

specialitate. 

Programul -produs secuiesc 

Programul are ca obiectiv facilitarea valorificării produselor alimentare locale realizate. Prin 

producerea şi extinderea brandului, a mărcilor şi prin stabilirea căilor de valorificare, produsele 

alimentare realizate trebuie popularizate la scară cât mai largă. Pe lângă aceasta trebuie sprijinită în 

continuu realizarea produselor competitive de calitate. 

Pieţe locale şi lanţ de magazine pentru produse locale  

Produsele locale realizate trebuie să ajungă pe mesele consumatorilor locali. Pe lângă organizarea 

târgurilor produselor locale trebuie să construim în viitorul apropiat o reţea de magazine cu specific 

local şi o reţea on- line prin intermediul cărora produsele locale realizate pot fi accesibile în fiecare 

zi a anului. 

Pilonul 2: 

Independenţă energetică  

Creşterea continuă a preţului energiei decine o povară care afectează întreaga comunitate.  Cauza 

creşterii preţului este dependenţa, de aceea trebuie să valorificăm resursele de energie existente. 

Există nenumărate posibilităţi în această zonă prin folosirea metodelor alternative de producţie a 

energiei. Cele mai multe localităţi beneficiază de condiţii adecvate în ceea ce priveşte exploatarea 

hidroenergiei, biomasei sau energiei solare. Independenţa comunităţilor locale din punct de vedere 

energetic va asigura bazele economiei independente, pe deasupra poate aduce şi un venit în plus 

pentru fiecare locuitor. 

Scopul este înfiinţarea unor amplasamente de producţie a energiei regenerabile, moderne şi durabile 

bazate pe caracteristicile locale în fiecare localitate. Aceste amplasamente trebuie realizate în 

colaborare şi cu ajutorul resurselor locale astfel încât cei afectaţi direct să fie şi beneficiarii. 

Industria energetică oferă noi locuri de muncă atât persoanelor necalificate cât şi tinerilor cu studii 

în domeniu. 
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Creşterea eficienţei energetice 

Eficienţa energetică începe cu reducerea energiei consumate. Obiectivul programului este reducerea 

valorii facturilor de energie din gospodării individuale şi întreprinderi precum şi sprijinirea izolării 

termice a imobilelor. Se doreşte ca până în 2020 judeţul Harghita să fie judeţul din România care 

utilizează energie în modul cel mai eficient.  

Satele independente din punct de vedere energetic 

Fiecare localitate dispune de caracteristici adecvate pentru producerea energiei. Se doreşte să 

ajutăm astfel încăt resursele locale să fie folosite, să se construiască centrale moderne care 

transformă în folosul comunităţii energia provenită din deşeurile agricole, din apa pâraielor sau din 

razele solare. 

Producerea energiei în gospodării 

Mulţumită dezvoltării vertiginoase a tehnologiei, sistemele de mici dimensiuni de producţie a 

energiei alternative pot deveni accesibile pentru oricine. Obiectivul Consiliului Judeţean Harghita 

este ca pînă în 2020 judeţul să devină un punct din România în care să fie amplasate cele mai multe 

panouri solare şi încălzirea majorităţii locuinţelor să fie asigurată prin folosirea energiei 

regenerabile în mod durabil.  

Programul judeţului producător de energie  

Investiţiile profitabile din domeniul producţiei de energie necesită un capital considerabil. De aceea 

consiliul judeţean prin înfiinţarea unei sociatăţi proprii şi prin atragerea investitorilor doreşte să 

sprijine construirea unor amplasamente de producţie a hidroenergiei, energiei solare şi de folosire a 

biomasei, care folosind resursele locale pot produce energie în mod profitabil. Fiecare locuitor 

poate să fie acţionarul acestei investiţii, astfel profitul realizat din resursele locale va îmbogăţii 

comunitatea locală.  

 

Pilonul 3: Managementul forestier durabil-industrie competitivă de prelucrare a lemnului  

Fondul forestier a jucat întotdeauna un rol indispensabil în asigurarea traiului comunităţii. Pe 

parcursul secolelor locuitorii zonei şi-au complementat veniturile obţinute din agricultură cu 

veniturile obţinute din prelucrarea lemnului, dar totodată gândindu-se la viitor au gestionat în mod 

durabil bogăţiile naturale oferite de păduri. Însă în ultimele decenii acest fond forestier s-a restrâns 

considerabil fără să contribuie la creşterea bunăstării şi a nivelului de trai a populaţiei. Cauza este 

cunoscută: masa lemnoasă exploatată a fost transportată din regiune fără prelucrare sau cu grad 

minim de prelucrare. Găsirea unor soluţii adecvate prin intermediul cărora gestionarea forestieră va 

contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice odată cu respectarea protecţiei fondului forestier este 

responsabilitatea comună a instituţiilor publice şi a sectorului privat şi a fiecărui individ.  
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Management forestier 

Este evident că avem nevoie de reprezentanţe de interese mult mai eficiente şi de un management 

forestier exemplar. Pădurile trebuie gestionate ca o entitate unitară, astfel este nevoie de înfiinţarea 

asociaţiilor de prelucrare a lemnului şi a asociaţiilor proprietarilor de păduri la nivelul 

microregiunilor, de înfiinţarea unei organizaţii de management care poate gestiona fond ul forestier 

şi cinegetice la nivel judeţean.  

Programul forumuri pentru industria lemnului  

Gestionare problemelor din industria de prelucrare a lemnului este dificilă în lipsa unui forum 

regular care să asigure dialogul progresiv pentru toţi actorii preocupaţi de prelucrare şi valorificarea 

fondului forestier (proprietari, gestionari, întreprinzători din industria mobilei, autorităţi publice, 

ocoluri silvice sau alte instituţii), şi care ar putea formula chiar şi propuneri pentru schimbarea 

legislaţiei în vigoare. 

Piaţa judeţeană a lemnului 

Este nevoie de schimbarea mentalităţii în valorificarea masei lemnoase. Trebuie să ne dăm seama 

de faptul că fondurile locale sunt mai preţiose decât fondurile financiare oferite de investitorii 

străini, deoarece masa lemnoasă prelucrată de meşterii şi întreprinzătorii locali duc la creşterea 

valorii acesteia şi la înfiinţarea locurilor de muncă. Obiectivul de bază al programului este 

armonizarea cererii şi ofertei locale.  

Să construim din lemn 

Construcţiile realizate din lemn au multe avantaje, totuşi în ultimul timp folosirea materialelor 

locale nu a fost pe deplin practicată la construcţii private şi publice. De aceea trebuie să contribuim 

la diseminarea informaţiilor legate de avantajele şi folosul construcţiilor realizate din lemn în rândul 

populaţiei şi al autorităţilor publice. Astfel programul va contribui la stimularea cererii interne faţă 

de materialele din lemn.  

Stimularea prelucrării lemnului 

Programul are ca obiectiv obţinerea cunoştinţelor şi tehnologiilor legate de prelucrarea avansată a 

produselor din lemn. Un mijloc important de stimulare reprezintă serviciile de informare. 

Consultanţa de specialitate presupune existenţa specialiştilor înalt calificaţi, investiţiile tehnologice 

presupun existenţa surselor de finanţare din afara zonei. Consiliul judeţean trebuie să asume un rol 

în asigurarea acestor două condiţii.  

Programul fructe de pădure  

Programul are ca obiectiv organizarea colectării, prelucrării şi depozitării fructelor de pădure şi 

ciupercilor. Activităţile planificate sunt conştientizarea, asocierea şi organizarea valorificării 
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produselor. În viitor trebuie să ne concentrăm în primul rând asupra sprijinirii asocierii şi infiinţării 

investiţiilor concrete. 

Pilonul 4: Dezvoltarea turismului 

Turismul judeţului Harghita este considerat şi în momentul actual un punct forte în economia 

judeţului care asigură o serie de oportunităţi încă neexploatate. Judeţul Harghita este într-adevăr o 

zonă cu potenţial turistic bogat: peisajul natural, patrimoniul construit ş i diferitele evenimente 

culturale tradiţionale reprezintă valori de mare interes. Existenţa acestora însă nu garantează 

succesul turismului. Lipsa organizării şi lipsa asocierii diverselor iniţiative individuale nu va duce la 

ocuparea forţei de muncă într-un număr care ar fi în concordanţă cu posibilităţile din sectorul 

turistic. 

Îmbunătăţirea condiţiilor din turism 

Programul încurajează dezvoltarea infrastructurii din turism şi îmbunătăţirea condiţiilor de primire 

în judeţ. Pe lângă îmbunătăţirea serviciilor oferite de unităţile de primire turistică, trebuie să 

îmbunătăţim accesibilitatea obiectivelor turistice şi menţinerea curăţeniei în preajma lor prin 

colaborare comunitară.  

Programul – turism organizat 

Organizarea şi managementul eficient al turismului cere înfiinţarea unui sistem organizaţional 

dezvoltat şi transparent. Dezvoltările realizate în domeniul turismului, organizarea tururilor interne 

şi externe precum şi realizarea activităţilor de marketing ar putea funcţiona cel mai eficient în 

cadrul organizaţiilor de management cu destinaţii turistice de nivel judeţean. Înfiinţarea acesteia 

trebuie iniţiată de autorităţile publice locale şi judeţene în colaborare cu întreprinzătorii şi 

organizaţiile neguvernamentale.  

Turism exigent 

În vederea funcţionării eficiente a industriei turistice şi oferirea experienţelor pozitive turiştilor este 

indispensabilă perfecţionarea continuă a angajaţilor din acest domeniu. Managementul eficient al 

turismului şi promovarea acestuia necesită perfecţionarea profesională continuă a întreprinzătorilor 

din domeniu. Obiectivul programului este extinderea pregătirii profesionale începând din şcolile 

profesionale şi până la universităţi de specialitate, ţinând cont de organizarea cursurilor şi practicilor 

de specialitate destinate adulţilor. 

Programul turismului intern 

Obiectivul programului este întărirea turismului intern, folosirea resurselor endogene. Prin 

descoperirea valorilor ascunse şi cu puţine investiţii populaţia locală poate beneficia de multe 

experienţe de neuitat în această zonă. Grupul ţintă este alcătuit din familiile cu copii mici, amatorii 

de drumeţii şi adepţii turismului activ.  
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Programul Munţii Harghitei –paradis turistic 

Obiectivul programului este dezvoltarea şi promovarea zonei turistice Munţii Harghitei în formă 

sistematizată. În cadrul programului aşteaptă să fie derulate o serie de activităţi legate de organizare, 

amenajare teritorială, dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor, valorificare.  

Programul – turism în 365 zile  

Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă turismul judeţean este sezonalitatea. 

Obiectivul programului este extinderea ofertei de programe turistice judeţene în vederea creşterii 

intervalului de timp petrecut aici de turişti. Valorile naturale şi culturale trebuie oferite vizitatorilor 

sub formă de program. O atenţie deosebită trebuie acordată zonei naturale protejate şi zonelor 

Natura 2000. 

Pilonul 5: Valorificarea resurselor de apă minerală  

Problematica valorificării resurselor de apă minarală nu reprezintă o noutate, consumul apelor 

minerale, utilizarea lor în scopuri medicinale sau folosirea în cadrul gospodăriilor a fost practicată şi 

de predecesorii noştri. 

Apele minerale ale sutelor de izvoare din judeţul Harghita sunt consumate cu plăcere şi în zilele 

noastre, iar în ultimii ani s-au realizat şi investiţii în vederea valorificării acestora. În timp ce 

sectorul privat a fost interesat de înfiinţarea staţiilor de îmbuteliere, sectorul public a jucat un rol 

important în reabilitarea băilor locale.  

Creşterea cererii de apă potabilă la nivel mondial precum şi folosirea apelor curative la scară cât 

mai largă în domeniul sănătăţii pune în evidenţă din nou importanţa acestei comori inestimabile.  

Licenţă pentru apele minerale  

Programul pune în evidenţă importanţa obţinerii licenţei necesare explorării şi exploatării resurselor 

de apă minerală în rândul autorităţilor publice locale şi proprietarilor de terenuri. Pe lângă informare 

trebuie acordat şi sprijinul politic, instituţional şi tehnic ca procesele de autorizare să se realizeze în  

timp cât mai scurt posibil. Ca urmare a obţinerii licenţelor consiliul judeţean doreşte să acorde 

sprijin în găsirea resurselor financiare necesare valorificării resurselor de apă minerală.   

Specialităţi de apă minerală  

Ar trebui încurajată îmbutelierea şi valorificarea acelor ape minerale a căror izvoare au un debit mai 

mic, dar totuşi conţinutul lor este bogat în minerale, astfel sunt inedite. Îmbuteliate în varianta lor 

naturală aceste ape minerale pot fi valorificate în special în indistria turismului. 

Programul turismului bazat pe ape minerale  

În vederea valorificării apelor minerale în industria turistică trebuie să ţinem cont de următoarele 

aspecte: 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 

 

 42 

Promovarea Drumului apelor minerale: reabilitarea izvoarelor situate de-a lungul traseului, 

amenajarea traseului cu marcaje pentru turişti şi promovarea produsului turistic în cadrul 

expoziţiilor din ţară şi în străinătate.  

Programe medicinale prin utilizarea apelor minerale: traseu şi cură terapeutică de recreare unitară, 

elaborate la nivel judeţean. 

Reabilitarea băilor tradiţionale: extinderea lucrărilor de reabilitare începute pentru toate băile cu apă 

minerală din judeţ.  

Priorităţi globale 

Cei cinci piloni ai programului asigură o bază solidă pentru reconstruirea economiei judeţului. Însă 

în vederea asigurării dezvoltării continue este nevoie de rezolvarea unor noi sarcini care vor 

influenţa întreaga economie.  

Împreună pentru independenţă  

Cea mai mare provocare a zilelor noastre este întărirea capacităţii de autosusţinere a oraşelor ș i 

comunelor. Programele de dezvoltare economică la nivel local trebuie să se concentreze asupra 

menţinerii populaţiei. Presupune revigorare în formă modernă a formelor de cooperare comunitare 

caracteristice comunităţii locale, cu participarea activă a autorităţilor publice locale. 

Întreprinderi locale viabile  

Afacerile locale reprezintă cele mai importante pietre de temelie ale economiei noastre. Acestea 

sunt cele care prin valorificarea resurselor contribuie la crearea bazei bunăstării, sunt cele care prin 

înfiinţarea locurilor de muncă asigură traiul de zi cu zi comunităţilor locale. Asigurarea condiţiilor 

de dezvoltare şi de extindere a afacerilor locale reprezintă un interes comun.  

Cunoştințe în afacere: formarea spiritului antreprenorial trebuie început de la o vârstă cât  mai 

fragedă. 

Este nevoie de servicii de antreprenoriat accesbile şi de incubatoare de afaceri în vederea depăşirii 

obstacolelor care apar la lansarea noilor afaceri şi în vederea creşterii competitivităţii acestora.  

Trebuie sprijinite afacerile locale în procesele de achiziţii publice de nivel local şi naţional.  
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6. Strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita pe perioada 2010-2020 
Acest document strategic a fost elaborat pe baza principilului durabilităţii ţinând cont simultan de 

aspectele economice, sociale şi de mediu. Aplicând concepţia integrată, trecând peste dimensiunea 

economică problematica dezvoltării sectorului agrar a fost integrată într-un sistem mai extins. Prin 

aplicarea viziunii integrate problematica sectorului agrar a fost dezbătută în conexiune cu 

următoarele domenii:  

 Protecţia mediului şi gestionarea peisajului 

 Coeziune socială, cultură şi identitate rurală 

 Economie şi turism rural 

Pe parcursul elaborării strategiei s-a ţinut cont de politicile de specialitate, politica rurală şi agrară a 

Uniunii Europene, condiţiile Politicii Agrare Comune şi reformele mai importante ale acesteia 

interesante din punctul de vedere al judeţului. În urma cercetărilor şi analizelor efectuate de cei care 

au elaborat strategia de dezvoltare rurală a judeţului Harghita a fost definită viziunea sectorului 

agrar, a dezvoltării rurale şi principiile de dezvoltare ale acestora din judeţul Harghita: 

 Luarea în considerare a caracterului multifuncţional al agriculturii  

 Egalitatea dintre funcţii  

 Viziune orientată spre piaţă  

 Parteneriat şi colaborare în domeniile de producţie şi valorificare  

 Realizarea produselor de calitate, păstrarea caracterului peisajului  

 Asigurarea unui venit rezonabil persoanelor ocupate în sector  

 Utilizarea noilor tehnologii, modele eficiente de producţie  

 Dezvoltarea mediului rural, diversificarea funcţiilor mediului rural  

Axele prioritare stabilite în cadrul strategiei sunt: 

Axa 1. Dezvoltarea eficienţei sectoarelor agricol şi forestier (tehnologie, utilaje, condiţii legislative, 

infrastructură, dezvoltare organizaţională)  

Axa 2. Dezvoltarea bazei de cunoştinţe a sectorului (învăţământ de specialitate, fluxul de informaţii, 

prezentarea bunelor practici, cursuri de perfecţionare, excursii de studii, stimulare spre inovaţie)  

Axa 3. Dezvoltarea produselor locale şi stimularea ajungerii pe piaţă a acestora (proiectul 

produselor secuieşti, dezvoltarea pieţei, dezvoltarea produselor, dezvoltarea imaginii, canale de 

valorificare, campanii) 

Axa 4. Integrarea aspectelor naturale şi sociale (arii protejate, biodiversitate, activităţi tradiţionale, 

produse locale, bioagricultura) 

Axa 5. Dezvoltarea echilibrată a funcţiilor sectorului agrar, dezvoltarea rurală (turism, producţie de 

energie, recreere, ocrotirea peisajului).  
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Partea a II.-a Situaţia existentă la nivel local 
 

1. Cadru general
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1. Aşezare şi istoric 
Localitatea Praid este o aşezare de mărime mijlocie a Ținutului Sării. Din punct de vedere geografic 

se află la marginea Bazinului Transilvaniei, pe Valea Târnavei Mici, acolo unde lanțul vulcanic cel 

mai recent al carpaților se întâlnește cu zona de deal din interiorul bazinului. Ținutul Sării este 

regiunea de la pârâul Corund prin valea Târnavei Mici până la Sovata, unde sarea minerală se 

găseşte în cantităţi semnificative aproape de suprafaţă. Localităţile acestei microregiuni se situează 

la limita judeţelor Mureş şi Harghita, ambele judeţe aparţinând de Regiunea de Dezvoltare Centru 

de nivel NUTS 2.  

Comuna Praid cuprinde patru localităţi: Praid, Ocna de Sus, cătunul Becaş şi Ocna de Jos. 

Fig. nr.4. Localizarea comunei Praid pe harta judeţului Harghita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://zarnesti.net/informatii-utile/harti/harta-judetelor-romaniei/harghita/  

În bazinul format în zona mai largă a confluenţei râurilor care sosesc dinspre trecătoarea Bucinului - 

Târnava Mică - şi râul Corund, în zona de şes a bazinului Praidului, de-a lungul istoriei s-au format 

mai multe localităţi, care azi alcătuiesc unitar unul dintre cele mai mari centre comunale ale 

judeţului Harghita: Praidul. La poalele munţilor Gurghiului, Praidul se situază la o înălţime de 513 

m deasupra nivelului mării unde râurile ce coboară de la craterul vulcanului de odinioară au crestat 

sedimentele subsolului bazinului în coline domoale.  

Coordonatele geografice ale comunei Praid.  

Comuna Praid este situată printre coordonatele de 46 grade, 33 minute şi 9 secunde latitudinea 

nordică şi 25 de grade, 7 minute şi 28 secunde longitudine estică. (460 33` 9 N 250 7` 28 E) 

http://zarnesti.net/informatii-utile/harti/harta-judetelor-romaniei/harghita/
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Accesibilitatea localităţii 

De-a lungul anilor, Praid, fiind o localitate care exploatează sarea, a devenit o localitate cu o 

circulație intensă. Cel mai uşor, accesul spre comună se realizează dinspre Sovata, constituind o 

unitate naturală cu localităţile dezvoltate pe valea Târnavei. Dinspre Praid două drumuri importante 

ne duc spre inima munţilor: primul este pasul prin vârful Bucin legându- l de bazinul Gheorgheni, 

celălalt constituie legătura oraşului Odorheiul Secuiesc cu Scaunul Mureşului sau cu judeţul Mureş. 

Structura localităţii s-a format în urma întâlnirii cu succes a doi factori: pe de o parte, rolul natural 

de legătură între munte şi zona cu caracter de bazin, pe de altă parte, rolul de centru de 

aprovizionare datorită sării care se exploatează aici. Dacă venim dinspre nord pe drumul de la 

Sovata, trecând peste pârâul Boerilor, pornim către peisajul montan prin porţiunea de şes numită 

Şaşvereş. Pe partea stângă parcă se înalţă deasupra noastră munţii stâncoşi de origine vulcanică, iar 

pe partea dreaptă se întinde o vale largă şi prietenoasă, valea Târnavei Mici închisă de Piatra 

Şiclodului. Intrăm în sat după trecerea unui deal şi urmează la o distanţă foarte scurtă Târnava Mică, 

apoi se poate vedea dealul ce se înalţă în mijlocul satului. La poalele acestuia se găseşte intrarea în 

salină, şi dacă îl ocolim spre sud-vest, ajungem la Cheile Corundului. Pe cealaltă parte a dealului, 

drumul dinspre Corund din direcţia Odorheiului coboară de pe dealul Calonda în bazinul Ţinutului 

Sării, pe partea stângă înălţimile Silaş, Firtuşu şi Reda reprezentând Munţii Gurghiului, pe partea 

stângă pe valea pârâului Corund ajungem prima dată la Ocna de Sus.  

Fig. Nr.5. Accesibilitatea localităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: http://forum.construim-romania.ro/showthread.php?tid=288  

Tot pe partea stângă, în mijlocul şesului se ridică Dealul Sării cu stâncile de sare care se înalţă pe 

partea abruptă dinspre apă şi casele Ocnei de Jos. Dacă venim dinspre Gheorgheni prin pasul 

friguros al Bucinului ajungem în Praid pe valea Târnavei Mici.  

Scurt istoric al comunei 

Praidul s-a dezvoltat în localitate independentă din localitatea Ocna. Se presupune că satul străvechi 

http://forum.construim-romania.ro/showthread.php?tid=288
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se afla în răzorul „Cetatea Descaş”, de aici au coborât locuitorii în valea mai largă a Târnavei Mici. 

Scriitorul Balázs Orbán relatează că „Cetatea Descaş” este un munte fără cetate, la poala sudică a 

acestuia, într-un conglomerat imens, se află o peşteră de mari dimensiuni, care pe timp de război 

serveşte ca refugiu pentru locuitorii acestui ţinut, şi care, conform tradiţiei este zăvorită cu grinzi şi 

scânduri de unde- i vine numele. La Cetatea Descaş şi Căpălnaş găsim mai multe urme ale unor 

aşezăminte umane. Căpălnaş şi-a primit numele după capela Sfântu Ladislau, a cărei urme mai 

existau în 1852. Cea mai veche parte a satului actual erau străzile Bábirko şi Nagyfiak care se află 

acum la poalele Vârfului Căpeţi. Axa de NE-SV a aşezămintelor ulterioare a fost dată de ruta 

Zsögöd-Centru-Căi ferate. Datorită aşezării centrale şi a salinei care se află aici, Praid s-a distins 

dintre aşezămintele din jur şi de la răscrucea secolelor a avut caracter orăşenesc.  
 
Localitatea Praid este menţionată prima dată într-un document din 1564, localitatea vecină Ocna 

apare într-o menţiune anterioară din 1493. Din recensămintele anilor 1560 putem afla numărul 

călăreţilor, pedeştrilor, gospodăriilor de iobagi, şi putem deduce structura socială a regiunii. Un 

recensământ din 1635 relatează pe larg despre compoziţia socială a Praidului şi Ocnei. Tot din 

timpul lui György Rákóczi I. datează şi scrisoarea care obligă secuii care se mută la oraş să „revină” 

în localităţile iniţiale. Dintr-o listă redactată în 1655 aflăm că atât bărbaţii din Praid, cât şi cei din 

Ocna au participat la campania de atunci.  

În cele ce urmează, salina de la Praid se închiriază prima dată Scaunului Odorheiului, apoi în comun 

Scaunelor Mureşului, Ciucului şi Odorheiului. Din izvoarele din această perioadă, aflăm că sarea s-

a exploatat doar pe timp de iarnă. La începutul secolului XVIII, Praidul şi zona sa a fost afectată de 

pestă, guvernul decretând ca sarea necesară să fie procurată din altă parte. În recensământul de la 

Odorhei din 1712 Praidul se află încă între cele mai mici sate. Eliminarea impozitelor speciale ale 

minerilor de la exploataţiile de sare a fost hotărâtă la Dieta de la Sibiu din 1714, când acestea au 

reintrat în competenţa scaunului. Curtea nu mai are nevoie de armată, ci de impozite cât mai multe 

şi mai sigure, peste care vin cheltuielile de întreţinere ale armatei austriece desemnate. 

Recensământul din 1720 a constatat că există un total de 200 de gospodării la Praid şi Ocna.  

Din recensământul efectuat pentru scopuri de impozitare din secolul XIX, aflăm că în structura 

socială a Praidului au intervenit schimbări, nu mai apar secui pedeştri, majoritatea familiilor apar ca 

şi călăreţi. Potrivit descrierii din 1864 a lui Frigyes Pesty dintre locuitorii din Praid doar o optime se 

ocupă de exploatarea sării, majoritatea sunt agricultori sau se ocupă de creşterea animalelor. În zonă 

se intensifică exploatarea pădurilor, fabricile menţionate de izvoare sunt în majoritatea lor legate de 

prelucrarea lemnului. Mineritul este şi în această perioadă muncă sezonieră. La sfârşitul secolului 

apare un strat de întreprinzători străini.  

Vestigiilor găsite la ocnele de sare din Praid nu li s-a putut stabili cu exactitate originea, dar se 
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presupune că aparţin perioadei romane, deoarece pentru apărarea hotarelor imper iului, care se 

întindeau prin Munţii Gurghiului şi Harghita, au fost trimise unităţi romane, şi se poate presupune 

că aceşti soldaţi stabiliţi aici au profitat de posibilita tea procurării de sare. La hotarul Ocnei de Sus 

se afla un post roman, iar pe teritoriul Sărăţeniului de azi un centru militar. Săpăturile de dimensiuni 

mai mici sau mai mari de pe suprafaţa zăcămintelor de sare, de la suprafaţă, sunt martorii acestor 

exploatări. 
 
Popoarele numite barbare care au năvălit în Europa au reprezentat sfârşitul Imperiului Ro-man. 

Imperiul s-a retras treptat, astfel în acest teritoriu locul principal era ocupat nu de construcţii, ci de 

lupte. Din această perioadă izvoarele nu amintesc nici o metodă prin care s-ar fi putut aduce sarea la 

suprafaţă, şi se presupune că nici minele şi ocnele de sare nu au funcţionat. Dar referitor la faptul că 

ocnele din Maramureş erau utilizate de avari, poate însemna că avarii care au trecut şi prin Sărăţeni 

au extras sare şi din ocnele de la Praid. În perioada bulgară de după perioada romană se poate 

presupune la fel existenţa mineritului de sare, dar la fel acest lucru are mai multă importanţă din 

punct de vedere ştiinţific decât practic. Puţinele urme, vestigii, care ne-au rămas din această 

perioadă nu au valoare doveditoare pe care arheologii să o dezbată serios.  

În perioada regatului maghiar a crescut importanţa extragerii sării din Transilvania. În măsura în 

care imperiul avansa spre est, populaţia a crescut, iar ocnele de sare erau utilizate nu doar pentru a 

satisface necesarul local, ci şi pentru aprovizionarea cu sare a zonelor centrale. Alte dovezi care să 

arate importanţa sării au fost scrisorile de privilegiu acordate ocnelor de sare. Acest fapt este 

semnificativ şi din prisma dreptului comun, pentru că, ulterior, în istor ia Transilvaniei momentele 

hotărâtoare sunt întotdeauna legate de menţinerea unei astfel de scrisori de privilegiu, şi 

recunoaşterea celor cuprinse în ea.  

Sarea existentă la Praid a constituit un element strategic şi din acest motiv a atras multe ori 

reprezentanţii puterii, influenţând în oarecare măsură raporturile de drept comun existente la nivelul 

comunităţii. Totuşi, cu o politică deşteaptă la nivel local şi cu perseverenţă, influenţa puterii putea fi 

adaptată cutumelor şi obiceiurilor existente. Spre deosebire de mina secuilor, salinele din 

Transilvania, Dej, Turda, Ocna au făcut parte până în secolul XVI din monopolul de stat, nici 

dreptul secuilor la comerţ liber şi la sare nu era restricţionat, şi a intrat sub control doar treptat. 

Comerţul cu sarea a fost limitat, iar vânzarea sării a fost condiţionată de aprobarea din partea 

judelui regal. Soarta salinei de la Praid a fost pecetluită de înfrângerea răscoalei din 1562, atunci 

când Zsigmond János a sechestrat salina în favoarea camerei.  

În secolele XV-XVI privilegiile orânduirii transilvane şi drepturile secuilor s-au modificat în funcţie 

de interesele principelui actual. Influenţa orânduirii de multe ori a încetat odată cu aprobarea 

numirii principelui, măsuri concrete legate de concepţia organizării producţiei şi economiei se iau 
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doar în timpul lui Bethlen. Până la acel moment organizarea monopolului de stat avea ca scop doar 

colectarea impozitului plătit turcilor, iar comerţul, înfiinţarea unui sistem financiar transparent, 

respectiv utilizarea liberă a sării de către secui şi scutirea acestora de impozite au loc doar în timpul 

lui Bethlen. Dreptul liber la sare al secuilor însă nu a fost nici aşa pe deplin clarificat, iar volumul 

comerţului a fost stabilită doar de principe. Aşa s-a procedat şi mai târziu pe timpul celor doi 

Rakóczi până în 1561, când au fost reglementate drepturile iobagilor şi oamenilor liberi.  

Situaţia secuilor în timpul lui Apafi s-a îmbunătăţit într-o oarecare măsură, mai ales pentru că în 

politica precaută a principelui, venitul din sare a devenit sursa care asigura impozitul pentru 

independenţa relativă faţă de turci. În această perioadă, ocna de sare a fost reprezentată când de 

Ocna, când de Praid. 

În dezvoltarea exploatării de sare din secuime, apropierea sau depărtarea împăratului a constituit de 

fiecare dată un element hotărâtor, chiar dacă nu direct, dar în măsura în care orânduirea a fost 

capabil să îşi reprezinte interesele, să ducă o politică economică consecventă. În perioada 

următoare, economia din Transilvania intră sub influenţa Curţii de la Viena care doreşte centralizare 

completă. Apariţia puterii străine, aparatul de stat excesiv în Transilvania, a dus la tendinţa de a păşi 

pe căi laterale. Contrabanda cu sare a pornit şi datorită conjuncturii favorabile oferite de scumpirile 

aduse odată cu noua putere. 

Desigur privilegiile minerilor au scăzut semnificativ, dar cei implicaţi nu au vrut să se supună şi au 

reuşit să se unească împotriva acestor măsuri. La Praid, mişcarea nu a putut fi reprimată de 

autorităţi pentru că muncitorii angajaţi în locul celor disponibilizaţi cereau de asemenea drepturi 

depline. În această situaţie puterea a fost nevoită să cedeze, deoarece conjunctura a fost una 

nefavorabilă ei, fiecare zi nemuncită însemna pierderi.  

La Praid din motive economice în 1873 au suspendat exploatarea pentru că părea că ocna Paralelă 

nou-deschisă va asigura cantitatea necesară de sare. Exploatarea sării a primit un imbold de la o 

nouă ramură industrială cu care a apărut şi noua piaţă. A apărut industria chimică. Totodată 

construcţia liniilor ferate influenţează în mare măsură exploatarea sării în Transilvania şi 

distribuirea ei. În 1872 se construieşte linia ferată din Ungaria de Est. În 1899 se realizează linia de 

pe Târnava Mică, ceea ce aduce noi dimensiuni transportului de sare. În 1896 salina de la Praid, 

împreună cu cea de la Ocna Mureşului, Ocna Dejului, Ocna Sibiului şi Turda aparţin de sectorul de 

minerit Ocna Mureş. În 1898 au început o serie de cercetări asupra muntelui, şi ca urmare s-a 

deschis o nouă ocnă în partea de NE a Muntelui de Sare. La amplasarea ocnei Elisabeta s-a luat deja 

în considerare şi integritatea Muntelui de Sare. În cele ce urmează au fost deschise numeroase 

galerii în ocna Elisabeta şi la 200 metri de intrare s-a deschis salina Elisabeta. 
 
În această perioadă în jurul anului 1896 salina de la Praid deţinea drepturile asupra a două surse de 
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apă: Braţul Târnava Mică şi dreptul la apa din pârâul Corund, 58 iugăr şi 1333 stânjen pătraţi de 

imobile. Mineritul a întreţinut Biserica romano-catolică şi a întreţinut drumul de 2,3 km de la salină. 

În perioada interbelică producţia a fost transformată, s-au introdus noi metode, după 1920 a fost 

administrată de Organizaţia Monopolurilor de Stat din România, dar potrivit unei legi din 1929 

statul a predat dreptul de exploatare a minelor Casei Autonome de Monopol.  

Nu se ştiu prea multe despre cauzele deflagraţiei din 1939, dar este clar că fără nici un motiv clar au 

aruncat în aer una dintre ocne. Efectul se resimte şi azi din păcate, deoarece groapa realizată 

artificial funcţionează ca şi lac de acumulare natural. În perioada comunistă, în salină s-au utilizat 

tehnologii mai moderne, astfel a crescut şi cantitatea sării extrase. Din fericire, din punct de vedere 

profesional, cei din Praid nu au rămas cu nimic în urmă faţă de angajaţii altor saline din ţară, 

geologii şi inginerii şefi de calitate au reuşit să contrabalanseze dezavantajele datorate politicii 

economice incorecte şi centralizate. Dezvoltarea tehnologică insuficientă a însemnat o problemă 

serioasă, insurmontabilă, dar după schimbarea regimului s-a dezvoltat, într-un mod intensiv. 

Salinele sunt subordonate în continuare unui sistem administrativ centralizat, nu dispun liber de 

propriul profit, iar astfel nici managementul lor nu este performant. Fără un marketing global 

eficient, nu pot funcţiona nici aceste obiective. Chiar dacă Ţinutul Sării este o regiune ce poate fi 

delimitată şi din punct de vedere geografic, ea reprezintă totuşi o unitate culturală, datorită faptului 

că privilegiile oferite pentru a proteja regiunea au menţinut o formă administrativă unitară. S-au 

menţinut tradiţiile ce tind spre o structură socială mai puţin diferenţiată. Dezvoltarea economică a 

localităţii Praid, şi evident a Ţinutului Sării nu este determinată numai de s ituarea geografică, ci şi 

de structura socială, respectiv avantajele şi dezavantajele ce vin cu situaţia periferică a regiunii, 

precum şi de importanţa enormă a sării exploatate aici. Pentru prepararea alimentelor, dar mai ales 

pentru conservarea lor, sarea a fost modalitatea cea mai accesibilă pentru o bună perioadă de timp. 

Deja în Evul Mediu, mineritul şi utilizarea sării exploatate avea un cadru reglementat. Faţă de acest 

cadru legislativ, însă s-au făcut concesii în anumite perioade istorice pentru regiunea limitrofă estică 

a Transilvaniei. Majoritatea acestor concesii aveau legătură cu popularea regiunii şi răspândirea 

spre est a creştinătăţii. În funcţie de posibilităţi, oraşele, comunităţile în parte doreau să menţină 

aceste privilegii, prerogative obţinute, pe care au încercat să le motiveze. Însă începând cu Evul 

Mediu raporturile de drept comun se schimbau des; astfel, în unele perioade, privilegiile legate de 

exploatarea sării erau retrase celor care utilizau salina, ca şi urmare s-a schimbat structura 

economică în dezvoltare. Locuitorii localităţilor din Ţinutul Sării au putut să profite doar de 

exploatarea materiei prime şi din comerţul cu aceasta, dezvoltarea şi punerea bazei industriei de 

prelucrare s-a putut realiza doar la sfârşitul secolului XIX şi în secolul XX. 
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2. Relieful 

Peisajul montan stâncos, abrupt, care limitează pe partea de nord-est bazinul Praid este rezultatul 

activităţilor vulcanice care au avut loc într-o perioadă nu foarte îndepărtată din punct de vedere 

geologic. La poalele muntelui, sub colinele sălbatice împădurite, acolo unde cele două pâraie, 

Târnava Mică şi Corund, care taie în două platoul de origine vulcanică, îşi unesc albiile, s-a format 

spre nord-est nord-vest bazinul plat. În sensul mai larg, la formarea suprafeţei Bazinului Carpatic au 

contribuit două continente străvechi mari şi oceanul dintre ele. Toate materialele de rocă care se 

găsesc în această zonă sunt din această perioadă, şi aceste procese sunt cele au determinat formarea 

suprafeţei. Suprafaţa ondulată şi bogată în zonele de deal ale Bazinului Transilvaniei s-a format din 

bazinul străvechi al unei mări, în strânsă legătură cu lanţul înconjurător de munţi. Geogenia 

Bazinului Transilvaniei este în strânsă legătură cu mişcarea tectonică a lanţului muntos ce 

înconjoară bazinul. Divizarea teritoriilor muntoase de bazin şi rocoase s-a desfăşurat în mai multe 

etape, şi ceea ce totuşi deosebeşte marcant cele două unităţi geografice sunt zonele de bazin din 

perioada cretacică care sunt în continuă scufundare, în timp ce rocile înconjurătoare potrivit 

suprafeţelor deşerte demonstrabile şi la acest moment, au perioade intensive de ridicare şi altele de 

stagnare. În zonele de scufundare, formate în inelul rocilor s-a format un strat sedimentar, de o 

grosime de 5000 de m.  

Masele de sare exploatate din salina de la Praid nu s-au depus sau precipitat în locul în care se află 

acum. Acest proces a decurs în mod asemănător celor care se desfăşoară în zonele tropice şi 

subtropice de azi. Cu aproximativ 20-22 de milioane de ani în urmă pe teritoriul bazinului de azi 

exista o mare de mică adâncime, iar stâncile ce formau malul mării, conglomeratele lanţului 

Carpatic de astăzi, au alunecat încet unul spre celălalt, blocând ieşirea care se afla undeva în zona 

Bucegi. Astfel, marea de mică adâncime s-a transformat într-un golf, apa s-a îngroşat şi pe măsura 

ce seca, conţinutul de sare s-a depus treptat în mijlocul bazinului în formare. Dar zăcămintele de 

sare din Bazinul Transilvaniei s-au format pe marginea ei, la poalele munţilor. Acest lucru pare 

logic doar dacă cunoaştem caracteristicile sării. Stratul de sare precipitat în decursul a zeci de 

milioane de ani a fost acoperit de alte sedimente. Sub presiunea straturilor de mii şi mii de metri, 

sarea nu a mai rămas solidă, ci a devenit maleabilă, şi sub greutatea pe care o purta a alunecat spre 

marginea stratului de sedimente. Desigur, nici această mişcare nu a fost pe deplin uniformă pentru 

că forma stratului sedimentar ondulat şi fisurat în acest timp a modificat în mod evident acest  

proces. În bolţile, fisurile formate, în adâncime, sarea alungată de presiune se ondulează şi ajunge 

mai aproape de suprafaţă. Un masiv astfel format este şi lanţul care se întinde de la Corund, parţial 

aproape de suprafaţă, până la Reghin şi din acesta, masivul de sare de la Praid este doar o mică 

parte. Materialul, zăcământul de sare de la Praid este sare gemă (halit), un minereu halogenid, care 
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se cristalizează în sistem cubic, se fracturează neuniform, în formă de scoică, de-a lungul planurilor 

slabe formând un pătrat perfect. Culoarea variază în funcţie de impurităţi, de la transparent, sticlos, 

în nuanţe diferite, de la albul laptelui până la gri închis, chiar mai mult dacă conţine ioni de potasiu 

poate varia de la roz la purpuriu. Sarea gemă poate să apară şi împreună cu mineralele evaporit în 

seria evaporit alături de ipsos, dolomit, anhidrit. Sarea care ajunge la suprafaţă, reacţionează desigur 

în mod diferit la elementele naturale decât diferitele roci argiloase şi marnoase înconjurătoare care 

se aflau iniţial deasupra sa. Sarea reacţionează sensibil la apă şi în formă minerală, se dizolvă 

mereu, se schimbă şi apare în atâtea feluri încât şi observatorul cunoscător stă uimit în faţa formelor 

sale neobişnuite. Apa pluvială crestează şanţuri, brazde marcante, formează pâlnii acolo unde se 

adună şi îmbogăţeşte suprafaţa cu forme asemănătoare carsturilor de calcar. Acţiunea comună a apei 

şi sării se găseşte pretutindeni în această zonă. Pârâul şi-a croit drum prin deal după ce pâlniile ce 

crestau valea s-au surpat pe rând şi au format valea mai uşor de trecut pentru cursul apei. La poalele 

stâncilor de sare răspândite în coline sunt izvoare care curg spre pârâu şi din apa saturată s-au 

precipitat straturi de sare. Dacă studiem geologia dealurilor care înconjoară bazinul Praidului, vis-a-

vis de malul stâng al pârâului Corund şi al Târnavei Mici putem întâlni o structură şi un material cu 

totul diferite. Muntele Moara, Căpeţi, Şiclod, Firtuş, Bucin sunt cele mai joase alungiri ale Munţilor 

Gurghiului, de fapt acelui mare vulcan, iar marginea craterului de cândva este actualul Vârf Seaca.  

 

3. Aspecte climatice 

 Prin clima obişnuită a Bazinului Transilvaniei, o climă temperat continentală, adie aerul mai rece 

care vine dinspre munţi. Astfel şi datele înregistra te reflectă această anomalie negativă. 

Temperatura medie este de 8,2 °C, temperatura medie pe timp de vară (iunie) este de 19-20 °C iar 

cea de iarnă este de -8,-10°C. Luna cea mai caldă este iulie. Diferenţa între maxima de vară şi 

minima de iarnă (diferenţă absolută) poate atinge 60°C. Cantitatea precipitaţiilor este semnificativă, 

în anii ploioşi poate atinge 800-1000 mm, iar în anii mai secetoşi 600-700 mm. Direcţia dominantă 

a vântului este de vest, nord-vest, suflă perpendicular pe Munţii Gurghiului, primăvara şi toamna se 

fac simţite şi vânturile cu o direcţie de sud, sud-est. Răspândirea precipitaţiilor este influenţată în 

mare măsură de factori orografici. Numărul zilelor cu soare este între 40-55. Zilele fără îngheţ sunt 

în număr de 100-150. Umiditatea relativă este de 75-80%, presiunea atmosferică la Târgu Mureş 

este de 977 milibari. 

4. Resurse de ape 

Principala apă fluvială a zonei Praid este râul Târnava Mică cu o lungime de 220 km care aparţine 

zonei de acumulare a apei Mureşului. Braţul secundar de stânga al acestuia este pârâul Corund, 

braţele secundare pe partea dreaptă sunt pârâul Praid şi Sebeş. Târnava Mică se varsă sub Blaj în 
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Târnava Mare. Deşi la Praid nu există lac care să merite menţionat, printre rarităţile regiunii se 

numără lacurile sărate din jurul Sovatei. Alte particularităţi ale Ţinutului Sării sunt izvoarele sărate 

care ies la suprafaţă în hotarul comunei Praid. Apele minerale şi apele sărate acidulate se găsesc la 

zona de contact a izvoarelor sărate şi a apelor acidulate. Apele sărate au existat dinaintea vulca-

nismului Harghitei, dar compoziţia ulterioară s-a modificat semnificativ, provocată de erupţia de 

bioxid de carbon care a urmat erupţiilor de lavă. Apele sărate pot să absoarbe o cantitate mai mare 

de bioxid de carbon decât cele dulci. Ca urmare a creşterii capacităţii de dizolvare accentuate a 

crescut şi conţinutul mineralelor dizolvate. Izvoarele au obţinut conţinutul de sare din 

conglomeratele din epoca a treia, din masivele de sare şi materiale cu conţinut de sare.  

 

5. Vegetaţia şi fauna 

Pe colinele ce înconjoară Praidul s-a dezvoltat o floră variată. Pe rocile vulcanice, pe solul sărat, pe 

versanţii mai înalţi şi mai răcoroşi, pe podişuri sau în văile mai adânci ale pâraielor au apărut 

asocieri de plante specifice. Sunt caracteristice pădurile foioase, fagii gri, pe versanţii mai umbriţi, 

mai răcoroşi, (Fagus Syilvatica), pe versanţii mai însoriţi, mai calzi caracteristic este stejarul 

(Quercus robur), cedrul (Quercus petreae), carpenul (Carpinus betulus), frasinul (Alnus glutinosa) şi 

teiul (Tilia cordata). La nivelul arbuştilor din pădurile foioase se regăseşte alunul (Corilus avelana), 

diferite tipuri de corn (Cornus), porombă (Prunus spinoza), măceşul (Rosa canina), păducelul 

(Crataegus monogyana), socul negru (Sambucus nigra). Departe de sat pe suprafeţele aflate la 

înălţime, arborii caracteristici pădurilor montane molidul (Picia excelsa), bradul (Abies alba) şi 

laricele (Latria decidutala) formează marile păduri. La nivelul arbuşti- lor pădurilor răşinoase util 

este zmeurul (Rubus ideaus) şi afinul (Vaccinum myrtillus). Dacă observăm vegetaţia joasă atunci 

în pădurile foioase găsim fragul de pădure (Fragaria vesca) şi măcrişul iepurelui (Oxalis acetosella), 

feriga de pădure (Dryopterius Filixmas) şi iarba dulce de munte (Polypodium vulgare). 

Imensele păşuni, câmpii au următoarele plante caracteristice: iarba câmpului (Agnosti tenuis), 

păiuşul de livadă (Festica pratensis) şi la nivelele de peste 700-800 m pieptănoriţa (Cynosorus 

cristatus), trifoiul roşu (Trifolium pratense), păiuşul roşu (Festuca rubra) şi ţăpoşica (Nradus 

stricta). Păşunile frumoase montane sunt acoperite de graminee de munte şi ţăpoşica roşie.  

Flora terenurilor sărate din regiunea Praid a fost studiată în detaliu, iar în anul 1837 a apărut 

descrierea botanică a lui Friedrich Fronius. Studiile menţionează următoarele specii: Salico rnea 

herbacea (brînca comună), Alrine marginata Koch (mierluţă), Aster trigolium L.(steluţă), Artiplex 

angustifolia, Artiplex laciniata, Artiplex triangularis (specii de lobodă), soiul Gliceria distans-salina 

Schur (iarbă de sărătură), Poa maritima (firuţă). Autorul descrie aici pentru prima dată specia 

americană cunoscută Rudbckia laciniata (ghiorghina sălbatică). Asocierea halofilă este specifică în 
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regiunea stearpă din jurul izvoarelor sărate Salicornea Herbecea (brânca roşie sau verde), Aser 

tripolium (steluţa), Spergularia salina, Salsola soda (săricica), Artemisia salina (pelin), Plantago 

maritima (pătlagina de ţărm) şi Statice gmelini (limba peştelui). Tisa, papucul doamnei şi ghintura 

galbenă sunt ocrotite de lege şi vieţuiesc în împrejurimile Praidului.  

Fauna regiunii desigur se adaptează florei. În vecinătatea imediată a satului nu mai regăsim 

pădurile originare, astfel viaţa sălbatică orginală s-a redus, s-a retras semnificativ. Dintre 

mamiferele din pădure merită a fi menţionate: vulpea (Vulpes vulpes), iepurele (Lepus europaeus), 

veveriţa (Saricus vulgaris), căprioara (Capreolus capreolus), porcul mistreţ (Sus scrofa), cerbul 

(Cervus elaphus carpaticus), lupul (Lups lupus) şi ursul brun (Ursus arctos). Specii de păsări 

caracteristice: cucul (Cuculus cansorus), turtureaua (Streptopolia tartur), piţigoiul (Parus major), 

privighetoarea (Luscinia megarhynchas) şi potârnichea (Perdix perdix). Totodată aici mai găsim 

ciuful de pădure (Bubus bubus). Acvila de munte (Aquilla crisaetos) şi cocoşul de munte (Tetrao 

urogallus) pe care le întâlnim în pădurile comunei sunt ocrotite de lege. În pâraiele montane atât 

timp cât există apă suficient de curată, putem găsi păstrăvul.  

  

6. Solurile 

Cel mai des întâlnit este solul brun de pădure. În cazul suprafeţelor la altitudine mai joasă găsim trei 

tipuri. Solul brun lutos cu conţinut scăzut de humus, solul argilos- lutos cu carbon de humus crud şi 

cernoziomul de câmp cu o fertilitate scăzută. Pe podişurile vulcanice cât şi în cazul suprafeţelor mai 

joase mai găsim sol de pădure cu infiltrări de argilă. În zona montană şi de deal găsim podzol gri şi 

sol de pădure brun. Pe rocile vulcanice s-a format un sol fertil cu caracter jilav. Soluri sărăturoase s-

au format mai ales pe suprafeţele ce acoperă zăcămintele de sare.  

 

7. Arii protejate 

Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea 

naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii 

Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului 

continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite 

generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice. 

Lista siturilor Natura 2000 cuprinde ariile de protecție specială avifaunistică (SPA) şi siturile de 

importanță comunitară (SCI) ce aparţin reţelei ecologice Natura 2000 în România, încadrate în cele 
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cinci ecoregiuni (bioregiuni) existente pe teritoriul țării: alpină, continentală, panonică, pontică şi 

stepică. Situri de Importanţă Comunitară (SCI) constituite conform Directivei Habitate a Uniunii 

Europene sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări a Uniunii 

Europene sunt parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza 

Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung 

„statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat. 

România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană cu privire la îndeplinirea 

acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o 

anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial 

ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 

2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi 

minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de 

diminuare a impactului. Primele situri Natura 2000 au fost desemnate pe parcursul anului 2007 (au 

fost desemnate 273 de situri de importanţă comunitară (SCI) aprobate prin Ordinul Ministrului 

Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 şi 108 arii de protectie specială avifaunistică 

(SPA), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1284/2007.  

Fig. nr. 6. Harta siturilor Natura 2000 (anul 2011) 

 
Sursă: CNND2: Strategia naţională de coştientizare a publicului cu privire la reţeaua europeană 

Natura 2000 în România  
                                                                 
2 CNND: Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă  
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Urmare a seminariilor biogeografice din 2008, Comisia Europeană a decis ca România să includă 

anumite specii şi habitate de interes comunitar în formularele standard ale siturilor Natura 2000 

existente şi să desemneze noi situri Natura 2000, fapt ce s-a realizat pe parcursul anului 2011, 

numărul siturilor de importanţă comunitară (SCI) ajungând la 408. De asemenea a fost 

necesară desemnarea de noi arii de protecţie specială avifaunistică, numărul acestora ajungând 

la 149. 

Pentru a avea o reţea ecologică eficientă, siturile Natura 2000 trebuie să beneficieze de un 

management corespunzător. În acest sens, au fost atribuite în administrare 42 de situri Natura 2000 

(dintre care 28 se suprapun total sau parţial cu parcurile naturale şi cu parcurile naţionale) şi 299 au  

fost atribuite în custodie. De asemenea, au fost aprobate în cadrul Axei 4- un număr de 219 de 

proiecte care au ca scop elaborarea planului de management pentru situri Natura 2000.  

Judeţul Harghita. deţine valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care contribuie la 

asigurarea coerenţei reţelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul ţării.  

 
Lista ariilor  protejate din judeţul Harghita 

1. Muntele de sare de la Praid 

2. Rezervația geologică de la Sâncrăieni 

3. Lacul Rat, Comuna Porumbeni 

4. Dealul melcului, comuna Corund 

5. Vulcanii Noroioși, Cristuru- Secuiesc 

6. Peștera Șugău, comuna Suseni 

7. Tinovul Luci, comuna Sâncrăieni 

8. Mlaștina După Luncă, Comuna Voșlăbeni 

9. Tinovul de la Plăieșii de Jos 

10. Poiana narciselor de la Vlăhița 

11. Piemontul Nyires, comuna Joseni 

12. Pietrele Roșii, comuna Tulgheș 

13. Mlaștina cea Mare, comuna Remetea 

14. Mlaștina Valea de Mijloc, Tușnadu Nou 

15. Mlaștina Beneș, satul Vrabia 

16. Pârâul Dobreanului, Comuna Bilbor 

17. Mlaștina Budos, Sântimbru 

18. Mlaștina Nadaş, Comuna Tușnad 

19. Mlaștina Dumbrava Harghitei, Lueta 

20. Mlaștina Borsaros, Comuna Sîncrăieni 
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21. Scaunul Rotund, Orașul Borsec 

22. Rezervația botanică, Borsec 

23. Cheile Bicazului și Lacul Roșu- Hășmaș 

24. Piatra Șoimilor, Orașul Băile-Tușnad 

25. Cheile Vărghișului și peșterile din chei 

26. Lacul Sfânta Ana, satul Lăzărești 

27. Tinovul Mohoș, satul Lăzărești 

28. Dealul Firtuș, comuna Lupeni 

29. Popasul păsărilor de la Sânpaul 

30. Mlaștina Nyirkert, Comuna Tușnad 

31. Cascada de apă termală, Orașul Toplița 

32. Mlaștina Csemo, Vrabia, Comuna Tușnad 

33. Lacul Dracului, Comuna Cârța 

34. Csihanyo- Miercurea-Ciuc-Jigodin 

35. Rezervația Lacul Iezer, Parc Național, Călimani 

(Sursă: http://www.greenharghita.ro/) 

Managementul acestor arii naturale protejate sunt incluse în cadrul managementul siturilor şi au 

administratori sau custozi.  Pe teritoriul comunei Praid există aria protejată Muntele de Sare Praid, 

arie protejată geologică (66 hectare). 

 Muntele de Sare de la Praid este una dintre cele mai spectaculoase zone din Transilvania. 

Suprafaţa de 66 hectare a rezervaţiei naturale se află la sud-vest de staţiunea turistică Praid şi se 

suprapune peste domul de sare Muntele de Sare (576 m).  

Muntele de Sare a ajuns să fie un dom separat datorită pârâului Corund şi a activităţii umane. Aici 

putem găsi doline în sare, chei în sare, spălări de versant în sare, izvoare de apă sărată, etc. Defileul 

de sare se află în partea de sud-vest a rezervaţiei, format de pârâul Corund, care a retezat muntele de 

sare, treptat adâncindu-se lăsând în urmă pereţi abrupţi de sare, stânci de sare albe, spectaculoase. 

De demult, în chei, se făcea exploatare la suprafaţă. Încă se mai pot observa urmele galeriei 

Elisabeta, de-a lungul căreia s-au format peşteri mici în sare, curgeri de sare şi noroioase. 
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 Adâncimea acestui sâmbure de sare este de 3 kilometri, având o formă elipsoidală, a cărui diametru 

este de 1,2 şi 1,4 kilometri. Raritatea zonei sporește datorită speciilor de plante care cresc pe soluri 

sărate. 

Custodia împreună cu Asociația Turistică a Ținutului Sării a dezvoltat un traseu tematic de o 

lungime de 1km, cu panouri informative la 7 obiecte turistice. Rezervația poate fi accesată din 2 

direcții: 

1. Pe drumul Minei, la cca 800 m de intrarea în Salină, la intrarea Banner, indicatoare și hartă.  

2. La ieșirea din Praid către Corund, în parcarea semnalizată cu banner și indicatoare, por

3. nește un drum de căruță de cca 400m.  

 

Cele 7 puncte de interes ale traseului sunt: 

1. Prima stație este Ocna Iosif, care se află pe teritoriul minei vechi și este parțial prăbușită. 

Aici au fost primele exploatări de sare în 1762. Ocna are o adâncime de 80 m și are formă de clopot. 

În timpurile vechi sarea a fost ridicată la suprafață în piele de bivol, cu ajutorul crivacului, o 

structură trasă de patru perechi de cai.  

2. De la ocnă, trecând printr-o pădure de conifere ajungem la punctul doi, unde izvoarele sărate, 

permanente și temporare întind apa formând astfel un ”câmp săra t”. Datorită evaporării și 

precipitării de sare se formează diferite cristale sau cruste de sare în preajma bălților.  

3. La punctul trei se poate vedea: izvorul sărat cu cel mai mare debit de apă din Canion, 

conopidele de sare și lapiezurile create prin interacțiunea precipitațiilor cu sarea ieșită la 

suprafață. 

4. De aici poteca urcă până la marginea, apoi coboară pe fundul dolinei de sare, o pâlnie 

naturală ce oferă poate cea mai spectaculoasă priveliște, punctul cel mai înalt al sâmburelui 

de sare. După revenirea la punctul 3 poteca continuă pe marginea pârâului.  

5. Lapiezurile se pot admira în mărimi impresionante. Localnicii folosesc aceste stânci pe post 

de puncte de prognoză meteorologică, pentru că stâncile albe devin cenușii când curenții de 

aer umed se aproprie. 

6. Înainte de sosirea la punctul 6 se trece pârâul pe bolovani sau pe podeț. Apoi se ajunge la 

baia tradițională cu nămol terapeutic sărat, care a fost reînnoit cu ajutorul comunității locale. 

Se poate citi pe peretele vestiarului rețeta tradițională de îmbăiere cu nămol. Localnicii 

folosesc nămolul de origine minerală de secole pentru remediu împotriva bolilor de piele, 

reumatice și ginecologice. 
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7. În drum spre ultimul obiectiv traseul traversează iar pârâul pe un poduleț suspendat. 

Ajungând la punctul șapte, vizitatorul poate să admire o creastă de sare ce închide un șir de 

doline. De la punctul 7 în 5 minute se ajunge la DN13A la intrarea în Praid, dinspre Corund.  

(http://www.korpa.ro/ro/rezervatii/muntele-si-canionul-de-sare/)  

http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pr8/2011/15/index 

 

Situl ROSCI0019 Călimani – Gurghiu 

Situl Călimani-Gurghiu acoperă cea mai mare parte a celor două masive vulcanice - Munţii 

Călimani şi Munţii Gurghiului.  

Judeţul Harghita: Bilbor (4%), Joseni (5%), Praid (2%), Remetea (<1%), Subcetate (<1%), 

Topliţa (4%). Judeţul Mureş: Brâncoveneşti (<1%), Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu 

(21%), Gurghiu(15%), Hodac (<1%), Ibăneşti (72%), Lunca Bradului (99%), Ruşii-Munţi (<1%), 

Răstoliţa (>99%), Sovata (71%), Stânceni (89%), Vătava (25%). Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa 

Bârgăului(<1%). Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor(8%), Panaci(<1%), Poiana Stampei (27%), 

Şaru Dornei (9%). 

Existenţa pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100000 ha) a contribuit la 

conservarea unei diversităţi biologice remarcabile şi reprezentative pentru munţii vulca nici din 

Carpaţi. Arealul nu a fost alterat semnificativ de activitatea antropică şi şi-a păstrat diversitatea 

naturală a habitatelor şi a speciilor. Regiunea reprezintă centrul genetic pentru una dintre cele mai 

importante populaţii de carnivore mari (urs, lup şi râs), având o concentrare semnificativă de specii 

de floră şi faună protejate la nivel naţional, european şi internaţional. Procentul habitatelor de 

interes european depăşeşte 95% din suprafaţa sitului. Sunt prezente 13 habitate, dintre care patru 

prioritare, nouă specii de mamifere, două de reptile, cinci de peşti (inclusiv lostriţa), şase specii de 

nevertebrate şi opt specii de plante de interes comunitar. Morfologia reliefului alături de 

http://www.korpa.ro/ro/rezervatii/muntele-si-canionul-de-sare/
http://www.spatiiverzi.org.ro/arii-naturale-protejate/pr8/2011/15/index
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caracteristicile bio-pedo-climatice specifice favorizează menţinerea unei biodiversităţi deosebit de 

valoroase. De asemenea, situl se suprapune cu câteva rezervaţii naturale desemnate la nivel regional 

sau naţional printre care se pot aminti Parcul National Călimani, Rezervaţiile naturale Lacul Iezer, 

Molidul de rezonanţă Lăpuşna, Defileul Deda-Topliţa, Jnepenişul cu Pinus Cembra-Călimani şi 

Monumentul Naturii Doisprezece Apostoli. (http://dev.adworks.ro/natura/situri/132/Climani---

Gurghiu.html)  

 

Situl ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheş 

Judeţul Mureş: Bereni (31%), Chibed (96%), Eremitu (29%), Fântânele (9%), Ghindari (94%), 

Găleşt i(3%), Miercurea Nirajului (13%), Măgherani (88%), Neaua (95%), Sovata (10%), 

Sângeorgiu de Pădure (27%), Sărăţeni (95%) 

Judeţul Harghita: Atid (26%), Praid (6%) 

Sit de importanţă majoră pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus, Ursus arctos şi Lynx lynx 

(acesta din urmă se regăseşte doar în partea estică a sitului). Sit de importanţă deosebită pentru 

specia Ursus arctos, întrucât cuprinde atât zone de concentrare de sfârşit de vară-toamnă (zone de 

hrănire), cât şi zone de iernare (concentraţii de bârloage – se cunoaşte cel puţin o astfel de 

concentraţie, cu peste 15 bârloage). Sit important desemnat pentru habitatele forestiere 91V0 

(Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)), 9130 (Asperulo-Fagetum beech forests) şi 91Y0 

(Dacian oak & hornbeam forests). Sit de importanţă ridicată pentru speciile de lilieci listate. De 

importanţă ridicată şi pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus. Cuprinde importante 

coridoare de deplasare pentru speciile de carnivore mari, şi în special pentru Ursus arctos – aceste 

coridoare se regăsesc pe toată suprafaţa sitului (şi anume pe dealurile de pe ambele părţi ale râului 

Târnava Mică, respectiv în zona Bicheş) şi sunt utilizate atât de indivizii „locali”, cât şi de urşii care 

vin dinspre masivul Gurghiu şi se îndreaptă către zonele de concentrare aflate la altitudine joasă.  

 

Judeţul Harghita deţine valori ale capitalului natural deosebit de importante, prin care contribuie 

la asigurarea coerenţei reţelei ecologice europene Natura 2000 pe teritoriul ţării.  

Cele 35 de arii naturale protejate au fost delimitate înainte, ca acestea, împreună cu alte regiuni, să 

intre în reţeaua teritoriilor protejate prin Natura 2000, care momentan înseamnă 34% din suprafaţa 

totală a judeţului. Planul de dezvoltare turistică a judeţului Harghita are ca scop popularizarea 

ecoturismului precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de vizitare a teritoriilor protejate (prin crearea 

unor trasee eco-didactice,  puncte de informare sau centre de vizitare). În realizarea scopurilor 

propuse, ca un ajutor vine şi proiectul – “ECOURI – Ecouri în turism: Echilibru şi conservare 

http://dev.adworks.ro/natura/situri/132/Climani---Gurghiu.html
http://dev.adworks.ro/natura/situri/132/Climani---Gurghiu.html
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pentru ocrotirea unicităţii în rezervaţii şi integrare în turism”. Scopul proiectului ECOURI este să 

contribuie la răspândirea unei forme de turism conştient.  

(http://www.greenharghita.ro/index.php/ro/prezentare/ ) 

Importanţa reţelei Natura 2000 în judeţul Harghita constă în faptul că prin aceste situri se asigură 

protejarea celor mai importante specii din flora şi fauna sălbatică a judeţului.  

Siturile Natura 2000 reprezintă adevărate zone de management durabil, în care activităţile umane 

trebuie desfăşurate astfel încât să nu dăuneze capitalului natural. Impactul uman ca factor negativ 

apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării forestiere şi 

construcţiile necontrolate, care pentru zona noastră nu este caracteristic. Peisajul are un aspect 

mozaicat, cu păduri de foioase, pajişti semi-naturale şi terenuri agricole extensive. În acestă zonă a 

rămas relativ mare suprafaţa împădurită şi păşunile, nefiind transformate în terenuri arab ile. 

Ecosistemul original a rămas în mare parte neschimbat, nu au fost folosite chimicale în cantităţi 

dăunătoare. 
Din punct de vedere social, reţeaua Natura 2000 are o funcţie recreativ-turistică, care poate fi 

exploatată de comunităţile locale prin dezvoltarea turismului. Mediul natural ferit de diferite 

contaminări are importanţă deosebită în protejarea sănătăţii şi în reabilitarea sănătăţii populaţiei.  

Un alt beneficiu pe care îl poate aduce reţeaua Natura 2000 este legat de posibilitatea de a accesa 

fonduri europene, atât pentru protejarea şi menţinerea habitatelor şi speciilor din situri, cât şi pentru 

dezvoltare economică. 

Folosind oportunităţile oferite de situl Natura 2000 produsele locale se pot promova şi valorifca ca 

produse ecologice, la valoare ridicată. Importanţă deosebită are apicultura în această privinţă, care 

are perspective mari de dezvoltare în zonă.  

În Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală există o linie de finanţare pentru plăţile 

de agro-mediu dedicată agricultorilor care menţin şi utilizează tehnici agricole benefice pentru 

siturile Natura 2000. Totodată, în cazul în care există anumite restricţii la utilizarea terenurilor, UE 

oferă compensaţii utilizatorilor sau proprietarilor de terenuri în situri Natura 2000.  

 

8. Resurse antropice 
Sunt generate de fenomenele antropice datorate acţiunii omului cu urmări asupra reliefului, 

vegetaţiei şi climei. Aceste resurse includ toate categoriile de bunuri mobile şi imobile care au fost 

realizate de-a lungul evoluţiei istorice a societăţii umane. 

 

 

 

http://www.greenharghita.ro/index.php/ro/prezentare/
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Tabel nr.2. Repertoriul arheologic al comunei Praid  

Praid   topor - din piatră, probabil identic cu acela despre care se susţinea că s-a 

găsit la locul numit "Dosul Văii" - Pe malul pârâului "Mesteacăn" 

(Nyires, Nyirpataka) 

 topor - din piatră în formă de inimă; datare repertoriu: perioada de 

tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni;- Pe culmea "Trei 

Dealuri" (Háromhegy) 

 topor - din piatră, în formă de inimă, dar perforat incomplet; datare 

repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni;- Pe 

vârful "Sf. Ladislau" (Szent László) 

 urnă - Urnă ornamentată.; datare repertoriu: epoca bronzului;- La 

"Câmpul Capelei" (Kápolnamezö), sub o lespede de piatră  

 inel - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului-  

 cetate - Cetate cu zid de mortar. La vest de ea se aflau urmele unui de 

şanţ de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală- Între pâraiele 

"Oaia Mică" (Kisjuhod) şi "Ulmişte" (Szilas)  

 cetate - Cetate cu zid de mortar. La vest de ea se aflau urmele unui de 

şanţ de pământ.; datare repertoriu: epoca medievală-Între pâraiele 

"Oaia Mică" (Kisjuhod) şi "Ulmişte" (Szilas)  

Sursa: REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului  de Arheologie „Vasile 
Părvan“ (http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp) 

Conform Listei Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor în anul 2004 şi 

aprobată prin ordinul nr. 2314/2004, comuna Praid  are următoarele obiective protejate: 

Nr. crt. Cod LMI 2004  Denumire Locaţie Datare 

1. HR-I-s-B-
12700 
(Cod RAN: 
85350.01) 

Cetatea Rapsóné „Rapsóné vára” în 
valea Juhodului 
(Praidului), pe 
DN13B, la cca. 2,5-
3 km 

sec. XIII, Epoca 
medievală 
timpurie 

2. HR-II-m-B-
12885 

Casa de lemn 
(Fábián Vince), cu 
cuptor de ceramică 
smălțuită 

sat Ocna de Sus 
comuna Praid , nr. 
144 

înc. sec. XIX 

3. HR-II-a-A-
12886 

Ansamblul bisericii 
reformate 

sat Ocna de Sus 
comuna Praid nr. 

sec. XIV - XIX 

http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp
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261-262 
 HR-II-a-B-

12934 
Ansamblul bisericii 
reformate 

sat Praid, 
comuna Praid, nr. 
1036 

sec. XVIII – XX 
1790 

 HR-II-m-B-
12934.02 

Poartă de lemn sat Praid 
comuna Praid  

1944 

 HR-II-m-B-
12935 
(Cod RAN: 
85350.08) 

Fosta cancelarie a 
minei de sare, azi 
dispensar medical 

Sat Praid, 
Comuna Praid 

înc. sec. XIX 

 

Fig. Nr.7. Casa de lemn - Ocna de Sus              Fig. Nr.8. Biserica reformată-poarta de lemn

 
 Fig. Nr. 9.Fosta cancelarie a minei de sare 
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  Biserica reformată din Ocna de Sus 

A fost construită pe un deal lângă drumul judeţean 13A (pe partea stângă a drumului). Biserica şi-a 

căpătat forma actuală în anul 1803, când s-a făcut reconstrucţia vechii biserici din secolul al 14- lea.  

Fig. Nr. 10.Biserica reformată din Ocna de Sus3 
 

Turnul bisericii are înălţimea de 23 m, ceasul a fost montat în turn în anul 1823. Biserica are două  

clopote (1908, 1931). Zidul de incintă care împrejmuieşte biserica se datează din 1780. 

 

Biserica reformată din Praid 

Construită în secolul al XV-lea, reconstruită între 1790 -1796. Biserica reformată se găseste pe 

partea stângă a drumului județean care duce la Gheorgheni. Are două clopote și o orgă. (vezi fig. 

Nr. 8) 

Fig. Nr. 11. În memoria celor căzuți în cele două războaie mondiale -”Kincses Kodaros”-Ocna 
de Sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Sursa: Parajd i Kálmán-Endre 
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Monumentul eroilor-Ocna de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   În ceea ce priveşte valorificarea moştenirii culturale sau arhitecturale locale se constată 

următoarele deficienţe: 

 Resursele antropice de interes turistic nu sunt suficient semnalizate şi promovate;  

 Până în moment se constată lipsa fondurilor pentru investiţii de reabilitare şi restaura re a 

monumentelor istorice sau a obiectivelor arhitecturale de interes turistic;  

 Nu se derulează activităţi semnificative de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sau a altor valori locale; 

 Sunt puţine studii privind moştenirea culturală, naturală sau arhitecturală locală; 
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2. Demografie şi forţa de muncă 
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1. Demografie  
Conform datelor statistice, în anul 2014, populaţia comunei Praid număra 6494 de persoane. La 

analiza caracteristicilor demografice s-au folosit atât datele Institului Naţional de Statistică (INS), 

datele judeţene cât şi datele Primăriei Praid. Trebuie menţionat faptul că aceste date nu coincid 

totdeauna. Ceea ce priveşte evoluţiile demografice înregistrate la nivelul comunei Praid din datele 

INS referitoare la perioada 2007-20134 rezultă o scădere a numărului de locuitori.  

Fig. nr. 12.  Evoluţia numărului locuitorilor în comuna Praid 2007-2014 (1 ianuarie) 
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Sursă: INS 

Structura populaţiei după naţionalitate 

În cursul istoriei componenţa etnică a populaţiei a cunoscut modificări. Conform Planului de 

Dezvoltare a Regiunii Centru, cea mai mare pondere al romilor din judeţele regiunii Centru este în 

judeţul Mureş şi Harghita. Acest fenomen se poate observa şi în acest teritoriu, unde sunt mulţi 

romi, dar care nu rezultă din recensăminte deoarece mulţi dintre ei nu recunosc faptul că fac parte 

din etnia amintită. Populaţia de etnie romă este în creştere aproape în toate localităţile din judeţul 

Harghita, la fel şi în acest teritoriu. Numărul romilor în judeţul Harghita între anii 1992-2002 a 

crescut de la 1238 la 1505. Romii, în general nu sunt integraţi în societate, au probleme 

educaţionale şi trăiesc în situaţii dezavantajoase. Conform evidenţelor, numărul lor este mult mai 

mare, decât cele din datele recensământului general. Conform datelor de la recensământul din anul 

2011, numărul locuitorilor în comuna Praid era 6502 de persoane, structurând pe etnii în felul 

următor: 

Tabel nr.3. Structura demografică după naţionalitate, Praid  2011 

Total Români  Maghiari Romi Inform. 
Nedisponibilă 

6502 55 5961 172 314 
Sursă:Recensământul general, 2011 
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Fig. Nr. 13. Structura demografică după naționalitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În realitate numărul romilor este mai mare în comuna Praid, deoarece multe persoane nu s-au 

declarat romi, ci maghiari. 

Structura demografică după religie 

Principalele religii ale populaţiei comunei Praid sunt: religie reformată (66,21%), religie romano-

catolică ( 21,17%), martorii lui Iehova (4,06%), ortodocşi (0,7 %) şi de altă religie (2,8 %). 

Fig. nr.14. Structura demografică după religie, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Recensământul general, 2011 

2. Indicatori statistici demografici 
Populaţia comunei Praid  poate fi caracterizată cu ajutorul indicatorilor statistici demografici.  

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi tendinţele demografice înregistrate în ultimul deceniu 

relevă un proces de îmbătrânire demografică, ceea ce se poate observa şi la nivelul regiunii Centru. 

În regiunea Centru ponderea populaţiei de peste 65 ani a crescut de la 9,7% în 1990 la 14,1% în 

2009 în timp ce ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) s-a redus de la 23,7% la 15,4%. Rata 
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îmbătrânirii demografice (nr. de persoane vârstnice ce revin la 1000 persoane tinere) a crescut, în 

Regiunea Centru, de la 407‰ în 1990 la 912‰ în 2009, regiunea plasându-se, totuşi, sub media 

naţională (987‰), iar raportul de dependenţă demografică (nr. de persoane tinere şi vârstnice ce 

revin la 1.000 persoane persoane adulte) s-a redus, în aceeaşi perioadă, de la 502‰ la 418‰. 

Tabel nr.4. Structura populaţiei pe categorii de vârstă şi sexe în comuna Praid, 2011 

Vârsta Bărbaţi Femei 
nr. % nr. % 

0 -19 ani 873 12,55 849 12,20 
20 - 64 ani 2192 31,51 2069 29,74 
65 ani + 398 5,72 574 8,25 

Sursă: Recensământul general, 2011 

Raportul de masculinitate  (Raportul de masculinitate este raportul dintre numărul bărbaţilor şi cel 

al femeilor dintr-o populaţie dată) în comuna Praid  în anul 2012 era de  99,16%. 

Tabel nr.5.  Repartiţia populaţiei pe grupe de vârstă şi după sexe, 2011 

Număr 
persoane 

Masculin Feminin Total % 
Masculin 

% 
Feminin 

sub 4 179 189 368 5,17 5,41 
5-9 227 200 427 6,56 5,73 
10-14 236 231 467 6,81 6,62 
15-19 231 229 460 6,67 6,56 
20-24 294 274 568 8,49 7,85 
25-29 308 283 591 8,89 8,10 
30-34 295 289 584 8,52 8,28 
35-39 299 270 569 8,63 7,73 
40-44 269 235 504 7,77 6,73 
45-49 159 180 339 4,59 5,15 
50-54 207 175 382 5,98 5,01 
55-59 199 206 405 5,75 5,90 
60-64 162 157 319 4,68 4,50 
65-69 133 184 317 3,84 5,27 
70-74 106 147 253 3,06 4,21 
75-79 91 105 196 2,63 3,01 
80-84 44 90 134 1,27 2,58 
peste 85 24 48 72 0,69 1,37 

 3463 3492 6955 100,00 100,00 
Sursă: Recensământul general, 2011 

 

Rata de dependenţă demografică (este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă 

„dependentă“ persoane de sub 15 ani şi de peste 64 ani) şi populaţia în vârsta de muncă (15-64 ani) 

exprimat la 1000 de persoane), caracterizează potenţialul de activitate al populaţiei şi avea o valoare 

de  473,20‰, în comuna Praid, în anul 2011.  
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Acest indicator măsoară presiunea exercitată de populaţia inactivă (tânără şi vârstnică) asupra 

populaţiei active (populaţia adultă).  

Aşadar, în comuna Praid, la 1.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani revin 

aproximativ 473 persoane tinere (0-14 ani) şi persoane vârstnice (65 ani şi peste). Rata de 

dependenţă demografică la nivel naţional înregistra în anul 2011 o valoare de 429,2‰, deci 

indicatorul este mai mare în comuna Praid. Aşadar, la 10 persoane adulte (15-64 ani) corespund 

aproximativ 4,7 persoane tinere şi vârstnice (din care aproximativ 3 persoane au vârsta de până la 

15 ani şi 1,7 persoane au vârsta de 65 de ani sau peste).  

Fig. nr.15. Piramida vârstelor în comuna Praid 
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Sursă: Recensământul general, 2011 

Piramida vârstelor arată grafic structura unei populaţii pe vârstă şi sexe. Barele orizontale 

reprezintă numărul bărbaţilor şi femeilor pentru fiecare grupă de vârstă.  

Piramida vârstelor ne dezvăluie o populaţie în scădere, generată în primul rând de scăderea rapidă  

a natalităţii. De remarcat că femeile sunt majoritare în grupele de vârstă de  peste 60 de ani. 

 

Raportul de dependenţă a tinerilor reprezintă raportul dintre persoanele de vârstă 0-14 ani şi 

persoanele adulte de vârstă cuprinsă între 15 şi 64 ani şi are o valoare de 267,31 ‰. Conform celor 

prezentate anterior, la 1.000 de persoane adulte revin aproximativ 267,31 persoane tinere.  
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Rata de înlocuire a forţei de muncă4 la nivelul comunei Praid are o valoare de 801,95 ‰. Această 

valoare înseamnă că 1.000 de persoane adulte (15-64 ani) vor fi înlocuite peste 15 ani cu doar 802 

de  persoane.  

 

Mişcarea naturală a populaţiei 

Rata de natalitate (indică numărul născuţiilor vii la 1000 de locuitori) la nivel de loca litate în anul 

2011 era de 11,5‰, ceea ce înseamnă că la 1000 de persoane revin 11,5 născuţi vii. Privind acest 

indicator, comuna depăşeşte valoarea de la nivel judeţean de  9,58‰. (calcule proprii după datele 

INS). 

Rata generală de fertilitate (reprezintă numărul de născuţi vii la 1000 de femei de vârstă fertilă 

(15-45 ani). În comuna Praid acest indicator are valoarea de 50,63‰. Acest indicator înseamnă 

50,63 născuţi vii la 1000 de femei de vârstă fertilă, adică 0,05  născuţi vii pe o femeie fertilă. Acest 

indicator este mai mare decît cel la nivel județean (40,9‰) și față de cel la nivel naţional de 36,6 

‰.  

Rata brută de mortalitate  (numărul de decese ce revin la 1000 de locuitori) în anul 2011 în 

comuna Praid a fost de 11,7‰, fiind puțin mai mare decât valoarea de la nivel judeţean de 11‰. 

Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul celor decedaţi, raportat la 1000 

de locuitori) la nivelul judeţului Harghita în anul 2011 a fost de -0,82‰. În comuna Praid în acelaşi 

an (2011) sporul natural a fost de – 0,28 ‰, urmat de o scădere și mai accentuată în anii următori.. 

 

Fig. nr.16. Evoluţia numărului de născuţi vii și numărului de decedați 

Sursă:Recensământul general, 2011 
 

                                                                 
4  Se calculează prin raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din persoanele în vârstă de 15-64 ani, 
raportată la 1000 de locuitori 
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Fig.nr.17. Evoluţia numărului de căsătorii și divorțuri, 2007-2013 

Sursă: INS 
Rata de nupțialitate: Rata de nupțialitate reprezintă numărul căsătoriilor ce revin la 1000 locuitori. 

Se calculează prin raportarea numărului căsătoriilor încheiate într-un an calendaristic, la populația 

legală (cu domiciliu permanent) la 1 iulie anul respectiv. Acest indicator în comuna Praid în anul 

2011 avea o valoare de 4,4‰ şi în anul 2013 avea valoarea de 3,30‰.. 

Durata medie de viaţă a crescut în ultimii ani şi este de 74,04 ani, care la sexul masculin se     

contura la 70,34 ani şi la sexul feminin la 78,01 ani (surse INS) în regiunea Centru în anul 2011. 

Rata de imigrare este numărul de imigranţi care ajung la destinaţie, care revin la 1000 de locuitori 

din zona de destinaţie într-un an de referinţă. 

Rata de emigrare reprezintă numărul de emigranţi care pleacă din zona de origine care revin la 

1000 de locuitori din aceeaşi zonă într-un an de referinţă. 

Migraţia netă reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al emigranţilor unei regiuni. 

Rata netă de migraţie arată efectul net al imigraţiei şi emigraţiei asupra populaţiei unei regiuni, 

exprimat ca o creştere sau o descreştere a populaţiei care revine la 1000 de locuitori ai regiunii 

(localităţii) într-un an.  

Tabel nr.6. Mișcarea migratorie a populației  în comuna Praid 
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stabiliri de reşedinţă  20 31 30 32 25 23 31 

Plecări cu reşedinţă 145 141 127 106 121 119 129 

Stabiliri cu domiciliul 53 58 54 73 63 57 - 

Plecări cu domiciliul 85 56 69 63 65 54 - 

Sursă: INS 
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Fig. Nr. 18. Mişcarea migratorie în comuna Praid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: INS 
Din datele statistice de mai sus se poate observa numărul mare de plecări cu reşed inţă faţă de 

stabiliri de reşedinţă. La stabiliri şi plecări de domiciliu se poate observa un sold variabil în ultimii 

ani.  

 

5. Forţa de muncă 

Rata de activitate la nivel naţional a înregistrat în perioada 1990-2010 o scădere constantă de la 87% 

în anul 1992 la doar 64% în anul 2010, pe fondul realizării procesului de restructurare a ctivităţii 

industriale naţionale. În schimb, perioada 2005-2010 a fost caracterizată de creşterea ratei de 

activitate până la un maxim de 66,6% în anul 2008, după care a redevenit pe trendul descendent 

înregistrat până în anul 2004, ca urmare a crizei economice. 

Tabel nr.7. Populaţia activă în comuna Praid 
Localitate  POPULAŢIA ACTIVĂ  

Total 
populaţie 

activă 

din care: 
Populaţie 
ocupată 

Şomeri din care: 

Şomeri în 
căutarea unui 

alt loc de 
muncă 

Şomeri în 
căutarea 

primului loc de 
muncă 

Praid 2200 1998 202 145 57 

 Sursă: Recensământul general, 2011 

Populaţia activă5 în anul 2011 a fost în comuna Praid de 2200 de persoane. Perioada de tranziţie la 

economia de piaţă a avut un impact semnificativ asupra ocupării, afectând volumul pieţei forţei de 

muncă, structura, eficienţa, instituţiile şi politicile ei. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor în 

economie a dus la diversificarea ocupaţiilor pe care populaţia le desfăşoa ră. Ca să-şi poată duce 

traiul de zi cu zi populaţia a desfăşurat diverse ocupaţii. Printre cele mai vechi ocupaţii ale 
                                                                 
5  Cuprinde populaţia ocupată civilă şi şomerii  
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populaţiei comunei Praid au fost extracţia sării, cultivarea pământului, creşterea animalelor şi 

comerţul cu produsele obţinute. Turismul şi dezvoltarea serviciilor au căpătat spaţiu în ultimii zeci 

de ani și în limite destul de largi. Tendinţa generală atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional a 

fost de scădere continuă a ponderii populaţiei ocupate în agricultură şi industrie, în paralel cu 

creşterea constantă a celei ocupate în domeniul serviciilor.  

 
Tabel nr.8.  Repartizarea populaţiei active pe ramurile economiei naţionale în comuna Praid 

Sectoare ale economiei naţionale Nr. persoane 

Agricultura, silvicultura şi pescuit 696 
Industria extractivă 174 
Industria prelucrătoare 376 
Prod. şi furnizarea de energie el. şi termică, gaze, apă caldă 7 
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi  
de decontaminare 

17 

Construcţii 148 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea    
autovehiculelor şi motocicletelor 

252 

Transport şi depozitare 51 
Hoteluri şi restaurante 95 
Informaţii şi comunicaţii 7 
Intermedieri financiare şi asigurări 6 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 18 
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport 

56 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul  public 

54 

Învăţământ 85 
Sănătate şi asistenţa socială 49 
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 4 
Alte activităţi de servicii 43 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de 
personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private 

5 

Şomeri în căutarea primului loc de muncă 57 
Total 2200 

Sursă: Recensământul general, 2011 
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Populaţia activă în comuna Praid în anul 2011 reprezenta 33,83% din totalul populaţiei. În judeţul 

Harghita în acelaşi an populaţia activă era de 44,5% din totalul populaţiei, iar la nivel naţional era 

de 46,14%.  

Tabel nr.9.  Populaţia inactivă din comuna Praid  
 

Total 
Populaţia inactivă din care: 

Elevi / 
Stu-
denţi 

Pensio-
nari 

Casni-
ce 

Intreţi-
nuţi de 

altă 
persoană 

Intreţi-
nuţi de 

stat  

Intreţinuţi 
din alte 

surse 

Altă 
situaţie 
econo-
mică 

4302 1013 1082 545 829 349 197 287 
        

Sursă: Recensământul general, 2011 
În judeţul Harghita în anul 2013, principalele sectoare economice după efectivul de salariaţi au fost: 

servicii (60,94%), industrie (29,15%), construcţii (7,76%), agricultură (2,13%). La nivelul judeţului 

Harghita se poate observa o creştere a numărului mediu de salariaţi în agricultură şi în servicii.  

Fig. Nr.19. Evoluţia numărului mediu de salariaţi în comuna Praid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursă: INS 
 

Tabel nr.10. Evoluţia numărului mediu al salariaţiilor pe sectoare de activitate în judeţul 

Harghita. (mii persoane) 

 Regiunea Centru Judeţul Harghita 
Activităţi economice Total 

salariaţi  
% salariaţi 
pe activităţi 

Total 
salariaţi  

% salariaţi pe 
activităţi 

TOTAL 567851 100,0 62478 100,0 
Agricultură, silvicultură, pescuit 13044 2,29 1738 2,78 
Industrie total 207061 36,46 22597 36,16 
Construcţii 42493 7,48 3612 5,78 
Servicii 305253 53,75 34531 55,26 
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Tabel nr. 11.Principalii indicatori din Balanţa forţei de muncă la sfârşitul anului 2011 

  RO R.Centru Jud. HARGHITA 
Resurse de muncă                             - mii pers. 14047,7 1667,4 210,6 
Populaţia ocupata civilă                    - mii pers. 8365,5 1006,8 132,0 
Şomeri înregistraţi                            - mii pers. 461,0 65,0 9,2 
Populaţia activa civilă                       - mii pers. 8826,5 1071,8 141,2 
Populaţia în pregătire prof. şi alte categ. de pop. 
în vârstă de muncă                    - mii pers. 

5221,2 595,6 69,4 

   Rata de activitate a resurselor de muncă  (%) 62,8 64,3 67,0 
   Rata de ocupare a resurselor de muncă    (%) 59,6 60,4 62,7 
   Rata şomajului înregistrat                        (%) 5,2 6,1 6,5 

Sursă: Institutul Naţional de Statistică 

Tabel nr.12.  Structura comparativă a populaţiei ocupate civile în judeţele regiunii, 2010 (%) 
  ROMÂNIA Regiune

a 
CENTRU 

AB BV CV HR MS SB 

Agricultură, silvicultură, pescuit 29,1 24,2 30,7 13,4 28,7 33,0 30,1 15,9 
Industrie  20,7 26,6 26,9 25,5 28,4 24,6 24,5 30,9 
Industrie extract ivă 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 1,3 1,2 
Industrie prelucrătoare 17,6 23,7 24,6 22,7 25,8 22,4 20,9 27,6 
Producţia şi furn izarea de energ ie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă 
şi aer condiţionat 

0,9 0,7 0,6 0,9 0,4 0,5 0,9 0,7 

Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activ ităţi de 
decontaminare  

1,5 1,4 1,2 1,6 2,0 1,3 1,3 1,5 

Construcţii 7,5 6,7 4,3 11,4 4,0 4,7 5,8 6,9 
Servicii 42,6 42,5 38,1 49,7 38,9 37,7 39,7 46,2 
Comerţ cu rid icata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

13,6 14,3 13,6 16,4 14,6 13,4 13,4 14,0 

Transport şi depozitare  5,1 5,6 5,7 6,4 4,1 4,5 5,6 6,1 
Hoteluri şi restaurante 1,6 2,1 1,3 3,2 2,2 1,9 1,6 2,4 
Informaţii şi comunicaţii 1,6 1,0 0,3 1,8 0,6 1,1 0,6 1,1 
Intermedieri financiare şi asigurări 1,6 1,0 0,8 1,1 0,9 0,8 0,9 1,4 
Tranzacţii imobiliare  0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 

1,9 1,3 1,3 2,0 1,4 1,2 1,0 1,0 

Activităţi de servicii administrative 
şi activităţi de servicii suport 

2,4 2,3 1,1 3,0 1,2 1,6 1,4 4,3 

Admin istraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale d in sistemul public  

2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 2,1 2,1 2,1 

Învăţământ 4,7 5,0 4,4 4,9 5,5 5,5 5,0 5,2 
Sănătate şi asistenţă socială 4,8 4,8 4,7 4,7 4,2 4,0 5,4 5,2 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative  

0,8 0,7 0,4 0,9 0,9 0,5 0,8 0,9 

Alte activităţi de servicii 1,8 1,8 1,8 2,3 0,7 1,1 1,8 2,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Şomajul 
În comuna Praid în ultimii ani a scăzut numărul şomerilor înregistraţi. La începutul anului 2014 în 

comuna Praid erau înregistraţi 407 de şomeri, dintre care  220  bărbaţi şi 187  femei. Conform datelor 

Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, în luna ianuarie 2014 în judeţul Harghita. rata 

şomajului a fost de 7,23%6. În comuna Praid în anul de referinţă (2011), rata şomajului a fost de 9,18%. 

Fig. nr.20. Evoluţia numărului de şomeri în comuna Praid 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursă: INS 
Veniturile populaţiei 
În luna decembrie 2013, câştigul salarial mediu net la nivelul judeţului Harghita. avea o valoare 

de 1.442 lei/persoană (322,59 euro/pers.7), cu 87 de lei mai ridicat faţă de luna anterioară, însă cu 

72 de lei mai scăzut faţă de luna din finalul anului 2012. În tabelul de mai jos putem observa 

valorile PIB/locuitor şi indicile de disparitate ale judeţului Harghita faţă de nivelul regional şi faţă 

de nivelul naţional. 

Tabel nr.13. Valoarea PIB/locuitor, indici de disparitate 
 

 PIB 
(în mil. lei 

preţuri curente) 

PIB/locuitor 
(în lei preţuri 

curente) 
 

Indici de disparitate (%) 

   Faţă de nivelul 
regional  

(Regiunea = 100) 

Faţă de nivelul 
național  

(România =100) 
România  501139,4 23341,4 : : 
Reg. Centru  57100,9 22618,8 : 96,9 
Alba  8391,6 22452,1 99,3 96,2 
Braşov  16443,0 27522,5 121,7 117,9 

                                                                 
6 Rata somajulu i înregistrat reprezintă raportul dintre număru l şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă) şi populaţia act ivă civ ila (şomeri + populaţie ocupată civilă, defin ită conform metodologiei balantei  forţei de 
muncă).  
7  Calculat conform cursului valutar BNR, mart ie 2014  
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 PIB 
 

PIB/locuitor 
 

Indici de 
disparitate (%) 

regional 

Indici de 
disparitate (%) 

naţional 
Covasna  4030,3 18096,6 80,0 77,5 
Harghita  5975,1 18405,4 81,4 78,9 
Harghita. 10854,0 18687,5 82,6 80,1 
Sibiu  11406,9 26831,3 118,6 115,0 

Sursă: PLAI Harghita.,2009 

Câştigul salarial nominal mediu net lunar în judeţul Harghita în anul 2012 a fost de 1315 lei, puţin 

mai mic comparativ cu regiunea Centru (1330 RON/lună). Cele mai înalte venituri înregistrează 

angajaţii din domeniul producţiei şi furnizării energiei electrice, energie termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat, 3.221 RON/lună, şi angajaţii în domeniul intermedierii financiare, 2.628 

RON/lună. Cele mai mici venituri le revin angajaţilor din hoteluri şi restaurante, 782 RON/lună şi 

angajaţilor în domeniul activităţilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 826 RON/lună 8. 

 

Tabel nr.14. Centralizatorul datelor statistice cu privire la demografie, 2011 

Sursă: Calcule proprii după datele INS  

 

 

 

                                                                 
8  Datele Institului Naţional de Statistică, https://statistici.insse.ro/shop/  

Indicatori u.m. Praid Harghita România 

Densitatea populaţiei Loc/km2  36,11 48,8 89,40 

Structura pe sexe 
  a. masculine 

b. feminin 

 
% 
% 

 
49,79 
50,21 

 
49,37 
50,62 

 
48,65 
51,35 

Structura pe grupe de 
vârstă 
a. 0-14 ani 

 b. 16-64 ani 
       c. 65 ani şi peste 

 
 

% 
% 
% 

 
 

18,14 
67,84 
22,71 

 
 

16,32 
68,86 
14,81 

 
 

15,85 
68,01 
16,14 

Rata de dependenţă 
demografică 

‰ 473,20 452,19 429,2 

Raportul de dependenţă a 
tinerilor 

‰ 267,31 237,01 234,48 

Rata de înlocuire a forţei 
de muncă 

‰ 801,95 711,04 703,46 

Rata natalităţii ‰ 11,5 9,58 10,5 

Rata mortalităţii ‰ 11,7 10,42 9,2 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Concluzii referitoare la demografie şi forţa de muncă 
 Se poate observa scăderea numărului locuitorilor şi adâncirea procesului de îmbătrânire. 

Rata natalităţii este mai mică decât la nivel judeţean sau naţional, iar sporul natural a fost 

negativ în ultimii ani în comuna Praid.  

 Rata de înlocuire a forţei de muncă este mai mare decât cel la nivel judeţean sau naţional.  

 Numărul şomerilor este mic şi arată o tendinţă descrescă toare, dar există şomeri 

neînregistraţi la nivelul comunei.  

 Există forţă de muncă în comună, însă calificările forţei de muncă disponibile nu corespund 

cu cerinţele pieţei muncii.  

 Veniturile locuitorilor sunt mici, există un număr mare de gospodării care trăiesc în sărăcie. 

 

Direcţii posibile de acţiune 

 Corelarea competenţelor formate de şcoli cu cerinţele pieţei muncii.  

 Revigorarea mediului de afaceri prin susţinerea activităţilor economice de către autorităţile 

locale. 

 Organizarea împreună cu sfera civică a unor programe de formare pentru antreprenori sau 

pentru potenţialii antreprenori din comună.  
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3. Terenuri şi locuinţe
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Terenuri. Zonificare teritoriu 

Comuna Praid se întinde pe o suprafaţă de 18.003 ha din care 8318 ha teren agricol (arabil, livezi, 

pomi, vii, păşuni, fâneţe), 8.651 ha forestiere, 142 ha ape, bălţi, 88 ha terenuri degradate şi 

neproductive. Din suprafaţa localităţii de 18.003 hectare, 665,57 ha este intravilan şi 17.304 ha 

extravilan. 

Fig. nr.21. Harta comunei Praid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursă: http://www.turistinfo.ro/praid/harta_praid.html 
 

Tabel nr.15. Terenuri pe categorii de folosinţă 

Total terenuri (ha) 18003 ha 
Terenuri agricole  8318 ha 
Păduri şi altă vegetaţie forestieră 8651 ha 
Ocupată cu ape, bălţi 142 ha 
Ocupată cu construcţii 172 ha 
Căi de comunicaţii şi căi ferate 167 ha 
Terenuri degradate şi neproductive 88 ha 

Sursă: Primăria Praid 

Localitate Total (ha Extravilan  
(ha) 

Intravilan  
(ha) 

Praid ----- ----- 375 ha 
Becaş ----- ----- 10.07 ha 
Ocna de Jos ----- ----- 141 ha 
Ocna de Sus ----- ----- 139.5 ha 
Total comună 18.003 ha 17304 ha 665.57 ha 
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Din totalul 665,57de hectare intravilan, 24,15 hectare sunt ocupate de zona centrală şi alte zone de 

interes public, 485,45 hectare sunt ocupate de zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, 26,85 

hectare de unităţi industriale şi agricole, 27,6 hectare sunt ocupate de zona de parcuri, recreere, 

turism şi sport, 19,45 hectare de zona de gospodărire comunală şi 44 hectare sunt ocupate de zona 

cu destinaţii speciale şi de echipare teritorială (căi de comunicare rutieră).  

În ultimii ani datorită dezvoltării infrastructurii rutiere, apariţiei unor construcţii noi, dezvoltării 

infrastructurii turistice, au avut loc modificări asupra mediului construit şi cel natural. 

 

Comuna Praid se află la următoarele distanţă de principalele centre urbanistice din zonă: 

 Praid – Sovata 10 km 

 Praid – Târgu Mureş  73 km 

 Praid – Sighişoara  66 km 

 Praid – Odorheiu-Secuiesc 37 km 

 

2. Fondul locativ 

Numărul total de locuinţe în comuna Praid în anul 2007 era de 2899 (datele Institutului Naţional de 

Statistică), mărindu-se cu un număr de 80 până în anul 2013. În comuna Praid există 2260 de 

gospodării. Numărul mediu de persoane într-o gospodărie era 2,75 în anul 2011. Locuinţele private 

beneficiază de acces la diferite servicii publice.  

Fig. nr.22. Ocna de Jos 

Sursă: http://latszoter.hu/node/2846 

Dintre serviciile publice putem aminti asigurarea apei potabile şi accesul la reţeaua de canalizare (în 

centrul de comună), conectarea la reţeaua telefonică, conectarea la reţeaua electrică. Dinamica 

asigurării gospodăriilor cu servicii publice este în creştere, dar această sporire este diferită ca ritm 

cu referire la diferite servicii menţionate.  

http://latszoter.hu/node/2846
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Tabel nr.16 Evoluţia fondului locativ între 2007-2013 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S

ursă: INS 
 

Tabel nr.17.  Evoluţia suprafeţei locuibile 
Forme de 
proprietate 

Anul 2010 Anul 2011 
 

Anul 2012 
 

Anul 2013 

 UM: M.p. arie desfăşurată 
Total 105558 114046 117600 117966 
Proprietate privată 104223 113657 116008 116374 
Proprietate publică 1335 389 1592 1592 

Sursă: INS 
Case în Ocna de Jos 

  

http://www.alsosofalva.eu/search/label/Als%C3%B3s%C3%B3falva  

În comuna Praid există multe case de locuit tradiţionale, păstrând particularităţile şi specificul 

caracteristic acestei zone. În localităţile Ocna de Sus şi Ocna de Jos tipul aşezării este aşezare 

adunată cu mai multe străzi.  

 Case în Ocna de Sus 

  

  

 

 

 

 

An Nr. de locuinţe 
2007 2899 
2008 2910 
2009 2931 
2010 2949 
2011 2946 
2012 2978 
2013 2979 

An Case 
construite 

Demolări Extindere, 
mansardare  

2010 13 8 5 
2011 17 3 1 
2012 15 2 2 
2013 16 3 1 
2014 19 4 1 

http://www.alsosofalva.eu/search/label/Als%C3%B3s%C3%B3falva
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Amplasarea caselor faţă de aliniament este neregulată. În construcţii lemnul era materialul cel mai 

utilizat. Casele se construiau pe o fundaţie de piatră pe care aşezau pere ții din grinzi sau între grinzi 

lemne sculptate. Pereţii din lemn au fost tencuiţi cu lut şi paie. Acoperişul era tot din lemn acoperit 

cu paie sau şindrilă la început, azi cu ţigle. Predecesorul caselor cu pridvor a fost cel cu bermă. În 

faţă era o streaşină lată iar din aceasta cu timpul s-a format pridvorul caselor. Casele aveau două sau 

mai rar trei camera din care foloseau doar una. Hambarul era din lemn, rar din cărămidă, construit 

de-a latul curţii perpendicular cu şura. Hambarul avea intrarea din partea curţii. Acesta era cea mai 

importantă construcţie din curte, cel mai des şi cel mai mare. Acestea erau cu fundaţia din piatră. De 

obicei pe lângă hambarul şi şura era şi un hambar pentru căruţă şi una pentru lemn. 

Condiţii de locuire  
Grad de racordare la utilităţi  

Apă potabilă şi canalizare 

Comuna Praid dispune în prezent de un sistem de alimentare cu apă potabilă, gradul de acoperire 

este de 75%. În fiecare localitate există sistem centralizat de distribuire a apei potabile, dar în 

cătunul Becaş nu există rețea de apă potabilă. Sistem de canalizare există numai în centrul de 

comună. 

Energie electrică 

Comuna Praid este în prezent aproape complet electrificată, adică în procent de 90%. În perspectivă 

există dorința comunității locale pentru electrificarea zonei Bucin.  

Servicii de învăţământ şi sănătate  

Reţeaua unităţilor de învăţământ public din comuna Praid este alcătuită din şcoli generale în Praid, 

în Ocna de Jos şi în Ocna de Sus. În fiecare localitate funcţionează şi grădiniţe cu program normal. 

În anul 2014, reţeaua unităţilor de sănătate cuprindea 5 medici de familie, 3 dentişti şi 7 farmacişti.  

Centre comerciale  

Există mai multe magazine mici în Praid. În total există 29 de magazine din care: 18 magazine 

mixte (alimente, confecţii- comercializează alimente pt. populaţie, produse de înbrăcăminte),  

magazine alimentare (comercializează diferite produse de alimente de bază, băuturi alcoolice şi 

nealcoolice, etc.), 6 magazine industriale (comercializează materiale de construcţii, diferite 

materiale de curăţenie, etc.), 1 magazin de carne şi mezeluri (comercializează produse de carne  

tradiţională, produse lactate). 

Servicii bancare  

În comuna Praid există o sucursală a băncii CEC Bank Praid.  

Condiţii de parcare 
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În localitatea Praid există spaţii amenajate pentru parcare pe aproximativ 5500 mp. Parcarea 

autovehiculelor are loc şi pe marginea drumurilor. 

Spaţii verzi/Parcuri  

În comuna Praid suprafaţa ocupată de spaţii verzi este de aproximativ 1000 mp cu funcţiune de zonă 

de parcuri, turism şi sport.  

Transport în comun  

Prin localitatea Praid trec curse regulate de autobuze judeţene, extrajudeţene şi internaţionale. 

Cursele regulate de autobuze judeţene sunt cele care leagă oraşele Sovata de oraşele Târgu-Mureş, 

respectiv Sighişoara. Cele extrajudeţene sunt cele care leagă oraşul Sovata de oraşele Odorheiu-

Secuiesc şi Miercurea-Ciuc. Între oraşele menţionate mai sus sunt curse regulate zilnice, prin care 

localitatea este uşor de atins şi de asemenea se poate ajunge relativ repede şi uşor în localităţiile 

situate pe linia acestor drumuri, respectiv în oraşele menţionate.  

Fig. nr. 23.Ocna de Jos 

Cursele internaţionale sunt prezente prin cursele 

regulate ce trec prin localitatea Praid zilnic pornind din 

oraşele Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc şi Sovata 

cu destinaţia Budapesta sau spre alte oraşe din Ungaria. 

Acest tip de transport inexistent până în anul 1990, 

cunoaşte o dezvoltare explozivă mai ales după 1991.  

Prin localitatea Praid trece linia ferată normală, 

construită şi finalizată în secolul al XIX-lea, Blaj-Praid 

de-a lungul Târnavei Mici. Această linie ferată a avut un rol foarte important în viaţa satului mai 

ales în secolul trecut, astăzi cursele sunt foarte puţine, două curse spre Blaj şi două spre Praid.  

Poartă secuiască- Ocna de Sus9 

Analizând aceste caracteristici putem spune,                                                  

că localitatea Praid din punct de vedere al 

dezvoltării căilor de transport este relativ bine 

dezvoltată, însă nu este pe deplin valorificată atât 

din punct de vedere economic cât şi turistic.  

             

                                                                 
9 Sursă: Parajd i Kálmán-Endre 
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Concluzii referitoare la terenuri şi locuinţe 
 În ultimii ani a crescut numărul de locuinţe şi s-au îmbunătăţit condiţiile de locuire.  

 S-a păstrat încă aspectul tradiţional al localităţii, mai ales în localităţile Ocna de Sus, Ocna 

de Jos şi Becaş. 

 În localităţile comunei Praid comunitatea a înţeles importanţa păstrării tradiţiilor, protejarea 

valorilor locale. 

Direcţii posibile de acţiune 
 Elaborarea Planului de Amenajare a comunei, urmărind în special asigurarea condiţiilor 

de natură spaţial-urbanistică necesare rezolvării disfuncţionalităţilor teritoriale din cadrul 

comunei Praid prin definirea relaţiilor (relaţii de interdependenţă în domeniul economic, al 

infrastructurii, asigurărilor cu spaţii verzi şi de agrement, asigurărilor cu produse agro-

alimentare etc.). 
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4. Infrastructură
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1. Drumuri 
Praidul este străbătut de două drumuri naţionale, DN13A, respectiv DN13D, şi este capăt de 

linie ferată pe ruta Teiuş – Bălăuşeri – Sovata – Praid. Lungimea totală de drumuri în comuna 

Praid este de 39 km, dintre care 35% este asfaltat.  

Fig. nr. 24.  Artera principală  - Ocna de Sus 

Artera principală care străbate axial localitatea 

Praid pe direcţia Tg. Mureş-Sovata este drumul  

DN13A şi are o lungime de 30 km şi este în procent 

de 100% asfaltat. 

Totalitatea drumurilor din comuna Praid ocupă 

suprafaţa de 167 hectare. 

 

Tabel nr.18. Investiţii rutiere în comuna Praid 

Sursă: Primăria Praid 
 

2. Alimentare cu apă şi canalizare 
Aprovizionarea cu apă potabilă reprezintă un indice important în aprecierea calităţii vieţii şi 

asigurării unui mod sănătos de viaţă. Lungimea reţelei de apă este de 39,4 km. Alimentarea 

cu apă a comunei se face în sistem centralizat. Capacitatea instalaţiilor de producere a apei 

potabile în comuna Praid este de 2180 mc/zi. Cantitatea medie de apă distribuită 

consumatorilor era de 241 mc10 în anul 2013, din care 220 mc era folosită pentru uz casnic. 

Aproximativ 75% dintre locuitori din Praid sunt racordaţi la reţeaua de apă. 

În localităţile Ocna de Sus şi Ocna de Jos alimentarea cu apă potabilă se realizează în 

proporţie de 75% din izvoare captate.  Pentru localităţile Ocna de Sus şi Ocna de Jos captarea 

se face din izvoare subterane. Locuitorii care nu sunt racordaţi la reţeaua de apă centralizată, 

au făntâni în curte. 

 

                                                                 
10 Apa potabilă distribuită consumatorilor exprimă cantitatea totală de apă potabilă livrată  efectiv tuturor 
consumatorilor, populaţiei şi agenţilor economici pentru nevoi productive şi neproductive (casnice, băi publice, 
clădiri social-cu lturale şi administrative, hoteluri, stropitul străzilor, spaţii verzi, etc.) prin reţele de distribuţie 
sau direct prin conductele de aducţiune. 

Tipul investiţiei Tipul drumului Lungimea 
(km) 

Ultima 
amenajare/tipul 

Stadiu de 
finalizare 

Modernizare DC 
49 

comunal 6 asfaltate terminat 

Modernizare DC 
45 

comunal 
 

0,6 asfaltate terminat 
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Canalizare menajeră 

În localitatea Praid există sistem centralizat de canalizare menajeră în proporţie de 75%. 

Staţia de epurare a apelor uzate se află între râul Tîrnava Mică şi părâul Corund. Mai 

funcţionează şi evacuare apelor uzate în decantoare mici.  

Canalizare pluvială: Apele pluviale sunt colectate prin şanţurile drumurilor.  

Tabel nr. 19.Caracteristici ai infrastructurii în localităţile comunei Praid 

Localitate  Infrastructura  
Reţea de apă 
(km)/Nr. 
gospodării 

Reţea de 
gaz 
(km)/Nr. 
gospodării  

Telefon 
(nr. 
abona-
ment) fix 

T.V, 
radio/in
-ternet 
 

Canalizare 
menajeră 
(km)/Nr. 
gospodării 

Praid 17,42 km    15,64 km 

Ocna de Jos 11,20 km    ----- 
Ocna de Sus 10,80 km    ----- 
Becaş ----- ----- ----- ----- ----- 
Total comună 39,42 km    15,64 km 

Sursă: Primăria Praid 
 

3. Gestionarea deşeurilor 

Prestator de servicii: S.C RDE HARGHITA S.R.L 

Transport, depozitare: S.C RDE HARGHITA S.R.L, modul de colectare: neselectivă 

Deşeurile menajere sunt colectate şi transportate de firmă autorizată pe bază de contract.  

Depozitul de deşeuri neconform şi-a încheiat activitatea în anul 2009. 

În comuna Praid există probleme legate de deşeuri, unii locuitori depozitează deşeuri în locuri 

nepermise.  

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, întocmit şi adoptat de Consiliul Judeţean 

Harghita include proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita".  

Obiectivele acestui proiect sunt :  

 creşterea raportului populaţiei care are acces la gestionarea calitativă a deşeurilor la un 

preţ acceptabil; 

 reducerea cantităţii deşeurilor depozitate; 

 creşterea cantitativă a deşeurilor reciclate, recondiţionate; 

 realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor;    

 realizarea unei staţii de transfer a deşeurilor.  
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Investiţia se referă la realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor, realizarea 

unui centru de management al deşeurilor compus dintr-un depozit de deşeuri, o instalaţie de 

compostare,  instalaţie de sortare, precum şi realizarea a 2 staţii de transfer şi achiziţionarea 

echipamentelor. Aceeaşi investiţie are în vedere şi reecologizarea depozitelor neconforme 

care fac obiectul HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. În baza acestui act normativ în 

judeţul Harghita au fost închise şi reecologizate un număr de 58 depozite pentru deşeuri 

menajere din zona rurală totalizând 42,73 ha şi 61820 to, precum şi sistarea activitatii la cele 

8 depozite orăşeneşti cu o suprafaţă totală de 30,7 ha şi conţinând 838000 to. Acest proiect 

cuprinde:  

I. Realizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (inclusiv depozitul de 

deşeuri nepericuloase, staţie de compostare), situat pe teritoriul administrativ al comunei 

Remetea, (CMID Remetea), pentru care s-a emis acordul de mediu nr. 3/28.12.2012 , si 

Hotărârea Consiliul Local al Comunei Remetea cu nr. 19/2010  

       - 2 Staţii  de Transfer – la Corund şi la Miercurea - Ciuc 

       - 6 Centre de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile: Miercurea Ciuc, Vlăhiţa, Cristuru- 

Secuiesc, Topliţa, Bălan, Gheorgheni 

  II. Lucrări de închidere depozite neconforme clasa „b” urbane.  

III. Lucrări de reabilitare prin salubrizarea zonelor care au fost utilizate pentru depozitare 

deşeuri municipale după transportul acestora în alte depozite de deşeuri 

4. Energie electrică 

Comuna Praid este în prezent aproape complet electrificată. Alimentarea cu energie electrică 

este asigurată prin intermediul companiei Enel; în ce priveşte procentul branşamentelor la 

energia electrică, acesta este de 80%. Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul 

Energetic Naţional prin liniile electrice de înaltă tensiune LEA 110 KV.  

Distribuţia energiei electrice de la posturile de transformare la consumatori se face prin 

reţeaua de joasă tensiune prin linii aeriene pe stâlpi de beton. Traseul reţelei de joasă tensiune 

urmăreşte reţeaua stradală a localităţii şi cuprinde în întregime zona construită.  

5. Energie termică 
În comuna Praid încălzirea clădirilor are loc cu lemne de foc sau deşeuri. Locuitorii comunei 

nu solicită alimentare cu gaz. 

6. Iluminatul public 

Localitatea este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional prin 

intermediul unei reţele de distribuţie de tensiune medie. Reţeaua de medie şi joasă tensiune 
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este aeriană. În ultimii ani au fost realizate lucrări de întreţinere, reparaţii, extindere şi 

modernizare a reţelei electrice/iluminatului public. În condiţiile dezvoltării imobiliare a 

comunei din ultimii ani numărul de autorizaţii de branşare la curent electric a cunoscut o 

creştere. În toată această perioadă modernizarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat 

defecte şi a reţelelor dezafectate. Aceste servicii legate de iluminatul public sunt oferite de 

firma SC MTZ GROUP S.R.L, cu care Primăria comunei Praid are contract pe durată 

determinată. 

7. Tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor 

Pe plan regional, numărul abonaţilor de telefonie fixă a crescut continuu până în 2004, iar 

din 2005 se observă o tendinţă de scădere. Dezvoltarea telecomunicaţiilor se consideră 

pozitivă, iar apariţia pe piaţă a noilor operatori de telefonie fixă a rezultat formarea unei 

situaţii de concurs, care a accelerat modernizarea telecomunicaţiilor. Rolul jucat de noii 

operatori de telefonie este important şi din motivul că, datorită acestora, s-a dezvoltat reţeaua de 

Internet. Dacă în anul 2003 serviciile de internet au fost relativ scumpe şi depăşeau preţurile 

practicate în UE, astăzi acesta a devenit uşor accesibil nu numai tehnic, ci şi financiar. 

Accesul la servicii de telecomunicaţii de calitate (telefonie fixă şi telefonie mobilă) s-a sporit 

considerabil în ultimii 5 ani, prestatorii oferind servicii noi şi diversificate (se referă la 

telefonia mobilă) pentru populaţie.  

 În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Praid funcţionează operatori cum ar fi 

Romtelecom, Orange,  Vodafone, Digicom şi UPC. Aceşti operatori oferă pe lângă servicii de 

telefonie, transmisie date, internet şi televiziune digitală. Reţelele telefonice sunt în curs de 

extindere si modernizare, se înlocuiesc traseele uzate cu sisteme moderne şi se asigură 

preluarea din centralele analogice în cele digitale. În comuna Praid poate fi accesată 

televiziunea regională Sovidek TV. 

Serviciile poştale sunt asigurate de oficiul poştal al Direcţiei Regionale de Poştă Harghita. 

aflat la Praid Sucursala Direcţiei de Poşta Română Odorheiu- Secuiesc..  

În scop de informare a cetăţenilor serveşte situl Primăriei comunei Praid: 

http://primariapraid-parajd.ro/. Situl este bilingv, locuitorii se pot informa în limba română 

sau în limba maghiară.  

Publicaţiile periodice propun cititorilor diferite tipuri de informaţii, inclusiv de interes public, 

făcând mediatizarea Legilor şi Hotărârilor locale  precum şi activităţile Primăriei.  

http://primariapraid-parajd.ro/
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8. Investiţii în infrastructură 
În ultimii 6 ani au avut loc mai multe investiţii în comuna Praid. 

Tabel nr.20. Situaţia proiectelor finanţate din fonduri guvernamentale 
Denumirea 
proiectului 

Denumirea 
programului 
de finanţare 
 

Valoarea 
contractului de 
execuţie 
(mii lei) 

Stadiul de 
realizare al 
proiectului 
(%) 

Termen de 
finalizare 

Extindere reţea de 
canalizare Praid 

PNDR 2.909,117 30 15.11.2015 

Sursă: Primăria Praid 

Din alte surse din finanţări nerambursabile s-au făcut următoarele investiţii: 

Tabel nr. 21. Investiţii din alte surse 

Nr. 
crt 

Obiectiv Lista 
cheltuielilor 

eligibile 

Valoarea 
proiectului 

Stadiul 
proiectului 

 

Perioada 
derulării 

proiectului 
1 Canalizarea 

menajeră şi 
staţie de 
epurare 

3.992617,54  finalizat 2005-2006 

2 Drum forestier 
Varkapu-

Rapsone şi 
Sugo 

2.646.716 3.187.881 finalizat 2007-2008 

3 Proiect Integrat 
M332 

9.536.456 11.927.484 în derulare 2012-2015 

4 Modernizare 
drum forestier 

M 125b 

6.516.000 8.113.819 în derulare 2012-2015 

  Sursă: Primăria Praid 

 Principalele probleme identificate 

 Există dorinţa de racordare la sistemul de canalizare a tuturor locuitorilor din 

comuna Praid. Momentan sunt racordaţi la sistemul de canalizare numai locuitorii din 

localitatea Praid. 

 Starea drumurilor de acces spre ferme şi spre terenuri agricole constituie o 

problemă importantă pentru locuitorii localităţii Praid. 

 În Praid una dintre problemele unor gospodării este situaţia apei potabile. Numai 

75% dintre locuitori sunt racordaţi la sistemul central de apă potabilă.  
 Numărul locurilor de parcare este redus faţă de cerinţe 
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Direcţii posibile de acţiune 
 Dezvoltarea reţelei de străzi moderne menite să faciliteze accesul în zonă.  

 Racordarea la utilităţi a populaţiei. Conectarea la reţeaua de apă potabilă şi canalizare 

conduce la dezvoltarea condiţiilor de trai a populaţiei, iar necesitatea unor investiţii 

importante pentru extinderea acestora.  

 Accesarea fondurilor europene atât pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de 

transport, dar şi pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de utilităţi.  

 Înfiinţarea unor locuri de parcare noi. 

 

Casă în Ocna de Jos- Poartă secuiască, Praid11 

 

 

 

 

                                                                 
11 Parajdi Kálmán-Endre 
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5. Servicii publice 
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1. Servicii de sănătate 

Serviciile medicale de consultare şi de trimitere se desfăşoară mai ales în centrul de comună. 

Patru medici de familie îşi desfăşoară activitatea în Praid, şi un medic în localitatea Ocna de 

Jos, revenind aproximativ 1300 persoane/medic. Acest indicator este mare faţă de media 

naţională (în România există 2,5 medici la o mie de locuitori, media UE este de 3,4 doctori la 

o mie de locuitori).  

Tabel nr.22. Medici de familie în comuna Praid 

 

Sursă: http://www.cnas.ro/map/idCounty/32/idLocation/1543 

În comună există 5 farmacii cu 7 angajaţi. Dintre cele 5 farmacii, 3 funcţionează în localitatea 

Praid şi câte o farmacie funcţionează în Ocna de Sus şi în Ocna de Jos. 

Tabel nr. 23. Farmacii în comuna Praid 

Sursă: http://www.cnas.ro/map/idCounty/32/idLocation/1543 

In cadrul axei prioritare 3 de diversificare a 

economiei rurale, și a măsurii 312 de sprijin 

pentru crearea și dezvoltarea de micro-

întreprinderi, s-a dotat un cabinet dentar cu 

echipamente în valoare de 37559 euro, în 

comuna Praid. Prin investiția realizată de către 

beneficiar s-a urmărit dotarea cu echipamente 

performante a unui cabinet stomatologic în 

vederea creșterii calității serviciilor oferite și diversificarea acestora pentru a răspunde 

nevoilor populației din zona ce apelează la acest cabinet dentar. 

http://www.cnas.ro/map/idCounty/32/idLocation/1543
http://www.cnas.ro/map/idCounty/32/idLocation/1543
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Prin proiect s-au achiziționat următoarele echipamente: Unit dentar, echipament pentru 

implant dentar, trusă chirurgicală stomatologică. 

Proiectul răspunde pe de o parte furnizorului de servicii medicale care își va moderniza astfel 

cabinetul medical în vederea asigurării mai multor facilități de intervenție ș i tratament 

stomatologic, iar pe de altă parte răspunde nevoilor de îngrijire medicală ale populaț iei locale. 

Totodată, prin proiect s-au creat două noi locuri de muncă. Bugetul total al proiectului a fost de 

37.559 euro. 

În comuna Praid există Centru de pemanență, care funcționează 24 ore și oferă servicii 

locuitorilor comunei. Centrele de permanenţă  sunt forme de organizare a activităţii medicale în 

sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara 

programului de activitate al cabinetului de medicina de familie stabilit şi prevăzut în contractul 

de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de 

sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea 

asistenţei medicale primare. 

Asistenţii medicali necesari pentru activitatea centrelor de permanenţă sunt asiguraţi de medicii 

de familie asociaţi, conform unui grafic stabilit de comun acord.  

 Dispensarul medical, Praid 2015 

 

 

2. Servicii de asistenţă 

socială 

În comuna Praid există serviciu 

public de asistenţă socială 

organizat la nivel local. 

Direcţia de Asistenţă Socială 

are rolul de a identifica şi de a 

soluţiona problemele sociale 

ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu 

dizabilităţi, cu venituri mici, precum şi a altor persoane aflate în situaţie de risc.  

Primăria comunei Praid are contract pentru servicii sociale cu Caritas Alba-Iulia. De servicii 

de asistenţă socială anual beneficiază în total aproximativ    de persoane. Serviciile oferite sunt: 

• Servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, 

transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;  
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• Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de 

cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, fac ilitarea deplasării în 

exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului 

liber; 

• Servicii de îngrijiri medicale: monitorizarea parametrilor fiziologici, manevre terapeutice de 

tipul injecţiilor, pansamentelor, cateterisme, tratamentul stomelor şi fistulelor, prevenirea şi 

tratamentul escarelor de decubit, prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-

musculo-articulare aferente imobilizării etc; (Sursă: http://www.caritas-ab.ro/). 

În afara serviciului de bază Caritas organizează şi programe de instruire şi de conştientizare.  

În acest demers se înscrie şi expunerea anuală despre viaţa sănătoasă şi prevenirea cancerului ţinut 

de specialişti din domeniu.  

Începând cu data de 17.03.2009 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Harghita a implementat proiectul „Dezvoltarea rețelei serviciilor sociale comunitare pentru copil 

și familie în județul Harghita‖,  selectat pentru finanțare în cadrul  Programului de Interes Național 

PIN 2/2009, lansat de Autoritatea  Națională  pentru Protecția Drepturilor Copilului. Derularea 

proiectului a fost aprobată prin Hotărârea nr.19/2009 a Consiliului Județean Harghita.  

Obiectivele  proiectului constau în sprijinirea copiilor și a părinților pentru depășirea situațiilor 

care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin : 

 angajarea și pregătirea de  personal cu competențe în domeniul asistenței sociale pentru copil 

și familie în cadrul  a  6  Consilii locale   din județ,  în comunele : Plaieșii de Jos, Dealu, Săcel, 

Praid, Tulgeș și Lunca de jos ; 

 pregătirea personalului cu atribuții în domeniul asistenței sociale pentru copil și familie în 

cadrul  a  40 de consilii locale din județ, selectate  din unitățile administrativ teritorile din care 

provin un număr mare de copii în sistemul de protecție județean ; 

 crearea  structurilor  comunitare consultative, ca formă de sprijin în activitatea de asistență 

socială și protecția copilului  la nivelul a  4  consilii  locale, în localitățile  în care aceste structuri nu 

au fost înființate, în  comunele :  Dealu, Praid, Plăieșii de jos și Săcel ; 

 formarea membrilor a 10  structuri  comunitare consultative, a unui număr de minim 30 de 

persoane; 

 crearea unui compartiment specializat la nivelul DGASPC Harghita pentru coordonarea 

activităților de asistență socială și protecție a drepturilor copilului la nivelul municipiilor, orașelor și 

comunelor. 

 sprijinirea unui număr de minim 100 de copii, care  vor beneficia de servicii în vederea 

prevenirii separării de părinți 

http://www.caritas-ab.ro/
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Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii și instituții 

destinate îngrijirii, protecției și promovării drepturilor tuturor copiilor și la asigurarea funcționării 

adecvate a acestui sistem la nivel județean, în vederea îmbunătățirii indicatorilor de performanță a  

serviciilor furnizate la nivel local  de către  autoritățile locale și a serviciilor  asigurate  de către 

 DGASPC. 

Fundația ‖Sf. Francisc‖ desfășoară activități în domeniul asistenței sociale în comuna Praid. 

Fundaţia își desfăşoară activitatea din anul 1993 și această activitate constâ în: 

 identificarea copiilor aflaţi în situaţii de risc social; 

 oferirea în cadrul instituţiilor a condiţiilor unei vieţi normale (asigurarea hranei, cazării şi a 

unei educaţii în spirit creştin) în grupe de familii sociale şi în internate; 

 ajutorarea familiilor din care provin copiii pentru facilitarea reîncadrării lor în familia 

naturală; 

 sprijinirea tinerilor absovenţi de liceu sau de studii supeioare în integrarea lor în societate  

Beneficiarii sunt selecţionaţi la cererea părinţilor, rudelor. În instituţiile de asistență socială 

beneficiarii sunt cuprinși între vârsta de 3 si 18 ani. Beneficiarii sunt selectați după cererea 

părinţilor luând în considerare gradul de risc sau nevoile sociale. Se asigură copiilor: rechizite 

şcolare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, masă de trei ori pe zi. Principiile de educaţie sunt bazate pe 

educaţie creştină, urmărind ca fiecare copil să devină un adult cu spirit de conştiinciozitate şi 

credinţă. Cele două cămine în care se desfășoară activitatea fundației în comuna Praid sunt:  

 Centrul de zi „ Sf.Varvara” - Comuna Praid, str. Principală, nr. 422 

 Centru de zi „Speranța” – sat Ocna de Sus, str. Principală , nr. 464   

Fig. Nr.25. În excursie cu copiii de la centrul din Ocna de Sus 

  

3. Învăţământ 
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Sistemul educaţional actual al comunei Praid se constituie din trei cicluri de învǎţǎmânt: preşcolar, 

primar şi gimnazial. Grădiniţele funcţionează cu program normal, există o grupă cu program 

prelungit. (http://www.hargitamegye.ro/judetul-harghita/cultura-si-educatie/scoala-generala-aprily-

lajos-praid.html) 

Tabel nr.24.Caracteristici ai sistemului de învăţământ, comuna Praid (şcoala generală şi 
grădiniţă)

                         Sursă: Primăria Praid 

Nu există teren de sport în nici o şcoală. 

Fig. nr.26. Evoluţia numărului de copii , 2007-2013 

                                                      Sursă: INS  
 

Din aceste grafice se poate observa o stabilitate a numărului de elevi în ultimii ani. Între anii 2007-

2011 populaţia şcolară a scăzut puțin, dar procesul de scădere s-a oprit după anul 2011. Din datele 

Institutului Naţional de Statistică reiese că în ultimii ani a crescut numărul sălilor de clasă. În ultimii 

ani a crescut puţin şi numărul calculatoarelor. 

Numărul cadrelor didactice a rămas în ultimii ani aproape neschimbat. 

 

 

Fig. nr.27.Evoluția numărului de cadre didactice, 2007-2013 

Nr. 
elevi/copii 

Nr. 
cadre 
did. 

Calific. 
cadre 
did. 

Nr.  
săli 

Nr. 
calculat. 

Bibliote-
ca 

Labora-
toare  

Sală 
sport 

617/189 62 62 46 43 1 3 2 

http://www.hargitamegye.ro/judetul-harghita/cultura-si-educatie/scoala-generala-aprily-lajos-praid.html
http://www.hargitamegye.ro/judetul-harghita/cultura-si-educatie/scoala-generala-aprily-lajos-praid.html
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Școala Generală cu clasele I-VIII „Székely Mózes‖ Ocna de Sus  

Din lipsă de date nu se poate preciza cănd s-

a înfințat prima școală din Ocna de Sus, dar 

în arhiva bisericii reformate apare notat, ca 

in 1644 a predat un "om al școlii”. În 19 

noiembrie 1994 locuitorii satului împreună 

cu vizitatorii și invitații lor au sărbătorit 

aniversarea de 350 ani de la înființarea 

școlii, evenimentul fiind marcat de 

inaugurarea unei plăci memorative și de un 

program cultural din partea elevilor. 

Numele școlii, SZÉKELY MÓZES, a fost ales după singurul voievod din Ardeal de origine secui 

care și-a petrecut o parte din copilăria sa în acest sat. El se ocupa de comercializarea sării și mai 

tărziu a îndeplinit și rolul paznicului de sare a regiunii. Datorită lui,  Ardealul și-a putut păstra 

independența în anii 1600. Școala Generală din Ocna de Sus este formată din grădiniţă, nivel 

primar, gimnazial și liceal. Școala este înfrățită din toamna anului 2005 cu Școala Generală  

Sajnovics János din Tordas- Ungaria. 

 Școala Generală cu clasele I-VIII   „SÜKÖSD FERENCZ‖  Ocna de Jos  

Școala este prima dată amintită în anul 1783, dar funcționa încă înainte de data respectivă împreună 

cu școala din Ocna de Sus. Pe vremea respectivă cele două localități formau o comună. Dupa 

incendiul din 1892 clădirea a servit ca locuință pentru cei afectați de incendiu. 

Cei mai mulți elevi le-a avut în perioada 1942-1944, când efectivul a depășit 300 de elevi. 

Clădirea a fost reabilitată și modernizată cu încălzire centrală și rețea de apă între anii 2003-2006. 
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Școala în anul 1990 a preluat numele  pictorului SÜKÖSD FERENCZ, care s-a născut și a copilarit 

în  Ocna de Jos. Mai târziu s-a stabilit în Tg – Mureş. 

Pregătirea copiilor este asigurată de  educatoare,  învățători și  profesori. Activitatea educativă se 

desfășoară în 5 clădiri - 14 săli de curs, 1 cabinet de stiințele naturii, 1 laborator de informatică, 1 

sală de sport. De asemenea le stau la dispoziția elevilor 20  de băi, bucătării și dormitoare 

funcționabile. 

 

Scoala Generală ‖Áprily Lajos", Praid  

Primul document scris despre Școala Generală Aprily Lajos se datează încă din anul 1709. Era o 

școală confensională reformată care funcţiona până în anul 1927 cu excepția intervalului de timp 

1887-1919. La începutul anilor 1940 a fost înființată școala confensională catolică, care  funcţiona 

până la  secularizare. In anul 1880 se pornește școala comunală care va fi preluată în anul 1897 de 

către stat. Astfel în comuna Praid din anii 1880-1927 în trei, între anii 1927-1948 în două, apoi din 

anul 1948 într-o singură școală se desfășoară activitățile educative. 

În octombrie 1990 școala a preluat numele poetului Áprily Lajos. Activitățile educative în zilele 

noastre se desfășoară în trei clădiri. Clădirea principală a fost construită în anul 1889, renovată 

ulterior și momentan în clădire există 7 săli de curs. Clădirea secundară a fost renovată și 

modernizată în anul 1962, atunci a avut loc și etajarea clădirii. Această clădire are opt săli de curs, 

care ulterior, în anii 2001-2003 cu ajutorul unor fonduri provenite din străinătate, au fost din nou 

renovate. S-au efectuat lucrări de înlocuirea acoperișului, izolarea termică a clădirii și a avut loc 

introducerea rețelei de apă în interiorul clădirii. În anul 2006 clădirea a fost dotată cu încălzire 

centrală. De aceste facilități au beneficiat sălile care functionau încă din anul 1996, precum și sala 

de informatică, secretariatul, contabilitatea și direcțiunea. A treia clădire a școlii a fost construită în 

anul 2002 cu ajutorul unor fonduri provenite de la Banca Mondială. S-au pus la dispoziția elevilor 

patru săli de curs cu grupuri sanitare și o sală profesorală. De asemenea la dispoziția elevilor stă o 

sală de sport, un atelier școlar și un laborator de fizică-chimie. 
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Educația celor 120 de copii din grădiniță este oferită de  educatoare într-o  clădire nouă, care a fost 

dată în primire în  anul 2006 și se ridică la 

standardele și normele europene. 

Punctul forte al școlii este echipa de dascăli cu 

o vastă experiență în domeniul educativ. 

Deasemenea în această școală există cea mai 

mare sală de sport din județul Harghita, care 

oferă posibilități celor cărora le place sportul. 

Cele 13 calculatoare conectate permanent la 

rețeaua de internet oferă multe posibilități în 

activitatea educativă școlară și extrașcolară.  

Școala este înfrățită cu o școală din Ungaria din localitatea Visegrád. Împreună cu elevii și cadrele 

didactice din această școală se organizează în fiecare an  activități culturale și sportive bogate. 

Activitățile culturale și taberele organizate  în cele două țări sunt niște oportunități pentru cei 

interesați de istorie, folclor, geografie și nu în ultimul rănd  de dezvoltarea relaţiilor între tineri. 

În comuna Praid există un număr mare de caz de abandon școlar, fenomen ce se poate observa mai 

ales în rândul comunității de etnie romă. 

4. Cultură şi sport 
În comuna Praid există în fiecare localitate un cămin cultural, care are funcţie comunitară complexă. 

Asigură accesul locuitorilor la programe culturale şi asigură organizarea evenimentelor ospitaliere: 

nunţi, botezuri, înmormântări, reuniuni, serbări, aniversări, etc. 

Fig. Nr.28. Casa de cultură din Praid 

 

În casa de cultură din localitatea Praid putem vedea o frumoasă expoziție etnografică, cu aproape 

2000 de obiecte expuse. Holul casei de cultură găzduiește expoziția permanentă a lui Páll Lajos, 

pictor din Corund. Cele 27 de tablouri expuse prezintă viața oamenilor din "Ținutul Sării".  
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(http://www.mutargy.com/katalogus/18/konyv_papirregiseg/13/parajd_hangya_szovetkezet_kulturh

az__cooperative/324469/ ). 

Casa memoriala “Aprily Lajos” a fost inaugurată în anul 1991 în amintirea vestitului poet ardelean 

Áprily Lajos (1887 – 1967), născut la Cluj Napoca, care a copilarit pe aceste meleaguri, în Praid. 

Expoziția prezintă obiecte personale și manuscrise ale poetului. În localitatea Ocna de Jos 

funcţionează şi un muzeu etnografic.  

Fig. Nr. 29. Casa memorială Aprily Lajos               Fig. nr.30. Muzeul etnografic din Ocna de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

În comuna Praid există trupă de actori amatori, ansamblu de dans popular, cor vocal, fanfara. 

Fig. Nr.31.Trupa de actori amatori și corul vocal din Ocna de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nr.32. Fanfara din Ocna de Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mutargy.com/katalogus/18/konyv_papirregiseg/13/parajd_hangya_szovetkezet_kulturhaz__cooperative/324469/
http://www.mutargy.com/katalogus/18/konyv_papirregiseg/13/parajd_hangya_szovetkezet_kulturhaz__cooperative/324469/
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Tradiţii şi obiceiuri 
Toate comunităţile săteşti se caracterizează şi prin elemente tradiţionale legate de cultura lor 

materială şi spirituală, care sunt aproape toate, pe cale de dispariţie, însă ele vor rămâne menţionate 

în monografiile aşezării, ca mărturie a ceea ce a reprezentat cultura tradiţională din zonă. 

Sărbătorile de Paşte 

Cu ocazia sărbătorilor de paşte băieţii de vârsta grădiniţei şi şcolară până la luarea anafurei în prima 

zi a paştelui, obişnuiesc să ude fetele de vârsta lor şi 

rudele. Cu această ocazie fiecare băiat rosteşte o scurtă 

poezie de udat după care cu apa de colonie udă fata. 

Pentru acest gest primeşte fiecare băiat un ou roşu, 

decorat, prăjitură şi bani. Băieţii care deja au luat 

anafura şi bărbaţii adulţi merg la udat a doua zi a 

Paştelui. De obicei băieţii merg la toate fetele pe care 

le simpatizează, iar băieţii tineri şi căsătoriţi, la 

familiile prietene şi la rude. Şi ei rostesc o scurtă 

poezie mai glumeaţă după care trec la udatul fetelor şi femeilor din familie. După acesta sunt serviţi 

cu băutură, mai ales vin şi prăjituri. În noaptea Sâmbătei Mari băieţii tineri necăsătoriţi obişnuiesc 

să „fure“ poarta din faţa caselor unde locuieşte o fată necăsătorită şi ascund bine poarta furată în 

diferitele părţi ale satului, care trebuie să fie căutată şi găsită de tatăl fetei împreună cu fata. În caz 

că nu reuşesc s-o găsească sunt obligaţi să negocieze cu băieţii pentru a recupera poarta. În general 

ei cer ca recompensă o găleată de vin.  

În trecut au fost cazuri în care băieţii care nu prea simpatizau fata împrăş tiau în curtea acesteia 

rumeguş de lemn sau văruiau poarta. Au fost şi cazuri când au demontat carul din gospodărie, l-au 

dus în podul şurii, unde l-au asamblat. În astfel de cazuri tatăl fetei ieşind din fire adresa injurii 

celor care erau făptaşii.                                     Fig. Nr.33. Obiceiuri legate de Rusalii- Hesspavazas 

Băieţii în vârstă de până la 14 ani aşează la poarta 

fetelor o creangă de brad împodobită cu panglici de 

diferite culori din hârtie creponată şi ou vopsit din care 

se scoate gălbenuşul. Pentru acest gest băieţii primesc 

din partea părinţilor fetelor bani. Astfel la familiile mai 

bogate porţiile sunt cu adevărat împodobite cu mai 

multe astfel de crengi. 
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Fărşang 

Este dans şi voie bună înainte de Postul Paştelui. Localnicii d in Ocna de Jos, au obiceiul de a 

petrece înaintea intrării în Postul Paştelui printr-un carnaval la care participă tot satul. Tineri, 

bătrâni şi copii, costumaţi în diverse personaje mimează ceremonialul unei înmormântări vesele. 

Oamenii plimbă păpuşa prin tot satul iar din când în când se opresc la câte o poartă, şi dansează în 

jurul ei. La fiecare oprire sunt serviţi de gazde cu bunătăţi tradiţionale. Bătrânii spun că acest obicei 

alungă iarna şi aduce prosperitate.La sfârşitul carnavalului sătenii ard o păpuşa făcută din paie şi 

hârtie, ca semn al morţii iernii şi al venirii primăverii.  

 

Fig. Nr. 34.Fărșang în Ocna de Jos- Înmormântarea lui Ilyes12 

 

https://utazom.com/utazas/erdely/teli-disznovagas-es-farsangtemetes 

 

Balul strugurilor 

O tradiţie care se păstrează în localităţile aparţinătoare comunei Praid este Balul Strugurilor care se 

ţine de obicei în ultima săptămână din luna septembrie. Acest obicei este ţinut în mai multe zone din 

                                                                 
12 Sursă: Parajd i Kalman-Endre 

https://utazom.com/utazas/erdely/teli-disznovagas-es-farsangtemetes
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Transilvania. Balul Strugurilor este una dintre cele mai vechi tradiţii păstrate în Transilvania încă  

din evul mediu.  

Fig. Nr. 35.Balul strugurilor 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta celebrează munca viticultorilor şi a vinificatorilor. Înainte de a participa la celebrul bal 

organizat la Căminul Cultural, tinerii, băieţi şi fete împreună cu lăutarii, pornesc prin sat în căruţe 

trase de cai şi frumos împodobite pentru a face invitaţia la bal. De departe pot fi auzite tropotele 

cailor, muzica populară tradiţională şi tinerii horind şi chiuind. Cât este ziua de lungă, vedem un 

alai de căruţe care colindă în lung şi-n lat satele comunei şi din loc în loc este citită invitaţia. Sătenii 

îi aşteaptă în poartă cu vin fiert, ceai şi cozonaci. 

Seara, Căminul Cultural frumos împodobit cu salbe de struguri copţi îşi aşteaptă sătenii la bal. 

Petrecerea începe cu un frumos spectacol de dansuri populare iar după acesta cei mai în vârstă se 

retrag pe la casele lor lăsând loc tinerilor care petrec până dimineaţa în compania muzicii. 
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Fig.nr. 3. Portul popular din Praid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nr. 37. Portul popular din ocna de Sus 

http://felsosofalva.blogspot.ro/2012/02/regi-kepek.html  
 

Tabel nr.25.  Activităţile culturale şi sportive  periodice din comuna Praid 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eveniment Perioada 

Festivalul Sarmalelor Septembrie 25-27 

Ziua minerilor Mijlocul lunii august 

Înmormăntarea lui Ilyés Februarie- prima zi de post 
Spectacol memorial din 1848 15 Martie 

Balul strugurilor Octombrie 

Tabăra de dans popular secuiesc Iulie 

http://felsosofalva.blogspot.ro/2012/02/regi-kepek.html
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Fig. nr. 38.Spectacol memorial, 1848 
 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2014 a avut loc în comuna Praid a XIX-a ediție a Festivalului Internaţional al Sarmalelor.  

Festivalului Internaţional al Sarmalelor Ediţia a XIX-a. La acest festival bucătarii din Transilvania 

şi din Ungaria se întrec în reţete speciale pe care le prepar în aer liber, spre bucuria celor veniţi la 

Praid. Preparatele sunt aranjate cât mai atent şi puse la fiert spre deliciul vizitatorilor prezenţi la 

festival. 

Fig. nr. 39.Festivalul sarmalelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visitinharghita.ro/index.php/hu/  

http://visitinharghita.ro/index.php/hu/
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Un alt eveniment important este tabăra de dans popular, care se organizează anual în Ocna de Sus.În  

anul 2015 a avut loc Ediţia a XXI. a  acestei tabere organizat de Ansamblul de dans popular 

„Pipacsok”. 

Întâlnirea internaţională de dans popular, Ocna de Jos şi tabăra din Ocna de Sus 

 

Obiceiurile populare locale reprezintă o adevărată bogăţie a patrimoniului cultural local, dar în 

acelaşi timp fiind permanent ameninţate de efectele negative ale globalizării. Obiceiurile legate de 

sărbătorile de paşti, rusalii, crăciun, anul nou, etc. sunt nişte elemente etnografice care fac ca însăşi 

localităţi învecinate să fie diferenţiate, ele oferind patrimoniului cultural local o valoare adăugată 

aparte.  

 

Tabel nr.26. Organizaţii în comuna Praid 

Denumirea organizaţiei Domeniu de 
activitate 

Persoană de contact 

Asociaţia Pro Praid  Cultură, turism László Ildikó 
Asociaţia Turistică Sovidek-Hegyalja Turism Moldován László 
Asociaţia Club Sportiv Praid Sport -- 
Asociaţia “Ide Lábam”  Cultură -- 
AS Praid Sport -- 
Asociaţia Farsangolók Cultură Ocna de Jos 
Asociaţia Kodáros Cultură Ocna de Sus 
Asociaţia Culturală Sótörő  Cultură Praid 
Asociaţia Microregională Sóvidék-
Hegyalja 

 Moldován László 

Sursă: Baza de date ONG  
Raportat la numărul total de locuitori, la 722 locuitori există o organizaţie. Acest raport arată un 

număr relativ redus de ONG-uri, faţă de alte comune din judeţul Harghita. Societatea civilă necesită 

dezvoltare, mobilizare în vederea organizării, participării la viaţa socială a comunităţilor, 

eficientizării activităţilor comunitare, luare de atitudine. 
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Personalităţi de seamă, născuţi în comuna Praid 

 Aici s-a născut în anul 1854 inginerul chimist, scriitor Hankó Vilmos  

 Aici s-a născut în anul 1884  Nagybaczoni Nagy Vilmos, ministru al apărării naţionale între 

anii 1942-1943  

 Aici şi-a petrecut anii copilăriei din anul 1888 poetul Áprily Lajos  

 Aici s-a născut în anul 1900,  Keresztes Lajos, luptătorul olimpic  

 Aici s-a născut  în anul 1915 scriitorul Dr. Parajdi Incze Lajos  

 Aici s-a născut în anul 1930 economistul, scriitorul Kiss Ferenc Árpád  

 Aici s-a născut în anul 1933 (Ocna de Jos), pictorul Sükösd Ferenc 

Fig. Nr. 40.Áprily Lajos                            Fig. Nr.41. Sükösd Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Administraţia publică locală 
Administraţia publică locală a comunei Praid este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă şi Primarul comunei, ca  autoritate executivă. Consiliul Local are 11 membri. Primăria 

reprezintă aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local şi aduce la îndeplinire hotărârile 

Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.  

Comuna Praid se poate caracteriza printr-un grad mediu de absorbţie a fondurilor nerambursabile, 

atât din partea primăriei comunei Praid, cât şi din partea organizaţiilor non-guvernamentale, având 

experienţă în domeniul elaborării şi a managementului proiectelor de finanţare.  

Cu toate că atât în perioada de preaderare cât şi în cea de post - aderare a României în structurile UE 

au fost depuse eforturi considerabile în vederea accesării fondurilor nerambursabile disponibile, 

dezvoltările planificate prin documentele strategice elaborate au fost realizate parţial, acestea 

datorând atât unor probleme generale la nivel naţional, cât şi în anumite cazuri a lipsei de capacitate 

administrativă şi ineficienţă în elaborarea cererilor de finanţare.  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 110 

7. Fiscalitate şi fondurile publice  

Veniturile locale au fost şi continuă să fie principala sursă a veniturilor bugetului local. Numărul 

contribuabililor înregistraţi a crescut. A crescut şi valoarea impozitelor încasate pentru clădiri.  

Tabel nr.27. Indicatorii după evaluarea activităţii privind administrarea impozitelor şi taxelor 

locale (mii RON) 

Nr. 
crt. 

Indicatori/ perioada U.M. 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Populaţia  - număr locuitori Nr. 6680 6659 6655 -- -- 
2. Nr. gospodării nr 2530 2524 2527 -- -- 
3. Nr. contribuabili din care:  

3.1-persoane fizice                                              
3.2-persoane juridice                         

nr                 
nr              
nr 

 
3011 
104 

 
3079 
111 

 
3117 
114 

 
3444 
106 

 
 
-- 

8. Total impozite şi taxe locale:                                                             
a) impozite pe clădiri                                  
b) impozite pe teren 

mii lei       
mii lei       
mii lei 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
253 
194 

 
258 
213 

9. Total încasări efective din 
impozite și taxe locale din 
care:                                 
a) impozite pe clădiri                                    
b) impozite pe teren 

 
 
mii lei       
mii lei       
mii lei 

 
 
-- 
-- 

 
 
-- 
-- 

 
 
-- 
-- 

 
 
 
256,89 
213,29 

 
 
 
288,39 
204,65 

10. Total restanţe la încasări de 
impozite şi taxe locale din 
care:                          
 a) impozite pe clădiri                                 
 b) impozite pe teren 

 
 
mii lei       
mii lei       
mii lei 

 
 
-- 
-- 

 
 
-- 
-- 

 
 
-- 
-- 

  
 
 
 
8,35 

Sursă: Primăria Praid 

Tabel nr. 28. Venituri şi cheltuieli între anii 2012-2014 

Nr.crt  2013 2014 

1 Venituri Total, din 
care: 

Prevederi 6,656 6.343,50 

Incasări 
realizate 

6.637,80 6.977,61 

Venituri 
proprii 

Prevederi 608 646 

Incasări 
realizate 

591,83 756,08 

2 Cheltuieli Prevederi 7.638,13 6.343,50 

Plăţi efectuate 7.086,93 5.879,43 

3 Excedent 982,13 1098,18 

Deficit   
Sursă: Primăria Praid 
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Analizând pentru ultimii ani veniturile şi cheltuielile la nivelul comunei Praid, se poate observa un 

excedent atât în anul 2013, cât şi în anul 2014.  

 

Principalele probleme identificate 

 În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unui cămin de bătrâni multifuncţional, 

care să ofere servicii complexe de îngrijire şi suport emoţional pentru persoanele vârstnice.  

 Ar fi nevoie de investiţii în domeniul serviciilor de sănătate, de creşterea calităţii serviciilor 

medicale. 

 Calitatea serviciilor oferite de sistemul de învăţământ din comuna Praid este 

corespunzătoare. Cadrele didactice însă nu sunt destul de motivate din punct de vedere 

financiar. La nivel general principalele probleme ale sistemului de învăţământ românesc sunt 

determinate de instabilitatea măsurilor adoptate, motivaţia financiară redusă a cadrelor 

didactice, dar şi de rata de cuprindere școlară.  

 În comună există un deficit de spaţii verzi. 

 Gradul de colectare a impozitelor este scăzut.  

 În comună există câteva organizaţii civile, dar rolul organizaţiilor civile în luarea deciziilor 

este scăzut. 

 
Direcţii posibile de acţiune 
Servicii sociale 
 
În domeniul asistenţei sociale  este necesar disiparea serviciilor sociale la nivelul comunităţii locale  

prin intermediul parteneriatului între instituţiile statului şi anumite ONG-uri, ce oferă coordonatele 

mediului asociativ activ din punct de vedere al asistenţei sociale.  

Se propune înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru persoane vârstnice.  

Serviciile sociale pot fi furnizate în parteneriat de către toţi factorii implicaţi, atât publici cât şi 

privaţi şi se vor baza pe evaluarea nevoilor personale şi vor fi orientate către susţinerea individului 

şi integrarea acestuia în cadrul comunităţii.  

Se impune o mai mare implicare a autorităţilor publice locale în identificarea problemelor sociale de 

la nivel local şi asumarea responsabilităţii pentru asigurarea serviciilor de asistenţă socială necesare 

categoriilor defavorizate.  

Vor trebui identificate şi atrase fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, iniţierea de 

proiecte cu finanţare din fonduri structurale sau din alte fonduri europene accesibile.  
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Învăţământ –educaţie- cultură  

 Pentru asigurarea educaţiei de bază şi creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului este 

nevoie de renovarea şi dotarea şcolilor.  

 Pentru reducerea abandonului şcolar ar fi nevoie de programe de tip „after school“.  

 Sensibilizarea elevilor, a populaţiei asupra problemelor referitoare la mediul înconjurător, 

se poate realiza prin proiecte ecologice derulate în colaborare cu organizaţii civile, primăria 

comunei şi şcoală. 

 

 În viitor ar fi nevoie de înfiinţarea unor noi organizaţii civile şi de creşterea rolului acestor 

asociaţii în luarea deciziilor referitor la viitorul comunei Praid.  

 Este foarte important implementarea unor proiecte privind promovarea valorilor 

sustenabile, precum: cooperare, solidaritate, creativitate, satisfacţie, diversitate, frumuseţe, 

filantropie, participare socială etc.  

 

Spaţii verzi şi amenajare urbană  

Se consideră necesar implementării unor proiecte în vederea rezolvării deficitului de spaţii verzi în 

comuna Praid.  

 Este foarte important implementarea unor proiecte mici privind crearea unor parcuri 

tematice în centrul localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea 

îmbunătăţirii imaginii localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitori. 

Administraţie publică  

În perioada 2014-2020 există programul operaţional POCA, finanţat din cadrul Fondului Social 

European (FSE), program ce finanţează dezvoltarea capacităţii administrative în România. În cadrul 

acestui program există posibilitatea creşterii eficienţei serviciilor oferite de administraţia publică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 113 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Economie 
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1. Economia  
Activitatea economică a comunei este destul de dezvoltată comparativ cu alte comune din judeţul 

Harghita. La realizarea potenţialului economic al comunei Praid au conlucrat mai mulţi factori: 

condiţii naturale (geomorfologice, climatice etc.) favorabile pentru dezvoltarea industriei extractive 

a sării, preum și practicarea unei agriculturi cu randament relativ bun în Ocna de Sus, Ocna de Jos, 

Becaş. Disponibilităţi suficiente de forţă de muncă oferite de potenţialul demografic al comunei, 

tradiţiile remarcabile în anumite ramuri ale economiei (industria extractivă a sării, prelucrarea 

lemnului, etc.), o reţea de căi de comunicaţii feroviare şi rutiere, toate acestea au mijlocit asigurarea 

unor legături cu diferite zone ale judeţului  şi ale ţării şi dezvoltarea economică a comunei.  

În perioada 1999-2003 la nivel naţional numărul întreprinderilor mici a cunoscut o dezvoltare 

accelerată de 36,7%. Numărul microîntreprinderilor, de asemenea a crescut cu 12%. Numărul 

întreprinderilor mijlocii a crescut într-o măsură foarte mică, în timp ce numărul întreprinderilor mari 

a scăzut cu 13%. Scăderea numărului de întreprinderi mari se explică în mare măsură prin 

restructurarea fostelor mari întreprinderi de stat.  

În Praid, pe baza datelor statistice 2014 au fost înregistrate 746 unităţi economice, dintre care 55 de 

SRL-uri, şi 691 persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale. Cea mai mare parte dintre agenţi 

economici cu PFA sau AF sunt cu profil turistic. O mare parte dintre SRL-uri se ocupă de 

prelucrarea lemnului sau de fabricarea mobilei. În afară de acestea sunt multe firme cu profil 

turistic, de exemplu diferite unităţi de cazare, unităţi de servicii ospitaliere. 

Densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitori permite realizarea unei comparaţii cu nivelul 

judeţean şi poate fi privit ca un indicator al spiritului antreprenorial al populaţiei şi al mediului 

economic. În comuna Praid, densitatea firmelor este de 114,73‰, situându-se cu mult peste nivelul 

judeţean (24‰) şi de cel naţional (25,8‰).  

 

Industria 

În acest spaţiu nu s-a practicat numai mineritul sării ci şi a pietrei şi exploatarea lemnului.  

Prelucrarea lemnului are o tradiţie adânc înrădăcinată la Praid: pe de o parte dealurile, pădurile  

bogate ale munţilor au asigurat din belşug materia primă necesară, pe de altă parte a existat şi o 

nevoie pentru această industrie. Sarea distruge tot ce este din fier, de aceea instrumentele se 

fabricau din lemn. Tot din lemn se fabricau şi cercurile butoaielor folosite pentru depozitarea apei. 

Chiar şi sistemul de închidere al construcţiilor care adăposteau izvoarele minerale erau fabricate tot 

din lemn. Conform tradiţiei, la Praid şi în celelalte sate din Ţinutul Sării oamenii nu foloseau sare în 

mâncare ci apă sărată.  
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Revoluţia industrială a condus la dezvoltarea viguroasă a infrastructurii europene, dar monarhia,  în 

scopul promovării propriilor interese, a introdus un sistem de impozitare care a avut un efect 

negativ asupra economiei regiunii. Economia din aceea perioadă a fost marcată şi de o serie de alte 

evenimente. Astfel s-a construit linia de cale ferată circulară, dar în elaborarea concepţiei acesteia 

nu s-au luat în considerare interesele locale.  

 Prelucrarea lemnului în Ocna de Sus 

 Regiunea era furnizoare de materie primă, însă industria 

prelucrătoare nu putea concura cu produsele austriece 

ieftine. Turismul a întâmpinat greutăţi din cauza lipsei 

drumurilor şi podurilor, dar a început să se dezvolte 

industria manufacturieră şi cea extractivă, inclusiv a 

gazelor naturale. Ca urmare, s-a extins şi salina de la 

Praid, şi dezvoltarea acesteia era susţinută de construcţia 

unei gări de căi ferate. În Praid, extracţia de sare a fost şi este ramura de industrie cea mai 

importantă, aici fiind singura salină din regiune unde s-a aplicat o metodă de extracţie cu totul alta 

decât celalte saline din Transilvania. Aici sarea nu se tăia în formă de grinzi, ci în blocuri de sare cu 

partea de jos rotunjită, astfel el nu se mai fărâma în continuare. Pe suprafaţa stratului de sare se 

efectuau tăieturi paralele cu târnăcopul, în aceste tăieturi se făceau găuri, iar apoi cu ajutorul unor 

pene de lemn despicau sub formă de solzi bucăţile de sare. Majoritatea minerilor proveneau din  

 Intrarea în salină, Praid 

Praid şi din Ocna de Jos. În mină nu se lucra 

tot anul, sezonul ţinea aproximativ o jumătate 

de an, în semestrul de iarnă, când toate 

celelalte munci agricole erau suspendate. 

Astfel exploatarea sării reprezenta de fapt un 

fel de completare a muncii din timpul verii. 

Praid şi zona acestuia nu oferă condiţii 

prielnice pentru producţia agricolă, astfel cei 

care nu deţineau destul pământ, erau nevoiţi să lucreze în salină. La Praid nu a apărut o ramură a 

industriei care să-şi prelucreze sarea extrasă. Cei care aveau deja 4-5 iugăre de pământ şi erau 

gospodari pricepuţi, reuşeau să mai pună deoparte şi pentru iarnă, astfel nu trebuiau să muncească 

în mină. În secolul al XVIII- lea, pe vremea principelui Apafi, producţia şi veniturile salinei au 

crescut, şi au început să se dezvolte toate ramurile industriei legate de mineritul de sare: frânghierii,  

fierării, producţia de instrumente de iluminat.  
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După 1989 s-au închis multe întreprinderi de stat, şomajul a crescut, o mare parte a populaţiei locale 

a dobândit statutul de “pensionar”. Bazele fabricării chibriturilor au fost puse în anul 1858, 

fondatorul era un întreprinzător cu numele de Hafner, iar fabrica s-a construit sub îndrumarea 

fraţilor Reiter. Lemnul era tăiat într-o moară de fabricat ţăndări, legat în mănunchiuri, iar apoi tăiat 

în bucăţi, care pe urmă au fost imersate în pastă. Se lucra în condiţii primitive, iar angajaţii erau în 

mare parte locuitori din Praid şi din Sărăţeni. Anual fabricau 20-25 milioane de pachete de 

chibrituri, până când s-a defrişat toată pădurea de brazi din împrejurimi. În anul 1899 deja ar fi 

trebuit să transporte materia primă din munţii Ghiurghiului, de aceea fabrica de la Praid şi-a închis 

porţile şi s-a mutat la Cluj, unde aici transportul spre alte pieţe era mai ieftin. În anul 1896, familia 

Niercshy din Budapesta, s-a stabilit la Praid şi a fondat o fabrică de spirt. La numai o scurtă 

perioadă de funcţionare, aceasta a luat foc. Totodată au crescut şi preţurile materiilor prime pe piaţa 

românească, ca urmare, în 1911, fabrica s-a închis. 

Problemele existente în prezent sunt cele caracteristice pentru toată industria românească, utilaje şi 

tehnologii depăşite, unităţi poluatoare cu un consum ridicat de energie, cât şi lipsa de management 

şi ale resurselor financiare. Din cauza ineficienţei, respectiv din cauza poluării mediului, unităţile 

industriale în parte au fost nevoite să sisteze producţia, astfel a crescut numărul şomerilor şi 

industria a devenit generatorul principal al şomajului. 

Mina de sare din Praid13 este una dintre întreprinderile din industria mineritului. Cel mai adânc 

orizont subteran se află la o adâncime de 320 m (socotit de la nivelul suprafetei).  

În anul 1991 au început lucrările de deschidere a unui sector minier nou (sectorul Telegdy), care se 

exploatează din anul 1994. Acest sector, a fost denumit după Telegdy Károly, unul dintre cei mai 

perseverenţi şi mai buni directori din istoria Salinei Praid. El a fost acela, care a salvat salina de la 

                                                                 
13 Poze: Parajdi Kálmán-Endre 
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închiderea definitivă. Tratamentul subteran a început prin anii „60 în Praid. În 1980, baza de 

tratament a fost strămutată la o adâncime de 120m de la suprafaţă. Pe o distanţă de 1250m, de la 

intrare până la baza de tratament, transportul persoanelor se face cu autobuzele salinei, prin galeria 

de coastă. 

În timpul sezonului de vară, numărul persoanelor care vizitează mina si a bolnavilor care se tratează  

aici, ajunge până la cifra de 2500 – 3000 persoane pe zi. Sălile din subteran sunt dotate cu: sistem 

de iluminat, terenuri de joacă pentru copii, o capelă ecumenică, bufet, mese de biliard, mese şi bănci 

pe ntru şezut, toate acestea având menirea de a oferi o recreere cât mai confortabilă pentru bolnavi, 

care conform tratamentului trebuie să petreacă aici zilnic patru ore. Pe timpul petrecut în subteran se 

recomandă şi gimnastică condusă de un cadru specializat, plimbări, şi dozarea efortului fizic. La 

baza de tratament există permanent personal medical de supraveghere.  
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2. Turism 
Potenţialul turistic al comunei Praid are la bază atât potenţialul peisagistic, biogeografic cât şi 

antropic. Potenţialul peisagistic este prezent prin frumuseţea peisajului localităţii, prin locurile de 

excursii preferate de localnici şi de turişti.  Potenţialul biogeografic  este prezent prin pădurile 

întinse de foioase sau amestec din zona localităţii, care sunt de asemenea locurile de excursii al 

localnicilor şi a vizitatorilor care vin în comună. Potenţialul antropic este prezent prin 

monumentele istorice şi resursele antropice prezentate în capitolele anterioare. 

Având în vedere valorile şi resursele locale ale comunei Praid, potenţialul de dezvoltare al 

localităţii constă înainte de toate în turism, în special turism balnear şi ecoturism. În salină 

există o bază de tratament, aerul salinei fiind benefic bolilor respiratorii. Din această cauză, nu 

numai din ţară, dar şi din străinătate, mulţi turişti - danezi, nemţi, austrieci, britanici, etc.- vin să se 

relaxeze, să se trateze şi să viziteze împrejurimile pitoreşti. Deja scriitorul Balázs Orbán a observat 

că dintre cele 800 de izvoare sărate din Transilvania 129 izvorăsc în zona Praidului. Apa termală 

din Praid a fost interceptată în anul 1949 cu sonda structurală 401, la poalele dealului Harom. 

Această apă termominerală a fost dirijată în bazinul de decantare din vecinătatea forajului.  

Aici au fost descoperite de către suferinzii de artrită şi boli reumatismale, efectele curative  

deosebite ale apei, iar numărul vizitatorilor a început să crească vertiginos.  

Construirea ştrandului (în locaţia ei actuală) a fost promovată şi realizată în anii ‟50 de d irectorul 

minei, Károly Telegdy. În acest scop apa a fost dirijată, prin conductă, pe o distanţă de 2 km 

aproape de noul zăcământ de sare. La începutul anilor ‟90, debitul apei termale a scăzut ceea ce a 

făcut imposibilă alimentarea băilor sărate cu această apă, astfel acestea au fost alimentate cu apă 

înfiltrată şi evacuată din mină. Ştrandul sărat şi băile calde la vană sunt alimentate şi în prezent cu 

apa sărată pompată din ocnă.  

Ideea construirii unui spital pentru persoanele cu probleme respiratorii s-a format deja în anul 1800, 

dar realizarea acestei idei s-a concretizat numai în perioada comunismului.  

Salina Praid 

Tratamentul subteran a început abia în anii ‟60, deşi cerere a existat şi ideea s-a concretizat mult 

mai devreme - atunci când, pornind de la exemplul din Wieliczka, Polonia, s-au pus bazele 

turismului balneoclimateric la Praid. În salină gradul mare de puritate, umiditatea relativă cât şi alte 

caracteristici ale aerului subteran sunt benefice. În aerul poluat al oraşelor mari, particulele 

plutitoare, adică numărul germenilor depăşesc 1000 buc/cm3, iar în salină acest număr variază între 

180-270 buc/cm3. În condiţiile umidităţii relativ ridicate, particulele microscopice (aerosol) de praf, 

microbii, poleni şi spori de ciuperci, se precipită pe pereţii camerelor. Şi sub acţiunea aerului umed 
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se formează o peliculă apoasă care măreşte diametrul particulelor. Din această cauză, aerul inspirat, 

bogat în aceste particule, se depune pe mucoasa căilor respiratorii. Odată cu inspiraţia, aerul se 

încălzeşte, scade umiditatea relativă, şi se poate satura din nou cu vaporii de apă, iar expirând aerul 

saturat în vapori de apă, eliminat din plămâni se produce diluarea secreţiei traheale – aderente. În 

aerul minelor şi peşterilor, în condensul de vapori se remarcă prezenţa relativ mare a ionilor  de 

calciu a căror inspiraţie produce un efect antiinflamator. Particulele microscopice de sare pătrund cu 

ocazia inspiraţiei în plămâni, atrag secreţiile tisulare din pereţii sistemului branhial, contribuie la 

îndepărtarea expectoraţiilor. Aerul relativ rece din galeriile şi camerele salinei are o acţiune 

stimulativă asupra „receptorilor tusogeni” din organismul uman. Cantitatea ridicată de bioxid de 

carbon stimulează centrul de respiraţie, mărind astfel aerarea plămânului. La fel, şi ionizaţia 

negativă, cantitatea de ozon foarte redusă şi valoarea pH-ului aerului scăzută este foarte benefică 

astmaticilor. În general, în cavităţile subterane, presiunea aerului este mai mare, de aceea presiunea 

parţială a oxigenului este cu 2,07% mai mare decât la suprafaţă. În Salina Praid, activităţile 

terapeutice au început în anii ‟60.  

Noi obiective de interes turistic în salina Praid sunt parcul de aventură şi cinematograful amenajat 

pe o parte a galeriei spre ieşire. Parcul de aventură este un sistem de trasee suspendate pe stâlpuri 

din lemn de brad înalte de 14 m, pe care sunt fixate corzi şi lanţuri cu diferite obstacole la care se 

adaugă via ferrata, adică o serie de trepte metalice fixate în peretele salinei. Parcul de aventură este 

primul în Europa prin amplasarea ei într-o salină. Deschis zilnic între orele 9,30–15,30 parcul de 

aventură pune la dispoziţia doritorilor echipamentul de protecţie şi siguranţă timp de 45 minute 

contra sumei de 25 lei/adult, 20 lei/copil sub 9 ani.  

 

Ştrandul termal 

La cca 200 m de salină se află şi ştrandul termal modernizat recent, cu capacitate simultană de 

1000 persoane şi cea zilnică de cca. 2000 persoane. Ştrandul are o suprafaţă de 5616 mp, cu un 

bazin pentru adulţi (1092 mp) şi unul pentru copii (253 mp), comunicând între ele şi adâncindu-se 

de la 1,20 la 1,60 metri. Plaja se extinde de-a lungul bazinelor şi pe o terasă însumând 2478 mp. Pe 

teritoriul ştrandului sunt disponibile 540 şezlonguri. Într-o clădire cu etaj sunt amenajate unităţi 

pentru deservirea mesei în regim de autoservire, un bar, vestiare, duşuri, magazin şi zonă de masaj.  

 

Casa fluturilor 

Pe strada Kukullomezo s-a deschis Casa Fluturilor vizitabil din mai până în septembrie, între orele 

9,00–19,00, aflată în subordinea Societăţii Geografice Vulticulus. Taxa de vizitare este de 7 
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lei/adult şi 6 lei pentru elevi şi studenţi. Aici pot fi admirate exemplare de fluturi tropicale vii, 

oferind experienţe de neuitat atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.  

 

Complexul Balnear 

Complexul balnear a fost amplasat în intravilanul localităţii Praid, fiind o clădire realizată cu subsol 

parţial, parter şi mezanin pe o parcelă de 7500mp. Aria construită a clădirii este de 1866 mp, iar aria 

desfăşurată este de 4407 mp, cu subsolul tehnic inclus. Zona de agrement ocupă partea 

preponderentă din clădire, şi este compusă din zona vestiarelor diferenţiate pe sexe şi bazinele de 

înot, jacuzzi, saună, baie romană şi turcească. Sunt două bazine de înot, una cu apă dulce şi una cu 

apă termală având dimensiuni de 10*20m, precum şi un bazin pentru copii cu dimensiuni de 8*3m. 

Zona de tratamente ocupă mezaninul şi parţial parterul clădirii. La parter sunt două cabinete 

medicale şi sala de împachetat cu nămol. La mezanin s-au pozat 14 căzi de baie cu apă termală. S-

a proiectat o încăpere pentru reflexoterapie, care va fi dotat cu un pat de masaj. S-au proiectat 3 

încăperi pentru electroterapie. Dotarea acestora va fi cu aparat pentru electroterapie cu două canale. 

Sala de împachetări cu parafină a fost împărţită în 4 asigurând intimitate simultan pentru patru  

Inaugurarea centrului Wellness  

persoane. În sala de masaj sunt proiectate 

două mese de masaj între care se montează 

un paravan despărţitor. Sala de aerosoli este 

capabil să deservească două persoane 

simultan. Va fi dotată cu două aparate de 

aerosoli cu piston. În sala fitness sunt 

prevăzute aparatură de nivel mediu, pentru 

asigurarea unei utilizări corespunzătoare 

traficului preconizat. Benzi de alergare, 

biciclete eliptice, biciclete magnetice, aparate fitness etc. stau la dispoziţia celor interesaţi. 

Trasee turistice şi cicloturistice 

Din apropierea băilor de agrement porneşte şi traseul turistic marcat cu punct galben care conduce 

pe Vârful Şiclod (1028 m), având o lungime de 6 km, diferenţă de nivel de 550 m, timp de mers 

cca. 2 ore. Aceast face legătura cu traseul de creastă de odinioară a Dealurilor Târnavei Mici, 

marcat cu banda galbenă, lung de 26 km. Din satul Ocna de Sus a existat un tra seu turistic marcat 

cu bandă galbenă spre satul Becaş – Valea lui Pavel – satul Fântâna Brazilor – satul Sânced – valea 

Sânced – lacul de acumulare Zetea, având o lungime de 23 km cu cca. 8 ore de mers, diferenţă de 

nivel de 320 m. 
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Există trasee marcate de cicloturism pe linia Praid – Ocna de Sus – Arcio, Drumul Canionului de 

Sare, legându-se de Circuitul Corund la Arcio, iar de la Praid se va îndrepta spre Depresiunea 

Giurgeu Drumul vechi al Sării şi Drumul Sării spre Sângeorgiu de Mureş prin Sovata–Sărăţeni–

Vărgata–Călugăreni (61 km). 

Alte trasee turistice marcate pe teritoriul administrativ al comunei Praid sunt cele din zona de 

creastă a Munţilor Gurghiu, respectiv zona centrală cuprinzând aria pasului Bucin şi conul Saca– 

Tătarca (la limită cu teritoriul oraşului Sovata, comuna Joseni din Depresiunea Giurgeu), apoi 

Gurghiul Sudic cu zona pasul Bucin–Culmea Luminată–Vf. Fagul Mic – Poiana Iuharoş (la limită 

cu comuna Joseni şi Vărşag.  

Comuna Praid este un punct de interes şi pe traseul de pelerinaj Drumul Mariei, căci aici se 

termină etapa M01/54 Sărăţeni – Praid şi de aici pleacă spre depresiunea Gheorgheni prin Munţii 

Gurghiul Sudic etapa M01/55 Praid –pasul Bucin, continuat cu M01/56 pasul Bucin – Suseni. 

Există şi o variantă a acestuia M01/55a Praid – pasul Bucin prin valea Creanga Mică, care 

urmează să fie marcată cu M verde.  

 

Pârtii de schi 

În zona Bogdan, la 17 km de Praid la altitudinea de 1200–1300 m există pârtia de schi omologată 

Bucin-Bogdan, lungă de 800 m, cu diferenţă de nivel de 100 m, dotată cu teleschi cu discuri şi 

instalaţie de produs zăpadă artificială.  

Pârtia Havas Bucsin cu baza la altitudine de 1200 m, şi punctul de plecare de la altitudinea de 

1360 m are o lungime de aproape 1200 m şi este deservită de un teleschi cu discuri cu capacitate de 

270 persoane/oră, precum şi cu tunuri de zăpadă (omologată ca pârtie albastră adică de dificultate 

redusă, uşoară). În apropierea pasului Bucin pârtia albastră Bucin-Bujdoso are o lungime de 600 m, 

diferenţă de nivel de 100 m, fiind dotată cu teleschi cu bară T şi tun de zăpadă artificială.  

 

Cazare 

La Praid, cazarea persoanelor, celor veniţi pentru tratamente subterane se face mai ales la case de 

oaspeţi şi pensiuni, care sunt cuprinse într-o o reţea amplă. Aceste case rurale, cu un nivel de 

comfort şi calitatea serviciilor prestate echivalent cu 1-2 margarete, primesc turişti în orice sezon al 

anului. În afară de acestea, mai există şi vile particulare unde se pot caza chiar şi 2 – 3 familii. În 

complexul turistic hotelier de o stea al comunei Praid pot fi cazate 48 de persoane, iar casele de 

oaspeţi dispun de 2 – 4 camere. 

Praid a devenit un loc avantajos pentru dezvoltarea unui sector turistic cu perspective: agroturismul.  
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Ospitalitatea străveche, resursele naturale de o mare valoare, dar şi tradiţiile unice au înlesnit 

evoluţia turismului în localitate.  Comuna Praid este, cel puţin din perspectiva turismului balnear, un 

reper destul de important. 

Pe baza datelor obţinute din evidenţele Institutului Naţional de Statistică că la Praid apar 6 unităţi 

de cazare  în 1998, 34 unităţi în 1999 cu 615 locuri, revenind la doar 9 unităţi cu 148 locuri în 2000, 

crescând apoi treptat până la 58 unităţi cu 621 locuri în anul 2008, şi după o scădere a numărului de 

unităţi până la 34 unităţi cu 494 locuri, în 2011, se resimte iarăşi a creştere a numărului acestora 

până la 68 unităţi cu 897 locuri în 2012. 

Aşadar localitatea Praid se situează printre cele mai importante aşezări cu funcţii turistice din 

judeţul Harghita, nu numai datorită prezenţei salinei, ci şi datorită capacităţilor de cazare şi altor 

servicii. Cu cele 897 locuri de cazare existente Praidul este la locul 4 (10,5%) în clasamentul 

localităţilor din judeţ, 

Cele mai reprezentative unităţi de cazare din Praid aflate în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru 

Turism sunt hotelul Praid de 2 stele (22 camere/48 locuri), hostelul Ani** (18/54), pensiunile 

turistice Csatari** (14/37), Napsugar*** (11/34), La Izvor*** (15/30), Ibolya-Imola** (12/28), 

Iris** (10/27), Casa Piraţilor*** (10/24), Horvath**, Sobanya***, Malul Pârâului***, 

Medvehaz***, Praid****, Princess***, Sebelin*** şi So-haj*** cu 8-10 camere şi 20-23 locuri. 

Mai sunt 29 unităţi de 2-3 stele/flori, cu 4-7 camere şi 10-19 locuri. Alte 35 de unităţi clasificate ca 

pensiuni turistice au 2-3 camere şi 2–9 locuri. 

În ultimii ani se poate observa o creştere a gradului de ocupare a capacităţilor de cazare din comuna 

Praid. 

Fig. Nr. 42. Variaţia gradului de ocupare a capacităţilor de cazare între anii 2001-2012 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Studiu de potenţial turistic şi bază de date privind oferta turistică din microregiunea 

Sovidek-Hegyalja  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 123 

Structura bazei de cazare în comuna Praid este dominată de aşa-zisele pensiuni agroturistice, dar 

trebuie să accentuăm, că această imagine provenită din analiza datelor statistice nu reflectă întocmai 

realitatea din teren, deoarece numeroase unităţi clasificate ca pensiuni agroturistice sunt de fapt fie 

camere de închiriat în casele sătenilor, fie aşa-zise case cu cheie, fie unităţi asemănătoare cu cabane 

turistice.  

Pentru exploatarea eficientă a bazelor de cazare sunt indispensabile oferte de programe turistice 

locale, microregionale, mai ales dacă avem în vedere fidelizarea clienţilor, care şi-au petrecut deja 

câteva zile în zona studiată.  

O problemă aparte referitoare la posibilităţile de promovare ale serviciilor de cazare şi alimentaţie – 

mai ales cu cofinanţări europene– este faptul că există unităţi promovate deja prin paginile de 

internet ale comunelor sau ale unor firme de intermediere de rezervări, care nu figurează în baza de 

date mai recentă a Autorităţii Naţionale pentru Turism, dar nici în evidenţa INS nu apar atâtea 

unităţi câte sunt promovate prin diferite canale de comunicare. Acest lucru contravine prevederilor 

OG 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea turismului în România, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prescrie în mod clar că activităţile de primire a turiştilor se poate face 

doar în unităţi deţinătoare de certificat de clasificare. Pe de altă parte printre obligaţiile agenţilor 

economici care administrează structuri de primire turistice apare şi obligaţia raportării statistice 

conform prevederilor metodologiei INS. 

Fig. Nr. 43.Numărul teoretic al înnoptărilor în cazul diferitelor grade de ocupare a capacităţilor 
de cazare, la 365 zile (mii înnoptări) în comuna Praid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sursă: Studiu de potenţial turistic şi bază de date privind oferta turistică din microregiunea 
Sovidek-Hegyalja  
Structuri de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie turistică  

Unităţile de alimentaţie destinate turiştilor se confruntă şi ele cu problema sezonalităţii. Dacă nu 

există o cerere locală destul de ridicată pentru aceste servicii, unităţile pot fi gestionate mai eficient 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 124 

în regim sezonier. În general în zona rurală există câteva pensiuni şi moteluri cu spaţii pentru 

deservirea mesei sau chiar restaurante în incinta bazei de cazare, cum ar fi pensiunea Sebelin, 

pensiunea Praid, hotelul Praid, pensiunea Casa Piraţilor.  

În evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Turism apar la Praid 5 restaurante totalizând 368 locuri: 

Casa Piraţilor (trei stele, 100 locuri), Restaurant Csatari (trei stele, 90 locuri), Casa Telegdy (trei 

stele, 80 locuri), Restaurantul Sebelin (2 stele, 60 locuri) şi restaurantul Medvehaz (3 stele, 38 

locuri). La acestea se adaugă Pizzeria Praid (2 stele, 32 locuri) şi Barul de zi Brizo (1 stea, 48 

locuri). Desigur există şi alte unităţi de alimentaţie neclasificate încă, cum este şi noua unitate de tip 

restaurant subteran în cadrul salinei Praid.  

Reţelele de turism rural asigură deservirea mesei pentru turişti în casa gazdelor, meniul fiind 

pregătit oarecum în acord cu oaspeţi sau cu organizatorii excursiilor. Există şi modelul de cazare la 

diferite gazde şi luarea meselor la un loc comun, de obicei în incinta unităţilor deţinute de 

organizatorii reţelelor de turism rural sau exemplul cazare şi masă la gazde. 

Ofertele de servirea meselor se diferenţiază deci în funcţie de importanţa activităţii de primirea 

oaspeţilor, fie ca activitate principală sau secundară şi în funcţie de capitalul de relaţii al 

întreprinzătorilor cu firme touroperatoare.  

Promovarea ofertelor turistice din zonă se realizează prin situl 

https://www.szekelyszallas.hu/index.php?lang=hu. Pe lângă acest site funcţionează şi un birou de 

informaţii turistice în localitatea Praid. Biroul funcţionează cu ajutorul Asociaţiei Turistice a 

Ţinutului Sării. 

 

 

Infrastructura turistică culturală, sportivă şi de agreement 

Oferta de cazare este într-o continuă restructurare, deoarece activităţile turistice nu constituie 

activitate economică principală pentru toţi deţinătorii de unităţi de cazare. Pentru stoparea reducerii 

ofertelor de cazare (în speranţa ponderii mai ridicate în ocuparea forţei de muncă rurale) sunt 

necesare eforturi de dezvoltare a infrastructurii de agrement, prin care poate fi crescută atractivitatea 

microregiunii. Acest lucru presupune atât eforturi de investiţii, cât şi eforturi de organizare şi de 

promovare. În acest context centrele de informare turistică au rol de iniţiativă şi de colaborare cu 

întreprinderile mici şi mijlocii, organizaţii nonguvernamentale cu profil turistic, de mediu, culturale 

şi desigur cu autorităţile administraţie publice locale şi judeţene.  

La rândul lui Consiliul Judeţean Harghita în anul 2009 a elaborat Strategia de dezvoltare a 

turismului judeţului Harghita, în care sunt preconizate măsuri de susţinere a proiectelor de 

infrastructură turistică, dar şi de acţiuni de promovare. Pentru eficienţa strategiilor locale şi judeţene 

https://www.szekelyszallas.hu/index.php?lang=hu
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sunt necesare şi noi structuri organizatorice (asociaţii turistice), dar şi de personal specializat bine 

pregătit (agenţi de turism, ghizi locali şi specializaţi, animatori).  

În zona studiată Grupul de Acţiune Locală Sovidek-Hegyalja constituie un cadru organizatoric 

pentru stimularea parteneriatelor intercomunale-microregionale, prin elaborarea şi implementarea 

Planului de Dezvoltare Locală, precum şi prin lansarea unor apeluri pentru proiecte de finanţare. La 

nivel de localităţi sau chiar integrând mai multe localităţi există diferite asociaţii culturale, sociale, 

profesionale, cum este şi Asociaţia microregională Sovidek -Hegyalja sau Asociaţia Turistică a Ţinutului 

Sării, Custodia ariilor protejate din zona Corund–Praid etc. Toate acestea pot contribui la diversificarea 

ofertei turistice a zonei studiate, printr-o atitudine deshisă spre inovare şi adaptare a inovaţiilor. Desigur, 

acest lucru este posibil datorită existenţei unei coeziuni socio-economice minimale, care implică 

recunoaşterea eforturilor tuturor actorilor socio-culturali (ONG-uri), economici (IMM-uri) şi politici 

(autorităţi ai administraţiei publice locale şi judeţene). Infrastructura turistică nu se dezvoltă de la sine, 

ci datorită eforturilor de dezvoltare ale actorilor menţionaţi, o problemă acută însă este lipsa sau 

insuficienţa comunicării dintre aceşti actori, ceea ce poate întârzia manifestarea efectelor pozitive ale 

iniţiativelor locale asupra dezvoltării microregionale. 

 

Probleme identificate 

 Acţiunile integrate în vederea direcţionării iniţiativelor private în domeniul turistic încă nu sunt 

încă destul de dezvoltate; 

 Se constată existenţa unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu 

implicarea activă a populaţiei, dar această reţea necesită dezvoltare; 

 Nu există programe turistice sezonale complete şi integrate care ar include toate unităţile 

turistice din zonă; 
  Se constată lipsa unui parteneriat stabil între actorii implicaţi în activităţi economice din comuna  

Praid.  

 
Direcţii posibile de dezvoltare 
 Este nevoie de dezvoltarea agroturismului, ca alternativă pentru reorientarea unora dintre 

gospodării şi de obţinere a veniturilor suplimentare.  

 Este nevoie de idei, acţiuni şi proiecte inovative în domeniul turistic, în vederea diversificării 

activităţilor în acest segment. 

 Este nevoie de elaborarea unor programe turistice sezoniale complete, unice, integrate şi 

comune pentru toate unităţile turistice din zonă, este nevoie de formarea unui parteneriat între 

actorii implicaţi din microregiune.  
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 Este nevoie de coordonarea la nivel microregional a activităţilor de marketing şi promovare în 

vederea integrării tuturor operatorilor, obiectivelor, a programelor şi a lanţurilor de valori 

existente în zona comunei Praid, precum şi în vederea realizării unui „brand turistic” unic şi 

integrat la nivelul microregiunii.  

 
3. Agricultura 
Aşeazarea geografică a comunei, categoria terenurilor, fertilitatea acestora şi interesul locuitorilor 

determină o dezvoltare a agriculturii, mai ales în localităţile Ocna de Sus, Ocna de Jos, şi Becaş. 

Numărul exploataţiilor agricole conform Recensământului Agricol din 2010 era de 1410 şi 

suprafaţa agricolă utilizată în acest an era de 6017,67 hectare. După datele pe care le avem, 

dimensiunea medie a suprafeţelor împroprietărite este în jur de 4,27 ha. 

Din totalul de 1410 de exploataţii agricole 93 au dimensiune mai mică decât 0,1 ha, 457 de 

exploataţii au dimensiunea între 0,1-1 ha. În comuna Praid există 4 exploataţii cu peste 100 de 

hectare, o exploataţie între 50-100 ha şi 5 exploataţii între 20-50 ha. În comuna Praid primul loc 

ocupă cultura de porumb, urmat de grâu, secară, cartof, legume şi mai nou la plante tehnice. 

Tabel nr.29. Terenurile din comuna Praid după modul de folosinţă şi după forme de proprietate,  

2013 

Grupe de proprietari Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi Terenuri 
agricole total 

Proprietate privată total 1560 3313 3732 0 0 8605 
Proprietate privată a statului 1552 3312 3706 0 0 8507 
Proprietate pivată a UAT-urilor 0 0 0 0 0 0 
Proprietate a persoanelor juridice 0 0 0 0 0 0 
Proprietate a persoanelor fizice 13 578 10 0 0 601 
Proprietate cooperatistă 1539 2734 3696 0 0 7969 
Terenuri deţinute de străini 8 0 26 0 0 34 

Sursă: Primăria Praid 

Tabel nr.30.  Fondul funciar după categorii de folosinţă (ha) 

Modul de folosinţă  Forme de 
proprietate 

Anul 2013 

Arabilă Total 1560 
  Privată 1552 

Păşuni Total 3313 
  Privată 3312 

Fâneţe Total 3732 
  Privată 3706 

Sursă: Primăria Praid 
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Tabel nr.31.  Principalele culturi şi suprafeţele ocupate, 2010 
CULTURI SUPRAFAŢĂ (HA) 

Grâu 33,77 
Orz 25,87 
Porumb 22,48 
Alte cereale boabe 3,22 
Legume 0,40 
Cartofi 122,02 
Sfecla de zahăr 0,41 
Flori, plante ornamentale 0,05 
Plante nutreţ 1,68 
Culturi permanente 1,49 

Sursă: Recensământ agricol, 2010 

Fermieri la muncă-Ocna de Sus14 

 

 

 

 

 

 

 

Procesul de privatizare a terenurilor agricole, a generat în agricultura comunei Praid două 

dezavantaje structurale principale:  

1. Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură;  

2. Suprafeţe importante de teren în proprietatea prea multor agricultori care se apropie sau au trecut 

de vârsta pensionării, în special în cadrul exploataţiilor mai mici.  

Se constată, astfel o tendinţă de îmbătrânire a proprietăţilor de ferme. Majoritatea din suprafeţele 

deţinute de exploataţiile de semi-subzistenţă sunt conduse de persoane care au depăşit vârsta 

pensionării. Analizând structura de vârstă a managementului în cadrul exploataţiilor agricole 

individuale mai mari de 1 UDE, se constată că o pondere foarte mare de 65% o reprezintă şefii de 

exploataţii cu vârsta de 55 de ani şi peste, comparativ cu ponderea celor cu vârsta între 35 şi 55 de 

ani de 30% şi a tinerilor sub 35 de ani de numai 5%. 

 

 

 

                                                                 
14 Sursă: Paradi Kalman-Endre 
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Creşterea animalelor 

În comuna Praid datorită caracteristicilor de relief are o mare tradiţie creşterea de bovine, porcine şi 

păsări, precum şi creşterea oilor. La creşterea animalelor au fost folosite păşunile şi fâneţele precum 

şi o parte a terenurilor agricole cultivate cu porumb siloz, plante rădăcinoase, lucernă şi trifoi. După 

anul 1990 au fost înfiinţate mai multe microferme de creştere a porcilor cea mai are având un număr 

de maxim 50 capete. Agricultura practicată pe raza localităţii Praid are nevoie de mecanizare şi 

dezvoltare rapidă pentru a nu pierde competiţia cu cerinţele actuale. Bioagricultura nu prea se 

practică în comună cu toate că începe piaţa să ceară produse ecologice.  

 

Tabel nr.32. Efectivul de animale în comuna Praid 

Specificare (categorii de animale pe 
specii) 

Număr animale 

Bovine 813 
Porcine 783 
Ovine 4259 
Păsări 8787 
Albine 836 

Cabaline 337 
Iepuri 297 

Caprine 598 
Sursă: Recensământul agricol, 2010  

Densitatea bovinelor, în comuna Praid este de 9,44 capete/100 hectare teren agricol, mult mai mică 

decât cel la nivel naţional (23,2 capete/100 hectare de teren agricol).  

Densitatea medie a ovinelor este de 49,49 capete/100 ha teren agricol, mai scăzută decât media 

naţională (73 capete/100 ha teren agricol).  

Creşterea porcinelor are un rol mult mai scăzut, cu o densitate de 9,09 capete/100 ha teren agricol, 

nesemnificativ faţă de media pe ţară (83 capete/100 ha teren agricol). Acest lucru se explică și prin 

preţurile mici de desfacere existente, dar şi prin scăderea importanţei agriculturii în comuna Praid.  

În comuna Praid există şi  836 familii de albine.  
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 Valorificarea produselor apicole la marginea drumului15 

 

 
 
 
 
 
 

Principalele probleme identificate 
 
 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi diversificării produselor 

agricole; 

 Lipsa competitivităţii produselor agricole şi agro-alimentare locale; 

 Gradul redus de asociere a fermierilor; 

 Lipsa inovaţiei în domeniul agricol. 

Direcţii principale de acţiune 

  Programe de formare în domeniul agriculturii şi a prelucrării alimentelor;  

 Identificarea oportunităţilor de finanţare în domeniul agriculturii;  

 Creşterea competitivităţii produselor agricole; 

 Dezvoltarea agroturismului; 

 Iniţierea asocierii fermierilor.  

 
 
 

 

 

                                                                 
15 Sursă: Parajd i Kálmán-Endre 
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7. Protecţia şi conservarea mediului  
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I. Analiza stării mediului 

1. Caliitatea aerului 

În judeţul Harghita calitatea aerului înconjurător este influenţată într-o măsură moderată de emisiile 

din activităţile economico-sociale. Sursele antropice de emisie în atmosferă cu potenţial  

semnificativ sunt amplasate în municipiul Miercurea Ciuc, în timp ce în zone, precum Odorheiu-  

Secuiesc sursele de emisie antropice nu produc poluare semnificativă. 

O scurtă caracterizare a surselor fixe se prezintă astfel: 

A. Surse industriale: industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, producerea materialelor 

de construcţie; 

- industria energetică; 

- stocarea şi distribuţia carburanţilor; 

- utilizarea solvenţilor. 

În general, combustibilul utilizat este gazul natural (peste 98 %). Sursele de emisie în atmosferă din 

agricultură sunt reduse dar nu de neglijat. Depozitele de deşeuri reprezintă surse moderate de emisie 

a poluanţilor în atmosferă. 

B. Surse mobile: 

- traficul rutier care se desfăşoară în principal pe DN13A (E60), DN 13D şi care traversează 

localităţile urbane şi rurale ale judeţului Harghita. 

-  traficul feroviar.  

Emisii de substanţe ce pot provoca acidifierea în atmosferă, ca de exemplu, dioxidul de sulf (SO2) 

sau oxizii de azot (NOx), în special rezultaţi de la arderea combustibililor fosili, pot persista în aer 

câteva zile şi astfel pot fi transportaţi la sute de kilometri, unde devin prin conversie chimică, acizi 

(sulfuric sau nitric). Acest proces interferă cu ecosistemele, conducând la cunoscuta problematică a 

„acidifierii“. Începând cu anul de raportare 2012 colectarea datelor pentru realizarea raportului 

„Calitatea aerului în judeţul Harghita“ se menţine într-o tendinţă uşoară de îmbunătăţire. Începând 

cu anul 2006 s-au redus substanţial emisiile provenite din procesele industriale iar numărul de 

incidente de poluare este în scădere. Cu toate acestea, traficul rutier în creştere cauzează încă 

probleme locale de calitate a aerului. În judeţul Harghita. nu sunt probleme de poluare a aerului care 

să impună instituirea de măsuri speciale de gestionare a calităţii aerului pentru încadrarea în 

standardele de calitate conform legislaţiei în vigoare. Legislaţia naţională privind calitatea aerului 

identifică substanţele care au nevoie de control, din cauza efectelor acestora asupra oamenilor şi a 

mediului, aceste substanţe sunt oxizi de azot, ozonul, monoxidul de carbon, bioxidul de sulf, 

benzenul şi alţi compuşi organici volatili, particulele în suspensie (fracţiunea PM 10 şi fracţiunea 

PM 2,5), plumb, cadmiu, mercur, arsen, nichel.  
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Presiuni asupra stării de calitate a aerului 

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, 

apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu 

ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de 

tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un 

sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative. Procesul de privatizare a tuturor 

unităţilor de producţie industrială care s-a desfăşurat în anii '90, a fost însoţit de reducerea 

volumului producţiei şi a capacităţilor de producţie, precum şi de dispariţia unor ramuri industriale. 

Totuşi, judeţul Harghita. dispune de un potenţial de dezvoltare ridicat, determinat de aşezarea 

geografică centrală şi de condiţiile naturale variate şi prielnice unei ample dezvoltări economice. 

Industria se caracterizează în comuna Praid printr-o varietate destul de mare a ramurilor 

producătoare, cu specializări în: 

- agricultură  

- extracţia sării 

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului  

- produse de panificaţie 

Activitatea industrială are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanţi în aer, 

apă, sol prin generarea de deşeuri, prin consumul neraţional de energie. Industria este ramura cu 

ponderea cea mai mare în economia judeţului. După evenimentele din anul 1989, procesul de 

tranziţie caracteristic economiei judeţului s-a resimţit şi în sectorul industrial, care a trecut de la un 

sistem puternic centralizat la promovarea liberei iniţiative.  

2. Calitatea apei 

În comuna Praid calitatea apei este de nivel mediu, rezultatele analizelor arată valori sub cele 

maxime admise ale poluanţilor. Calitatea apei este mai ales afectată de activitatea de creştere a 

animalelor.  

Suprafeţe supuse inundării periodice: 

 O fâşie de teren aferent râului Târnava Mică spre DN13A, în extravilan 

 O fâşie de teren care se află pe ambele maluri ale pârâului Corund, în extravilan, între 

localităţile Praid, Ocna de Sus şi Ocna de Jos . 

3. Calitatea solului 

Calitatea solului în comuna Praid este afectată de activităţile de creştere a animalelor, mai ales în 

cazurile în care locuitorii nu respectă legislaţia în vigoare. Totodată lipsa canalizării se poate 

considera o sursă de poluare a solului.  

Suprafeţe care reprezintă potenţiale alunecări de teren: 
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 Zona de protecţie a Salinei Praid 

 Lângă zona caselor de vacanţă, grupate la km 6, aparţinând de localitatea Bucin, în 

extravilan.  

4. Poluare acustică  

Analizând ultimele rapoarte ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, nu s-a constatat 

depăşiri ale nivelului de zgomot.  

5. Modificări climatice 

Lipsa unor soluţii alternative de asigurare a încălzirii locuinţelor, a iluminatului public, precum şi 

menţinerea activității industriale fără implementarea de măsuri privind reducerea poluării vor face 

ca emisiile de gaze cu efect de seră să se mențină la nivelul actual sau să crească.  

6. Biodiversitate, patrimoniu cultural 

Trebuie să existe la nivelul comunei Praid o viziune strategică de ansamblu care va permite 

extinderea activităţilor antropice neafectând diversitatea biologică şi funcţionalitatea acestor 

sisteme.  În condiţiile neimplementării măsurilor propuse, defrişările ilegale, braconajul, păşunatul 

intensiv, turismul neorganizat vor continua să contribuie la degradarea ecosistemelor, distrugerea 

habitatelor şi chiar dispariţia unor specii de flora şi fauna. 

7. Sănătatea populaţiei 

Trebuie menţinute eforturile actuale pentru dotarea edilitară a localităţilor, de sistare continuă a 

activităţilor neconforme de gestiune a deşeurilor şi de reducere a poluării din industrie, ceea ce va 

permite o reducere a riscurilor asupra sănătăţii umane.  

8. Riscuri naturale 

Conform Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Zone de risc natural, 

comuna Praid este pe lista UAT-urilor cu risc de inundaţii pe torenţi şi există în comună un nivel 

mediu de alunecare de teren primară.  

9. Conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale  

Asigurarea surselor energetice va continua să se facă preponderent din resurse neregenerabile. 

Trebuie să existe la nivelul comunei Praid o politică privind economisirea şi conservarea energiei şi 

utilizarea resurselor regenerabile.  

10. Peisajul şi moştenirea culturală  

Trebuie să existe o viziune strategică de dezvoltare care va contribui la eliminarea degradării 

peisajului rural şi a zonelor de interes cultural, peisagistic sau de agrement, la eliminarea 

abandonării terenurilor agricole, a defrişărilor necontrolate.  

11. Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de mediu 
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Trebuie să existe la nivelul comunei un program de informare şi sensibilizare a populaţiei va face în 

continuare ca aceasta să fie în egală măsură expusă direct riscurilor legate de poluare, dar şi să 

reprezinte un factor important de presiune asupra mediului înconjurător.  

 

II. Dezvoltare durabilă 

În anul 1987, Comisia Brundtland, a creat un document intitulat „Viitorul nostru comun”, unde se 

precizează:  

„Dezvoltarea durabilă este un proces al schimbării, în care se exploatează resursele, se alege 

direcţia de investiţie, se orientează tehnologiile de dezvoltare şi în care instituţiile au acţiuni 

convergente, sporind un viitor potenţial pentru nevoile şi dorinţele umane”.  

Pe plan internaţional este recunoscută oficial necesitatea de a integra dezvoltarea economică şi protecţia 

mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa, în continuă creştere, a dreptului 

internaţional al mediului, ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile.  

În urma conferinţei au rezultat Declaraţia de la Rio, care conţine 27 de principii şi Agenda 21, care 

constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu începere din secolul al XXI- lea.  

Cele 40 de capitole ale Agendei 21 şi cele 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio au definit  

dezvoltarea durabilă ca fiind “dezvoltarea care îndeplineşte necesiăţile generaţiei prezente, fără a  

compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”. 

Raportul mondial al dezvoltării Umane (1996), elaborat sub egida Programului Naţiunilor Unite 

pentru dezvoltare (PNUD), sintetizează patru componente esenţiale ale paradigmei dezvoltare 

durabilă:  

a) Productivitatea - populaţia trebuie să-şi sporească productivitatea şi să participe deplin la 

procesul de generarea veniturilor, creşterea economică reprezentând un subsistem al modelelor de 

dezvoltare umană;  

b) Echitatea - populaţia trebuie să aibă acces echitabil la opţiuni;  

c) Durabilitatea - accesul la opţiuni trebuie asigurat nu numai pentru generaţiile prezente, ci şi 

pentru generaţiile viitoare. Toate formele de capital- fizic, uman şi mediu - trebuie reîntregite;  

d) Imputernicirea - omul trebuie să participe deplin la deciziile şi la procesele care-i modifică viaţa. 

Pentru realizarea condiţiilor compatibilitate a celor patru cerinţe, strategia dezvoltării durabile 

include, ca un element esenţial, simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni.  

Se poate afirma că, conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare 

economică în cadrul căreia se urmăreşte ca satisfacerea cerinţelor prezente, de consum, să nu 

compromită sau să prejudicieze pe cele ale generaţiilor viitoare. Preocupările tot mai accentuate 
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privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de probleme cu care 

se confruntă, în prezent omenirea, şi anume: sărăcia în mijlocul belşugului; degradarea mediului 

înconjurator, extinderea necontrolată a urbanizării; nesiguranţa ocupării unui loc de muncă; 

înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiţionale; inflaţia, şomajul, crize monetare, 

economice şi geografice etc.  

Strategia de dezvoltare  locală a comunei Praid este un document pe termen lung, realizat prin efortul 

participativ al administraţiei publice, instituţiilor şi societăţii civile, mediului de afaceri, într-un cuvânt, 

comunitatea locală. 

Planul Local de Acţiune reprezintă planificarea reală pe termen mediu şi lung în vederea îndeplinirii 

obiectivelor prevăzute în strategia locală. Măsurile respective se concretizează prin acţiuni, 

programe şi proiecte, cu specificarea resurselor, rezultatelor şi planificarea în timp.  

Portofoliul de Proiecte Prioritare cuprinde acele programe şi proiecte care răspund la problemele 

comunităţii locale, şi care pot conţine indicatorii de implementare, ce urmează a fi realizaţi în 

viitorul apropiat. 

La elaborarea prezentei strategii s-a ţinut cont de principiile dezvoltării durabile şi acest document 

complex oferă viziunea şi drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a crea „o lume mai 

bună“. Este un document de lucru flexibil şi dinamic elaborat printr-un proces participativ al 

comunităţii locale în concordanţă cu priorităţile UE, naţionale şi cele regionale. Aici comunitatea 

locală îşi regăseşte aspiraţiile, dorinţele şi eforturile în transformarea comunei în cel mai dorit loc în 

care oricine ar dori să trăiască o viaţă sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă şi 

respect pentru viitorul generaţiilor următoare. Materialele, energia, chiar şi mediul înconjurător nu 

stau în cantităţi infinite la dispoziţia noastră, trebuie să ne folosim de ele cu prudenţă. Este 

indispensabilă educarea şi formarea modului de a privi mediul în aşa fel încât atât populaţia cât şi 

agenţii economici să ajute la: 

 conervarea forţelor de energie neregenerabilă; 

 tehnologiile economice în ceea ce priveşte energia;  

 reducerea şi combaterea poluării mediului;  

 folosirea surselor de energie regenerabilă.  

Una dintre sarcinile principale este conservarea mediului ce are efect asupra modului de viaţă şi a  

valorilor naturale.  
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Direcţii posibile de acţiune 
 Existenţa unei strategii pentru scăderea substanţelor poluante ale aerului, apelor şi a solului;  

 Soluţii alternative de încălzire şi de iluminare; 

 Dotarea edilitară a localităţii;  

 Sensibilizarea populaţiei privind protecţia mediului; 

 Implementarea  unor proiecte privind promovarea valorilor sustenabile, precum: cooperare, 

solidaritate, creativitate, filantropie, participare socială etc.  

 Implementarea unor proiecte mici privind crearea unor parcuri tematice în centrul 

localităţilor, precum şi a unor spaţii verzi multifuncţionale, în vederea îmbunătăţirii imaginii 

localităţilor, dar şi în vederea creării unor modele pentru locuitori.  
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Partea a III.-a Analiza SWOT
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1. Analiza potenţialului comunei 
În cursul sondajului de opinie, li s-a oferit locuitorilor comunei Praid posibilitatea de a-şi expune 

părerea atât despre situaţia actuală a comunei Praid, cât şi despre aşteptările lor privind viitorul. 

Referitor la situaţia actuală a comunei Praid s-a încercat identificarea punctelor tari şi a punctelor 

slabe ale localităţilor, şi localnicii au avut ocazia de a-şi exprima părerea despre cum ar dori ei să arate 

localitatea peste 6 ani.  

Analiza SWOT (puncte forte, puncte slabe, opor tunităţi, ameninţări) se bazează pe de o parte pe 

opiniile relevate în cursul sondajului, pe de altă parte pe rezultatele activităţii grupului comunităţii 

locale, precum şi pe factorii identificaţi în cursul activităţii de planificare. Punctele tari şi 

oportunităţile identificate reprezintă resursele strategice comune care vor fi valorificate în urmărirea 

obiectivelor strategice, iar acestea depind în mare măsură de punctele slabe interne şi ameninţările 

externe existente. 

Participanţii sesiunilor în grup au fost aleşi în aşa fel încât să fie reprezentate mai multe sectoare ale 

economiei (agricultură, sănătate, educaţie, cultură, mediul de afaceri, tineri etc.) pentru a obţine o 

imagine de ansamblu asupra necesităţilor comunei, însumând părerile localnicilor cu privire la stadiul 

de dezvoltare al domeniilor majore din comunitate. 

 La elaborarea analizei SWOT a comunei Praid am considerat următoarele domenii conform 

capitolelor  prezentate: 

1. Cadru general 

2. Demografie şi forţa de muncă 

3. Terenuri şi locuinţe 

4. Infrastructură 

5. Servicii sociale, servicii de sănătate, învăţământ, cultură şi sport 

6. Dezvoltare economică 

7. Protecţia şi conservarea mediului 
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1. Cadru general 

Puncte tari Puncte slabe 

 Traversarea comunei Praid de rute de 

transport rutier (DN 13A, DN13D);  

 Salina Praid ; 

 Demararea unor proiecte de dezvoltare 

a infrastructurii rutiere şi tehnico-

edilitare;  

 Existenţa unor resurse naturale, spaţii 

întinse de păduri şi păşuni; 

 Existenţa unor programe culturale   

tradiţionale; 

 Climă şi tipuri de sol favorabile 

diversificării activităţilor agricole; 

 Nr. destul de mare de organizaţii civile; 

 Existenţa Asociaţiei Turistice Ţinutul 

Sării. 

 Atropizare reliefului şi diminuarea 

spaţiilor verzi prin dezvoltarea 

sectorului imobiliar;  

 Inexistenţa unor utilităţi în satele 

aparţinătoare comunei Praid; 

 Lipsa unor amenajări de petrecere a 

timpului liber; 

 Lipsa fondurilor pentru investiţii de 

reabilitare şi restaurare a monumentelor 

istorice sau a obiectivelor arhitecturale 

de interes turistic; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Traversarea comunei de rute de 

transport rutier; 

 Surse de finanţare pentru dezvoltarea 

infrastructurii rutiere şi tehnico-

edilitare;  

 Existenţa Asociaţiei Microregionale 

Sovidek-Hegyalja; 

 

 Dezvoltarea amenajărilor într-un ritm 

mai slab.  

 Dezvoltarea imobiliară haotică poate 

avea un impact puternic asupra unei 

dezvoltări rurale tradiţionale 

armonioase;  

 Încetinirea/neimplementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei; 

 Efectele industrializării şi a globalizării 

pătrund din ce în ce mai adânc în 

teritoriul comunei în detrimentul 

culturii populare, a tradiţiilor şi a 

obiceiurilor locale, şi în mod indirect în 

defavoarea dezvoltării turismului rural; 
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2. Demografia şi forţa de muncă 

Puncte tari Puncte slabe 

 Densitatea scăzută a populaţiei pe teritoriul 

comunei ( 36,11 locuitori/km2); 

 Scăderea numărului şomerilor (48 de 

şomeri în anul 2010 şi 23 şomeri în anul 

2013); 

 Echilibru în împărţirea populaţiei pe sexe: 

50,21% persoane de sex feminin şi 49,79% 

persoane de sex masculin;  

 Diversitatea religioasă: religie reformată 

(66,21%), religie romano-catolică (21,17%), 

martorii lui Iehova (4,06%), ortodocşi (0,7 %) 

şi de altă religie (2,8 %) 

 Forţă de muncă bine reprezentată la nivelul 

segmentării populaţiei pe grupe de vârstă; 

 Forţă de muncă disponibilă; 

 Rata de natalitate mai mare (11,4‰ faţă de 

nivelul naţional de 10,5‰); 

 Numărul populaţiei de peste 60 de ani 

relativ mic: aceasta reprezintă un procent 

de 22,71% din populaţia totală a comunei; 

 Scăderea numerică a populaţiei stabile; 

 Soldul natural negativ; 

 Rata mortalităţii ridicată (11,7‰); 

 Lipsa sau eficienţa scăzută a 

programelor de formare în domeniul 

agricol şi agro-alimentar; 

 Lipsă de cunoştinţe în ceea ce priveşte 

creşterea competitivităţii şi diversificării 

produselor şi activităţilor din agricultură şi 

silvicultură; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Apropierea de oraşe creşte oportunităţile 

oferite pe piaţa muncii pentru locuitori;  

 Atractivitatea zonei pentru turişti, care pot 

genera locuri de muncă;  

 Proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

pentru creşterea accesibilităţii zonei;  

 Posibilitatea finanţării proiectelor de 

infrastructură din fonduri nerambursabile;  

 Criza economică şi financiară de la nivel 

naţional ce are impact asupra dezvoltării 

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  

 Subfinanţarea sistemului de învăţământ şi 

astfel scăderea calităţii actului educaţional 

va determina scăderea numărului 

persoanelor cu studii medii şi superioare;  
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3. Terenuri şi locuinţe 

Puncte tari Puncte slabe 

 Dezvoltarea numărului de locuinţe  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, 

prin dezvoltarea noilor proiecte; 

 Păstrarea aspectului tradiţional al 

comunei; 

 Implicarea autorităţilor în rezolvarea 

problemelor de echipare edilitară; 

 Serviciu de transport destul de bine 

dezvoltat; 

 Spaţii verzi insuficiente; 

 Punerea în posesie a terenurilor; 

 Construirea unor clădiri nepotrivite  cu 

aspectul localităţii; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Apropierea de oraşe creşte 

oportunităţile oferite pe piaţa muncii 

pentru locuitorii comunei; 

 Atractivitatea zonei pentru turişti, care 

pot genera noi locuri de muncă;  

 Proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

pentru creşterea accesibilităţii zonei;  

 Posibilitatea finanţării proiectelor de 

infrastructură din fonduri 

nerambursabile; 

 Dezvoltare imobiliară haotică 

 Încetinirea implementării proiectelor de 

dezvoltare; 

 Criza economică poate genera stoparea 

unor proiecte imobiliare; 

 
 
 

4. Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

 Implicarea autorităţilor în rezolvarea 

problemelor de echipare edilitară; 

 Acces facil la infrastructura feroviară şi 

aeriană (65 km acces aerian);  

 Sistem de distribuţie a energiei electrice 

bine dezvoltat (grad de acoperire 95%); 

 Drumuri neasfaltate; 

 Lipsa unui sistem de alimentare 

centralizate cu apă la 25% dintre 

gospodării; 

 Lipsa canalizării în unele localităţi ale 

comunei; 
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 Reţea de iluminat public 

corespunzător ; 

 Acoperire relativ bună a zonei cu reţea 

de telefonie fixă şi mobilă 90%; 

 Drumuri silvice, căi de acces spre 

ferme în condiţii nefavorabile; 

Oportunităţi Ameninţări 

 Posibilitatea finanţării proiectelor de 

infrastructură din fonduri 

nerambursabile europene prin 

Programul Operaţional Regional, prin 

PNDR şi prin alte programe de 

finanţare; 

 

 Adâncirea actualei crize economice 

poate genera reducerea surselor proprii 

de venituri şi implicit reducerea 

sumelor alocate investiţiilor în 

infrastructură; 

 Posibile dificultăţi în asigurarea 

cofinanţării unor proiecte majore de 

reabilitare a infrastructurii şi reţelelor 

edilitare.  

 
 
 
 

5. Servicii publice 

Puncte tari Puncte slabe 

Asistenţa socială 

 Existenţa serviciilor oferite prin Caritas; 

  Existenţa Centrelor de copii în Ocna de 

Sus şi Praid; 

Învaţamânt şi cultură 

 Existenţa unei reţele de unităţi de 

învăţământ;  

 Existenţa unei săli de sport modern; 

 Organizarea de evenimente cultural- 

artistice periodice;   

 Funcţionarea Caselor de Cultură are un 

rol important în organizarea acţiunilor 

cultural-artistice, educative, de 

informare şi de divertisment; 

Asistenţa socială 

 Servicii comunitare nedezvoltate suficient 

pentru persoanele vârstnice/cu handicap, 

etc. 

 Inexistenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care 

activează în domeniul social; 

 Prezenţa mare a grupurilor vulnerabile; 

Servicii publice 

 Pregătirea şi specializare câteodată 

insuficientă a resurselor umane din 

instituţiile publice; 

Învăţământ şi cultură  

 Unităţile de învăţământ nu sunt dotate 

corespunzător; 
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 Existenţa şi funcţionarea bibliotecii;  

Sănătate  

 Existenţa şi funcţionarea 

corespunzătoare a dispensarelor, 

farmaciilor; 

 Existenţa stomatologiilor ; 

 Creşterea ratei abandonului şcolar,  

 Insuficiente organizaţii civile preocupate 

de învăţământ şi cultură; 

 Lipsa programului prelungit la grădiniţă şi 

la şcoală; 

 Necorelarea ofertei educaţionale cu 

nevoile de pe piaţa muncii; 

 Subfinanţarea unităţilor de învăţământ.  

Sănătate  

 Lipsa unor programe de promovare a 

sănătăţii. 

 Nr. mare de locuitor/medic. 

Oportunităţi Ameninţări 

Asistenţa socială 

 Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat 

cu organizaţiile non-guvernamentale;  

 Accesarea fondurilor europene şi a 

programelor naţionale în domeniul 

asistenţei sociale;  

 Existenţa cadrului legislativ ce creează 

facilităţi pentru mediul economic ce 

angajează persoane din grupurile 

vulnerabile în vederea integrării 

acestora în societate;   

 Posibilitatea dezvoltării de parteneriate 

între APL şi sectorul non-

guvernamental;  

Servicii publice 

 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat 

cu societatea civilă pentru sprijinirea şi 

îmbunătăţirea serviciilor publice;  

 Informatizarea furnizării serviciilor 

Învăţământ şi cultură  

 Subfinanţarea sistemului de învăţământ 

românesc;  

 Lipsa condiţiilor atractive pentru 

cadrele didactice tinere (salarizare, 

locuinţe);  

 Lipsa de interes a cetăţenilor faţă de 

cultură;  

 Insuficienţa fondurilor alocate pentru 

instituţiile culturale şi investiţiile în 

acest domeniu;  

Sănătate  

 Subfinanţarea sistemului medical; 

 Scăderea calităţii serviciilor medicale la 

nivel naţional;  

 Scăderea gradului de atractivitate a 

sistemului public de sănătate pentru 

tinerii medici;  

 Amploarea fenomenului migratoriu în 
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publice;  

 Accesarea fondurilor nerambursabile 

destinate îmbunătăţirii serviciilor 

publice;  

 Specializarea resurselor umane 

cuprinse în instituţiile furnizoare de 

servicii publice;  

Învăţământ şi cultură  

 Dezvoltarea activităţilor educative care 

să stimuleze înclinaţia spre cultură a 

populaţiei tinere;  

 Mijloacele tehnice actuale pot fi 

folosite pentru îmbunătăţirea procesului 

didactic şi auto-didactic, prin 

ameliorarea modului de prezentare, 

reducerea timpului de 

transmitere/asimilare a informaţiilor, 

îmbunătăţirea comunicării dintre 

profesor/instituţie şi elev, sporirea 

numărului de surse de informare şi 

documentare;  

 Dezvoltarea activităţilor educative care 

să stimuleze înclinaţia spre cultură a 

populaţiei tinere;  

 Existenţa fondurilor europene 

direcţionate spre perfecţionarea actului 

didactic;  

 Existenţa fondurilor europene 

disponibile pentru reabilitarea clădirilor 

instituţiilor de învăţământ şi dotarea 

corespunzătoare a acestora;  

 Programele şcolare internaţionale care 

permit şcolilor locale să stabilească 

rândul personalului medico-sanitar spre 

statele Uniunii Europene; 

 Politica de salarizare în domeniul 

sănătăţii slab motivantă; 
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parteneriate cu instituţii de învăţământ 

din străinătate; 

Sănătate  

 Accesarea de fonduri europene 

destinate reabilitării, modernizării sau 

echipării infrastructurii serviciilor de 

sănătate;  

 Dezvoltarea mediului privat medico-

sanitar (dezvoltarea cabinetelor 

medicale); 

 
 
 
 

6. Dezvoltare economică 

Puncte tari Puncte slabe 

 Creşterea numărului de agenţi 

economici la nivelul comunei; 

 Implicarea autorităţilor publice în 

sprijinirea activităţilor economice; 

 Infrastructura feroviară avantajoasă 

pentru transportul de mărfuri;  

 Accesibilitatea facilă a comunei din 

punct de vedere rutier, feroviar; 

 Existenţa unor resurse naturale; 
 
Turism 

 Potenţial turistic ridicat utilizabil pe tot 

parcursul anului datorat salinei, ştrandului şi 

recent complexului balnear; 

 Potenţial turistic datorat peisajului 

diversificat, tradiţiilor, monumentelor  

arhitecturale şi istorice;   

 Numărul mare de agenţi economici în 

domeniul turistic; 

 Inexistenţa sau dezvoltarea insuficientă 

a reţelelor de utilităţi în unele localităţi; 

 Lipsa structurilor de sprijin a afacerilor; 

Turism 

 Promovarea insuficientă a imaginii 

comunei; 

 Activităţile de marketing nu sunt 

suficiente; 

 Prezenţa slabă a activităţilor 

meşteşugăreşti şi de artizanat tradiţionale,  

desfăşurate în cadrul unor întreprinderi 

mici;  

 Lipsa inovaţiei la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

  Lipsa programelor de sprijin pentru 

întreprinderi start-up;  

Agricultura 

 Lipsa inovaţiei în domeniul agricol sau 
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 Valori arhitecturale specifice comunei-  

clădiri, case,  monumete istorice cu valoare 

arhitecturală deosebită; 

 Valori imateriale locale specifice; 

 Ospitalitatea locuitorilor; 

 Intenţiile ferme ale membrilor 

comunităţii în vederea iniţierii de 

mici afaceri în domeniul turistic; 

a valorificării cunoştinţelor moderne în 

acest domeniu; 

 Scăderea efectivului de animale; 

 Fragmentarea excesivă a proprietăţii în 

agricultură;  

 Suprafeţe mari de terenuri fără titlu de 

proprietate; 

  Grad redus de asociere a fermierilor; 

  Numărul mare al exploataţiilor de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă; 

 Numărul redus al exploataţiilor 

comerciale; 

 Slaba dezvoltare a activităţii de 

marketing în domeniul agroalimentar; 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Programele naţionale de sprijin pentru 

IMM-uri; 

 Programele europene de finanţare 

pentru mediul economic şi pentru 

creşterea competitivităţii; 

 Dezvoltarea comunicării între 

reprezentanţii mediului de afaceri şi 

reprezentanţii autorităţilor publice 

locale; 

 Dezvoltarea unor platforme logistice; 

 Posibilitatea de a atrage noi investiţii 

datorită apropierii oraşelor Odorheiu-

Secuiesc,  Sovata şi Tg. Mureş; 

 Crearea unei societăţi în care valorile 

imateriale ca obiceiurile populare, 

tradiţiile, cultura populară, 

 Impactul crizei economice asupra 

mediului de afaceri din România;  

 Modificări ale legislaţiei privitoare la 

activitatea agenţilor economici 

neavantajoase pentru impulsionarea 

activităţii economice;  

 Încetinirea/neimplementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei; 

 Capacitatea limitată a mediului de 

afaceri de a accesa, cofinanţa proiectele 

finanţate din fonduri europene; 

 Orientarea turiştilor români către 

destinaţiile străine; 

 Capacitatea insuficientă de absorbţie a 

fondurilor europene destinate 

dezvoltării turistice a autorităţilor 
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meşteşugurile străvechi să reprezinte o 

valoare adăugată a comunei; 

 Oportunitatea înfiinţării unor muzee, 

centre multifuncţionale pentru 

înfiinţarea de ateliere pentru 

promovarea meşteşugurilor 

tradiţionale şi a istoriei comunei; 

publice şi a mediului de afaceri;  

   Lipsa totală a întreprinderilor în 

domeniul dezvoltării cercetării şi a 

transferului de tehnologie; 

   Lipsa serviciilor de consiliere de 

specialitate pentru întreprinderi; 

  Cooperare foarte slabă între cercetarea 

universitară şi sectorul economic; 

  Lipsa de competenţă a 

întreprinzătorilor în ceea ce priveşte 

dezvoltarea micro- întreprinderilor; 

 
 
 
 
 
 

7.  Protecţia şi conservarea mediului 
Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa unui plan de management 

de gestionare a deşeurilor la nivel 

judeţean; 

 Există un program de colectare 

selectivă a deşeurilor de hârtie, carton şi 

PET-uri; 

 Există operatori de protecţia 

mediului în judeţ; 

 Poluarea din cauza activităţii 

agricole şi industriale; 

 Poluare din cauza traficului; 

 Poluare din cauza turismului 

neorganizat; 

 Lipsa unor proiecte ecologice la 

nivelul comunităţii locale; 

 Lipsa promovării voluntariatului 

referitor la protecţia mediului înconjurător; 

 Fonduri insuficiente alocate pentru 

protecţia mediului; 

 Lipsa desăvârşită a investiţiilor pentru 

protecţia mediului în cadrul întreprinderilor;  

Oportunităţi Ameninţări 

 Implicarea populaţiei  în activităţile de  Schimbări climatice globale pot duce la 
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educaţie ecologică; 

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

protecţiei mediului;  

 Fonduri disponibile  din surse europene 

sau naţionale pentru susţinerea proiectelor 

de mediu; 

    Introducerea surselor regenerabile de   

energie; 

    Oportunitatea sprijinirii creării unor 

parteneriate între ONG-urile care 

derulează proiecte privind conservarea 

biodiversităţii sau promovarea valorilor 

imateriale locale şi administraţia publică 

locală în vederea implementării unor 

proiecte integrate de reabilitare  inovativă 

a satelor 

  Investiţii în sisteme de producere şi 

furnizare de energie din surse regenerabile 

pentru instituţiile publice; 

alunecări de teren; 

 Degradarea cadrului natural (flora şi 

fauna) în cazul dezvoltării necontrolate a 

turismului; 

 Potenţial de poluare accidentală cu 

privire la evacuarea apelor uzate; 
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Partea a IV.-a Strategia de dezvoltare 
 

1. Arborele problemelor şi obiectivelor 
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Diagnoza şi identificarea categoriei de abordare strategică 
Caracteristici pozitive:  

Existenţa unui potenţial economic.  

Comuna Praid deţine câteva atuuri economice care îl disting: salina din localitatea Praid, ştrandul, 

complexul balnear, zone care fac parte din Natura 2000, implicarea autorităţilor publice în 

sprijinirea activităţilor economice, infrastructură rutieră avantajoasă pentru transportul de mărfuri, 

cadru natural deosebit, varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de 

turism şi din care rezultă diversificarea activităţilor agricole, condiţii favorabile pentru dezvoltarea 

diferitelor forme de turism. În comună există tradiţie în anumite meşteşuguri artizanale.  

 

Poziţionarea geografică strategică şi accesibilitate ridicată  

Comuna Praid beneficiază de o accesibilitatea din punct de vedere rutier, feroviar şi aerian; este 

traversat de rute importante de transport rutier: DN13A; DN 13D, este situată la 65 km de oraşul 

Tg. Mureş şi la 6 km de Sovata. 

 

Existenţa unui potenţial crescut în domeniul locuirii  

Comuna dispune de importante terenuri pentru dezvoltare. Suprafaţa locuibilă medie este 

corespunzătoare (35,20 mp/locuinţă). Comuna Praid este racordată la reţea de apă potabilă în 

procent de 75%. Poluarea mediului este medie, accesul la infrastructuri de comerţ este 

corespunzător. În comună există proiecte imobiliare, au avut loc îmbunătăţiri ale condiţ iilor de 

locuire, prin dezvoltarea noilor proiecte. Autorităţile locale s-au implicat în rezolvarea problemelor 

de echipare edilitară. 

 

Potenţial demografic  

Există echilibru în împărţirea populaţiei pe sexe: 50,21% persoane de sex feminin şi 49,79% 

persoane de sex masculin. Diversitatea religioasă: 66,21% reformaţi, 21,17% romano-catolici, restul 

populaţiei este de altă religie, atei sau fără religie (%). Comuna este caracterizată şi de diversitate 

culturală: 91,67% maghiari,  0,05% români, 2,64% romi. Numărul şomerilor este în scădere, există 

forţă de muncă disponibilă în comună. Datele statistice arată o scădere a numărului şomerilor, şi 

există un număr redus de şomeri.  

Servicii de sănătate 

Existenţa serviciilor sociale, a dispensarelor medicale şi a farmaciilor pot fi considerate puncte tari 

pentru comună. 
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Caracteristici negative:  

Demografie şi forţa de muncă 

Rata natalităţii a avut evoluţii negative în ultimii ani. Rata mortalităţii este mai mare decât cel la 

nivel judeţean (11,7‰ în Comuna Praid, 10,4‰ la nivelul judeţului Harghita. în anul 2013), gradul 

de îmbătrânire, rata de dependenţă demografică au valori mai mari decât la nivel judeţean sau 

naţional. Calificarea forţei de muncă disponibilă nu corespunde totdeauna cererilor pieţei de muncă. 

În comună există şomeri neînregistraţi.  

Calitatea relativ scăzută a serviciilor.  

Deşi existente, serviciile de alimentare cu apă, canalizare nu sunt satisfăcătoare şi necesită investiţii 

importante în continuare.  

Serviciile comunitare sunt insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru 

victime ale violenţei domestice etc..  

Nu există asociaţii sau fundaţii care activează în domeniul social. Suprafaţa spaţiilor verzi existente 

raportată la numărul de locuitori este scăzută. Se constată lipsa unor locuri amenajate pentru 

petrecerea timpului liber. 

Economie  

Se constată lipsa sau eficienţa scăzută a programelor de formare în domeniul dezvoltării afacerilor. 

În ultimele decenii s-a intensificat migrarea forţei de muncă bine pregătite în străinătate sau spre  

zone mai dezvoltate. 

Lipseşte inovaţia în domeniul agricol şi valorificarea cunoştinţelor moderne în acest domeniu. În 

ultimele decenii a avut loc dispariţia sau scăderea cantităţii culturilor tradiţionale, specifice 

microregiunii (ex. nr. de animale). 

Numărul femeilor întreprinzători sau manageri în cadrul întreprinderilor din comună este redus, nu 

există structuri şi programe care ar încuraja afacerile orientate spre piaţă. Nu există locuri de muncă 

pentru persoane din categorii vulnerabile. 

Turism 

Avantajele existente în domeniul turismului nu sunt valorificate în totalitate. Se constată lipsa unui 

program turistic complex pentru comună şi dezvoltarea insuficientă a activităţilor de marketing 

turistic, sunt reduse elementele de informare şi de publicitate.  

 

Mediul înconjurător 

Poluarea se datorează mai ales activităţiilor agricole, industriei prelucrătoare, turismului neorganizat 

şi traficului în comuna Praid. Se constată lipsa unor proiecte ecologice la nivelul comunităţii locale, 

lipsa promovării voluntariatului referitor la protecţia mediului înconjurător.  
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Direcţii posibile de acţiune 
 Dezvoltarea comunei nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi 

capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe 

operaţionale;  

 Comuna Praid deţine un potenţial deosebit în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, mai 

ales în domeniul turismului;  

 Creşterea calităţii vieţii în comuna Praid este un element strategic indispensabil dezvoltării 

viitoare a comunei;  

 Succesul strategiei depinde de capacitatea administraţiei publice locale de a coopera cu 

mediul privat şi comunitatea, de a implementa proiectele, de a le monitoriza, evalua şi de a 

le corecta în timp.  
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Elemente din arborele problemelor 

 

1. Stagnarea economiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Potenţial turistic 
neexploatat 
 

 
Turism verde 
neexploatat 

Lipsă trasee piste de biciclete 

Lipsă trasee turistice în 
anumite zone 

 
Potenţial cultural 
neexploatat  
 

Lipsa unui program cultural 
complex 

Lipsa cluburilor, centrelor de 
recreere 

 
Marketing turistic slab   
dezvoltat 

Lipsa unui centru de informare 
turistică 

Necorelarea anumitor oferte 
turistice 

1.2. Sector  de producţie slab 
dezvoltat 
 

Lipsă de muncitori 
calificaţi 

Lipsa programelor de formare 

Spirit antreprenorial 
slab dezvoltat  

Lipsa programelor de formare 

1.3. Agricultură slab 
dezvoltată 

Lipsă grupuri de 
producă 
tori 

Lipsa programelor de formare 

Producţie necorelată cu 
cerinţe 

Lipsa programelor de formare, 
informare 

Potenţial agroturistic 
neexploatat 

Lipsa programelor de formare 
 

2.  Infrastructură fizică slab dezvoltată 

 
 
 
2.1. Reţea de utilităţi publice 
insuficient dezvoltată 
 

Alimentare cu apă potabilă nesatisfăcătoare 

Reţea de canalizare nesatisfăcătoare 

Drumuri neasfaltate, nearanjate în unele localităţi 

Zone fără electricitate (zona Bucin) 

2.2. Parcări, zone de agrement 
slab dezvoltate 

Nu există destul spaţiu de parcare 

Lipsa terenurilor de joacă 

2.3. Reţea de transport slab 
dezvoltată 
 

Frecvenţa scăzută a curselor de transport (ex. Praid-Sovata) 
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3. Coeziune socială slabă 

 
3.1. Nr. mic de asociaţii în 
domeniul social-cultural 
 

 
Spirit de comunitate redus- Lipsa iniţiativelor 

3.2. Segregarea romilor Părăsirea timpurie a şcolii- abandon şcolar 

Lipsa unor programe pentru comunitatea de etnie romă 

4. Servicii slab dezvoltate 

4.1. Servicii sociale 
necorespunzătoare 

Lipsa unui cămin de bătrâni 

Servicii sociale existente insuficient dezvoltate 

4.2. Servicii de sănătate slab 
dezvoltate 

Dotarea insuficientă a dispensarelor medicale 

Lipsa unui laborator de analiză 

Lipsa serviciilor medicale de specialitate 

 
 
4.3. Nivelul slab al serviciilor 
în învăţământ  

Dotarea slabă a şcolilor 

Starea necorespunzătoare a clădirilor 

Lipsa terenurilor de sport 

Lipsa unor programe educaţionale 

Lipsa programului after school 

4.4. Capacitatea adminitraţiei 
publice  

 

Lipsa cunoştinţelor în anumite domenii administrative 

Lipsa experienţei în anumite domenii 
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2. Viziunea şi obiectivele strategice 
Viziunea comunei Praid a fost formulată de membrii comunităţii locale ca urmare a întâlnirilor, 

workshopurilor derulate.  

 

 

Comuna Praid va deveni o comună cu dezvoltare sustenabilă în domeniul 

turistic prin păstrarea tradiţiilor şi prin valorificarea potenţialelor din 

fiecare localitate. 

5.  Starea  necorespunzătoare a mediului  

5.1.Curăţenia 
necorepunzătoare a străzilor 
 

Lipsa promovării voluntariatului 
Lipsa educaţiei pentru mediul înconjurător 

5.2.Calitatea 
necorespunzătoare a mediului 
înconjurător 
 

Staţie de epurare neconformă 

Deşeuri în zone nepermise 

5.3. Lipsa promovării energiei 
alternative 
 

Lipsa cunoştinţelor şi informaţiilor referitor la dezvoltare 
durabilă 
Lipsa becurilor cu consum redus în clădiri publice 

Lipsă panouri solare pe clădiri publice 

5.4. Sistem slab de prevenire a 
riscurilor 

Lipsa protecţiei împotriva inundaţiilor 
 
Terenuri degradate 
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Obiectivul strategic nr. 1 

Dezvoltarea economiei  
Reprezintă principalul element al dezvoltării unei comunităţi, fundamentul dezvoltării globale. 

Practic, activităţile sociale şi culturale trebuie susţinute din punct de vedere financiar de activitatea 

economică. Abordarea viitoare a dezvoltării durabile a economiei locale va trebui să ţină cont de 

avantajele ce derivă din amplasarea comunei relativ la căile de comunicaţie şi transport.  

De aceea, se va sprijini dezvoltarea turismului prin exploatarea potenţialului turistic, 

extinderea gamei de produse tradiţionale (pălincă, obiecte artizanale, etc.) şi servicii oferite la nivel 

local astfel încât aceste avantaje să fie valorificate corespunzător. Se pune accent pe dezvoltarea 

reţelelor de marketing în domeniul turismului, susţinerea desfacerii produselor agricole şi 

orientarea- valorificarea potenţialului de comercializare al produselor alimentare tradiţionale. 

Dezvoltarea 
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comunei, 

oportunităţi de 
muncă şi 

valorificarea 
potenţialului 

turistic 
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Obiectiv 
strategic nr.3 
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comunitară 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiectiv 
strategic  nr.4 
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serviciilor 
sociale, de 
sănătate, 
învățământ 
 
 
 
 
 

 

Obiectiv 
strategic nr.5 
 
 
Asigurarea 
calităţii 
mediului 
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Se va oferi sprijin pentru creşterea competitivităţii prin stimularea asocierii producătorilor.  

Fructificarea avantajelor ce derivă din amplasarea comunei faţă de căile de comunicaţie ş i transport, 

precum şi potenţialul de valorificare a terenurilor disponibile trebuie să ducă pe termen lung la o 

creştere a numărului de investiţii.  

Contactul permanent al administraţiei publice cu mediul privat, crearea unor centre de informaţii, 

introducerea mijloacelor electronice în comunicare, transparentizarea administraţiei locale sunt 

factori care pot spori încrederea investitorilor şi pot genera noi locuri de muncă.  

 

Obiectivul strategic nr. 2 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 
Trebuie să fie o prioritate în cadrul oricărei strategii de dezvoltare locală din România, cu atât mai 

mult cu cât ea este o constantă în elaborarea strategiilor de la nivel regional şi naţional. Influenţa 

semnificativă a gradului de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, de transport şi a serviciilor 

publice) asupra nivelului de trai al locuitorilor şi dezvoltării economice reclamă rezolvarea 

problemelor existente la nivelul comunei.  

Modernizarea şi extinderea infrastructurii (drumuri, utilităţi), cât şi dezvoltarea infrastructurii de 

agrement este o necesitate şi poate bloca dezvoltarea economică, spaţială şi socială. O 

infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire în transformarea zonelor rurale în zone 

atractive, în care cetăţenii să-şi desfăşoare activitatea  economică şi să trăiască într-un mediu curat. 

Obiectivul 

strategic nr. 1 

Dezvoltarea 
economiei 

Obiectiv specific nr.1.1 
Dezvoltarea turismului 

Obiectiv specific nr.1.2 
Dezvoltarea industriei 

Obiectiv specific nr.1.3. 
Dezvoltarea agriculturii 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 160 

 
 

Necesitatea intervenţiilor în dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale este actuală şi chiar 

stringentă. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Praid implică accesul la utilităţi publice de 

calitate a tuturor locuitorilor săi. Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora să 

aibă o logică: mai întâi se intervine asupra reţelelor de utilităţi, se îngroapă reţelele de 

telecomunicaţii, apoi se asfaltează străzile şi trotuarele. De aceea, se recomandă ca activităţile 

referitoare la utilităţi să fie incluse într-un proiect integrat, de amploare, care să fie urmat de unul 

similar pentru modernizarea drumurilor.  

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum şi construirea unor obiective pentru petrecerea 

timpului liber vor putea valorifica mai mult potenţialul de dezvoltare al comunei şi resursele sale 

naturale (păduri, terenuri pentru dezvoltare).  

 

 

Obiectivul strategic nr. 3 

Dezvoltarea comunitară 
Este foarte important dezvoltarea comunităţilor de romi în contextul drepturilor civile, sociale, 

politice şi economice, dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi de parteneriat cu asociaţii private, 

publice, naţionale şi internaţionale, specializate în cercetarea şi implementarea programelor sociale.  

Obiectivul strategic 

nr. 2 Modernizarea şi 

extinderea 

infrastructurii 

 

Obiectiv specific nr. 2.1. 

Modernizarea reţelei de 
utilităţi publice  

Obiectiv specific nr.2.2  

Modernizare parcări, zone 
de agrement 

Obiectiv specific nr2. .3.  

Modernizarea reţelei de 
transport 
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Asta înseamnă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, crearea unor locuri de muncă pentru locuitori din 

medii defavorizate, creşterea coeziunii sociale. Totodată înseamnă dezvoltarea spiritului de 

voluntariat în rândul comunităţii locale.  

 

 
 

Obiectivul strategic nr. 4 

Dezvoltarea serviciilor publice  
Au fost identificate o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte educaţia, sănătatea, serviciile sociale, 

motiv pentru care includerea dezvoltării serviciilor sociale ca domeniu prioritar în cadrul strategiei 

de dezvoltare este absolut necesară.  

Evoluţia planificată a acestor servicii în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât ele au o 

influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii, dezvoltarea 

serviciilor de sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură, fiind o prioritate pentru comuna Praid 

Dotarea materială a unităţilor de învăţământ; starea tehnică a locurilor unde se desfăşoară activitatea 

educativă, serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice/cu handicap, pentru victime ale 

violenţei domestice etc. sunt insuficient dezvoltate. Mai mult, accentuarea problemelor economice 

şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie reclamă 

creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi socio-medicale.  

Scopul educaţiei este de a forma oamenii ca elemente active ale societăţii civile. Educaţia începe 

încă din primii ani de viaţă şi continuă pe tot parcursul vieţii.  

Obiectivul strategic 
nr. 3 Dezvoltarea 

comunitară 
 

 

Obiectiv specific nr. 3.1.  
 
Coeziune socială 

 

Obiectiv specific nr.3.2. 

Scăderea ratei 
abandonului şcolar 

  

Obiectiv specific nr. 3.3.  

Promovarea şi sprijinirea  
activităţilor culturale 
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Educaţia de calitate presupune accesul grupului ţintă la infrastructură modernă, dotări 

corespunzătoare şi trebuie să cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea 

calificării sau recalificării profesionale.  

 Capacitatea administrativă şi instituţională eficace reprezintă cheia bunei guvernări, precondiţia 

elaborării cu succes a politicilor publice şi a implementării strategiei de dezvoltare locale.  

Obiectivul acestei priorităţi este de a contribui la crearea unei administraţii publice locale mai 

eficace şi mai eficiente în beneficiul socio-economic al comunei Praid. 

Abordarea unor domenii cum ar fi planificarea strategică, formularea de politici publice, 

managementul strategic, monitorizarea, evaluarea, a răspunde nevoilor de a îmbunătăţi sistemul de 

luare a deciziilor şi, în acest context, contribuie la eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice. 

Pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare a localităţii administraţia publică locală are nevoie de 

resurse umane instruite. Lipsa personalului instruit, lipsa informaţiilor, lipsa planificării sunt doar 

câteva cauze care pot sta la baza potenţialului limitat al administraţiei publice de a accesa diverse 

surse de finanţare existente. Strategia propune acordarea unei atenţii mai ridicate scrierii şi 

implementării de proiecte, pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene.  

 
 

 

Obiectivul 
strategic nr. 4  
Dezvoltarea 

serviciilor publice 
 

 

Obiectiv specific 
nr. 4.1.  
 
Dezvoltarea 
serviciilor sociale 

 

Obiectiv specific 
nr.4.2 

Modernizarea şi 
dezvoltarea 

serviciilor de 
sănătate 

 

Obiectiv specific 
nr.4.3.  

Dezvoltarea 
serviciilor de 

educaţie 
 

Obiectiv specific 
nr.4.4 

Dezvoltarea 
capacităţii 

administrative 
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Obiectivul strategic nr. 5 

Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire 
Dezvoltarea durabilă urmăreşte dezvoltarea economică şi socială în concordanţă cu menţinerea unui 

echilibru raţional între elementele evoluţiei societăţii umane şi integritatea mediului natural.  

Protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă acomunei Praid servind la menţinerea calităţii 

vieţii întregii populaţii. Protecţia mediului este importantă pentru dezvoltarea economică şi socială, 

protecţia cadrului natural fiind luată în considerare în toate acţiunile desfăşurate de mediul de 

afaceri. Astfel, acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă legătură cu politica de 

dezvoltare economică, aceasta din urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul generaţiilor 

viitoare la resursele existente.  

 
 

Locuirea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea oricărei societăţi, fiind un element crucial 

pentru progresul economic, social şi cultural. Experienţa a arătat că satisfacerea corespunzătoare 

a nevoii de locuinţe a necesitat, pentru toate statele europene, existenţa unor elemente de 

politică publică în domeniul locuirii şi a unor intervenţii pe piaţa de locuinţe. Locuirea poate 

influenţa, direct sau indirect, competitivitatea comunelor fiind astfel unul dintre factorii care 

contribuie la dezvoltarea economică locală. Ca răspuns la schimbările fundamentale ale 

economiei mondiale, administraţiile locale şi regionale încep să folosească tot mai mult 

condiţiile de locuire ca un avantaj competitiv pentru creşterea economică. 

Obiectivul 
strategic nr. 5  

Asigurarea 
calităţii mediului 
şi a condiţiilor de 

locuire 

Obiectiv specific 
nr. 5.1.  
 
Îmbunătăţirea 
aspectului 
comunei 

 
 

 

Obiectiv specific 
nr.5.2. 

Prevenirea 
poluării mediului 

 

 

 

Obiectiv specific 
nr.5.3.  

Eficienţa 
energetică şi surse 
alternative de 
energie 

 

Obiectiv specific 
nr.5.4.  

Managementul 
riscurilor naturale 
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3. Planul de acţiune 
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Obiectivul strategic nr. 1 

Dezvoltarea economiei  

Ob. specific 1.1. Dezvoltarea turismului 

P 1.1.1. Crearea unor trasee-piste de biciclete (ruta Praid- Sovata, Praid-Ocna de Sus-Ocna de 

Jos-Corund) 

P 1.1.2. Înfiinţarea unor trasee turistice noi (zona Bucin: Kisag, Nagyag) 

P 1.1.3. Elaborarea unui program cultural anual complex 

P 1.1.4. Înfiinţare cluburi, centre de recreere 

P 1.1.5. Înfiinţare centru de informare turistică 

 Ob. specific 1.2. Dezvoltarea industriei 

P 1.2.1. Organizarea unor programe de formare corelate cu cerinţele pieţei  

Ob. specific 1.3. Dezvoltarea agriculturii 

P 1.3.1. Organizarea unor programe de formare în domeniul agroturismului 

P 1.3.2. Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători prin informare periodică  

P 1.3.3. Eliberarea titlurilor de proprietate 

 

 

Obiectivul strategic nr. 2 

Modernizarea şi extinderea infrastructurii 

Ob. specific 2.1. Modernizarea infrastructurii utilitare 

P 2.1.1. Extinderea reţelei de apă potabilă şi de canalizare 

P 2.1.2. Asfaltarea drumurilor comunale şi a străzilor 

P 2.1.3.  Modernizarea drumurilor forestiere şi agricole 

P 2.1.4. Electrificarea zonei Bucin 

Ob. specific 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

P 2.3.1. Amenajare de parcuri, spaţii verzi  

P 2.3.2. Înfiinţare parcări 

P 2.3.3. Îmbunătăţirea aspectului localităţii 

Ob. specific 2.3. Dezvoltarea reţelei de transport  

P2.3.1. Noi rute de transport Sovata- Praid, Corund-Praid 
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Obiectivul strategic nr. 3 

Dezvoltarea serviciilor comunitare 

Ob. specific 3.1. Coeziune socială 
P 3.1.1. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială.  

P 3.1.2. Proiecte care promovează stiluri de viaţă- Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare 

socială 

P 3.4.2. Voluntar pentru educaţie!- proiect pentru copii dezavantajaţi social 

Ob. specific 3.2. Scăderea ratei abandonului şcolar  
P 3.2.1. Proiect „Vreau la şcoală!”- . Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei 

care prezintă risc de abandon şcolar 

Ob. specific 3.3. Promovarea şi sprijinirea  activităţilor culturale  

P 3.3.1. Program pentru spijinirea activităţilor culturale 

 

 

Obiectivul strategic nr. 4 Dezvoltarea serviciilor 

Ob. specific 4.1 Dezvoltarea serviciilor sociale 

P 4.1.1. Creşterea calităţii şi a numărului serviciilor sociale oferite în comună  

P 4.1.2. Crearea unui Centru multifuncţional pentru persoane vârstnice  

P 4.1.3. Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale  

Ob. specific 4.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate 

P 4.2.1. Extinderea serviciilor medicale  

P 4.2.2. Îmbunătăţirea dotării dispensarelor medicale 

P 4.2.3. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi crearea unui plan de management al 

serviciilor medicale şi socio-medicale 

P 4.2.4. Înfiinţarea unui laborator medical de analiză 

Ob. specific.4.3. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie  

P 4.3.1. Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor şcolii 

P 4.3.2. Renovarea clădirii şcolilor şi grădiniţelor 

P 4.3.3. Înfiinţare teren de sport multifuncţional 

P 4.3.4. Lărgirea serviciilor de tip after school 

Ob. Specific nr. 4.4. Dezvoltarea capacităţilor administrative 
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P 4.4.1. Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice respectiv: 

managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar  

P 4.4.2. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile locale din România şi din alte 

localităţi din Uniunea Europeană 

P 4.4.3. Creşterea performanţei administraţiei publice locale prin implementarea unor soluţii de 

tip e-guvernare 

P 4.4.4. Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul primăriei comunei Praid 

P 4.4.5. Organizarea unor consultări periodice pentru a identifica nevoile comunităţii  

P 4.4.6.. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea unor 

proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi utilităţilor cu localităţile învecinate  

 

 

Obiectivul strategic nr. 5 

Asigurarea calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire 

Ob. specific nr. 5.1. Îmbunătăţirea aspectului comunei 
P 5.1.1. Campanie de promovare a voluntariatului 

P 5.1.2. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a străzilor 

P 5.1.3. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi  

Obiectiv specific nr. 5.2. Prevenirea poluării mediului 

P 5.2.1. Măsuri de protecţie la activităţi agricole 

P 5.2.2. Introducerea unui sistem de control a calităţii mediului 

P 5.2.3. Modernizarea staţiei de epurare 

Ob. specific nr. 5.3. Eficienţa energetică şi surse alternative de energie 

P 5.3.1. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică penru iluminatul public 

P 5.3.2. Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice  

P 5.3.3. Montarea de panouri solare pe clădirile instituţiilor publice  

P 5.3.4. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor în privinţa protecţiei mediului 

Ob. specific nr. 5.4. Managementul riscurilor naturale 

P 5.4.1. Program de prevenire a inundaţiilor 

P 5.4.2. Programe de împăduriri 
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Obiectiv strategic Obiectiv specific 

1. Dezvoltarea economiei  1.1 Dezvoltarea turismului 

1.2. Dezvoltarea industriei 

1.3. Dezvoltarea agriculturii 

2. Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii 

2.1. Modernizarea reţelei de utilităţi publice  

2.2. Modernizare parcări, zone de agrement 

2.3. Modernizarea reţelei de transport 

3. Dezvoltarea comunitară 3.1. Coeziune socială 

3.2. Scăderea ratei abandonului şcolar 

3.3. Promovarea şi sprijinirea  activităţilor 

culturale 

4. Dezvoltarea serviciilor  4.1. Dezvoltarea serviciilor sociale  

4.2. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de 

sănătate 

4.3. Dezvoltarea serviciilor de educaţie 

4.4. Dezvoltarea capacităţii administrative  

5. Asigurarea calităţii mediului şi a  

condiţiilor de locuire 

5.1. Îmbunătăţirea aspectului comunei 

5.2. Prevenirea poluării mediului 

5.3. Eficienţa energetică şi surse alternative 

de energie 

5.4. Managementul riscurilor naturale 
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4. Diagrama Gantt 
Obiective specifice-Proiecte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

P 1.1.1. Crearea unor trasee-piste 
de biciclete (ruta Praid- Sovata, 
Praid -Ocna de Sus-Ocna de Jos-
Corund) 

       

P 1.1.2. Înfiinţarea unor trasee 
turistice noi (zona Bucin : Kisag, 
Nagyag) 

       

P 1.1.3. Elaborarea unui program 
cultural anual complex 

       

P 1.1.4. În fiinţare cluburi, centre de 
recreere  

       

P 1.1.5. Înfiinţare centru de 
informare turistică  

       

P 1.2.1. Organizarea unor programe 
de formare corelate cu cerinţele 
pieţei 

       

P 1.3.1. Organizarea unor programe 
de formare în domeniul 
agroturismulu i 

       

P 1.3.2. Sprijin irea înfiinţării 
grupurilor de producători prin 
informare periodică  

       

P 1.3.3. Eliberarea titlurilor de 
proprietate 

       

P 2.1.1. Ext inderea reţelei de apă 
potabilă şi de canalizare  

       

P 2.1.2. Asfaltarea drumurilor 

comunale şi a  străzilor 
       

P 2.1.3.  Modernizarea drumurilor 

forestiere şi agricole  
       

P 2.1.4. Electrificarea zonei Bucin        

P 2.3.1. Amenajare de parcuri, 
spaţii verzi 

       

P 2.3.2. Înfiinţare parcări        

P 2.3.3. Îmbunătăţirea aspectului 
localităţii 

       

P2.3.1. Noi rute de transport 
Sovata- Praid, Corund-Praid  

       

P 3.1.1. Participarea grupurilor 
vulnerabile în economia socială.  

       

P 3.1.2. Pro iecte care promovează 
stiluri de v iaţă- Educaţie pentru 
viaţă şi responsabilizare socială  

       

P 3.4.2. Voluntar pentru educaţie!- 
proiect pentru copii dezavantajaţi 
social 
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P 3.2.1. Proiect „Vreau la şcoală!”- 
. Promovarea importanţei 
şcolarizării în rândul populaţiei 
care reprezintă risc de abandon 
şcolar 

       

P 3.3.1. Program pentru spijinirea 
activităţilor culturale 

       

P 4.1.1. Creşterea calităţii şi a 

numărulu i serviciilor sociale oferite 

în comună 

       

P 4.1.2. Crearea unui Centru 
multifuncţional pentru persoane 
vârstnice 

       

P 4.1.3. Specializarea resurselor 
umane implicate în furnizarea 
serviciilor sociale 

       

P 4.2.1. Extinderea serviciilor 
medicale 

       

P 4.2.2. Îmbunătăţirea dotării 
dispensarelor medicale  

       

P 4.2.3. Evaluarea stării de sănătate 
a populaţiei şi crearea unui p lan de 
management al serviciilor medicale 
şi socio-medicale  

       

P 4.2.4. Înfiinţarea unui laborator 
medical de analiză  

       

P 4.3.1. Dotarea laboratoarelor şi 
cabinetelor şcolii 

       

P 4.3.2. Renovarea clădirii şcolilor 
şi grădiniţelor 

       

P 4.3.3. Înfiinţare teren de sport 
multifuncţional 

       

P 4.3.4. Lărgirea serviciilor de tip 

after school 
       

P 4.4.1. Pregătirea personalului d in 
administraţia publică în domenii 
strategice respectiv: managementul 
proiectelor, achiziţii publice, 
management financiar 

       

P 4.4.2. Organizarea schimbului de 
experienţă cu autorităţile locale d in 
România şi d in alte localităţi d in 
Uniunea Europeană 

       

P 4.4.3. Creşterea performanţei 
administraţiei publice locale prin 
implementarea unor soluţii de tip e-
guvernare 

       

P 4.4.4. Implementarea sistemului 
de management al calităţii la  
nivelul primăriei comunei Praid  

       

P 4.4.5. Organizarea unor 
consultări periodice pentru a 
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identifica nevoile comunităţii 
P 4.4.6.. În fiinţarea unei asociaţii 
de dezvoltare intercomunitară 
pentru implementarea unor proiecte 
comune de dezvoltare a 
infrastructurii şi utilităţilor cu 
localităţile  învecinate 

       

P 5.1.1. Campanie de promovare a 
voluntariatului 

       

P 5.1.2.Modernizarea arhitecturală 
şi peisagistică a străzilor 

       

P 5.1.3. Modernizarea arhitecturală 
şi peisagistică a spaţiilor verzi  

       

P 5.2.1. Măsuri de protecţie la 
activităţi agricole  

       

P 5.2.2. Introducerea unui sistem de 
control a calităţii mediu lui 

       

P 5.2.3. Modernizarea staţiei de 
epurare 

       

P 5.3.1. Sisteme fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică 
penru iluminatul public  

       

P 5.3.2. Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a clădirilor publice  

       

P 5.3.3. Montarea de panouri solare 

pe clădirile instituţiilor publice  
       

P 5.3.4. Iniţierea unor campanii de 
educare a copiilor şi tinerilor în 
privinţa protecţiei mediu lui 

       

P 5.4.1. Program de prevenire a 
inundaţiilor 

       

P 5.4.2. Programe de împăduriri        
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5. Portofoliul de proiecte 
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Prezentul capitol cuprinde prioritizarea proiectelor descrise şi planul de acţiune locală, considerate 

cele mai importante din perspectiva dezvoltării comunei Praid. Stabilirea ordinii proiectelor de 

dezvoltare se realizează cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de mai jos:  

- dimensiunea sferei de incidenţă teritorială a intervenţiei; 

- stadiul de pregătire al dezvoltărilor; 

- acceptarea dezvoltării de către populaţie; 

- nevoia de resurse a dezvoltărilor şi disponibilitatea/accesibilitatea resurselor necesare.  

Ca urmare a prioritizării – atât în privinţa sferei de incidenţă teritorială şi în funcţie de numărul de 

locuitori a intervenţiei, cât şi în privinţa complexităţii dezvoltării – în vârful clasamentului s-a situat 

pachetul integrat de intervenţii care vizează dezvoltarea infrastructurii comunei, dezvoltarea 

economiei agrare, dezvoltarea serviciilor, a capacităţii administrative şi utilizarea energiei 

alternative. 

Aceste dezvoltări sunt de importanţă deosebită din punct de vedere al asigurării dezvoltării durabile 

a comunei.  

În continuare prezentăm proiectele considerate cele mai importante pe baza criteriilor enumerate 

mai sus.  
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Titlul proiectului  1. Asfaltarea drumurilor comunale şi ale străzilor 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii comunei şi modernizarea infrastructurii de 
transport. 

Obiective specifice:  
 Modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor 

 Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Praid 

 Creşterea siguranţei rutiere, fluidizarea traficului rutier  

 Creşterea atractivităţii comunei pentru desfăşurarea activităţilor economice  

Grupul ţintă: Comunitatea locală, turiştii care sosesc în vizită şi potenţialii investitori. 

Activităţi principale: Asfaltarea carosabilului 

Rezultatele aşteptate: O reţea de drumuri modernă care permite libera deplasare a localnicilor şi 

a turiştilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini 

atractive a localităţii, creşterea numărului de turişti şi sporirea numărului de investitori. 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita 

Perioada de implementare: 2015-2020 

Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în 

funcţie de importanţa străzilor. În acest fel, se permite rezolvarea în totalitate a problemelor de 

infrastructură rutieră, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine financiar investiţiile.  

Având în vedere impactul favorabil evident asupra activităţii economice, se aşteaptă ca 

reabilitarea infrastructurii de drumuri să dinamizeze mediul de afaceri local, ceea ce va avea un 

impact pozitiv şi asupra bugetului local.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.  

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei structuri moderne pentru creşterea economică şi 

locuri de muncă 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii   Măsura 2.1.2. Asfaltarea drumurilor comunale şi a străzilor 

Documente necesare:  
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 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Titlul proiectului  2. Extinderea reţelei de apă şi de canalizare  

Scopul proiectului: Extinderea reţelei de apă potabilă şi a sistemului de canalizare în localităţile 
comunei Praid 

Obiective specifice:  
 o reţea de apă potabilă, şi de canalizare 
 un mediu mai curat, sănătos  
 creşterea nivelului de trai al locuitorilor  

Grupul ţintă: Populaţia satului, precum şi grupurile de turişti care sosesc în vizită.  

Rezultatele aşteptate:  

 un mediu mai curat cu oameni sănătoşi, mulţumiţi  

 creşterea nivelului de trai. 

Rezultatele aşteptate: O reţea de apă şi de canalizare care cuprinde toate gospodăriile satului va 

avea ca consecinţă creşterea nivelului de trai a localnicilor. Rezultatul va fi, în consecinţă, o 

populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini mai atractive a localităţii, creşterea numărului 

de turişti. 

Surse de finanţare: : POS Mediu, Axa prioritară 1 Extinderea şi modernizarea sistemelor 

de apă şi apă uzată 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita 
Perioada de implementare: 2014-2020 
Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, p rin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora. În acest fel, se permite rezolvarea 

în totalitate a problemelor legate de canalizare, fără a se ajunge la imposibilitatea de a susţine 

financiar investiţiile.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar 

judeţean: Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.  

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere 

economică şi locuri de muncă. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Obiectiv specific nr. 2.1. Modernizarea infrastructurii utilitare 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  
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 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  

 Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;   

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Titlul proiectului 3. Modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier, 

modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme  

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea procesului de reformă a sectorului agricol şi forestier în 

comuna Praid. 

Obiective specifice: 

 Modernizarea drumurilor agricole către ferme  
 Modernizarea drumurilor forestiere  
 Dezvoltarea agroturismului 

Grupul ţintă: Comunitatea locală   

Activităţi principale: Modernizarea drumurilor de acces agricol şi forestier 

Rezultatele aşteptate: Drumuri agricole şi forestiere moderne. Rezultatul va fi, în consecinţă, o 

populaţie locală mulţumită, formarea unei imagini atractive a localităţii, creşterea numărului de 

turişti şi sporirea numărului de investitori.  

Surse de finanţare: PNDR, Submăsura 4.3 - Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita. 

Perioada de implementare : 2014-2020 

Sustenabilitate:  

Datorită implicaţiilor financiare mari, implementarea acestui proiect se va face etapizat, prin 

delimitarea unor zone de intervenţie şi prioritizarea acestora sau prin abordarea intervenţiilor în 

funcţie de importanţă agricolă sau forestieră.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene : Domeniu prioritar judeţean:  

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale.  

Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică 

şi locuri de muncă. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală : Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Obiectiv specific nr. 2.1. Modernizarea infrastructurii utilitare 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări Certificat 

de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 
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Titlul proiectului  4. Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor 

verzi 

Scopul proiectului: Dezvoltarea infrastructurii comunei prin creşterea suprafeţelor verzi 

Obiective specifice:  
 Spaţiu verde în jurul căminului cultural (1000mp) 

 Spaţiu verde în jurul grădiniţei  

Grupul ţintă: Comunitatea locală 

Activităţi principale: A1: Pregătirea spaţiului, trasarea aleelor 

                                    A2: Achiziţionarea şi amplasarea obiectelor pentru spaţiul de joacă 

                                    A3: Amenajarea spaţiului verde, amplasarea băncilor şi a coşurilor de 

gunoi 

Rezultatele aşteptate: - 2000 mp spaţii verzi 

       - 6 coşuri de gunoi 

       - 10 bănci 

       - 100 mp alei trasate 

Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea 

de spaţii verzi în localităţi , Finanţat din Fondul de Mediu 

Posibili parteneri: Şcoala din comuna Praid 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene : 4.3. Creşterea standardului de 

viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement.  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2. Modernizarea şi 

extinderea infrastructurii Obiectiv specific nr.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize; Autorizaţie de construire;   

 Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului 

 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 180 

Titlul proiectului  5. Amenajarea traseelor turistice 

Scopul proiectului: Dirijarea traseelor turistice prin amplasarea indicatoarelor şi panouri informative, 

amenajarea locurilor de odihnă 

Obiective specifice: 

 creşterea atractivităţii locurilor pentru turişti;  

 protecţia zonelor vulnerabile din punct de vedere al impactului antropic; 

 creşterea securităţii vizitatorilor; 

Grupul ţintă: Turişti, comunitatea locală 

Activităţi principale:  

 Confecţionare şi montare panouri informative  

 Confecţionare şi montare indicatoare 

 Amenajare 4 locuri de odihnă 

Rezultatele aşteptate:   

 4 trasee tematice amenajate şi prevăzute cu panouri informative 

 4 locuri de odihnă dotate cu bănci şi mese din lemn 

Surse de finanţare: POR – Axa Prioritară – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare a 

durabilă a turismului, Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale UE - 

Produse turistice transnaţionale sustenabile, Programul LEADER. 

Posibili parteneri: ROMSILVA, organizaţii civile 

Perioada de implementare: 2014-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea capacităţii 

instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Harghita  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectivul strategic nr.  

Documente necesare:  

     Cerere de finanţare;  

     Studiu de fezabilitate  

     Proiect tehnic 

     Raport- evaluarea impactului asupra mediului 
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Titlul proiectului  6. Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale  

Scopul proiectului:  

Creşterea numărului şi calităţii de servicii de asistenţă socială acordată persoanelor vârstnice  

Obiective specifice:  

 Reabilitarea unei clădiri şi amenajarea acesteia  

 Îmbunătăţirea serviciilor pentru seniori  

Grupul ţintă: Comunitatea locală, angajaţii direcţiei de asistenţă socială 

Activităţi principale: - Reabilitarea şi adaptarea funcţională a unei clădiri existente, care, în prezent, nu 

este utilizată şi dotarea corespunzătoare pentru a fi folosită ca şi cămin de bătrâni.  

Clădirea va adăposti un cămin de bătrâni de tip hotelier, cu pondere pe sectorul social şi cultural, cazare şi 

servicii, cu funcţiuni în principal de cazare, spaţii medicale şi tratament şi spaţii de recreere, pentru un 

număr de minim 30 de vârstnici.  

Rezultatele aşteptate:  

 clădire reabilitată 

 calitatea îmbunătăţită a serviciilor sociale  

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate şi sociale 

Posibili parteneri: Direcţia judeţeană de asistenţă socială 

Perioada de implementare: 2017-2020 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 4.3. Creşterea standardului 

de viaţă al locuitorilor din zonele rurale din judeţ prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

educaţionale, sociale, culturale, de sănătate şi de agrement  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 1. Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement 

Documente necesare:  

 Cerere de finanţare;  

 Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

 Avize;  
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Titlul proiectului  7.  Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolilor 

Scopul proiectului: Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolilor din comuna Praid în 

conformitate cu normele de dezvoltare durabilă privind consumul economic de energie şi 

protejarea mediului înconjurător.  

Obiective specifice:  

 Dezvoltarea de competenţe practice; 

 Promovarea accesului egal la tehnologia informaţiei; 

 Promovarea dezvoltării durabile;  

Grupul ţintă: Elevi, comunitatea locală, cadre didactice 

Activităţi principale: - Amenajarea laboratorului de biologie, chimie, fizică şi informatică  

                                     - Achiziţionarea echipamentelor, seturilor, calculatoarelor  

Rezultatele aşteptate: -  un laborator de bilogie, chimie, fizică şi o sală de informatică modernă, 

dotată corespunzător 

                                         - 20 de calculatoare performante 

Surse de finanţare: POR, Axa prioritară 10. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita., Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita. 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Regional: Prioritatea 4. 

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării 

comunitare 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală:  Obiectiv strategic nr. 4 Dezvoltarea 

serviciilor, Obiectiv specific nr. 4.2. Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor de educaţie.  

Documente necesare:  

     Cerere de finanţare;  
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Titlul proiectului 8. Lărgirea serviciilor de tip after school 

Scopul proiectului:  Dezvoltarea serviciilor de educaţie de tip „after  school” în comuna Praid 

Obiective specifice:  
- Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 

- Creşterea gradului de mulţumire al beneficiarilor 

Grupul ţintă:       -  copii de la grădiniţă,  elevii din clasele I-IV din Praid 

-   cadre didactice din Praid 

-    comunitatea locală 

Activităţi principale: 

1. Amenajarea clădirii şcolii pentru program tip „after school”  

                   2. Pregătirea spaţiilor şi activităţilor pentru program tip „after school”  
Rezultatele aşteptate:  

 Creşterea calităţii servciilor de educaţie   

 Asigurarea unui cadru plăcut şi securizat pentru copii 

 Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru 

îngrijirea şi educarea copiilor.  

Surse de finanţare: PNDR, M07 Servicii de bază şi reînnoirea satelor 

Posibili parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita. 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, 

protecţie socială. Măsura 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor 

educaţionale, prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora în 

mediul urban şi rural.  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Obiectiv specific 

nr.4.2. Îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi culturale. P 4.2.4. lărgirea serviciilor de tip after 

school. 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  
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Titlul proiectului 9. Sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie 

electrică penru iluminatul public 

Scopul proiectului: Protecţia mediului prin reducerea consumului de energie, utilizând surse 

alternative de producere a energiei.  
 

Obiective specifice:  

 Valorificarea uneia dintre resursele regenerabile de energie – energia solară pentru 

producerea de energie electrică;  

 Creşterea independenţei energetice faţă de importurile de resurse de energie primară prin 

diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei electrice: ca urmare se  

realizează utilizarea raţională şi mai eficientă a resurselor energetice primare în alte 

scopuri decât acela al producerii de energie electrică;  

 Protecţia mediului prin utilizarea unei surse şi tehnologii nepoluante de producere a 

energiei electrice;  

 Promovarea dezvoltării durabile;  

Grupul ţintă: Comunitatea locală, instituţii publice, agenţi economici 

Activităţi principale: - Achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 

echipamentelor/ instalaţiilor proiectului;  

- Construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor necesare implementării proiectului;  

- Achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;  

- Racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare.   

Rezultatele aşteptate: - Reducerea costurilor cu iluminatul public 

                                         - Reducerea consumului de energie 

Surse de finanţare: POR, Axa prioritară: Sprijinirea creşterii eficienţei energetice în clădiri 

publice 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean  Harghita. 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Regional: Prioritatea 3. 

Protecţia mediului înconjurător, creşterea eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor 
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alternative de energie.  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală:  Obiectiv strategic nr.5. Asigurarea  

calităţii mediului şi a condiţiilor de locuire, Obiectiv specific nr. 6.2. Eficienţa energetică şi 

surse alternative de energie.  

Documente necesare:  

     Cerere de finanţare;  

     Studiu de fezabilitate  

     Studiu potenţial energetic surse alternative 

     Raport- evaluare impact mediu 
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Titlul proiectului 11. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice 

locale 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea relaţiei dintre administraţia publică, comunitatea locală şi 

agenţii economici. 

Obiective specifice: 

 Îmbunătăţirea metodelor de informare publică        

 Gestionarea mai eficientă a serviciilor furnizate  

Grupul ţintă: - Comunitatea locală, agenţi economici 

Activităţi principale:  

 Implementarea sistemului e-guvernare; 

 Instruirea funcţionarilor publice din Primăria comunei Praid; 

 Informarea grupurilor ţintă cu privire la proiect;  

 Implementarea unui sistem GIS şi realizarea bazei de date aferente acestuia;  

 Implementarea unui sistem informatic de gestionare a documentelor;  

Rezultatele aşteptate: - Creşterea transparenţei decizionale 

- Reducerea birocraţiei în administraţia publică locală  

- Reducerea timpului de prelucrare a documentelor 

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă‖ (POCA) 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita 

Perioada de implementare: 2014-2020 

Sustenabilitate: Cheltuielile ulterioare de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. 

Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea 

capacităţiilor administrative, Obiectiv specific nr.  5.3. Creşterea eficienţei activităţii 

administraţiei publice locale 

Documente necesare:  Cerere de finanţare;  
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Titlul proiectului 12. Crearea unui centru de informare turistică 

Scopul proiectului: Crearea unui centru de informare turistică, parte a unei reţele naţionale de 

centre de informare şi promovare turistică.  

Obiective specifice: - Creşterea numărului de turişti 

                                  - Crearea unei baze de date cu informaţii turistice în vederea promovării 

online a comunei ca destinaţie turistică 

                                - A oferi localnicilor servicii de informare cu privire la dezvoltarea unor 

afaceri în domeniul turismului 

                               - A identifica furnizori de instruire pentru calificarea în agroturism a celor ce 

vor să îşi deschidă o astfel de afacere.  

Grupul ţintă:       -   turişti  

                              -   comunitatea locală 

                               -  agenţi economici 

Activităţi principale: A1. Organizarea şi derularea achiziţiei publice pentru servicii de elaborare 

a documentaţiei technice 

A2: Întocmirea documentaţiilor tehnice  

A 3: Obţinerea avizelor şi autorizaţiilor  

A4: Depunerea Cererii de Finanţare  

A 5: Contractare servicii de management al proiectului  

A 6: Constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea proiectului  

A 7: Achiziţie publică de lucrări şi servicii  

A8: Execuţia lucrărilor  

A9: Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor  

A 10: Monitorizare, audit şi raportare  

Rezultatele aşteptate: - spaţiu de primire public 

                                        - birou 

                                       -  grup sanitar 

Surse de finanţare: POR – Axa Prioritară – Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului, Programul COSME: Diversificarea ofertelor si 

produselor turistice ale UE - Produse turistice transnaţionale sustenabile, Programul 

LEADER. 
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Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local în colaborare  

cu agenţii economici din domeniul turismului 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 5.1. Întărirea 

capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea turismului în judeţul Mureş  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr.  

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiu de fezabilitate  

     - Proiect tehnic 
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Titlul proiectului 13. Extinderea serviciilor medicale de specialitate 

Scopul proiectului: Extinderea şi diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei 

de familie şi de specialitate 

Obiective specifice: - Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- Creşterea calităţii vieţii 

- Asigurarea unor servicii de sănătate de calitate 

Grupul ţintă: - comunitatea locală 

                        - locuitorii din satele vecine 

Activităţi principale:  

 Organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului  

 Obţinerea avizelor favorabile privind oportunitatea şi necesitatea investiţiei din 

partea 

 Direcţiei de Sănătatea Publică Harghita 

 Obţinerea avizelor solicitate 

 Achiziţia proiectului tehnic, realizarea acestuia 

 Dotarea noilor compartimente 

Rezultatele aşteptate: - 2 cabinete de specialitate  

                                        - un laborator de analize medicale  

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE ―Sănătate 2014‖ 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială ,  

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr.  

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiu de fezabilitate  

     - Proiect tehnic 
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Titlul proiectului 14. Extinderea serviciilor medicale – laborator de analiză 

medicală 

Scopul proiectului: Extinderea şi diversificarea serviciilor medicale prin înfiinţarea unui laborator 

de analize medicale 

Obiective specifice: - Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- Creşterea calităţii vieţii 
- Asigurarea unor servicii de sănătate de calitate  

Grupul ţintă: - comunitatea locală 

                        - locuitorii din satele vecine 

Activităţi principale:  

 Organizarea echipei de management şi de implementare a proiectului  

 Obţinerea avizelor favorabile privind oportunitatea şi necesitatea 

investiţiei din partea Direcţiei de Sănătatea Publică Harghita. 

 Obţinerea avizelor solicitate 

 Achiziţia proiectului tehnic, realizarea acestuia 

 Dotarea dispensarelor 

Rezultatele aşteptate: - 1 laborator de analize medicale 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE ―Sănătate 2014‖, PNDR 2014-2020 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială ,  

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr.  

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   -   Studiu de fezabilitate  

     -  Proiect tehnic 
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Titlul proiectului 15. Îmbunătăţirea dotării dispensarului medical 

Scopul proiectului: Creşterea calităţii serviciilor medicale  

Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- creşterea calităţii vieţii 
- asigurarea unor servicii de sănătate de calitate  

Grupul ţintă: - comunitatea locală 

                         - locuitorii din comunele apropiate 

Activităţi principale:- identificarea nevoilor 

- achiziţionarea aparaturii, echipamentelor medicale  

Rezultatele aşteptate: -  aparate şi echipamente în dispensarul comunei 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale , Programul CE ―Sănătate 2014‖, PNDR 2014-2020 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială, Strategia Naţională 

de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, M 4.3. 

Modernizarea serviciilor sociale, M 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate  

Documente necesare: - Cerere de finanţare  
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Titlul proiectului 16. Program local de promovare a sănătăţii 

Scopul proiectului: Evaluarea riscurilor şi supravegherea activă a populaţiei prin servicii de 

prevenţie primară 

Obiective specifice: - îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

- creşterea calităţii vieţii 

Grupul ţintă:        
 turişti  
 comunitatea locală 
 agenţii economici 

Activităţi principale:  
Rezultatele aşteptate: - depistarea în faze incipiente de boală şi intervenții de screening 

populaţional organizat (prevenţie secundară); 

                                        -  îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Surse de finanţare: Programul CE „Sănătate 2014‖ 

Posibili parteneri: Minsiterul Sănătăţii 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială, 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Obiectiv specific 

4.3. Modernizarea serviciilor sociale,  Obiectiv specific nr. 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea 

serviciilor de sănătate 

Documente necesare: - Cerere de finanţare  
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Titlul proiectului 17. Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială 

Scopul proiectului: - creşterea capacităţii comunităţii locale pentru dezvoltare durabilă şi 

inclusivă 

- reducerea sărăciei 

Obiective specifice: - dezvoltarea şi promovarea unor activităţi generatoare de venit la nivel de 

comunitate locală, activităţi care ajută membrii grupurilor vulnerabile să se integreze sau să se 

reintegreze pe piaţa muncii şi care contribuie la bunăstarea comunităţii;  

- pregătirea antreprenorială în domeniul economiei sociale pentru membrii 

grupurilor vulnerabile şi ai organizaţiilor care susţin interesele acestora.  

-    Înfiinţarea unei microîntreprinderi înt-run domeniu specific localităţii (de 

ex. producţia ţiglei) pentru romi 

Grupul ţintă:         - comunitatea locală de etnie romă 

Activităţi principale: - înfiinţarea întreprinderii sociale 

                                     - măsurarea performanţei 

    - creştere, adaptare,  evoluţie 

Rezultatele aşteptate: - oferirea unui loc de muncă pentru 30 de romi (min. 10 persoane femei) 

- producerea de bunuri şi servicii pentru comunitatea locală 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate şi sociale, OT9- promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

sărăciei, POSDRU, Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea 

economiei sociale., PNDR - LEADER 

Posibili parteneri: - Agenţia Naţională pentru Romi 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea se va realiza din bugetul local în colaborare cu agenţii economici  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Strategia Europa 2020: 

Creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupă rii forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr.  

Documente necesare: - Cerere de finanţare (plan de afacere)  

                                   -  Studiu de fezabilitate, proiect tehnic 
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Titlul proiectului 18. Organizarea schimbului de experienţă cu autorităţile 

locale din România şi din alte localităţi din Uniunea Europeană 

Scopul proiectului: Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii de 

decizie şi politici, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ONG-uri şi experţi relevanţi din România 

şi din alte ţări ale Uniunii Europene.  

Obiective specifice: - creşterea capacităţii administrative a autorităţilor pubice locale;  

- organizarea şi realizarea schimbului de experienţă şi a vizitelor de studiu a 

factorilor de decizie, administraţiilor publice locale; 

- crearea legăturilor de colaborare bilaterală sau multilaterală între factorii 

de decizie şi administraţia locală ale participanţilor; 

Grupul ţintă:       -    15 reprezentanţi ai administraţiei locale 

- 10 reprezentanţi ai ONG-urilor 

Activităţi principale: 1. Organizarea unei sesiuni de informare 

                                     2. Elaborarea proiectului 

                                     3. Derularea schimburilor de experienţă (2 din ţară, 2 în străinătate)  

                                     4. Derularea conferinţei internaţionale 

                                     5. Raport de activitate 

Rezultatele aşteptate: - 4 schimburi de experienţă 

- O conferinţă internaţională 

- Facilitarea transferului experienţelor acumulate 

- Consolidarea parteneriatului dintre soietatea civilă, factorii de decizie şi 

administraţia locală în scopul identificării problemelor şi soluţiilor 

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative‖ 

(POCA), Fonduri SEE: Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare 

instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene, 

Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020‖ 

Posibili parteneri: Localităţile înfrăţite 

Perioada de implementare: 2014-2020 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. Îmbunătăţirea 
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procesului de politici publice în administraţia publică locală  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5, Dezvoltarea 

capacitățiilor administrative, Obiectiv specific nr. 5.1. Dezvoltarea resursei umane  

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 19. Implementarea sistemului de management al calităţii la 

nivelul primăriei comunei Praid 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice la nivelul comunei Praid şi 

introducerea sistemului de management al calităţii 

Obiective specifice: - simplificarea proceselor de management şi de execuţie; 

- monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor cu o reducere corespunzătoare a 

costurilor; 

- creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice; 

- crearea unui sistem de pregătire continuă a funcţionarilor publici şi a conducătorilor instituţiilor 

publice; 

- îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare;  

Grupul ţintă:       -  angajaţi ai administraţiei locale 

                              -  comunitatea locală 

                              -  agenţii economici 

 

Activităţi principale: 1. Elaborarea proiectului 

                                     2. Promovarea proiectului; 

                                     3. Evaluarea iniţială a sistemului actual de furnizare a serviciilor publice;  

                                      4. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în administraţia             

publică locală din Praid – Certificare ISO 9001:2008; 

                                      5. Reorganizarea instituţională a primăriei comunei Praid conform 

standardului ISO 9001:2008; 

                                      6. Evaluare, audit şi raportare.  

Rezultatele aşteptate: - un sistem de management al calităţii elaborat, adoptat, implementat şi 

certificat la nivelul primăriei comunei Praid sistem care vizează pe termen lung, îmbunătăţirea 

continuă a rezultatelor prin concentrare asupra cetăţenilor şi cerinţelor a tuturor celorlalte grupuri 

interesate  

- 100% din grupul ţintă – 20 de  persoane îşi vor îmbunătăţi cu minim 50% cunoştinţele şi 

abilităţile în domenii majore legate de eficientizarea serviciilor publice şi buna guvernare 

(politici publice,  planificare strategică, managementul resurselor umane, management financiar, 

achiziţii publice, dezvoltare de parteneriate) 
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- 100% din grupul ţintă – 20 de persoane – ca urmare a instituirii, prin Sistemul de Management  

al Calităţii, a unui cadru clar de desfăşurare a atribuţiilor, vor deveni mai responsabili şi mai 

implicaţi la locul de muncă, mai motivaţi pentru calitate în activitatea desfăşurată;  

- 8% din grupul ţintă – 2 persoane – vor beneficia de condiţii îmbunătăţite de muncă în urma 

achiziţionării de mobilier şi echipamente informatice. 

Alte rezultate: 

- Un raport de evaluare a performanţei serviciilor publice (Evaluarea iniţială a sistemului actual 

de furnizare a serviciilor publice); 

- O aplicaţie informatică pentru managementul integrat al documentelor, care va permite un 

management al documentelor mai eficient, mai rapid şi mai sigur şi o eficientizare a distribuirii 

informaţiei; 

- Obiecte de inventar achiziţionate: 2 calculatoare desktop, 2 calculatoare laptop, 2 imprimante, 

un copiator, 2 birouri, 2 corpuri bibliotecă; 

- Minim 10 apariţii în mass media; 

- Diminuarea cu 10% (la finalul proiectului) a duratei de livrare a serviciilor publice – ca urmare  

a tuturor activităţilor proiectului.  

Surse de finanţare: Programul Operaţional „Capacitatea administrativă‖ (POCA) 

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita. 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 7.1. 

Îmbunătăţirea procesului de politici publice în administraţia publică locală  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5, Dezvoltarea  

capacităţiilor administrative, Obiectiv specific nr. 5.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 20. Educaţie pentru viaţă şi responsabilizare socială 

Scopul proiectului: Dezvoltarea de mecanisme şi instrumente pentru asigurarea elevilor din şcoala 
comunei Praid a unei educaţii de tip nonformal şi dezvoltarea unor competenţe cheie de cetăţenie 
activă. 

Obiective specifice: - responsabilizare socială, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii locale  
                               - creşterea calităţii vieţii 

                         - îmbunătăţirea stării de sănătate a comunităţii locale  

Grupul ţintă:       -   elevi                             

                              -   profesori  

                       - comunitatea locală 

 Activităţi principale: 

 Elaborarea ofertei educaţionale de educaţie pentru viaţa de familie; 

 Elaborarea şi implementarea de standarde în educaţia nonformală şi informală realizată 

prin intermediul abordării “educaţie între egali”;  

  Derularea în şcoala comunei Praid a 15 sesiuni de informare cu privire la menţinerea 

sănătăţii prin practicarea şi exersarea comportamentului responsabil şi de implicare a 

acestora în viaţa comunităţii, prin ore de educaţie pentru viaţa de familie pentru  elevi; 

 Campanie de vară pentru aceşti elevi în tabere şcolare, unde se realizează şi informarea 

elevilor cu privire la normele de bază în menţinerea sănătăţii; 

 Întâlniri cu autorităţile locale (ISJ, DJT, ASP, AJOFM, IJP etc), dar şi cu alţi actori cheie 

(părinţi, ONG-uri) 

 Activităţi de comunicare, mass-media şi PR: conferinţe de presă, website, campanie PR, 

campanie online; 

 Evaluarea impactului proiectului: studiu cantitativ, studiu calitativ.  

 
Rezultatele aşteptate: - creşterea responsabilizării sociale în rândul elevilor 

                                        -  îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Surse de finanţare: Programul „Europa pentru cetăţeni 2014-2020‖ 

Posibili parteneri: Ministerul Sănătăţii, ISJ Harghita. 

Perioada de implementare: 2015-2017 

Sustenabilitate: Din bugetul local 

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 
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infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială. 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4, Obiectiv specific 

nr. 4.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate.  

Documente necesare: - Cerere de finanţare  

                                   - Studiu de fezabilitate  

     - Proiect tehnic  
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Titlul proiectului 21. Înfiinţarea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

pentru implementarea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii şi 

utilităţilor cu localităţile învecinate 

Scopul proiectului: Dezvoltarea unui sistem de infrastructuri care să asigure dezvoltarea 

întreprinderilor, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea rurală  

Obiective specifice: - Consolidarea rolurilor unităţilor administrativ-teritoriale 

- Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului 

- Echilibrarea şi creşterea ritmului dezvoltării economice 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 

Grupul ţintă:       - Localităţile din apropierea comunei Praid 

- Locuitorii comunei Praid 

Activităţi principale: - Înfiinţare Asociaţie 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii de transport  

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea durabilă a turismului 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea structurii educaţionale  

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale 

- Elaborare proiect pentru dezvoltarea serviciilor publice (iluminat, gaze, 

deşeuri) 

Rezultatele aşteptate: -  Îmbunătăţirea sistemului de transport la nivel zonal  

                                      - Utilităţi, parcări aranjate pe aceste rute 

       - Implementarea unor programe care să permită accesul la servicii de 

sănătate, educaţie la toate nivelurile 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, DMI 1.1. Poli de dezvoltare urbană 

(ADI) 

Posibili parteneri: Administraţiile locale ale localităţilor învecinate, Consiliile judeţene 

(Covasna, Mureş, Sibiu) 

Perioada de implementare: 2016-2020 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriilor  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Domeniu prioritar judeţean: 

Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale  
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Prioritar la nivel european: Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere economică 

şi locuri de muncă 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 5. Dezvoltarea 

capacităţiilor administrative, Obiectiv specific nr. 5.3.  Creşterea eficienţei activităţii 

administraţiei publice locale 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 22. Promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei 

care reprezintă risc de abandon şcolar 

Scopul proiectului:   Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea abandonului şcolar 

Obiective specifice: - Identificarea copiilor cu risc de abandon 

- Parteneriate între şcoală şi comunitate pentru reducerea abandonului şcolar  
- Crearea unui mediu inclusiv pentru copii cu risc de abandon şcolar  

Grupul ţintă:       -   Copiii cu risc ridicat de abandon şcolar 

- Familiile copiilor cu risc ridicat de abandon şcolar 

- Personalul didactic din şcoli 

- Reprezentanţi ai comunităţii 

Activităţi principale:  

 Evaluarea nevoilor de informare, formare şi consiliere ale reprezentanţilor comunităţilor 

selectate (profesori, director de şcoală, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii); 

 Formarea personalului şcolar în toate dimensiunile proiectului pentru a putea oferi 

servicii adaptate de informare, facilitare, formare şi consiliere părinţilor şi altor membri ai 

comunităţii; 

 Promovarea activităţilor comune în cadrul planului de acţiune al şcolii, în funcţie de 

problemele şi de provocările identificate 

 Organizarea de cursuri de educaţie parentală în comunităţile selectate cu scopul de a 

îmbunătăţi comunicarea dintre părinte şi copil; 

 Discuţii cu liderii romi, în încercarea de a schimba percepţia părinţilor faţă de educaţie; 

 Conectarea familiilor copiilor cu risc de abandon şcolar la resursele disponibile în 

comunitate; 

Rezultatele aşteptate: - Creşterea frecvenţei şcolare şi reducerea riscului de abandon şcolar în 

cazul copiilor ce provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic cu 40% 

- Asigurarea abilităţilor primare copiilor ce provin dintr-un mediu 

defavorizat din punct de vedere socio-economic 100% 

- Dezvoltarea abilităţilor profesorilor şi dobândirea de către aceştia a unor 

competenţe didactice inovatoare  

- Transformarea şcolilor într-un mediu prietenos prin implicarea activă a 

tuturor actorilor: personal didactic, elevi, părinţi şi alţi membri ai 

comunităţii 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Praid 2015-2020 
 

 203 

Surse de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară Imbunătăţirea  

infrastructurii educaţionale, OT10- Investiţii în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii.  

Posibili parteneri: Consiliul Judeţean Harghita 

Perioada de implementare: 2015-2018 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de învăţământ, sănătate, situaţii de urgenţă, protecţie socială 

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 4. Dezvoltarea 

serviciilor sociale, Obiectiv specific nr. 4.2. Modernizarea serviciilor de educaţie  

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 23. .Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi tinerilor 

în privinţa protecţiei mediului  

Scopul proiectului: Încurajarea tinerilor de a se implica în proiecte şi activităţi ecologice de 
protecţia mediului 

Obiective specifice: - Creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi 
soluţiile de reducere a acestora prin acţiuni educative  

- Conştientizarea efectelor schimbărilor globale ale climei şi sensibilizarea 

populaţiei prin activităţi ce tratează probleme de mediu, desfăşurate de 

elevi pe plan local 

- Promovarea educaţiei ecologice din perspectiva schimbărilor climatice în 

domeniul energiei  

Grupul ţintă:       -   elevi din şcoala comunei Praid 

- cadre diactice  

- comunitatea locală 

Activităţi principale:- elaborarea proiectelor activităţilor ecologice: Mai puţine deşeuri în 

comună noastră! 

- Apa înseamnă viaţă!  

- Natura – concurs de creaţie artistică  

Rezultatele aşteptate: - Creşterea gradului de informare la toţi elevii din şcoală 

                                 -      Educarea şi conştientizarea elevilor şi a populaţiei adulte din comună; 

- Afişe, bannere construite de elevi; 

- Revista ecologică a şcolii;  

Surse de finanţare: Programul COSME: Diversificarea ofertelor si produselor turistice ale 

UE - Produse turistice transnationale sustenabile, AFM, POS Mediu, EEA&Norway 

Grants 

Posibili parteneri: Şcolile din comuna Praid 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreţinerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei.  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: La nivel judeţean: 

Prioritatea nr. 3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea surselor 

alternative de energie 
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Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv strategic nr. 2, Obiectiv specific 

nr. 6.3 Îmbunătăţirea aspectului comunei, P 6.3.3. Iniţierea unor campanii de educare a copiilor şi 

tinerilor în privinţa protecţiei mediului 

Documente necesare: - Cerere de finanţare 
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Titlul proiectului 24. Construirea unor spaţii de joacă pentru copiii 

Scopul proiectului: Amenajarea unui loc pentru petrecererea timpului liber pentru copiii 

Obiective specifice: - creşterea calităţii vieţii 

                          - îmbunătăţirea aspectului localităţii  

Grupul ţintă:       -  copiii din comuna Praid 

                        - comunitatea locală 

                         - turişti 

Activităţi principale:- 1.  Organizarea de şantier 

2. Executarea lucrărilor (locuri de joacă, sistem de iluminat, sistem de irigaţii) 

3. Amenajare suprafaţă plantată  

Rezultatele aşteptate: - Suprafaţă plantată de1000 mp 

  -  Spaţiu de joacă amenajat 1400 mp 

  -  Sistem de iluminat ambiental şi decorativ legat la reţeaua publică existentă 

 -  Sistem de irigaţii de la reţeaua existentă  

Surse de finanţare: Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 

verzi în localităţi , Finanţat din Fondul de Mediu, Programul LEADER 

Posibili parteneri: Agenţi economici 

Perioada de implementare: 2015-2016 

Sustenabilitate: Întreținerea obiectivelor se va realiza din sursele proprii ale primăriei  

Coerenţa cu politicile europene, naţionale, regionale, judeţene: Prioritatea 4. Dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate, susţinerea dezvoltării comunitare  

Încadrarea în cadrul strategiei de dezvoltare locală: Obiectiv specific nr. 2.2. Dezvoltarea infrastructurii 

de agrement, P 2.3.1. Amenajare cparcuri, spaţii verzi 

Documente necesare : - Cerere de finanţare 
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Monitorizare şi evaluare  
Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării, monitorizării şi 

evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de Primarul comunei Praid şi asistat de 

un secretariat permanent, responsabil de pregătirea documentelor pentru discuţii în cadrul 

comitetului şi pentru redactarea agendei şi minutelor reuniunilor acestuia.  

Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând reprezentanţi ai Primăriei 

comunei Praid şi ai serviciilor publice, parteneri sociali, agenţi economici şi organizaţii 

neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace la implementarea strategiei.  

Comitetul de monitorizare va fi creat nu mai târziu de 3 luni de la aprobarea strategiei de către 

Consiliul local al comunei Praid. Comitetul de monitorizare se va întruni de cel puţin două ori pe 

an.  

Două evaluări intermediare vor fi realizate de evaluatori independenţi, contractaţi de Primăria 

comunei Praid, în anii 2017 şi 2020 pentru a verifica relevanţa, eficienţa, eficacitatea, utilitatea şi 

sustenabilitatea strategiei şi a oferi recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia şi lecţii pentru 

viitoarele intervenţii de acest gen.  
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6. Analiza efectelor sociale, economice şi cele 
asupra mediului 
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Efecte sociale 

Obiectivele şi domeniile de intervenţie menţionate în strategia de dezvoltare nu pot acoperi toate 

domeniile de dezvoltare în comună. Strategia elaborată este un concept integrat de dezvoltare, care 

se bazează pe priorităţi. În cazul în care intervenţia se realizează numai în anumite puncte (sectoare, 

instituţii) şi lipsa de balanţă (atingerea anumitor scopuri în dauna altora) se menţine pentru o 

perioadă mai îndelungată în activitatea de dezvoltare, atunci principiile de bază ale planificării 

(sustenabilitate, egalitatea de şanse, parteneriat) dispar şi nici scopurile de bază nu vor fi atinse.  

Întărirea societăţii civile locale, extinderea relaţiilor intercomunitare fac posibilă ca societatea civilă 

să-şi asume multe responsabilităţi din sfera protecţiei sociale, a combaterii şomajului, a 

îmbunătăţirii nivelului de trai, a întăririi spiritului de apartenenţă. De-asemenea „civilii” – dacă 

devin parte a procesului – pot să contribuie la procesul de planificare şi la procesul de 

implementare, întărind influenţa lor socială. Astfel, sfera civică contribuie la atingerea scopurilor.  

Ca un rezultat al dezvoltării sănătăţii, educaţiei şi a protecţiei sociale se arată o societate reînnoită, 

mai sănătoasă, capabilă să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă, care este capabilă să se 

ocupe cu conflictele provenite din situaţia actuală stagnantă şi din schimbările economice. În timp 

ce educaţia publică mereu schimbătoare devine instrumentul şi scena integrării – coeziunii – 

sociale, cursurile de formare profesională, sistemul de formare adaptat la cerinţele pieţei forţei de 

muncă devine un actor important în dezvoltarea dinamică a economiei locale, în creşterea salariilor, 

în „păstrarea” tinerilor – deci, în oprirea proceselor demografice dezavantajoase.  

Extinderea serviciilor culturale eficiente stimulează crearea unui mod de viaţă „sănătos”, iar 

instituţiile – cu activităţile lor culturale, tradiţionale – întăresc gândirea comună, şi sentimentul de 

apartenenţă la comunitate. Produsele materiale şi intelectuale tradiţionale, caracteristice numai 

acestei zone, întăresc identitatea locuitorilor comunei Praid prin conservarea tradiţiilor şi a 

patrimoniului cultural. Totodată, aceste produse contribuie la crearea imaginii bine definite şi unice 

a microregiunii pentru actorii externi (investitori, turişti).  

 

Efecte economice 
Dezvoltarea comunei Praid este influenţată în mare măsură de producţia ei economică, 

competitivitatea ei, deschiderea ei faţă de inovare, de noutăţi, capacitatea de a se adapta la mediul 

schimbător. În scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai multe procese trebuie să se 

întâmple simultan şi cu succes. Dacă una dintre aceste procese eşuează, atingerii scopului de bază 

ajunge sub semnul întrebării.  
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Competitivitatea actorilor economici locali este slabă, avantajele lor comparative apar în cheltuielile 

scăzute legate de salarii. Cheia dezvoltării comunei Praid constă în intensificarea economiei, în 

dezvoltarea serviciilor legate de dezvoltarea întreprinderilor şi în exploatarea pos ibilităţilor turistice.  

Actorii economici ai comunei trebuie să devină capabili de a se folosi de aceste posibilităţi.  

În structura economică acomunei, un rol definitiv în crearea valorilor au acele sectoare care nu 

reprezintă domenii majore nici în economia globală, nici în structura naţională. În aceste arii de 

activitate competiţia naţională şi internaţională este foarte puternică, pieţele naţionale şi străine sunt 

pline de produse comune comerciale, dinamismul extinderii acestor pieţe este slabă. Dacă structura 

ei nu se schimbă, economia comunei este condamnată la o creştere de nivel scăzut, la nivel scăzut 

de profit, la rată scăzută a investiţiilor, la decalaj tehnologic. Condiţia de bază a schimbării 

structurale este crearea mediului economic inovator.  

Unul dintre punctele slabe ale economiei locale este şomajul. Nivelul scăzut al utilizării forţei de 

muncă şi rata populaţiei inactive este destul de mare. Aceste date înseamnă că veniturile familiilor 

sunt scăzute, astfel nivelul de consum al populaţiei este la fel scăzut. Cererea pentru produsele şi 

serviciile locale este de-asemenea mică, şi limitează într-o mare măsură posibilităţile de dezvoltare 

ale producătorilor şi prestatorilor locali. În cazul lipsei de creştere a utilizării forţei de muncă, 

efectele pozitive ale dezvoltării economiei nu se regăsesc la nivelul populaţiei şi astfel inegalităţile 

sociale pot deveni şi mai accentuate.  

Succesul economic al comunei se poate atinge numai în urma întăririi parteneriatului, a cooperării 

mai strânse între actorii locali. Succesele individuale devin sustenabile pe termen lung numai în 

condiţia în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai generală şi cu eficienţă mai extinsă.  

Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea ei pe termen lung, de evitarea 

conflictelor interne, de pregătirea actorilor la schimbările ciclice ale pieţei. Succesul poate fi atins 

numai în cazul în care preţul lui poate fi plătit din punct de vedere social şi al mediului.  

Extinderea nivelului de utilizare a forţei de muncă  - după experienţele naţionale şi internaţionale – 

se aşteaptă din sfera întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea sectorului IMM nici dezvoltarea 

economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul teritoriu al regiunii nu se va realiza. În cadrul 

IMM-urilor un rol important au întreprinderile care produc valoare adăugată şi care se ocupă cu 

activităţi tradiţionale, deoarece aceste întreprinderi au cele mai mari perspective. Luarea în 

considerare a criteriilor ecologice în procesul de schimbare (şi de stimulare) a structurii economice 

asigură sustenabilitatea creşterii economice bazată pe schimbare de structură.   

Economia comunei s-a dezvoltat într-o direcţie greşită în ultimele decenii: nivelul prelucrării 

bunurilor produse în comună nu s-a crescut, valoarea adăugată s-a limitat. Dacă acest proces poate 
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fi oprit, valoarea produsă în comună se va creşte, perspectivele întreprinderilor şi situaţia populaţiei 

locale se vor îmbunătăţi.  

Receptivitatea IMM-urilor din comună pentru inovare şi noutăţi este limitată.  Majoritatea 

inovaţiilor care apar pe pieţele internaţionale şi ar putea fi aplicate nici nu ajung la întreprinzători, 

cunoştinţele conducătorilor şi ale managementului în cele mai multe cazuri sunt insuficiente pentru 

introducerea noutăţilor. Prin crearea condiţiilor de bază şi prin creşterea nivelului de cunoaştere al 

întreprinzătorilor se extinde cercul acelora care se adaptează în mod flexibil la condiţiile 

schimbătoare ale pieţei, care pătrund pe pieţele externe şi devin angajatori stabili.  
 

În comună numărul întreprinderilor nou înfiinţate nu este scăzută, dar pentru ei nu este asigurat un 

cadru incubator. Astfel, multe idei promiţătoare nu pot fi realizate, şi mai multe firme cu 

perspectivă sunt condamnate la nereuşită. Prin lărgirea cadrelor incubatoare, mai multe firme nou-

înfiinţate pot să se consolideze pe piaţă, pot să devină elementul stabil al economiei.     

Instrumentul – astăzi numai marginal folosit – al sustenabilităţii şi al obţinerii unui avantaj 

competitiv este utilizarea timpurie a tehnologiilor care ocrotesc mediul. Prin introducerea acestora – 

pe lângă creşterea temporară a nivelului de costuri – se poate atinge o îmbunătăţire durabilă a 

competitivităţii, şi în acelaşi timp se poate micşora şi gradul de poluare mediului, îmbunătăţind 

calitatea vieţii populaţiei.  

Utilizarea informaticii în sfera întreprinzătorilor este redusă. Extinderea cadrelor infrastructurale ale 

tehnologiilor informaţionale, răspândirea utilizării lor reduc dezavantajele, şi fac posibilă apariţia 

unor noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăţi competitivitatea întreprinzătorilor prin crearea 

condiţiilor de adaptare flexibilă la piaţă.   
 

Efecte asupra mediului 
Efectuarea unui studiu de impact asupra mediului poate fi posibil numai după elaborarea 

programelor operative pe de o parte, iar pe de altă parte după crearea şi funcţionarea unui sistem 

corespunzător de informare şi monitoring. Bazându-se pe cercetările empirice existente pot fi 

menţionate deja în strategie relaţiile de cauză-efect dovedite în practică care fac referire la 

schimbările cele mai importante ale mediului şi la conflictele potenţiale care apar în cursul 

realizării.  

Din perspectiva menţinerii stabilităţii sensibile a ecosistemei şi a creării unui sistem optim de 

economie, mediu şi societate bazate pe principiul sustenabilităţii, obiectivul de a moderniza 

societatea care trăieşte în armonie cu mediul este real. Acesta poate fi realizat prin colaborarea 

administraţiei publice locale, a întreprinzătorilor şi a organizaţiilor civile din comună.  
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Colaborarea realizată în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, precum şi dezvoltarea relaţiilor 

economice cu luarea în vedere a influenţelor asupra mediului contribuie la menţinerea diversităţii 

biologice a regiunii, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a celor care trăiesc în regiune şi creează 

condiţiile dezvoltării sustenabile.  

Prin colaborarea întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a actorilor de dezvoltare regională 

devine posibilă utilizarea şi cunoaşterea resurselor naturale ale regiunii. Comuna Praid va deveni un 

loc atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt asigurate condiţii bune de viaţă şi un mediu plăcut 

pentru cei care trăiesc şi lucrează în comună.  

Prin dezvoltarea producţiei alimentelor conform cerinţelor UE va deveni posibil producerea unor 

produse sănătoase, vor reapărea acele cicluri de producţie verzi.  

Folosirea moderată a chimicalelor reduce probabilitatea ajungerii unor insecticide şi  pesticide în 

alimente. Prin transformarea suprafeţelor agricole cultivate va deveni posibil menţinerea calităţii şi 

cantităţii solului, precum şi depozitarea pentru utilizarea ulterioară.  

Majoritatea produselor secundare agricole constituie o astfel de bază pe care pe termen lung se 

poate sprijini reducerea sau eliminarea utilizării carburanţilor fosile. Sursele de energie regenerabile 

sunt identificate prioritar în difeite planuri, iar actorii regionali pot utiliza acestea în vederea 

creşterii veniturilor.  

Prin construirea întregii reţele de apă potabilă şi canalizare, precum şi prin tratarea ecologică a 

apelor uzate, se rezolvă cea mai mare problemă: poluarea mediului prin serviciile publice comunale. 

Prin tratarea corespunzătoare a apelor uzate provenite din agricultură şi industria alimentelor se 

poate preveni poluarea apelor de suprafaţă şi a solului.  Astfel va fi eliminată mirosul neplăcut din 

apropierea localităţii, care pe de o parte este rezultatul eutrofizaţiei şi a procesului de formare a 

bălţilor, iar pe de altă parte este cauzată de mirosul apelor uzate infiltrate. Prin epurarea controlată 

se va înceta efectul poluant asupra apelor subterane, iar apa uzată epurată şi nămolul inert pot fi 

folosite pentru irigaţie sau alt uz agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi protecţia valorilor 

naturale şi a ariilor protejate şi pot crea echilibrul natural al acestor zone.  

În planificarea etapelor de dezvoltare economică, infrastructurală, şi de resurse umane protecţia 

mediului şi economia mediului au un rol primordial. Întărirea competitivităţii întreprinderilor  

contribuie la activităţile de mediu ale întreprinderilor şi motivează introducerea strategiilor proprii 

de protecţia mediului.  Efectele activităţilor poluante pot fi reduse prin intervenţii tehnologice şi 

tehnice moderne. La  transformarea economiei comunei Praid spijinirea extinderii tehnologiilor 

verzi contribuie prin posibilitatea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii a populaţiei. 

Dezvoltarea infrastructurii verzi care promovează activităţile economice contribuie la creşterea 
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şansei de adaptare iar reabilitarea zonelor industriale poluate contribuie la îmbunătăţirea imaginii 

comunei şi la rezolvarea unor probleme de mediu.  

În vederea creării unor relaţii de colaborare cu populaţia comunei se realizează o viziune nouă, o 

cultură de mediu, creându-se astfel condiţiile unui mediu de viaţă sănătos, precum şi condiţiile 

dezvoltării sustenabile. Asigurarea publicităţii informaţiilor reale face posibil ca societatea locală cu 

o mentalitate de mediu sănătoasă să se implice în luarea deciziilor, respectiv să aibă o influenţă în 

procesul de luare a deciziilor. Pe parcursul acestui proces interesele contrare şi opiniile care stau la 

baza acestora se pot ciocni, astfel numai prin controlul publicului poate fi implementată o strategie 

de mediu.  

 

Formarea conştiinţei de mediu într-un mod mai extins şi mai deplin se realizează prin două metode: 

pe de o parte prin elaborarea programelor de educaţie  de mediu, care stimulează organizaţiile civile 

şi locuitorii comunei pentru protejarea mediului, pe de a ltă parte prin informarea permanentă a 

locuitorilor.  
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7. Analiza chestionarului privind gradul de 

mulţumire a comunităţii locale 
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Pentru identificarea mai uşoară şi mai exactă a punctelor slabe şi a punctelor tari s-a aplicat un 

chestionar pentru populaţie (vezi Anexa nr. 2), chestionar care viza colectarea datelor privind gradul 

de mulţumire a locuitorilor vis-a-vis de servicii, de condiţii de locuire, de nivelul de trai. Locuitorii 

au avut posibilitatea să enumere punctele tari şi punctele slabe ale localităţii şi să propună idei de 

dezvoltare pentru următorii 5 ani. Acest chestionar a fost distribuit în rândul comunităţii locale din 

comuna Praid. S-au distribuit 140 de chestionare, ţinând cont de reprezentativitate şi de etnie, din 

care au fost completate 107 de chestionare.  

În prima parte a chestionarului s-a analizat gradul de mulţumire al locuitorilor vis-a-vis de  calitatea 

următoarelor servicii: 

 Apă potabilă 

 Canalizare menajeră  

 Iluminat public 

 Transport public 

 Curăţenia străzilor 

 Colectarea deşeurilor menajere 

Comunitatea locală trebuia să acorde note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă foarte nemulţumit şi 5 

înseamnă foarte mulţumit.  

Gradul de mulţumire a locuitorilor faţă de anumite servicii 
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Conform datelor colectate, în localitatea Praid locuitorii sunt nemulţumiţi de canalizarea menajeră, 

de lipsa rețelei de apă potabilă, transport public şi curăţenia străzilor.  
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Cele mai mari nemulţumiri ale locuitorilor comunei Praid 
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Populaţia chestionată consideră cele mai mari obstacole în calea dezvoltării următoarele: lipsa 

locurilor de muncă, neimplicarea consilierilor, lipsa colaborării între autorităţi, lipsa surselor 

materiale. 

Principalele obstacole în calea dezvoltării comunei Praid 
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Pe lângă puncte slabe, comunitatea locală este conştientă de existenţa valorilor, a atracţiilor din 

comună, de punctele tari ale localităţii şi ştiu că aceste valori trebuie valorificate în strategia de 

dezvoltare. Astfel de valori sunt:  

Turismul 56 

Salina 22 

Aşezarea geografică 15 

Mediul înconjurător neatins 6 

Aerul curat 6 

Strandul 4 

Păstrarea tradiţiilor 5 

Liniştea din zonă 2 

Izvoare cu apă curată 2 
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Puncte tari ale comunei Praid 
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În chestionar s-au adunat date referitor şi la gradul de mulţumire al locuitorilor vis-a-vis de aspectul 

general al comunei, existenţa parcurilor şi spaţiilor verzi, existenţa locurilor de joacă pentru copii, 

existenţa terenurilor de sport cu acces liber, calitatea străzilor principale, calitatea străzilor 

secundare, parcări din zona centrală, condiţiile oferite în sistemul educaţional (infrastructură, 

dotări), calitatea actului educaţional, numărul locurilor de muncă oferite încomună, oportunităţile de 

petrecere a timpului liber, evenimentele culturale şi sportive din comună, siguranţa personală şi a 

bunurilor, relaţiile cu poliţia locală, imaginea şi renumele comunei.  

Gradul de mulţumire al locuitorilor comunei Praid 
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Comunitatea locală din comuna Praid este cel mai mulţumit de calitatea actului educaţional, de 

calitatea serviciilor medicale, de aspectul general a l comunei. Locuitorii sunt nemulţumiţi de 

condiţii de parcări în zona centrală, de terenuri de sport, de parcuri, spaţii verzi, spaţii de joacă 

pentru copii, şi de oportunităţile de petrecere a timpului liber.  

Locuitorii consideră în domeniul serviciilor sociale următoarele servicii lipsă şi de care ar fi mare 

nevoie: centru de îngrijire pentru vârstnici (81), centru de zi pentru copii (51), locuinţe sociale (18), 

cantină socială (25).  

Servicii sociale lipsă 
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Principalele trei măsuri care ar lua locuitorii, dacă ar fi primari ai comunei:  

Înfiinţare teren de joacă 24 
Înfiinţare bază sportivă 24 
Înfiinţare locuri de muncă 10 
Atragerea investitorilor 9 
Spații verzi, parcuri 9 
Amenajarea parcărilor 7 
Organizarea evenimentelor culturale 6 
Renovarea clădirilor publice 4 
Organizarea evenimentelor sportive 2 
Pistă pentru biciclete 2 
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ANEXE 
 
Anexa nr. 1  Fişa comunei 
Domeniul Criteriul  Indicatorii U.M  
Fizico-
geografice 

Teritoriul 
comunei 

Suprafaţa totală kmp, 
ha 

18.003 

Intravilan ha 665,57 
Terenuri agricole ha 8318 
Terenuri impădurite ha 8.651 
Râuri şi pârâuri km 142 
Lacuri ha -- 
Zonă industrială ha -- 
Zonă rezidenţială ha -- 
Parcuri şi spaţii verzi ha 1000mp 

Forme de 
relief 

1.Inventarul principalelor forme de 
relief 

 Bazin între 
Părăurile Corund 
şi Târnava-Mică 
- dealuri cu 
altitudini de pâna 
la 560 m 

Plasare 
geografică  

2.Menţionarea principalelor căi de 
acces- rutier, căi ferate, aerian (km, 
starea lor ca de ex asfalt, pietruit etc.) 

Eur., 
DN, 
DJ, 
C.F.  

DN13A, DN13D 

3. Distanţa până la centre urbane mari Km  Praid – Sovata 

10 km 

 Praid – Târgu 

Mureş  73 km 

 Praid –

 Sighişoara  66 

km 

 Praid – 

Odorheiu-

Secuiesc 37 

km 

Factori de 
risc natural 

4. Menţionarea zonelor supuse la 
factorii de risc natural: 

Suprafeţe supuse inundării periodice: 
 O fâşie de teren aferent râului 

Târnava Mică spre DN13A, în 
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extravilan 
 O fâşie de teren care se află pe 

ambele maluri ale pârâului 
Corund, în extravilan, între 
localităţile Praid, Ocna de Sus 
şi Ocna de Jos 

Suprafeţe care reprezintă potenţiale 
alunecări de teren: 

 Zona de protecţie a Salinei 
Praid 

 Lângă zona caselor de vacanţă, 
grupate la km 6, aparţinând de 
localitatea Bucin, în extravilan.  

Zone 
naturale 
protejate 

5. Indicarea zonelor naturale 
protejate 

Natu
ra 
2000 

1. Aria protejată 
Muntele de Sare 
Praid 
2. Situl 
ROSCI0019 
Călimani – 
Gurghiu 
3. Situl 
ROSCI0297 
Dealurile Târnavei 
Mici - Bicheş 

Populaţie 
  

Mărimea 
populaţiei 
Densitatea 
Evoluţia 
populației 
Factori de 
creştere a 
populației 
 

1. Numărul populaţiei în 2014 Pers. 6494 
2. Locuitori/km2  Pers/

kmp 
36,11 

3. Evoluția populaţiei în ultimii 50 de 
ani 

 - în scădere 

4. Rata medie a mortalităţii în ultimii 
zece ani 

%/an 11,5 

5. Rata medie a natalităţii în ultimii 
zece ani 

%/an 11,4 

6. Numărul celor plecaţi definitiv din 
localitate în ultimii 10 ani 

NR. -- 

7. Numărul celor stabiliţi în localitate 
în ultimii 10 ani 

NR. -- 

8. Indicele de îmbătrânire a populaţiei 
(persoane de peste 60 de ani/0-14 ani) 
9. Indicele de înnoire a forţei de 
muncă (pop. între 15-29 ani/30-44 ani) 

 473,20 
 
801,95 

  
Condiţii de 
locuire 

Dotarea 
locuinţelor 
cu instalații 

1. Ponderea locuinţelor racordate la 
reţeaua de apă 

% 75 

2. Ponderea locuinţelor racordate la 
reţeau de canalizare 

% Praid- 75 
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de apă şi 
gaze naturale 
Vechimea 
locuinţelor 
Materiale de 
construcţie 

3. Ponderea locuinţelor conectate la 
reţeaua de gaze naturale 

% 0 

4. Ponderea locuinţelor construite 
înainte de 1970 

% -- 

5. Ponderea locuinţelor construite după 
2000 

% -- 

6. Ponderea locuinţelor construite din 
materiale durabile 

% -- 

  Economie Potenţial 
agricol 
Potenţial 
forestier 
Potenţial 
turistic 
Potenţial 
industrial 
Structura 
proprietăţii 
agricole 
Gradul de 
ocupare a 
populaţiei 
 
 
 

Teren agricol /locuitor 
 

Ha/lo
c 

1,32 

Structura folosinţei terenului agricol Ha Arabil-1560 
Ha Păşuni- 3313 
Ha Fâneţe- 3732 
Ha -- 
Ha -- 

Bovine 813  
Porcine 783  
Ovine 4259  
Păsări 8787  
Albine 836  

Cabaline 337  

Iepuri 297  
Caprine 598  

Ponderea suprafeţelor agricole private 
din totalul suprafeţelor agricole 

ha% 98% 

Suprafaţa medie a exploataţiilor  ha 4,27 

Suprafaţa medie a exploataţiilor de tip 
asociativ familial 

ha --- 

Numarul total al agentilor economici si 
domeniile de activitate 

NR. Vezi anexe 

Procentul persoanelor fizice autorizate NR. Vezi anexe 
Numărul total de angajaţi ai agenţilor 
economici de pe teritoriul comunei 

 -- 

Populaţia activă ocupată la 1000 de 
locuitori 

 307,66 

Ponderea populaţiei ocupate în 
industrie 

 25 

Ponderea populaţiei ocupate în servicii  21,27 

Ponderea populaţiei ocupate în 
agricultură 

 31,63 

Echiparea 
tehnică a 
localităţilor 

Alimentare 
cu apă în 
sistem 
centralizat 
Alimentare 

Apa potabilă distribuită m3 /an 241 
Gradul de electrificare a gospodăriilor % 98 
Distribuţia de gaze naturale Km -- 
Gradul de racordare a gospodăriilor la 
reţeaua de telefonie 

% 98 
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cu energie 
electrică 
Alimentare 
cu gaze 
naturale 
Racordarea 
la reţele 
telefonice 
Accesul la 
căile de 
transport 
 

Gradul de asfaltare al străzilor % - 80% în 
localitatea Praid 
- comuna Praid: 
35% 
 

Trotuare km De-a lungul 
drumului 
DN13A în 
centrul localităţii 
Praid 

Trasee cicloturism: 
Linia Praid – Ocna de Sus – Arcio 
Drumul Canionului de Sare 
 

Km - - 

Accesul la reţeaua rutieră sau feroviară  Tren: Blaj-Praid 

Nr. total de km de drumuri:  Km 39 

Parcuri şi spaţii verzi Ha 1000 mp 
Gospodării conectate la Internet Nr -- 
Studiu de fezabilitate realizate sau în 
lucru 

Nr -- 

Proiecte derulate în ultimii 5 ani 
Fonduri extrabugetare (sume, sursă, 
pentru ce) 

Nr.  Vezi tabelul 
capitolul 
Infrastructură 

Sociale Sănătate 
Învățământ 
Comunicaţii 
Mortalitate 
infantilă 

Nr de medici în localitate: 4 nr de 
loc/m
edic 

1300 

Număr de elevi/cadru didactic Elevi/
cadru 
didact
ic 

12,59 

Nr de abonamente TV.  -- 
Decese sub 1 an/1000 de născuţi vii Pers. -- 

Mediu/ecol
ogie 

Aer 
Apa 
Sol  
Păduri 

Calitatea aerului  Corespunzătoare 
Calitatea apei  Medie 
Soluri afectate de factori de limitare a 
calităţii 

 - 

Păduri afectate de fenomene de uscare 
şi de forestare în totalul suprafeţei 
forestiere 

 -- 

Principalele surse de poluare ale 
aerului, apei, solului  

 Agricultura 
Trafic rutier 
Turism 
necontrolat 

  
Organizaţii 

ONG-uri Vezi tabelul nr. 26   
Cluburi 
sportive 

Vezi tabelul nr. 26   

Asociaţii de 
producători 

  --- 
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Cooperative   --- 

Firme   Vezi Anexa nr.3 
     Turism Organizaţii/f

irme 
   

Atracţii 
turistice 

Muntele de sare 
Salina Praid 
Cetatea lui Rapsonne 
Ştrand 
Complex balnear 

  

Forme de 
turism 

Turism de odihnă şi recreere 
Turism sportiv 
Turism cultural 

  

Trasee 
turistice 

Traseul până la Vârful Şiclod  
Traseul satul Becaş – Valea lui Pavel – 
satul Fântâna Brazilor – satul Sânced – 
valea Sânced – lacul de acumulare 
Zetea  
Zona de creastă a Munţilor Gurghiu 
Pasul Bucin şi conul Saca–Tătarca 
Traseul de pelerinaj Drumul Mariei 

  

Alte date şi 
informaţii 
relevante/i
mportante 
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Anexa nr. 2 Chestionar aplicat populaţiei comunei Praid  
  
Stimate Doamnă/Domnule, 

 
Primăria comunei Praid împreună cu firma Pro Regio Consulting demarează un amplu proces de 
consultare publică în vederea  elaborării strategiei locale de dezvoltare pentru perioada 2015 - 2020. 
Opinia dumneavoastră în calitate de cetăţean al comunei Praid poate influenţa deciziile cu privire 
la proiectele ce vor fi dezvoltate în următorii ani în comună, motiv pentru care vă rugăm să 
completaţi chestionarul de mai jos.  
 
1. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru calitatea 
următoarelor servicii publice: 
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund  
Servicii  Nota Nu 

beneficiez 
NS/NR 

Apă potabilă    
Canalizare menajeră    
Iluminat public    
Transport public     
Curăţenia străzilor    
Colectare deşeuri menajere    

 
Care sunt cele mai mari probleme/nemulţumiri legate de serviciile menţionate mai sus: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Care consideraţi că sunt dezavantajele comunei/localităţii în ceea ce priveşte dezvoltarea sa?  
1._________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. __________________________________________ 
4. _________________________________________ 
3. Care consideraţi că sunt avantajele comunei/localităţii în ceea ce priveşte posibilităţile de 
dezvoltare? 
1._________________________________________ 
2. _________________________________________ 
3. __________________________________________ 
4. _________________________________________ 
4. Acordaţi o notă de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulţumit si 5=foarte mulţumit pentru 
următoarele: 
* NS/NR – Nu ştiu, Nu răspund 

 Nota  NS/NR  
Aspectul general al  localităţii   
Curaţenia  oraului/localităţii   
Parcuri, spaţii verzi   
Locuri de joacă pentru copii   
Terenuri de sport cu acces liber    
Calitatea străzilor din comună   
Accesul la mijloace de transport din comună în alte localităţi    
Condiţiile oferite în sistemul educaţional (infrastructură, dotări)    
Calitatea actului educational în sistemul educaţional    
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Condiţiile oferite în domeniul serviciilor medicale (infrastructură, 
dotări) 

  

Calitatea serviciilor medicale   
Numărul de locuri de muncă oferite în comună   
Nivelul salariilor   
Oportunităţile de petrecere a timpului liber   
Evenimente culturale si sportive   
Siguranta dumneavoastră si a bunurilor dumneavoastră    
Posibilităţile de a face cumpărături   
Relaţiile cu Primăria   
Relaţiile cu Poliţia Locală   
Relaţiile cu serviciile de urgenţă   
Imaginea si renumele comunei/localităţii   
 
5. Ce fel de servicii sociale credeţi că ar fi utile în comună/localitate (alegeti max. 2) 
 Centru de îngrijire pentru vârstnici  Cantina socială 
 Centru de zi pentru copii  Altele  
 Locuinţe sociale   
  
6. Ce anume credeţi că lipseste în comună ca posibilitate de petrecere a timpului liber?  
________________________________________________________________________ 
 
7. Care este principalul motiv pentru care v-aţi muta domiciliul din comună? 
 
 Locuri de muncă mai bune  Motive care ţin de familie 
 Locuri de muncă mai multe  Mai multă siguranţă 
 Venituri mai mari  Mai multe posibilităţi de petrecere a timpului liber 
 Servicii educaţionale mai bune   Altele. Care?................................................................. 

...................................................................................... 
 Servicii medicale mai bune   
 
8. Care ar fi principalele 3 măsuri pe care le-aţi lua dacă aţi fi Primar al comunei?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Alte observaţii:  
__________________________________________________________________________ 
Date personale: 
Vârstă:       Sex: 
Ocupaţie:       Ultima şcoală absolvită:  
Comună/sat:      Venitul net: 
 
 
 
 
Vă mulţumim!  
 
 
 

 Sub 500 lei 

 Între 501 si 1.000 lei 

 Între 1.001 si 2.000 lei 

 Între 2.001 si 3.000 lei 

 Peste 3.001 lei 
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Anexa nr. 3. Lista unităţilor economice din comuna Praid

 Firma Localitate  CUI  CAEN  Salariati  

Cifra 
Afaceri 
(RON) 

Profit Net 
 (RON) 

1 PRIMERA TURISM SRL Praid  24743606 791 2  -Activitati ale tur-operatorilor    
2 SUN TUR SRL Praid  18207301 559 0  -Alte servicii de cazare  2 55 744 -33 388 
3 JAKAB ES TARSA SRL Praid  18812035 559 0  -Alte servicii de cazare  7 171 793 -17 648 
4 HUNGAROGOLD SRL Praid  19597660 463 1  -Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 3 292 841 -29 880 

5 DOTHERC 55 SRL Praid  19813039 461 8  
-Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu 
caracter specific, n.c.a.  13 442 4 9 66  

6 MEDVET COM 2006 SRL Praid  19813047 750 0  -Activitati veterinare 2 122 089 -27 689 
7 UNGVARI & UNGVARI SRL Praid  20849281 412 0  -Lucrari de constructii a clad irilor rezidentiale si nerezidentiale  7 251 148 100 374 
8 FAKOPACS SRL Praid  20849290 162 3  -Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 4 777 324 33 951 

9 
LEVENTE & LEHEL CONST 
SRL Praid  21439581 412 0  -Lucrari de constructii a clad irilor rezidentiale si nerezidentiale  5 75 100 1 3 74  

10 FOREST SYSTEM SRL Praid  22463448 021 0  -Silv icultura si alte activitat i forestiere  1 614 567 17 214 
11 TORCSE SRL Praid  23048113 791 1  -Activitati ale agentiilor turistice   -598 
12 RENT BAU KENESI SRL Praid  23242100 431 2  -Lucrari de pregatire a terenului 3 89 729 7 2 59  
13 SUKOSD ZUGRAV SRL Praid  23635088 433 4  -Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 2 51 937 18 368 
14 STEFANIA SRL Praid  17561164 559 0  -Alte servicii de cazare  1 30 077 9 0 33  
15 HELIA NIK SRL Praid  24661611 412 0  -Lucrari de constructii a clad irilor rezidentiale si nerezidentiale     

16 
GREEN WOOD 
MANAGEMENT SRL Praid  28469741 702 2  -Activitati de consultanta pentru afaceri si management  1 53 414 6 3 31  

17 TRANS SALT IMPEX SRL Praid  25072525 204 2  -Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)  50 678 12 629 
18 HEGYIDIAMANT SRL Praid  25141030 461 9  -Intermedieri in comertul cu produse diverse  1 987 733 
19 MONCSICOM SRL Praid  25255930 561 0  -Restaurante 2 27 852 -2 56 5  
20 FAZAKAS DENTAL SRL Praid  26130446 862 3  -Activitati de asistenta stomatologica 4 153 635 5 1 91  

21 
KRIMAR TRADE & 
CONSULTING SRL Praid  26426787 476 1  -Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate   -175 

22 ESZTERLANC ABC SRL Praid  26678369 471 1  
-Co m ert  cu a ma nu ntul  in ma ga zin e n esp e cial izat e, cu va nz ar e 
pre do min anta  d e p rod use  al im ent ar e, b a utu   24 138 514 

23 MATUKA TRUCKS SRL Praid  31475085 383 1  - De m ont ar ea  (d e z asa m bla re a)  masi ni lor si  a  e c hipa m e ntelor  sc o ase  din    
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uz p ent ru  r ec up er a re a m ate rialelo  

24 ELLA ES TARSA SRL Praid  29477483 471 9  
-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare     

25 SALISLAG TOUR SRL Praid  30041096 204 2  -Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 1 5 259 -4 45 1  

26 TRAFFIK A & B COM SRL Praid  30181910 471 1  
-Co m ert  cu a ma nu ntul  in ma ga zin e n esp e cial izat e, cu va nz ar e 
pre do min anta  d e p rod use  al im ent ar e, b a utu  3 303 006 8 4 78  

27 
ACCENT SOFT SERVICE 
SRL Praid  30309777 620 1  -Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 4 28 665 720 

28 
A L T E R N A T I V E S O L U T I O N  
C O NS U L T I N G  S R L  Praid  31155943 702 2  -Activitati de consultanta pentru afaceri si management     

29 PALEVI SRL Praid  501494 471 1  
-Co m ert  cu a ma nu ntul  in ma ga zin e n esp e cial izat e, cu va nz ar e 
pre do min anta  d e p rod use  al im ent ar e, b a utu  4 237 324 -3 23 4  

30 BUILD W ELL SRL Praid  24140346 411 0  -Dezvoltare (promovare) imobiliara   22 959 -20 933 

31 BRUTARIA SANDOR SRL Praid  8021777 107 1  
-Fabricarea pain ii; fabricarea prajiturilor si a  produselor proaspete de 
patiserie 46 6 044 177 854 208 

32 SAL SIND SRL Praid  14674568 783 0  -Serv icii de furnizare si management a fortei de munca 47 1 655 541 260 556 
33 ALLMOG SRL Praid  14177259 791 1  -Activitati ale agentiilor turistice    
34 MONTANA FOREST SRL Praid  10175565 310 9  -Fabricarea de mobila n.c.a. 7 359 535 2 2 14  
35 TRANS TUR SRL Praid  501559 791 1  -Activitati ale agentiilor turistice 18 894 426 -7 86 8  

36 VER DOK SRL Praid  9488739 552 0  -Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  7 720 1 4 89  
37 HARGITA SORO SRL Praid  15133722 559 0  -Alte servicii de cazare  12 322 652 51 542 

38 SZABO SERV SRL Praid  8088939 011 1  
-Cul t ivar e a c er e alelor (e xclusiv  or e z), plant elor le gu mi no as e si  a pla ntelor 
prod u cato ar e d e s e minte ole agin  3  -9 78 2  

39 EDU EXPORT IMPORT SRL Praid  13319495 467 3  
-Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelo r de 
constructie si echipamentelor sanitare 5 2 780 961 77 911 

40 HORVATH COM SRL Praid  5960684 563 0  -Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 3 93 366 824 
41 LIMACT SRL Praid  5900194 161 0  -Taierea si rindeluirea lemnulu i 2 119 172 -9 81 2  

42 
CONSUMCOOP PRAID 
SOCIETATE COOPERA Praid  501516 471 1  

-Co m ert  cu a ma nu ntul  in ma ga zin e n esp e cial izat e, cu va nz ar e 
pre do min anta  d e p rod use  al im ent ar e, b a utu  13 1 234 186 13 308 

43 
BARABAS CONSTRUCTII 
SRL Praid  17495400 412 0  -Lucrari de constructii a clad irilor rezidentiale si nerezidentiale  1 20 000 -41 355 

44 ERI BISTRO SRL Praid  5645806 552 0  -Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  11 680 651 
45 SOCIETATEA NATIONALA Praid  4367264 089 3  -Extract ia sarii    
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A SARII SA 
46 HAJDU SRL Praid  8710887 494 1  -Transporturi rutiere de marfuri 5 287 170 46 442 

47 ENIGMA SRL Praid  9586168 461 3  
-Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de 
constructii 7 140 971 -37 543 

48 BL PARK SRL Praid  15241406 471 1  
-Co m ert  cu a ma nu ntul  in ma ga zin e n esp e cial izat e, cu va nz ar e 
pre do min anta  d e p rod use  al im ent ar e, b a utu  5 1 221 728 15 671 

49 HAJDU COM SRL Praid  17389647 141 3  -Fabricarea altor art icole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)   54 204 79 
50 BUSA ANGRO SRL Praid  17301849 463 1  -Comert cu ridicata al fructelor si legumelor    

51 BRIZO TOUR SRL Praid  15456090 204 2  -Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 5 199 302 -68 341 

52 GROFE SRL Praid  15507711 022 0  -Exploatarea forestiera  23 1 054 997 -23 600 

53 ARIEL TURISM SERV SRL Praid  16338300 551 0  -Hoteluri si alte facilitati de cazare similare  13 836 791 -35 778 

54 ATIDEN TUR SRL Praid  17213909 563 0  -Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 8 452 673 -47 472 

55 SAR KOMFORT SRL Praid  16201558 559 0  -Alte servicii de cazare  1 36 638 55 
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Casa fluturilor 


