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1. SINTEZA COORDONATORULUI 

Una dintre cele mai palpabile valori ale democrației este autonomia comunităților locale în formarea 

mediului în care locuiesc.  În România obligația consultării publice este reglementată prin legislație, ,  în 

practică, în cele mai multe cazuri pe plan local democrația se întinde până la funcționarea sistemului 

reprezentativ. Sunt puține acele cazuri în care pentru planificarea viitorului conducerea locală 

organizează forumuri, dezbateri publice pentru recunoașterea și integrarea în viziunea de viitor a 

exigențelor diferitelor grupuri sociale de pe plan local. Principiul subsidiarității se integrează lent în 

sistemul administrației publice și numai din pricina presiunii metodologice se utilizează punctual acele 

mijloace care stimulează planificarea venită de jos în sus (bottom up). Din pricina consultărilor publice 

de fațadă aplicate pe parcursul  elaborării documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, 

bazate pe „parteneriat” Bruxelles este critică și în momentul de față.  

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

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

al oportunității, planificării și eficacității. Problemele unei comunități se recunosc cl mai bine pe plan 

local și în cele mai multe cazuri și soluțiile de rezolvare a acestora sunt accesibile tot la acest nivel. 

Planificarea bazată pe participare este un proces și un rezultat în același timp, având beneficii duble: 

asigură cadrul sistematizării și corelării diferitelor interese și puncte de vedere, pe de altă parte trasează 

calea valorificării sistematizate și eficiente a resurselor locale.  

Planificarea bazată pe participarea publică în cazul elaborării strategiei de dezvoltare integrată a 

comunei Sândominic nu a fost necesară din pricina faptului că a fost ușor utilizabil ca metodologie ci 

numai prin aceasta s-a putut construi o viziune de viitor aprobată și de comunitatea locală, care trasează 

calea de urmat până la anul de referință 2020.  

Conform acestei viziuni de viitor  Comuna Sândominic este o localitate în care întâlnim atât 

respectul față de  trecut cât și speranța în progres, care oferă un spațiu vital atrăgător și 

posibilitatea stabilirii tinerilor, iar comunitatea este caracterizată printr-o cooperare strânsă și 

printr-o relație armonioasă cu mediul înconjurător. 

Viziunea de viitor generală cuprinde percepțiile comunității locale privitor la dezvoltare, elementele 

viziunii defalcate și prezentate mai pe larg susțin planificarea și măsurabilitatea proceselor.  Imaginea 

comunității locale fidele față de tradiții i patrimoniul cultural nu se destramă nici în viitor, se 

completează cu deschiderea față de noutăți. Punctul de plecare al strategiei de dezvoltare integrată a 

comunei Sândominic este reprezentat așadar de coroborarea acestor două concepții diferite la prima 



 

6 
 

vedere. În zilele noastre este indispensabil abordarea inovativă, predispoziția față de nou, care la rândul 

lor pot contribui chiar și la susținerea valorilor tradiționale.  

În centrul strategiei stau acele obiective care convertesc comuna într-un mediu atractiv, oferind un 

spațiu sigur, confortabil și locuibil cetățenilor, în special tinerilor care momentan caută calea spre succes 

în afara regiunii sau a țării.   Formularea acestor obiective a fost posibilă cu ajutorul analizei situației, 

realizarea lor fiind facilitată de prioritățile și pachetele de măsuri strategice elaborate în domeniile 

societate, economie și mediu.  

În domeniul dezvoltării comunitare este o sarcină importantă menținerea structurilor comunitare 

care reprezintă resurse locale, integrarea în societate a populației de etnie rromă și asigurarea serviciilor 

sociale de calitate a grupurilor sociale cu exigențe speciale (sociale, sanitare).  

Prioritatea 2 vizează dezvoltarea și modernizarea sistemelor locale de infrastructură și ocrotirea 

patrimoniului construit, care cuprinde pe de o parte pachete de măsuri referitoare la dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii și serviciilor de utilități publice care sunt indispensabile din punctul de 

vedere al funcționării comunei, iar pe de altă parte formulează măsuri privind ocrotirea și dezvoltarea 

peisajului, esteticii comunei.  

Cea de-a treia prioritate listează măsuri care vizează soluționarea problemelor economice, a pieței 

forței de muncă identificate pe plan local. Realizarea unei economii locale bazate pe micile ferme, pe o 

structură agricolă competitivă este justificată de trendurile de mediu, de producție și consum. În afară 

de acestea întreprinderile existente și cele ce se vor înființa în viitor trebuie sprijinite prin toate 

mijloacele posibile, comuna trebuind să apară pe piața turistică și a investițiilor.  

Prioritatea patru cuprinde măsurile strategice necesare închiderii și ecologizării iazurilor de 

decantare ale fostei mine și tot această prioritate vizează și educarea, formarea atitudinii ecologice a 

populației locale.  

Unele măsuri și schițe de proiecte ale strategiei pot trece peste anul de referință 2020, însă 

comunitatea locală a considerat că este important ca acestea să fie cuprinse în strategie.  

Grupul de specialiști care a lucrat la elaborarea strategiei dorește ca aceasta să nu devină doar un 

document intern al administrației publice locale, cuprinsul acesteia să fie cunoscut de fiecare instituție, 

organizație, întreprindere sau cetățean (indiferent dacă a participat sau nu în procesul de planificare), și 

să ajute aceștia la luarea deciziilor strategice individuale sau organizaționale.  Strategia dorește să devină 

un mijloc practic al planificării și implementării investițiilor și dezvoltărilor de pe plan local, al 

valorificării sustenabile a resurselor naturale și al extinderii energiilor constructive existente în 
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comunitatea locală.  Structura, abordarea și accentele strategiei se raportează la cerințele politicilor de 

dezvoltare și finanțare, stimulând practica atragerii de fonduri prin proiecte sustenabile în concordanță 

cu exigențele locale.  

Strategia dorește să stimuleze și organizarea dezbaterilor și consultărilor publice, invitând populația 

locală să participe activ în deciziile care vizează viitorul comunității.   
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2. METODOLOGIA APLICATĂ 

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

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

scopurilor propuse, încearcă să pună în mișcare resursele locale. Acest lucru înseamnă, că în dirijarea 

procesului de planificare este binevenit ca pe scară largă să se țină seama de competențele locale. Toate 

acestea aduc după sine un șir de întrebări metodologice. Cum pot fi evaluate în mod eficient exigențele 

locale? Cum să fie concepute obiectivele de dezvoltare și sarcinile privind îndeplinirea obiectivelor? Cum 

putem valorifica resursele intelectuale locale în cursul procesului de planificare? etc. sunt numai câteva 

dintre întrebările mai importante, la care, pe baza diferitelor poziții metodologice, se pot da răspunsuri 

diferite.  

În cursul elaborării strategiei de dezvoltare a comunei Sândominic am urmat  abordarea planificării 

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

este una cât se poate de lungă, dintre acestea trebuie evidențiate următoarele: 

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

de proiectare 

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

locale 

• Face acceptabile necesitatea, obiectivele și direcția proiectării, îndeamnă spre o proiectare în 

viitor la nivel individual și organizațional 

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

următoare, cea de executare  

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

consensuri în legătură cu câte o problemă. 

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

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

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

a beneficiilor de mai sus nu-i indiferent ce fel de metode de participare se pun în aplicare. 

În cadrul realizării strategiei de dezvoltare a comunei am aplicat următoarele metode de participare, 

în cadrul cărora peste 50 de persoane interesate au putut să-şi formuleze părerea, nevoile:   

1. Realizarea de interviuri semi-structurate: grupând liderii de opinie locali pe domenii de 

specialitate (s-au realizat 15 interviuri: personaje din agricultură şi economie, lideri ai 
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instituţiilor de învăţământ, reprezentanţi ai organizaţiilor culturale şi civile, antreprenori, 

angajaţi ai administraţiei locale, composesorat, etc.), i-am căutat personal cu câte un ghid de 

interviu semi-structurat care conţinea întrebări referitoare la domeniul de specialitate dat, 

precum şi despre comună în general.   

2. Organizarea de discuţii cu metoda focus grupului: am organizat două astfel de discuţii (una cu 

sfera civilă şi socială și indstituții ale administrației locale, respectiv una cu întreprinderi, 

gospodari și reprezentanții composesoratului local). În fiecare grup am organizat o prezentare 

scurtă care viza prezentarea situaţiei actuale a comunei după care în condiţii controlate a pornit 

o discuţie şi o formare de opinie cu reprezentanţii populaţiei în domeniul dat, în baza căreia s-a 

realizat lista problemelor şi a soluţiilor locale, chiar au fost şi idei de proiecte.  

3. Atelier de dezvoltare: cu reprezentanții administrației publice locale am finalizat obiectivele și 

prioritățile strategiei de dezvoltare 

4. Deschidere și transparență continuă: grupul de specialiști care a coordonat elaborarea strategiei 

a primit pe toată perioada de planificare observațiile, propunerile cu intenție de îmbunătățire 

venite fie personal, fie prin telefon sau email, scrisoare sau în alt format, pe care mai apoi le-a 

prelucrat. Executantul a informat în mai multe rânduri administrația locală și locuitorii în 

legătură cu procesul de proiectare, și despre situația atunci actuală.  

5. Înființarea unui grup de coordonare strategică: cu participarea reprezentanților mai multor 

domenii, cu un rol important mai ales în perioada de implementare. Acest grup în parteneriat cu 

administrația locală va sprijinii implementarea obiectivelor, va intermedia și va transmite 

proiectele de dezvoltare spre comunitatea locală și va participa în evaluarea și monitorizarea 

strategiei. 

Cu ajutorul celor de mai sus am reușit să elaborăm o strategie, care sintetizează propunerile 

specialiștilor și a comunității locale, armonizează cu interesele locale și avem speranța că este o strategie 

cu care comunitatea locală se poate identifica și o simte ca fiind a ei.  

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

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

județene (ORC, APIA, APDRP, Direcția Generală a Finanțelor Publice, AJOFM etc.), precum și cunoașterea 

pe bază de experiență a terenului. În scopul cunoașterii terenului au avut loc de mai multe ori vizite pe 

teren, în cadrul cărora, pe lângă colectarea informațiilor pe bază de date concrete, am încercat să ne 

concentrăm și asupra diferitelor impresii, experiențe și sentimente. Toate acestea le-am rezumat în 
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primul capitol al strategiei, având titlul „Analiza situației”. Din punct de vedere tematic, capitolul care 

evaluează situația se construiește de-a lungul a trei dimensiuni, astfel am analizat în cadrul unor 

subcapitole independente condițiile de mediu ale comunei, caracteristicile vieții comunitare locale și 

principalele caracteristici ale proceselor economice.  După toate acestea, grupate tematic în tabelul 

SWOT, am evidențiat acei factori locali precum și acele condiții externe, la care am fost atenți și în timpul 

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

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

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

de mediu, politica economică) ale Uniunii Europene referitoare la perioada 2014-2020, am pus accent și 

pe conformitatea cu obiectivele de dezvoltare naționale și județene. Putem deci spune că documentul se 

încadrează în ierarhia sistemului nivelurilor de planificare, aflându-se la nivelul cel mai apropiat de 

comunitate. În ceea ce privește structura strategiei, aceasta îndeplinește cele formulate de 

reglementările comune referitoare ale Parlamentului și Consiliului European (COM 2011/618 FINAL 2).  

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

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

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

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

sinergia efectelor așteptate. În cadrul capitolului Evaluare și Monitorizare facem propuneri pentru 

urmărirea și prelucrarea acestor efecte și intervenții.  

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

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

clar că acest rol a crescut foarte mult odată cu aplicarea politicilor de dezvoltare și de finanțare a Uniunii 

Europene în țara noastră. Tocmai de aceea am elaborat strategia de dezvoltare a comunei Sândominic 

luând în considerare previziunile politicilor de finanțare pe următorii șapte ani. Posibilele surse de 

finanțare legate de unele măsuri/proiecte sunt prezentate în Catalogul surselor de finanțare. 

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

cu parametri impuși de domeniul elaborării proiectelor de finanțare, contribuind astfel la facilitarea 

convertirii măsurilor în proiecte de finanțare. Pe parcursul realizării portofoliului de proiecte nu am avut 

ca obiectiv integralitatea, am luat în considerare importanța, realizabilitatea unor măsuri, pe care le-am 

convertit în schițe de proiecte, cu scopul de a prezenta logica procesului de elaborare a proiectelor de 

finanțare.  
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3. ANALIZA DE MEDIU 

În general, elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare de nivel local sau regional trebuie 

să cuprindă în mod obligatoriu o analiză a stării mediului, iar printre priorități, obiective și măsurile de 

dezvoltare acest domeniu trebuie să apară accentuat, deoarece condițiile de mediu, protecția mediului 

și a naturii reprezintă unul din cei trei piloni al dezvoltării durabile, principiu care își regăsește marcant 

locul în Strategia Europa 2020, și primește un rol deosebit de important în Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020. Situația în cazul comunei Sândominic este și mai delicată, iar subiectul 

poate fi tratat pe două planuri, primul fiind cel pozitiv, în baza căruia Sândominic și zonele din vecinătate 

beneficiază de numeroase elemente și monumente ale naturii de o rară frumusețe, pe care în viitor se 

poate baza dezvoltarea și promovarea turismului, și în special a agroturismului și turismului activ, iar 

cel de-al doilea plan fiind cel negativ, deoarece în lipsa unor intervenții imediate în finalizarea lucrărilor 

de ecologizare la mina din Bălan (orașul din vecinătatea comunei Sândominic) iazul de decantare poate 

genera probleme incomensurabile.  

În prezentul capitol, destinat integral pilonului de mediu, vom dezbate domenii precum așezarea 

geografică, condițiile de climă și sol, caracteristicile urbanistice, infrastructura tehnico-edilitară, 

gestionarea deșeurilor, valorile și resursele naturale din comuna Sândominic etc. La baza analizei de 

mediu vor sta datele oficiale ale Recensământului din anul 2011, datele Planului Urbanistic General al 

comunei Sândominic, datele obținute din evidențele locale, și datele obținute de la formatorii de opinie 

din comună, cu care am realizat interviuri semi-structurate pe parcursul activităților de teren. 

Prezenta analiză a mediului, dar și întregul document strategic va avea în vedere cele două planuri 

menționate mai sus, vom aborda mai pe larg fiecare scenariu în cele ce urmează. 

3.1. Așezarea geografică 

Comuna Sândominic se așează în partea central-estică a județului Harghita în Depresiunea Ciucul de 

Sus, la poalele masivului Hăşmaş la o altitudine de 720-740 metri. Comuna este traversată de Drumul 

European E578 care este o cale secundară a transporturilor rutiere din Europa și conectează localitățile 

Sărățel, Reghin, Toplița, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Chichiș. Comuna este traversată 

și de  calea ferată (Bucureşti) - Braşov – Deda – Satu Mare, comuna beneficiind de 1 gară și 1 haltă CFR. 

Comuna Sândominic este împrejmuită de munții Gorodiș (altitudinea de 958 m) spre vest, la nord de 

Muntele Dorma (832 m), Eperjes (898 m), Veszarok spre nord, iar la est și sud-est de Munții Magos (800 

m) și Hegyes (960 m).  
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Comuna Sândominic are o suprafață totală de 15.129 hectare, având o pondere de 2,27% din 

suprafața județului Harghita (6639 kmp), astfel numărându-se printre cele mai mari unități 

administrativ-teritoriale (atât din punctul de vedere al populației, cât și al dimensiunuii fizice) din județ.  

Comuna Sândominic este înconjurată la Est de lanțul muntos al Hășmașului, fiind în partea superioară 

a bazinului hidrografic al râului Olt, acesta fiind principala arteră a rețelei hidrografice, care drenează 

toate apele de suprafață, în această zonă având o lungime de 15 km și o suprafață a bazinului hidrografic 

de 291 kmp. Morfologia albiei râului Olt este caracteristică pentru zonele depresionare ale cursului 

inferior, cu regim meandrat, luncă largă, maluri joase și pante reduse de curgere.  

Elementul geomorfologic dominant este eruptivul neogen-cuaternar al Harghitei de Nord, care 

delimitează depresiunea de către Vest, vârfurile de maximă altitudine marchează crestele vechilor 

aparate vulcanice de tip central, cum sunt: vf. Harghita-Mădăraş (1801m), Ciumani (1695m), Şumuleul 

Mare (1577m), Cucu (1558m). Aparatele vulcanice menţionate prezintă pante abrupte la interior şi cline 

lungi și domoale la exterior.  

Nivelul pânzei freatice este dependent de oscilaţiile de nivel ale râului Olt şi de morfologia terenului. 

Mineralizaţia apelor orizontului freatic este foarte variată, atingând concentraţii foarte diferite, între 

valorile de 228,5-1951,7 mg/l .  

Din punct de vedere climatic, zona comunei Sândominic se caracterizează printr-un climat 

depresional intramontan, cu un topoclimat de adăpost influenţat de relieful muntos înconjurător. În 

această zonă se resimt influenţele continentale est-europene manifestate iarna prin temperaturi joase 

datorate invaziilor de mase de aer arctic care pătrund în depresiune. Zăpada se menţine 80-100 zile pe 

an. Grosimea medie a startului de zăpadă este de cca. 250 cm în zona de munţi înalţi. O altă caracteristică 

a climei o constituie îngheţurile târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de toamnă, cu efecte negative 

asupra dezvoltării vegetaţiei. 

Radiaţia solară globală are valori crescute, durata de strălucire fiind apreciată la 1400-1500 de ore 

anual. Precipitaţiile medii anuale însumează 650 mrn, dar pot ajunge la 1100 mrn pe culmile muntoase 

mai înalte, în special  în zona spre Izvorul Mureş. 
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Tabel nr. 1: Caracteristicile climaterice locale 

Temperatura medie anuală   6,5 C° 

Temperatura medie a lunii iulie       16,6 C° 

Temperatura medie a lunii ianuarie            - 7,8 C° 

Temperatura maximă absolută                       26,0 C° 

Temperatura minimă absolută                        - 39,0 C° 

Număr mediu anual al zilelor cu îngheți:      cca 160 

Zile cu strat de zăpadă                                      100 

Grosimea stratului de zăpadă                       8 - 10 cm 

Durata de strălucire a soarelui              cca 1400 ore/an   

Precipitații anuale                                         650 mm  

Luna cu maxim precipitații                         iunie  100 mm  

Luna cu precipitații minime februarie de  30 mm 

Sursa: Plan Urbanistic Local, comuna Sândominic 

Vânturile sunt puternic influențate de relief, în privința direcției, cât și a vitezei, circulația aerului fiind 

caracterizată prin frecvenţa mare a advecţiilor de aer temperat continental din direcţia Nord - Vest şi 

Vest. Pe înălţimile mai mari frecvenţa cea mai mare se înregistrează dinspre Vest.  

În lunca Oltului se remarcă prezenţa unor soluri aluvionale cu structură slab dezvoltată şi instabilă. 

În general majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii. 

3.2. Relații în teritoriu, caracteristici urbanistice 

Comuna Sândominic se învecinează la nord cu comuna Voșlobeni, la sud, vest și nord-est cu comuna 

Tomești, la nord-est cu comuna Dămuc, care aparține de județul Neamț, iar la est cu comuna Lunca de 

Jos. Comuna Sândominic atât din punctul de vedere al teritoriului cât și al numărului populației este cea 

mai mare comună a microregiunii Ciucul de Sus. Comuna aparține Microregiunii Ciucul de Sus, și face 

parte din Grupul de Acțiune Locală, Leader Csik, împreună cu alte 22 de comune din zona Ciuc, iar din 

punctul de vedere al numărului de locuitori și al suprafeței, LEADER Csík se situează în categoria 

teritoriilor LEADER mari. 
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Conform Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a  

Reţeaua de localităţi, în raport cu statutul lor, ierarhizarea pe ranguri a localităţilor din judeţul Harghita 

este următoarea : localitatea  Sândominic ca reşedinţă de comuna este localitate de rangul IV.  

Localitatea Sândominic se intinde pe direcţia nord- sud de- a lungul drumului european E578 care 

face  legătura cu DN 11 la Chichiş şi traversează Municipiile Sfântul Gheorghe şi Miercurea Ciuc şi 

continuă spre Gheorgheni- Topliţa unde se uneşte cu DN 15. Prin intermediul acestui drum locuitorii au 

acces spre Braşov- Bucureşti spre sud şi Târgu Mureş-  Cluj spre nord şi est. Acest drum a fost reabilitat 

în anii precedenți realizării strategiei de dezvoltare, și se află într-o stare impecabilă. 

De infrastructura rutieră a comunei aparține drumul județean DJ 125, care face legătura cu orașul 

Bălan, și cele 8 drumuri comunale (DC), care însumează o lungime totală de 8,04 km, acestea trecând în 

ultima perioadă prin procese importante de reabilitare și modernizare. În  momentul elaborării 

strategiei de dezvoltare Consiliul Local al comunei Sândominic a finalizat asfaltarea unui drum de 

exploatație agricolă, printr-un proiect finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 

2007-2013. 

Numărul total al străzilor din comuna Sândominic este de 27, cu o distanță totală de 8,1 km. În 

perioada de programare 2007-2013, mai multe drumuri comunale au fost asfaltate, contribuind astfel la 

asigurarea posibilităților de circulație în condiții optime pentru locuitorii comunei. 

Cele mai apropiate orașe de comuă sunt orașul Bălan, la o distanță de aprox. 10 km, municipiul 

Miercurea Ciuc, la 29 km distanță, orașul Gheorgheni, la distanța de 28 de km, și municipiul Toplița la o 

distanță de 64 de km. 

Locuitorii comunei Sândominic, în afară de posibilitățile circulației rutiere au la dispoziție mai multe 

posibilități de mobilitate, deoarece aceștia au acces la calea ferată prin stația Izvorul Olt și halta 

Sândominic.  

Zilnic sunt mai multe curse regionale și interregionale prin intermediul cărora localnicii pot călători 

în orașele Miercurea Ciuc, Brașov, Gheorgheni, Târgu Mureș, Cluj, Budapesta, Satu Mare, Sighetu 

Marmației sau Bistrița.  

Prin comună traversează mai multe curse de autobuz, printre care cursele Miercurea Ciuc-Bălan, 

Brașov-Piatra Neamț și Brașov-Târgu Neamț. Locuitorii pot beneficia și de curse directe spre Ungaria.  

Cel mai apropiat aeroport de comuna Sândominic este Aeroportul Transylvania din Tg. Mureș, însă 

se află în curs de finalizare construirea Aeroportului Internațional Brașov, la 12 km de municipiul Brașov, 
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în localitatea Ghimbav, care în conformitate cu planurile în vigoare se va finaliza în anul 2016, putând 

avea un efect pozitiv asupra circulației turistice a județului Harghita, contribuind implicit la creșterea 

sosirilor turiștilor în zona Sândominic.  

Următorul tabel cuprinde bilanțul teritorial, intravilanul existent pe baza Planului Urbanistic General, 

în vigoare.  

Tabel nr. 2: Bilanț teritorial – intravilan existent 

Nr. 

crt. 

Zone funcționale Suprafața - ha- % din total 

intravilan 

1. Locuințe și funcțiuni complementar 250,50 34,87 

2. Dotări pentru turism colectiv 0,61 0,08 

3. Case de vacanță și funcțiuni complementare 34,48 4,80 

4. Zonă mixtă case de vacanță și locuințe cu 

funcțiuni complementare 

83,48 11,62 

5. Unități industriale și depozitare 17,19 2,39 

6. Unități agrozootehnice - - 

7. Instituții și servicii de interes public 3,27 0,46 

8. Căi de comunicaţii şi transport 43,08 6,00 

9. Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie 2,08 0,29 

10. Construcţii tehnico – edilitare 0,20 0,03 

11. Gospodărie comunală, cimitire 2,39 0,33 

12. Destinație specială - - 

13. Terenuri libere 273,58 38,09 

14. Ape 6,94 0,97 

15. Păduri  - - 

16. Terenuri neproductive 0,52 0,07 

Total 718,32 100,00 

Sursa: Plan Urbanistic General, comuna Sândominic, 2012 

Conform tabelului putem observa că cea mai mare suprafață a terenului intravilan estre ocupată de 

locuințe și funcțiuni complementare (250 ha), iar din întregul intravilan (718,32 ha) 273,58 hectare sunt 

terenuri libere, care este deosebit de important, în cadrul părții strategice a prezentului document vom 
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avea sarcina de a formula măsuri pentru valorificarea acestora, în scopul dezvoltării industriei, și a 

turismului, ca ramuri pe care se poate construi dezvoltarea vieții economice a comunei Sândominic. 

Comuna Sândominic are în proprietate 7353 de hectare de terenuri agricole, care după folosință se 

împart astfel: 

Grafic nr. 1: Distribuția terenurilor agricole, după folosință 

 

Sursa: Evidențele locale, registrul agricol Sândominic 

Se poate observa că ponderea terenurilor arabile din totalul suprafeței agricole este de mai puțin de 

11% (784 ha), majoritatea suprafețelor fiind date de pășuni și fânețe, ceea ce subliniază faptul că, în 

domeniul agricol, comuna are resurse mai bogate în domeniul zootehniei, al creșterii de animale. 

În ceea ce privește suprafețele cu vegetație forestieră, și entitățile responsabile cu gestionarea 

acestora, situația arată în felul următor: Composesoratul local gestionează o suprafață de 7444,66 de 

hectare, care se compune din 6045,08 hectare de pădure și din 1399,58 hectare de pășuni. Suprafața 

Parcului Național Cheile Bicazului-Hăsmașu Mare, care parțial se suprapune cu pădurile 

Composesoratului este de 673,74 de hectare și se compune din 107,24 hectare de stânci și 566,50 

hectare.  

Biserica romano-catolică beneficiază de 61,34 de hectare de pădure, iar cea greco-catolică de 2,7 

hectare. Școlile locale au în proprietate 50,17 hectare de pădure, iar Consiliul Local Sândominic 

gestionează o suprafață de 117 hectare de pădure, la care se adaugă o suprafață de 100 de hectare de 

teren neproductiv. 
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Suprafața totală locuibilă a comunei Sândominic este de 103.142 mp, numărul locuințelor existente 

fiind de 2046, în care trăiesc în total 2247 de gospodării, iar în comună există două spații colective de 

locuit.  

Conform Planului Urbanistic General al comunei Sândominic regimul caselor de locuit este  subsol + 

parter;  parter;  parter + etaj sau parter + mansarda, jumătate din totalul caselor de locuit se află într-o 

stare fizică bună și foarte bună, 35% din acestea în stare mediocră, iar 15% din totalul caselor de locuit 

se află în stare proastă. 

La nivelul comunei, aproximativ 55% din locuințe sunt construite din cărămida pe fundații de piatră 

naturală sau  beton cu acoperiş  tip  şarpanta cu învelitoare din material ceramic (ţigle), restul de 45% 

sunt construite din lemn, tencuite, pe fundaţie de piatra cu acoperiş tip şarpanta cu învelitoare din 

material ceramic (ţigla). Ritmul anual de construcţie pe nivel de comună este 5 -10 de locuinţe pe an. De-

alungul drumurilor E578 și DJ 125 locuințele/casele sunt amplasate dens, în zonele adiacente mai rar, în 

aceste zone există numeroase parcele libere favorabile construirii de noi case.       

Aici trebuie să menționăm, că pe parcursul activităților de teren echipa responsabilă cu elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Sândominic pentru perioada 2014-2020, a concluzionat că din 

păcate, în ultima perioadă au început să se răspândească la nivelul comunei case și clădiri care nu se 

integrează nici din punct de vedere al dimensiunii, formelor și nici al culorilor în ambientul comunei, 

dăunând aspectului stradal relativ unitar al comunei. Așa cum am menționat și la începutul prezentului 

capitol, una dintre rampele de lansare ale dezvoltării economice a comunei Sândominic stă în turismul 

local, însă dezvoltarea acestui sector trebuie să țină cont și de faptul că pe lângă resursele naturale și 

culturale existente, patrimoniul construit, caracterul arhaic al satului au o forță de atragere a turiștilor, 

iar aceste exemple negative pot dăuna esteticii rurale, și satisfacerii exigențelor turiștilor sosiți în zonă. 

În acest sens, pe parcursul actualizării Planului Urbanistic General se necesită reglementarea acestor 

situații, în scopul ca Sândominic să rămână o comună de o rară frumusețe, atât din punct de vedere 

natural, cât și al patrimoniului construit. 

Din punctul de vedere al spațiilor verzi comuna Sândominic nu se află într-o situație tocmai 

favorabilă, în momentul de față spațiile verzi din intravilanul comunei sunt cimitirele (49.300 mp) 

terenul de fotbal, cu o suprafață de 17.469 mp și parcul central. Conform planurilor în vigoare la nivel 

local, terenurile din jurul casei de cultură urmează să fie transformate în spații verzi, tot în această zonă 

fiind amplasate mai multe case tradiționale, și o poartă secuiască, care necesită lucrări de reabilitare și 
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conservare, putând fi transformate în muzeu local, astfel această zonă va putea deveni una dintre 

principalele puncte de atracție pentru turiștii care vizitează comuna. 

În momentul de față, fără a lua în calcul grădinile gospodăriilor locale, procentul spațiilor verzi pe cap 

de locuitor este de 13,0 mp/locuitor. Dacă se vor adăuga cei 20 ha planificate pentru a fi declarate zona 

de protecție a monumentului de la Pásztorbükk, și zona căminului cultural, în total zona verde va fi de 

46,1 mp/locuitor.  

Infrastructura sportivă este completată de terenul de hochei pe gheață (proprietate privată, care nu 

este folosit în momentul de față, și are o influență destul de negativă asupra ambientului din pricina 

faptului că nu se curăță vegetația din jurul edificiului), și de terenurile și sala de sport acoperită care 

aparțin de școala Márton Aron din localitate. 

3.3. Infrastructura tehnico-edilitară 

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă comunitățile din mediul rural al României și al 

județului Harghita este starea precară, necorespunzătoare cerințelor impuse de Uniunea Europeană și 

de exigențele comunităților locale, a infrastructurii tehnico-edilitare. Putem spune că, din această 

perspectivă în ultima perioadă comuna Sândominic a avut inițiative deosebit de importante, deoarece în 

momentul de față la nivelul comunei, alimentarea cu apă potabilă este asigurată, la rețea fiind racordate 

un număr de 200 de gospodării, urmând ca acest număr să crească în viitor. Construirea rețelei de apă 

potabilă a fost posibilă prin finanțarea obținută de Consiliul Local prin intermediul proiectului depus în 

cadrul Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – Măsura 3.2.2 Renovarea și 

Dezvoltarea Satelor, Îmbunătățirea Serviciilor de bază pentru Economia și Populația Ruralăși Punerea în 

Valoare a Moștenirii Rurale, din cofinanțarea asigurată din bugetul local, și in fonduri obținute de la 

Consiliul Județean Harghita. 

În ceea ce privește rețeaua de canalizare, conform celor precizate de conducerea locală, în termen de 

2 ani se va finaliza construcția și se va pune în funcțiune, această situație fiind datorată faptului că 

Sândominic este unul din beneficiarii proiectului de finanțare cu o valoare totală de 317.049.306,41 lei 

fără TVA, depus de SC HARVIZ SA, cu titlul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Harghita", proiect al cărui obiective specifice sunt: 

• Asigurarea conformării cu legislația națională și Europeană în sectorul de mediu; 

• Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor UE; 
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• Sprijinirea beneficiarilor în dezvoltarea capacității locale pentru pregătirea unor viitoare 

proiecte;  

• Definirea unui program de investiții pe termen lung 

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:  

• Reabilitarea staţiei de tratare a apei, construirea de staţii noi de clorinare, extinderea şi 

reabilitarea aducţiunilor, rezervoarelor şi reţelei de distribuţie a apei, ca şi extinderea şi 

reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea şi reabilitarea staţiilor de pompare şi 

construirea de conducte de refulare în aglomerarea Miercurea Ciuc; 

• Reabilitarea captării de apă, a aducţiunii şi staţiei de tratare a apei, extinderea şi reabilitarea 

reţelei de distribuţie, ca şi extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare, inclusiv construirea 

şi reabilitarea staţiilor de pompare şi construirea de conducte de refulare şi extinderea staţiei 

de epurare existente în aglomerarea Vlăhiţa; 

• Extinderea reţelei de aducţiuni şi a staţiei de tratare a apei, construirea de rezervoare, 

extinderea reţelei de distribuţie, inclusiv construirea de stații de pompare, ca şi extinderea 

reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare şi conducte de refulare în 

aglomerarea Sândominic; 

• Extinderea reţelei de distribuţie a apei, ca şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv 

construirea de staţii de pompare şi conducte de refulare şi extinderea staţiei de epurare 

existente în aglomerarea Mădăraş; 

• Construirea unui rezervor şi a unei staţii de clorinare, extinderea reţelei de distribuţie a apei, 

ca şi extinderea reţelei de canalizare, inclusiv construirea de staţii de pompare şi conducte de 

refulare în aglomerarea Siculeni-Ciceu; 

• Asistenţa tehnică pentru proiectare, managementul proiectului și supervizarea lucrărilor. 

Odată cu construirea rețelei de canalizare prin proiectul prezentat mai sus, comuna Sândominic va 

putea respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru Aprobarea Normelor de Igineă și Sănătate 

Publică Privind Mediul de Viață al Populației, care prin art.2 și art.3 formulează următoarele: Art.2 

Normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul 

public și privat, precum și pentru intreaga populație. Art.3 Nerespectarea normelor de igienă și sănătate 
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publică privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, 

civilă ori, dupa caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile savarsite. 

Pe lângă asigurarea condițiilor de igienă și sănătate publică în conformitate cu cerințele secolului XXI, 

sistemul de apă potabilă și rețeaua de canalizare pot favoriza și dezvoltarea mediului de afaceri (de 

exemplu unitățile de primire turistică), comuna Sândominic devenind mult mai atractivă pentru turiști 

și investitori. 

Conform STAS 1072/92, comuna Sândominic se află în bazinul intramontan cu zona climaterică III cu 

temperaturi reduse, numărul zilelor cu temperaturi sub 0 grade depăşeşte 160 de zile. Locuitorii 

comunei își încășzesc casele particulare cu ajutorul gazelor naturale și a lemnelor de foc. Numărul 

gospodăriilor racordate la rețeaua de gaze naturale este de aproximativ 800, restul gospodăriilor 

utilizează lemne de foc pentru încălzirea locuințelor, la prepararea hranei mulţi folosesc gaz lichefiat. 

Având în vedere temperaturile reduse, și perioadele îndelungate ale acestora, în comuna Sândominic 

cosnumul de energie și combustibil este mai ridicat decât în alte zone ale țării.   

Comuna Sândomonic a fost racordată la conducta de transport Miercurea Ciuc- Bălan printr-o staţie 

de reglare măsurare aflată la limita intravilanului spre Bălan. Staţia de reglare- măsurare şi de încălzire 

gaz ocupă în total 134 mp, s-a construit şi un drum de acces de 50m. Staţia de reglare şi măsurare este 

amplasată la limita intravilanului spre Bălan, fiind racordată la conducta de transport Miercurea Ciuc- 

Bălan, care poate fi alimentată din conducta Cristuru Secuiesc- Miercurea Ciuc sau conducta spre 

Moldova: Cristuru Secuiesc- Bálványos- Oneşti.  

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, comuna Sândominic se află într-o situație destul 

de favorabilă, deoarece din totalul gospodăriilor existente în comună, numărul gospodăriilor 

neracordate la rețeaua electrică este de 6 (aproximativ 80 de persoane), această situație vizează familiile 

de rromi din partea de localitate Garadosalja. 

Comuna este alimentată cu energie electrică din Sistemul Naţional din LEA 20 kv, prin posturile de 

transformare aflate în patrimoniul S.C. ELECTRICA S.A.  

Distribuţia energiei electrice, din posturile de transformare, către consumatori se asigură prin linii 

electrice aeriene de joasă tensiune.  În prezent toate gospodăriile populaţiei (în afară de cele menționate 

mai sus), unitățile de producție și prestări de servicii, unitățile de comerț şi alimentație publică, 

instituțiile publice etc., sunt racordate la sistemul de alimentare cu energie electrică.      

Comuna Sândominic este conectată la rețeaua națională de telefonie, putând fi satisfăcute solicitările 

de instalare de linii noi. Rețelele fiecărui operator de telefonie mobilă din România au acoperire, 
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localnicii pot astfel utiliza rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Firmele Electro-Sat și Romtelecom 

asigură gospodăriilor locale accesul la internet, televiziunea prin cablu fiind asigurată de Electro-Sat cu 

un număr de 1070 de abonați.   

3.4. Gestionarea deșeurilor 

În momentul de față colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor menajere în comuna 

Sândominic se realizează în baza unui contract de servicii cu firma SC AVE-HURON SRL, deșeurile fiind 

colectate la fiecare 2 săptămâni. Actualmente la nivelul comunei nu se realizează colectarea selectivă a 

deșeurilor, deși există exemple pozitive în acest sens, în special în cazul instituțiilor de învățământ. 

Costurile aferente transportării deșeurilor sunt suportate de beneficiari, persoane fizice/juridice, taxa 

anuală fiind de 58 RON pentru persoanele fizice, respectiv 504 RON pentru cele juridice. Comuna 

Sândominic este unul din beneficiarii proiectului de nivel județean implementat de Consiliul Județean 

Harghita, cu titlul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita”, finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, care trebuie finalizat până la finele anului 2015, 

astfel după acest termen și deșeurile din comune Sândominic vor fi colectate în mod selectiv și vor fi 

transportate la Depozitul Ecologic Remetea.  

Pe parcursul activităților de teren, am constatat că albiile pâraielor locale nu sunt întreținute în mod 

corespunzător, fiind depozitate aici pet-uri din plastic și alte deșeuri menajere. Din interviurile realizate 

cu formatorii de opinie din Sândominic am aflat că o altă problemă în domeniul gestionării deșeurilor 

este faptul că localnicii transportă și aruncă gunoiul provenit din activitatea casnică pe câmpurile 

comunei, chiar și acele deșeuri care pot fi compostate, iar compostul ar putea fi utilizat în grădini sau pe 

terenurile agricole. În acest sens, se necesită o schimbare a mentalității, și răspândirea, conștientizarea 

importanței protecției mediului și al atitudinii ecologice.  

Un rol important în educația ecologică le revine școlilor și organizațiilor neguvernamentale din 

comună, în acest sens ambele au inițiative pozitive, elaborând și implementând chiar și proiecte de 

finanțare în domeniul protecției mediului și al educației ecologice. 

Deșeurile industriale rezultate în unitățile de prelucrare a lemnului sunt folosite ca lemne de foc, 

tratarea deșeurilor periculoase trebuie rezolvată la nivel județean, unele din aceste materiale sunt 

acceptate în spațiile comerciale de profil (ulei uzat de motor, anvelope, acumulatori, baterii, 

medicamente uzate.) 
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3.5. Riscuri naturale 

Începând din secolul al XIX-lea în zona extravilană a comunei Sândominic au fost deschise mai multe 

mine pentru extracția minereului de cupru. Unitatea minieră care aparținea de Centrala Minvest Deva a 

avut o filială în orașul Bălan, unde s-au realizat toate procesele tehnologice de extragere și flotaţie. 

Activitatea de minerit s-a desfășurat în perioada dintre anii 1802 și 2006, în această perioadă mina fiind 

închisă de mai multe ori (anii 1895 și 1921) și a fost oprită definitiv, în 2006. În perioada de după acest 

an s-au întreprins cu mai multe ocazii activități de ecologizare a minelor, în momentul de față lucrările 

de ecologizare sunt sistate din pricina lipsei de fonduri, ceea ce pune în foarte mare pericol comuna 

Sândominic. Riscul major este reprezentat de haldele de steril și iazurile de decantare rămase după 

închiderea minei de cupru de la Bălan. Toate instalațiile sunt în extravilanul localității, la distanțe 

apreciabile, dar apele care ies din mină sau care spală haldele de steril și iazurile conțin ioni și suspensii 

de metale grele, poluând astfel apele râului Olt, dar distrugerea unui dig poate duce la poluarea pe 

termen lung a apelor curgătoare din zonă. Au fost lucrări de ecologizare a zonei, conform proiectului de 

ecologizare existent toate haldele de steril sunt stabilizate, acoperite cu pământ vegetal, însămânţate cu 

semințe de iarbă perene și salcâm, cătină și mesteacăn, dar lucrările au fost sistate, pericolul iminent 

neavând în momentul de față o soluționare eficientă, deși conducerea Consiliului Local în frunte cu 

primarul comunei Sândominicc depune eforturi uriașe pentru rezolvarea situației și evitarea unei 

tragedii de mediu, care va avea și importante efecte sociale și economice. 

Cea mai critică este situația Iazului de decantare nr. 4 cu următoarele caracteristici: 

Iazul de decantare nr. 4 Fagul Cetăţii, este amplasat pe valea paraului Vărsăroaia, la cca. 2 km amonte 

de comuna Sandominic, accesul in zona realizandu-se pe drumul de acces de la DN 12 Miercurea Ciuc – 

Gheorgheni. Este un iaz de vale, exploatat prin procedeul clasic cu trepte din material de pe plajă, cu 

retrageri spre amonte (steril de flotaţie). 

Iazul de decantare nr. 4 este o construcţie cu o suprafaţa totală de 75,45 ha, si se impune prin 

urmatoarele elementele caracteristice: 

• este amplasat pe valea paraului Vărsăroaia cu debite de viitură importante; 

• are un volum de steril depus de circa 22.600.000 t; 

• este delimitat de două baraje de reţinere, unul in aval si unul in amonte (cel din aval are 

inălţimea de 46 m iar cel din amonte cu inălţimea de circa 31 m); 

• suprafaţa totală a iazului este delimitată de prezenţa a 4 torenţi dispusi câte doi pe fiecare 

versant; 
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• în amonte de barajul de reţinere din amonte există o galerie de deviere a paraului Vărsăroaia 

cu diametrul de 2,20 m si lungimea de 1040 m, aflată in exploatare.  

Printre alte riscuri naturale se pot menționa inundațiile și alunecările de teren. Suprafeţele instabile 

reprezentate prin alunecări de teren şi suprafeţe potenţial alunecătoare, sunt situate atât în cadrul 

formaţiunilor miocene cât şi pannoniene. În aceste zone executarea construcţiilor sau a căilor de acces 

necesită studii geotehnice de detaliu şi lucrări de stabilizare speciale. 

În imediata apropiere de localitate malurile râului Olt sunt puternic erodate datorită neintreţineri 

albiei râului de administratorul acestuia.  

3.6. Resurse naturale și turistice 

Pe teritoriul administrativ al comunei, resursele naturale importante sunt: pădurile, solul care este 

corespunzător pentru agricultură și în special pentru zootehnie, râul Olt și pâraiele (Kurta, Sarosut, 

Szadakut, Lok, Szedloka). În zonă există  rezerve de calcar, care au fost exploatate de-a lungul timpului, 

şi folosite pentru fabricarea varului ars pentru nevoile industriale, în prezent calcarul extras din carieră 

este utilizat pentru producţia pietrei pentru mozaic.  

Aşezarea localităţii este foarte bună din perspectiva panoramei şi a atracţiilor turistice naturale, 

precum şi a infrastructurii rutiere. Aceste condiţii favorizează evoluţia turismului, care poate fi regăsită 

şi în creşterea locurilor de cazare. În prezent în localitate sunt 9 unităţi cu funcţiuni de primire turistică: 

5 pensiuni (din care trei cu 3 margarete), 3 case la cheie şi o casă de oaspeţi. Aceste unităţi au la dispoziţia 

turiştilor 43 de camere cu 113 de locuri. 

Localitatea este înconjurată de munţi, distanţa între muntele cel mai apropiat şi case particulare nu 

este mai mare de 500 m. Locul numit Pásztorbükk este un loc de pelerinaj. Din localitate pornesc mai 

multe trasee turistice spre Hăşmaşul Mare, Piatra Singuratică (cabana fiind reconstruită), Izvorul Oltului, 

păstrăvăria, Câmpia Albă etc. 

Muzeul  Márton Áron și monumentul construit pe baza proiectului sculptorului Szerváciusz Tibor, cu 

bustul turnat în bronz de artist este vizitat de mulți turiști și de localnici. 

3.6.1. Arii naturale protejate 

Intravilanul localităţii nu se suprapune cu arii naturale protejate, dar în extravilan  în zona 

Hășimaşului Mare face parte din Parcul Naţional Cheile Bicazului- Hăşmaş- Lacu Roşu şi totodată cu ariile 

protejate de Natura 2000 ROSCI 0027 - Cheile Bicazului – Hăşmaş, ROSPA 0018 Cheile Bicazului – 

Hăşmaş şi ROSPA 0033 Depresiunea și Munții Giurgeului. 
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ROSCI0027 Cheile Bicazului - Hăşmaş 

Situl se găseşte într-o zonă de o rară frumuseţe, binecunoscută iubitorilor de natură din toată ţara. 

Diversitatea peisajelor (Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Culmea Hăşmaşului) este completată de elemente 

naturale cu valoare deosebită sub aspect floristic şi faunistic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 

ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. În sit sunt prezente rezervaţii naturale (Hăşmaşu Mare-

Piatra Singuratică şi Cheile Bicazului) şi monumente ale naturii (Avenul Licaş şi Cheile Şugăului). Situl se 

suprapune în mare parte cu parcul naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Obiectivele de conservare care au 

stat la baza desemnării sitului sunt prezenţa a 19 habitate de interes comunitar (dintre care trei 

prioritare), a patru specii de floră şi a 11 specii de faună. 

Cei 36189 de locuitori din aşezările din sit sunt angrenaţi în principal în creşterea animalelor, comerţ, 

salmonicultură, exploatare de masă lemnoasă, recoltare fructe de pădure şi ciuperci şi turism. Sistemul 

de încălzire din locuinţe este individual, pe lemne, în unele localităţi şi pe gaz sau curent electric. Doar 

localităţile Bălan şi Gheorghieni (parţial) dispun de un sistem de alimentare cu apă şi canalizare 

centralizat 

În sit întâlnim biserici şi monumente din secolele XIII-XIX, dintre care se remarcă Biserica romano-

catolică construită între anii 1753-1757 în stil baroc în locul vechii biserici gotice din 1498 şi Biserica 

armeano-catolică (1730-1734), ambele din Gheorgheni. 

Atât în perimetrul sitului cât şi în afara acestuia se desfăşoară activităţi de păşunat, exploatare de 

masă lemnoasă, exploatare de calcar în carieră, recoltare de fructe de pădure şi ciuperci, cosit şi turism. 

Elementele de impact negativ asupra sitului sunt generate de suprapăşunat, poluare fonică şi estetică, 

turism necontrolat. În anumite cazuri exploatarea de masă lemnoasă, recoltarea fructelor de pădure, a 

ciupercilor şi chiar păşunatul se desfăşoară în mod ilegal, neautorizat. De asemenea, activităţile de 

comerţ desfăşurate în Cheile Bicazului, cât şi comercializarea florii de colţ sunt neautorizate. 

Situl are panouri de avertizare, panouri de informare şi pentru orientare (hărţi), clădiri 

administrative, poteci pentru vizitare, bariere, puncte de informare, trasee turistice şi tematice. Acesta 

necesită atât dotarea cu noi panouri de avertizare, panouri de informare şi pentru orientare (hărţi) cât 

şi amenajarea de centre de vizitare/informare, puncte pentru observare/supraveghere, puncte de 

intrare, locuri de campare şi vetre de foc. 

ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hăşmaş 

Accesul se poate face pe DN12C (Bicaz-Gheorgheni) care traversează partea nordică a sitului sau pe 

DN12 (Miercurea Ciuc-Gheorgheni), cu continuare din Sândominic pe DJ125 până în oraşul Bălan şi Lacul 
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Mesteacăn, de unde se poate urca pe mai multe drumuri forestiere sau pe marcaje turistice în partea 

sudică a sitului. Tot pe drumuri forestiere se poate intra în sit şi din localităţile aflate în imediata 

vecinătate: Lacul Roşu, Bârnadu şi Trei Fântâni. Pe calea ferată accesul se face din două direcţii: Braşov 

-Sf. Gheorghe-Miercurea Ciuc-Sândominic-Gheorgheni şi Tg. Mureş-Deda-Topliţa-Gheorgheni-

Sândominic 

Activităţile din sit care au impact negativ major asupra speciilor de păsări de interes european pentru 

conservare sunt: exploatarea forestieră (prin tăierea arborilor bătrâni şi scorburoşi), turismul 

necontrolat şi recoltarea de ciuperci şi fructe de pădure (prin deranjul provocat în habitate în care nu 

există trasee turistice sau recoltarea în perioadele de cuibărit). 

Situl dispune în prezent de mai multe tipuri de panouri (de avertizare/atenţionare, de informare şi 

pentru orientare), dar care sunt insuficiente, fiind necesară suplimentarea lor. Are o clădire 

administrativă, zone împrejmuite, bariere care interzic accesul autovehiculelor, puncte de intrare, poteci 

şi drumuri pentru vizitare, trasee turistice, un traseu tematic şi un punct de informare. Sunt necesare 

puncte de informare, amenajări pentru observare/supraveghere şi pentru colectarea deşeurilor. 

ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului 

Accesul în sit se poate face pe următoarele artere rutiere: dinspre Tg. Mureş pe DN13 (până la 

Bălăuşeri şi apoi pe DN13B pe ruta Sovata-Gheorgheni) sau pe DN15 (prin Reghin, Deda până la Topliţa 

şi apoi pe DN12 pe ruta Ditrău-Gheorgheni), dinspre Piatra-Neamţ pe DN12C prin Bicaz până în 

Gheorgheni, dinspre Moldova pe DN15, prin Pasul Bistricioara-Tulgheş, respectiv localităţile Tulgheş, 

Borsec şi Topliţa, dinspre Braşov pe DN12 prin Miercurea Ciuc până în Gheorgheni sau dinspre Odorheiu 

Secuiesc pe DJ138, pe ruta Zetea-Gheorgheni. Cu trenul se poate ajunge pe ruta de cale ferată Braşov-Sf. 

Gheorghe-Miercurea Ciuc-Izvorul Mureşului-Gheorgheni sau pe ruta Tg. Mureş-Reghin-Topliţa-

Gheorgheni.  

În sit au loc următoarele activităţi cu impact asupra speciilor de păsări pentru care acesta a fost 

desemnat: agricultura intensivă (atunci când nu se mai foloseşte modul tradiţional de exploatare a 

terenului şi se înfiinţează monoculturi pe suprafeţe mari folosindu-se pesticide şi fertilizanţi de sinteză), 

cositul (dacă nu se mai practică sistemul tradiţional de cosire sau dacă se face prea timpuriu, afectând în 

mod special cristelul de câmp), lucrările de exploatare forestieră (afectează în special populaţiile 

cuibăritoare de răpitoare de zi şi de noapte şi ciocănitorile), vânătoarea şi braconajul (cu impact în 

special asupra cocoşului de munte şi al ieruncii). 
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Situl are amenajate trasee turistice şi poteci/drumuri pentru vizitare, fiindu-i necesare următoarele 

amenajări/dotări: panouri de avertizare/atenţionare, panouri de informare, panouri cu hărţi pentru 

orientare, centru de vizitare/informare şi puncte de informare în comunităţile din raza sitului, amenajări 

pentru observare/supraveghere, bariere pentru limitarea accesului pe unele drumuri forestiere, puncte 

de intrare, trasee tematice, locuri de campare cu amenajări pentru colectarea deşeurilor şi vetre de foc. 
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4. SITUAȚIA COMUNITARĂ ȘI CULTURALĂ 

Una dintre primele faze ale planificării strategiei de dezvoltare este identificarea cât mai completă a 

resurselor care pot fi valorificate, gruparea lor după anumite criterii, analiza legată de valorificarea 

acestora. În acest punct formele de manifestare ale diferitelor forme de cunoaștere, calitățile și talentele 

pe care omul le are – capitalul încorporat -, dar și structurile comunitare și mecanismele acesteia pe care 

individul le formează, merită fiecare o atenție accentuată. Abordarea conform căreia omul este resursa 

definitorie a fost împrumutată din economia afacerilor după ce s-a dovedit că în mare parte metodologia 

managementului resurselor umane poate fi adaptată și în planificarea strategică. Pe baza acesteia se pot 

construi mai multe analogii, ex. localitate=organizaţie, populaţia locală, ca resursă umană utilizabilă etc.  

Până astăzi perechile de noţiuni „capacitate de menţinere a populaţia” şi „populaţie care menţine 

capabilitatea” au devenit noţiuni centrale ale politicii de dezvoltare, care impun noi exigenţe pe plan local 

şi în direcţia gestionării resursei umane. Menţinerea populaţiei reprezintă o sarcină complexă, care este 

legată de deservirea exigenţelor individuale şi colective ale populaţiei, de starea localităţii şi a mediului, 

de calitatea funcţionării comunităţii, de munca administraţiei locale, şi de multe alte componente care 

influenţează calitatea vieţii locale. Menţinerea capacităţii se referă la reproducerea resursei umane şi la 

investiţiile care se leagă de aceasta, se referă la acţiuni active, - sarcină care chiar şi la nivel local, în lipsa 

unui sistem de parteneriat, este greu de realizat.  

În cele ce urmează rolul principal este al situaţiei sociale în ansamblu a comunei Sândominic, vom 

prezenta elementele culturale şi sociale care definesc specificităţile şi identitatea comunităţii locale, 

precum şi instituţiile mai importante, de care se leagă funcţionarea acesteia. Pornind de la tendinţele 

demografice din anii precedenţi, vom analiza instituţiile şi produsele comunitare şi culturale cu 

semnificaşie strategică, în cazul acestor produse ne vom referi şi la valorificarea acestora şi posibilităţile 

pe care le ascund, şi care pot fi exploatate. 

4.1. Procese demografice în comună 

În cadrul eforturilor depuse pentru estimarea măsurii resurselor identificabile în individ şi în 

comunitatea locală, trebuie luate în considerare atât aspecte cantitative cât şi calitative. Analiza 

demografică a comunei Sândominic se concentrează mai ales pe procesele şi schimbările cantitative, 

numerice. Suntem conştienţi, că analiza evoluţiei numerice (procesele demografice) în sine, nu ne dau 

răspunsuri la un şir lung de întrebări – nici referitor la dimensiunea resursei umane – nu mai vorbind de 

faptul că aceste schimbări pot fi cauzele, respectiv în acelaşi timp şi efectele unor fenomene sociale, 

economice, psihologice etc complexe. În același timp însă cifrele ne pot spune foarte multe, pentru că din 
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schimbările intervenite în numărul şi structura populaţiei se pot trage concluzii referitoare la 

„capacitatea de viaţă” a unei comunităţi, capacitatea de atracție a unei regiuni sau localități date, sau 

despre perspectiva de viitor al acestora.  

Analiza demografică a comunei Sândomic se ocupă în primul rând de descrierea proceselor, de 

identificarea esenţei acestor schimbări. Analiza detaliată a raporturilor economice, sociale etc, complexe 

ar depăşi cadrul prezentului document, de aceea asupra acestora vom reveni numai pealocuri şi numai 

ca referinţă. Vom desfăşura această analiza în contextul judeţului, respectiv în contextul regiunilor din 

judeţ, iar în ceea ce priveşte perioada supusă analizei, vor fi analizate în primul rând principalele 

schimbări survenite de la Revoluție până astăzi, respectiv până la data ţintă a strategiei, anul 2020.  

Conform celor mai vechi evidenţe (Recensământul din anul 1614) în comună trăiau în total 57 de 

familii, care până la sfârşitul secolului XVIII-lea a crescut la 89 (472 de persoane). Conform diferitelor 

însemnări, după un secol acest număr a fost de zece ori mai mare. În perioada secolului XX. populaţia 

comunei a ajuns şi a depăşit numărul de 6500 de locuitori, din cauza dispoziţiei înalte de a concepe copii, 

comuna Sândominic este şi în ziua de astăzi una dintre comunele cu cea mai mare populaţie din judeţ.  

Schimbările sociale şi economice survenite ca o consecință a schimbării regimului, noile raporturi 

macropolitice şi macroeconomice şi-au pus amprenta pe tendințele demografice chiar și în cazul unei 

comune precum comuna Sândominic, adică una foarte atașată de valorile tradiționale. De fapt, 

schimbările au apărut încă în anii de tranziție. Institutul de Statistică a înregistrat în anul 1990 un număr 

de 6870 de locuitori, iar după 25 de ani numărul populației stabile a scăzut la 6366 de persoane. Deşi 

scăderea cu 7,3% este însemnată, este sub media județeană din acea perioadă. Datele recensămintelor 

din ultimii douăzeci de ani (care din cauze metodologice nu corespund în totalitate cu datele INS) sunt 

prezentate în tabelul de mai jos.      

Tabel nr. 3: Populaţia comunei Sândominic conform datelor recensămintelor efectuate 

Anul recensământului Număr de locuitori înregistrați 

(persoane) 

Schimbarea populație în anul 

de referință 1992 

1992 6678  

2002 6401 4,14% 

2011 6110 8,5% 

Sursă: Date recensăminte 

Situația demografică specială a comunei – față de care mulți și-au manifestat interesul – astăzi e mai 

puțin specială, dacă ne gândim la evoluția numărului mediu de nașteri. În graficul de mai jos observăm 
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că indicele de natalitate, care înainte depășea chiar și 30 la mie, în anii nouăzeci evoluează în continuu 

sub media județeană. 

Grafic nr. 2: Număr mediu de naşteri vii şi  mortaliatea (raportat la o mie de persoane) 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Graficul arată că în cei trei ani de referință că în toate cele trei unități administrative numărul morților 

depășește numărul de naşteri. În anul 1992 în Sândominic diminuarea sporului natural se făcea mai 

puţin simţită (-1,19 la mie), decât în regiunile rurale ale județului Harghita. În anul 2002 această situaţie 

se schimbă, pentru că scăderea de populație care trece de  -3,68 la mie depăşeşte atât valoarea mediei 

judeţeane (-1,43), cât şi valoarea mediei regiunilor rurale. După zece ani acest indicator este de 0,16, 

care este mai mare decât valorile calculate atât la nivel judeţean, cât şi la nivelul regiunilor rurale ale 

judeţului. 

În ultimele decenii ale secolului XX. pe diminuarea sporului natural, și migrația a jucat un rol 

important în scăderea numărului populației din comună.  

Dacă acordăm încredere datelor statistice, diferența dintre numărul emigrărilor şi imigrărilor în 

comună a rezultat o scădere de 4,5% a populației, adică aproape 300 de persoane.  
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Grafic nr. 3: Procese de migrație 1990-2009 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Pe lângă consecinţa scăderii populaţiei, migraţia şi numărul redus de nașteri influenţează şi structura 

populaţiei în totalitate. Efectul structural al migraţiei se arată în faptul că de obicei tinerii, persoanele 

potente aleg să părăsească pentru o perioadă sau pentru totdeauna localitatea. Adaptându-se la 

tendindeţele judeţene şi regionale, în ultimii douăzeci de ani media copiilor în cadrul întregii populaţii a 

scăzut în mod continuu, numărul persoanelor în vârstă crescând într-un ritm lent, dar sigur. Însă, dacă 

în judeţ media  tinerilor depăşeşte media locuitorilor cu vârsta mai mare de 65 de ani, în cazul comunei 

Sândominic în anul 2010 balanța grupelor de vârstă se înclină în favoare celor bătrâni, raportat la 

întreaga populaţie. 
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Grafic nr. 4: Media populației cuprinsă între vârsta de 0-14 şi mai vârstnici de 65 de ani raportat la întreaga populație 

 
Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Închiderea foarfecii, apoi deschiderea de după anul 2010, arată tendinţa spre îmbătrânire a structurii 

demografice. Piramidele vârstelor de mai jos ne dau o imagine şi mai detaliată despre situaţia structurală 

a grupelor de vârstă, de pe care se pot citi numărul celor care aparţin de o anumită categorie de vârstă, 

în perspectiva ultimilor 20 de ani. 
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Grafic nr. 5: Piramida demografică a comunei în 1995 în distribuţie pe sexe (roşu=femei, albastru=bărbaţi) 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 
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Grafic nr. 6: Piramida demografică a comunei în 2014 în distribuţie pe sexe (roşu=femei, albastru=bărbaţi) 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 
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Tabel nr. 4: Rata dependenţei demografice, 1996 şi 2014 

Zona  1996 2014 Schimbare Diferenţa 

de media 

rurală 

1996 

Diferenţa 

de media 

rurală 

2014 

Dependenţă vârstnici – judeţul  

Harghita  

0.18 0.22 0.04 -0.07 -0.03 

Dependenţă tineri – judeţul  

Harghita  

0.31 0.24 -0.08 0.00 -0.02 

Dependenţă demografică totală – 

judeţul Harghita 

0.49 0.45 -0.04 -0.07 -0.05 

Dependenţă vârstnici – judeţul  

Harghita rural  

0.25 0.25 0.00 0 0 

Dependenţă tineri – judeţul  

Harghita rural 

0.31 0.26 -0.06 0 0 

Dependenţă demografică totală – 

judeţul Harghita rural 

0.56 0.51 -0.05 0 0 

Dependenţă vârstnici – 

Sândominic 

0.18 0.24 0.05 -0.06 -0.01 

Dependenţă tineri – Sândominic 0.31 0.22 -0.09 -0.01 -0.04 

Dependenţă demografică totală - 

Sândominic 

0.49 0.46 -0.03 -0.07 -0.05 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Se pune problema, dacă pe termen mediu vor predomina tendinţele actuale, care vor fi acele 

schimbări numerice şi structurale, care vor interveni în viaţa populaţiei locale. Din păcate, atât procesul 

de îmbătrânire, cât şi scăderea populaţiei sunt probabile în continuare. Conform calculelor noastre, 

bazate pe cele prezentate mai sus (pe perioada de referinţă 1995-2014, pe baza unei tendinţe lineale), 

în 2020 populaţia comunei va fi tot în jurul numărului de 6300 de persoane, unde pe lângă o creştere 

nesemnificativă a celor de vârstă activă, numărul persoanelor vârstnice va creşte cu circa 100 de 

persoane, iar numărul copiilor va scădea semnificativ (ap. 150 de copii).  
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Grafic nr. 7: Evoluţia prognozată a numărului întregii populaţii şi a numărului de copii până în anul 2020 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 
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anumite metode de lucru, care ar fi depăşit bara de instrumente metodologice a prezentei lucrări. De 
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relevante. 
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Comunitatea din Sândominic apare ca o comunitate ataşată de credinţa sa în diferitele materiale 

istorice, de istorie locală, o comunitate aspirantă la independenţă, pentru care cele mai importante valori 

sunt familia şi copii, este o comunitate puternică. Astăzi mulţi îşi amintesc cu nostalgie de puternica 

coeziune, care se făcea simţită odinioară, mulţi dintre persoanele intervieviate se plâng de forţa 

interesului economic individual, faţă de cel comunitar. Punerea înainte de toate a câştigului 

individual/familial a câştigat teren după schimbarea regimului politic, şi după părerea multor persoane 

intervievate acest lucru a influenţat şi influenţează şi astăzi acele mecanisme comunitare, care în trecut 

au creat coeziunea bazată pe reciprocitate. În cele mai multe dintre interviuri revine acea afirmaţie 

(exagerată), conform căreia este nevoie de un eveniment nedorit, de o catastrofă individuală/familială 

pentru ca semnele solidarităţii şi atenţiei acordate celuilalt să se arate astăzi la nivelul localităţii. Faţă de 

toate acestea au fost mulţi care au considerat, că şi astăzi solidaritatea comunitară este puternică, că 

există structuri comunitare solide în comună, pe care se poate construi şi din punct de vedere strategic. 

În unele părţi ale comunei de exemplu, încă sunt destul de puternice relaţiile de vecinătate, funcţionează 

grupurile de rozarii, dar şi în multe comunităţi de muncă (ex. şcoli) gradul de încredere este înalt şi se 

poate observa solidaritatea.  

Astăzi, cele mai importante spații comunitare sunt biserica, căminul cultural şi diferitele evenimente 

(zilele satului, zilele ecvestice, târgurile, balul vârstnicilor şi alte baluri, hramul, comemorarea Gabor-

kerti etc.). Căminul cultural local, renovat recent şi care dispune de amfiteatru şi sală pentru probe este 

locaţia ideală pentru spectacole de teatru şi alte programe comunitare, culturale. Nu se găseşte însă 

deocamdată un spaţiu acoperit (aflat în proprietate publică), pe care localnicii să-l poată folosi gratuit 

pentru organizarea de sărbători, evenimente comunitare. Şi din punct de vedere urbanistic ar fi nevoie 

de alte intervenţii, precum şi de amenajarea/realizarea unor locuri şi spaţii publice, care să sprijine 

realizarea interacţiunilor comunitare şi care să ofere un mediu de calitate pentru consolidarea relaţiilor 

sociale. 

Un rol important în organizarea comunităţii o au diferitele activităţi sportive şi evenimetele 

organizate de asociaţia sportivă locală, se poate construi de asemenea la nivel comunal mai departe 

spiritul de echipă în rândul tinerilor prin mai multe domenii sportive (hochei, fotbal, judo). Asociaţia 

locală de tineret desfăşoară o importantă activitate de formare comunitară, iar prin organizarea 

diferitelor programe (ziua copilului, concursuri, filmări şi alte activităţi) oferă posibilitatea de a stabili 

noi relaţii, şi de a lucra împreună.  

În comuna Sândominic funcţionează mai multe asociaţii, care pe lângă păstrarea de tradiţii, a 

trecutului sau alte activităţi principale şi-au asumat şi îngrijirea şi organizarea vieţii comunitare. Printre 
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acestea se numără şi Fundaţia Márton Áron, care funcţionează de aproape douăzeci de ani, sau Asociaţia 

Valori Tradiţionale, care printre altele şi-a propus revitalizarea sistemului de legături tradiţionale ale 

societăţii rurale. În cadrul activităţilor de păstrare a tradiţiilor Asociaţia Muzeul pune accent pe întărirea 

relaţiilor dintre generaţii cu scopul de a transmite generaţiilor mai tinere experienţele şi erudiţiile 

tradiţionale. În acest context nu trebuie să uităm de cercetaşi, de pompierii voluntari, de fanfară sau de 

alte grupări care funcţionează fără personalitate juridică în comună, pe de altă parte se poate observa un 

fel de grupare şi de-a lungul intereselor economice. În ultima perioadă s-au format grupuri de interese 

de exemplu între proprietarii de păduri (Composesorat, Asociaţia Oltrezes), respectiv între fermierii 

locali, care în afară de rolul economic, servesc şi un rol comunitar.  

4.2.2. Valori spirituale 

Ultima monografie realizată despre comună (coord. de dr. Balázs Lajos) prezintă specificităţile din 

trecut ale organizării societăţii (sat milităresc de pază a frontierei), funcţionarea vieţii comunităţii, 

precum şi normele şi sistemul de obiceiuri care reglementează relaţia comunităţii locale cu „lumea de 

afară”. Aceste norme şi obiceiuri au împânzit practic întreaga viaţă socială şi modul de gospodărire, 

creând un şir de comportamente rituale colective. Cei interesaţi întâlnesc aici o bogată colecţie fără 

pereche a obiceiurilor legate de diferitele evenimente religioase şi lumeşti, de ciclurile agricole, cu 

tradiţii (carnaval, sfinţirea grâului, ocolirea hotarului, oala de Paşte, creanga de mai, creanga Jakab, 

obiceiuri legate de numele Luca) care pot fi considerate aproape unice în întreg Ţinutul Secuiesc. O parte 

din aceste tradiţii sunt păstrate şi astăzi în comunitate, în acelaşi timp şirul credinţelor populare care se 

leagă de aceastea este foarte lung.  

Bogăţia culturii spirituale a comunei Sândominic a inspirat mulţi etnografi de renume sau chiar laici 

să inițieze adunarea acestor tradiţii şi obiceiuri. Mulţumită muncii de salvgardare a valorilor, care s-a 

realizat pe mai multe planuri multe elemente ale literaturii populare (poezii, legende, poveşti, jocuri, 

cântece populare, balade etc) trăiesc mai departe şi astăzi în diferite antologii, dar a fost documentată de 

exemplu şi gastronomia locală.  

Pe lângă conservare o sarcină importantă este şi (re)introducerea în opinia publică a întâmplărilor 

care au definit trecutul şi soarta comunei, a elementelor etnografice, care îmbogăţesc identitatea locală, 

valorificând şi readucând la viaţă patrimoniul spiritual. Din fericire în Sândominic există iniţiative care 

stimulează acest lucru.  Muzeul local  Márton Áron încearcă să introducă în procesele de autodefinire a 

generaţiilor tinere testamentul spiritual a celei mai mari persoanlităţi a localităţii – adunând sistematic 

şi prezentând cu instrumentele audiovizuale moderne – şi salvează acest testament generaţiilor 
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următoare. Expoziţia permanentă care printr-o bogată colecţie de imagini, texte, material audio şi vizual 

ilustrează în ordine cronologică viaţa, munca şi concepţia despre societate a marelui episcop, poate fi 

vizitat pe baza preprogramării în muzeul  de 102 m2 amenajat în acest scop în clădirea şcolii locale. În 

scop şi menire asemănătoare s-a iniţiat şi proiectul Satul Povestitor, care are drept scop identificarea 

poveştilor şi a povestitorilor. Introducerea în gândirea colectică a patrimoniului valoros de poveşti şi a 

povestitorilor locali, atragerea de fonduri pentru resursele necesare acestui scop este realizată de 

biblioteca comunală, iar la interpretarea poveştilor şi povestirilor şi la promovarea lor a participat şi 

şcoala locală.  Despre rolul şcolii locale în organizarea comunităţii şi în sprijinirea culturii vom vorbi mai 

pe larg în capitolul dedicat sistemului de învăţământ.  

În comună mai multe persoane se ocupă de păstrarea culturii folcloristice, printre altele există 

posibilitatea de a învăţa dans popular, funcţionează o fanfară, iar tinerii interesaţi pot învăţa să cânte pe 

mai multe instrumente muzicale (fanfară, vioară, pian). Conform părerilor locale unanime pe planul 

supravieţuirii meşteşugurilor tradiţionale populare situaţia nu este la fel de bună. Odată cu pătrunderea 

produselor industriale şi de masă o parte dintre meşteşuguri a fost nevoită să iasă de pe piaţă, de 

exemplu în prezent numai câteva femei bătrâne mai păstrează secretul tradiţional al prelucrării inului, 

a cânepii, a lânii, catehismele meşteşugurilor femeieşti (ţesut, împletit etc.). În comună mulţi se pricep şi 

practică cioplitul, prelucrarea lemnului, în acelaşi timp însă se poate ca de exemplu arderea varului ca 

meşteşug popular să fie uitate. Pe vremuri, a existat o iniţiativă, prin care s-a dorit prezentarea 

meşteşugurilor tradiţionale în cadrul unei case tradiţionale şi s-a organizat chiar şi o tabără pentru 

învăţarea şi practicare meşteşugurilor. Târgul de produse artizanale organizat în jurul sărbătorilor de 

Crăciun este o altă iniţiativă, care este menită să atragă atenţia asupra valorii spirituale a meşteşugurilor 

populare şi a produselor obţinute prin ele.  

Actorii principali ai sistemului instituţional cultural din comună sunt căminul cultural recent renovat, 

care dispune de 250 de locuri, biblioteca comunală şi Muzeul Márton Áron. Despre muzeu şi despre 

căminul cultural am vorbit mai sus, de aceea în ceea ce urmează vom prezenta pe scurt biblioteca. 

Biblioteca comunală dispune de mai mult de 15 000 de volume, de calculatoare şi acces gratuit la 

internet. Din cauza îmbogăţirii continue a fondurilor de volume locaţia actuală a devenit strâmtă, de 

aceea este nevoie de extinderea spaţiului bibliotecii. Pe lângă biblioteca comunală, şi biblioteca şcolii 

dispune de o cantite însemnată de volume (aproape 15 000), în afară de acestea în parohia locală există 

o bibliotecă cu cărţi bisericeşti.  

Prin iniţiative proprii, biblioteca comunală îşi asumă un rol activ în popularizarea cititului, în 

colectarea materialelor de istorie locală (fotografii), în organizarea evenimetelor culturale şi în 
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redactarea ziarului local. Conform spuselor bibliotecarului local, în comună există cerere pentru cărţi, 

oamenii citesc, fapt dovedit şi de datele statistice oficiale.               

Grafic nr. 8: Numărul vizitatorilor şi a volumelor împrumutate de la bibliotecă 2011-2013 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

În ciuda scăderii observate în ultimii ani numărul vizitatorilor activi ai bibliotecii (138) raportat la o 

mie de locuitori depăşeşte media regiunilor rurale din judeţ (124), în acelaşi timp şi numărul volumelor 

împrumutate este mai mare (9 volume/persoană) în comună, decât în regiunile rurale în general.  

4.2.3. Lumea culturii materiale 

Deşi o parte dintre instrumentele legate de diferitele meşteşuguri, de muncile artizanale și 

manufacturale au pierit sau au ajuns pe mâna comercianţilor de vechituri, gospodăriile locale încă mai 
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local. O parte a patrimoniului material este de asemenea şi portul popular din Sândominic, a cărei 
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Casele ţărăneşti amplasate în curtea căminului cultural local păstrează în mod fidel semnele 

arhitecturii populare tradiţionale (din secolul XVIII şi XIX). În ultimul timp s-au născut mai multe idei 

referitor la valorificarea acestor case, şi s-a vehiculat şi ideea întemeierii unui skanzen, într-o altă parte 

a comunei. Casele aflate în proprietatea administraţiei locale şi unor asociaţii ar putea oferi locaţii 

excelente pentru prezentarea meşteşugurilor populare tradiţionale, sau chiar pentru instrumentele 

folclorice şi de artă populară amintite mai sus.  

4.3. Învăţământul local 

Pe baza însemnărilor muzeale, documentelor de arhivă, învăţământul din comună are un trecut 

însemnat. Locuitorii din Sândominic ataşaţi de învăţământul local, consideră chiar şi astăzi şcoala ca fiind 

o importantă forţă de menţinere a comunităţii.  

La momentul actual în comună funcţionează 7 grădiniţe, în mai multe părți ale comunei, asigurând 

astfel accesibilitatea învăţământului în grădiniţe. Conform surselor locale actualmente numărul copiilor 

de grădiniţă este în jur de 250 de copii, grădiniţa cu cel mai mare efectiv de copii este grădiniţa din 

Garadosalja (aproape 80 de copii sunt înscrişi), urmată de grădiniţa Varutca (46 de locuri). În opinia 

pedagogilor locali în comună ar fi nevoie şi de pornirea unei grădiniţe cu program prelungit.  

În momentul de față reţeaua locală de şcoli asigură accesibilitatea învăţământului elementar şi 

general în trei locaţii, în clasele Şcolii Generale Márton Áron elevii pot urma cursurile claselor I-VIII, în 

şcolile din Sarosut şi Cseralja învaţă elevi în clasele I-IV. Clădirile instituţiilor de învăţământ sunt destul 

de vechi, fără excepţie toate ar avea nevoie de renovări mai mari sau mai mici.  

Cel mai important element al infrastructurii educaţionale este clădirea care se găseşte în centrul 

comunal, care în anii şaptezeci a fost extinsă cu încă o aripă. Clădirea şcolii dispune astăzi de clase dotate, 

sală de conferinţă, conexiune la internet, bibliotecă, sală de sport şi săli de atelier.  

Şcoala comunală are o semnificaţie care arată dincolo de graniţele administrativ teritoriale, pentru că 

şi din localitatea vecină, Izvorul-Mureş fac naveta elevi. Numărul elevilor care învaţă în comună 

depăşeşte cifra de 500 de copii (ceea ce înseamnă două-trei clase într-un an), iar numărul cadrelor 

didactice (împreună cu personalul din grădiniţe) este 50. Pe graficul de mai jos putem vedea evoluţia 

numărului copiilor de grădiniţă şi a elevilor înscrişi în ultimii douăzeci de ani în școlile locale. 
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Grafic nr. 9: Evoluția numărului de elevi şi copii de grădiniţă în ultimii douăzeci de ani 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Graficul de mai sus arată în mod clar scăderea populaţiei celor care vizitează instituţiile de 

învăţământ, în spatele fenomenului se ascund cauze demografice și sociale. Din cauza numărului redus 

de copii în cele două şcoli din Cseralja şi Garados, educaţia se desfăşoară în clase simultane. Conform 

afirmațiilor pedagogilor locali, integrarea copiilor de etnie rromă în sistemul educaţional local reprezintă 

o problemă, efectivul de elevi înscrişi, numărul celor care încep anul şcolar scade treptat pe timpul anului 

şcolar, din diferite motive din ce în ce mai mulţi copii de etnie rromă părăsesc sistemul de învățământ.  

Educatorii, învăţătorii şi profesorii locali sunt calificaţi, 90% dintre ei sunt titulari, pe baza gradaţiei 

didactice trei sferturi dintre ei dispun de gradul I.  
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Grafic nr. 10: Gradele didactice ale profesorilor 

 
Sursă: martonaroniskola.net 

Datorită cadrelor didactice locale active învăţământul public al şcolii face mult mai mult decât 

predarea materiei educaţionale obligatorii. Concursurile culturale şi de îndemânare organizate 

sistematic, olimpiadele şi proiectele sporesc de multe ori cunoştinţele copiilor cu elemente locale 

importante. Pe lângă acestea în cadrul activităţilor şi programelor facultative elevii se pot pregăti pentru 

participarea la diferitele evenimente organizate la nivel şcolar sau nivel comunitar. În afară de acestea 

activitatea de dezvoltare a orientărilor se extinde de la formarea atitudinilor sociale, până la atitudinea 

ecologică.  

4.4. Sistemul social şi medical 

Prezenţa serviciilor sociale şi medicale, accesibilitatea acestora au o importanţă crucială din punctul 

de vedere a calităţii vieţii locale. Starea de sănătate a populaţiei, dar şi confortul social sunt strâns legate 

de problema potenţialului uman şi a capitalului uman despre care am discutat la începutul capitolului, 

de accea au o importanţă strategică accentuată. Deşi nu avem la dispoziţie date detaliate despre starea 

de sănătate a populaţiei, după părerea personalului medical de specialitate local, starea de sănătate a 

locuitorilor este bună, iar după închiderea minei numărul îmbolnăvirilor de plămâni şi a sistemului 

respirator a scăzut semnificativ. Alcoolismul, ca fenomen social şi medical distructiv este de asemenea 

în scădere în comună. În ultimii zece ani însă au crescut tipurile de îmbolnăviri numite şi boli ale 

civilizaţiei, mai ales diabetul, precum bolile de inimă şi ale sistemului vascular, precum şi alte îmbolnăviri 

legate de obezitate. 
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Medicii de familie pun accent pe prevenirea îmbolnăvirilor şi pe popularizarea modului de viaţă 

sănătos. Prin diferite acţiuni de conştientizare atrag atenţia asupra importanţei mişcării regulate, zilnice 

şi a unei vieţi conştiente din punct de vedere al sănătăţii. Conştientizarea rolului sportului regulat  în 

menţinerea sănătăţii este în continuare o sarcină actuală, în care, pe lângă medicii de familie şi asociaţiile 

locale (de tineret, de sport) trebuie să se implice. În comună multe ramuri ale sportului oferă posibilitate 

de mişcare, însă ar fi necesară extinderea infrastructurii sportive, construirea de noi săli de sport, locuri 

de joacă, dezvoltarea traseelor pentru biciclete.  

La fel ca în majoritatea localităţilor rurale din ţară, şi în comuna Sândominic sunt accesibile numai 

serviciile medicale de bază asigurate de medicii de familie. În şcoala care funcţionează cu un efectiv mare 

de elevi nu există un medic școlar, în comună îngrijirea bolnavilor este asigurată de doi medici de familie, 

iar munca lor este ajutată de câte doi asistenţi calificaţi. Clădirea cabinetului medicului de familie aflată 

în proprietatea administraţiei locale, situată în centrul comunal necesită intervenții de renovare. 

Clădirea cabinetului de altfel pregătită, bine dotată cu instrumente medicale moderne nu a fost renovată 

de 35 de ani, ar fi nevoie de realizarea unei lucrări ample de modernizare, care ar asigura intrare pentru 

pacienţi (copii, persoane cu nevoi speciale, adulţi), săli de aşteptare etc.  

Serviciile medicale de nivel înalt, serviciile de specialitate şi spitaliceşti sunt accesibile numai în oraşul 

reşedinţă de judeţ aflat la o jumătate de oră distanţă. În caz de urgenţă personalul (4 persoane) 

Serviciului de Ambulanţă, care funcţionează din anul 2004, transportă pacienţii cu două autospeciale la 

departamentul de urgenţă sau alte departamente de specialitate a spitalului judeţean de urgenţă.  

În comună există cabinet stomatologic, iar Serviciul Internaţional Salvaţi Copiii organizează anual 

screening stomatologic, a cărui cabinet stomatologic mobil este de asemenea potrivit pentru realizarea 

unor serii de intervenţii stomatologice. Datorită intervenţiilor şi depistărilor stomatologice realizate de-

a lungul anilor, membrii serviciului consideră că există o ameliorare în starea danturii copiilor din 

comună. În Sândominic personalul unei farmacii şi a unui punct farmaceutic (8 angajaţi) asigură accesul 

populaţiei la medicamente, zilnic între orele 8 şi 16.  

Practica solidarităţii şi a îngrijirii comunitare de odinioară este completată astăzi de activitatea 

instituţiilor specializate pentru această misiune. De serviciile de asistenţă socială şi îngrijire la domiciliu 

a Organizaţiei Caritas, finanţate  de Consiliul Local, beneficiază în comună în jur de 35-40 de persoane. 

Serviciile sunt oferite de două persoane calificate (din comună), biroul fiind situat în comuna vecină 

Cârţa. În sprijinirea bătrânilor, bolnavilor şi celor nevoiaşi se implică după posibilităţi  şi asociaţiile locale 

pentru prevenirea marginalizării şi abandonului social. Activitatea umanitară a Fundaţiei Márton Áron 
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(sprijinirea copiilor aflaţi în situaţie defavorizată, organizarea de strângere de fonduri etc.) duce mai 

departe principiul solidarităţii comunitare.  

Graficul de mai jos arată numărul familiilor aflate în situaţie socială defavorizată legată de veniturile 

mici realizate. 

Grafic nr. 11: Numărul familiilor care beneficiază de ajutor social şi ajutor complementar în comuna Sândominic 

 

Sursă: evidența locală 

Datorită tendinţelor demografice caracteristice şi a dimensiunii mari a comunei, populaţia locală 

vârstnică este prezentă în număr mare, iar pentru satisfacerea exigenţelor sociale ale acestei categorii 

de vârstă s-a înfiinţat clubul pensionarilor. Conducerea şi membrii clubului şi-au asumat să trăiască anii 

de bătrâneţe în mod activ, fără să se izoleze de intercaţiunile sociale, din acest motiv organizează 

diferitele activităţi, evenimente ale clubului. 

Reprezintă de asemenea o tensiune sociale „problemă nerezolvată a rromilor”, cu a căror integrare 

comuna trebuie să se ocupe şi în viitor. Populaţia Rromă se izolează de populaţia majoritară nu numai în 

spaţiu, dar şi în relaţiile sociale. Una dintre elementele cheie ale încercărilor de integrare va fi integrarea 

şcolară amintită mai sus. 
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5. SITUAŢIE ŞI PROCESE ECONOMICE 

5.1. Context economico-geografic 

Dacă luăm în considerare criteriile necesare pentru dezvoltarea unei economii viabile şi care să stea 

pe mai multe piloane; cum ar fi accesibilitatea, resursele naturale şi umane, apropierea de pieţele de 

desfacere şi rapiditatea transportului, situarea comunei Sândominic pe plan economic naţional – 

asemănător cu celălalte localităţi ale judeţului Harghita - nu este unul avantajos. Deşi se situează în 

mijlocul judeţului, datorită caracterului provincial şi a densităţii scăzute a populaţiei, judeţul Harghita 

nu reprezintă o zonă importantă din punct de vedere economic, nici pe plan regional, nici pe cel naţional. 

Cu puţin mai mult de o zecime (11%) din GDP-ul naţional este asigurat de regiunea centrală, iar din acest 

procent judeţul Harghita produce numai o zecime (10,2%). 

Grafic nr. 12: Cota parte a judeţului Harghita din GDP-ul naţional şi regional, 2011 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Pe lângă toate acestea, așezarea comunei Sândominic în cadrul judeţului Harghita atrage după sine 

alte avantaje, faţă de celălalte localităţi din judeţ. La poarta regiunii Ciucului  de Sus comuna se aşează 

de-a lungul liniilor de circulație Nord-Sud (calea ferată, drumul public), aproape la jumătatea drumului 

atât faţă de reşedinţa de judeţ Miercurea-Ciuc, cât şi de oraşul Gheorgheni. În regiunea Ciucului 

funcţionează aproape o treime din firmele înregistrate în judeţ, şi conform datelor din anul 2011, 

aproape 42% din profitul judeţului provine din această regiune. Din punct de vedere economic comuna 

Sândominic se leagă cel mai strâns de aria de atracţie a oraşului reşedinţă de judeţ Miercurea-Ciuc (aflat 

la 29,1 km), atât în ceea ce priveşte consumul şi piaţa de desfacere, cât şi locurile de muncă şi 

soluționarea problemelor administrative. De fapt comuna se găseşte în punctul de intersecţie dintre 
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ariile de atracţie a celor două oraşe: apropierea de oraşul Gheorgheni (28,5 km) extinde de asemenea 

posibilitatea relaţiilor economice. Trebuie să amintim distanţa mică de oraşul Bălan, care datorită minei 

de acolo, până în anii 2000 a reprezentat un important angajator pentru localităţile din jur, însă după 

ascensiunea din anii şaptezeci-optzeci, odată cu schimbarea regiumului politic mina a intrat într-o criză 

gravă, iar în anul 2006 exploatarea a fost sistată definitiv. Din această cauză populaţia oraşului Bălan a 

scăzut la nivelul comunei Sândominic (înainte avea mai mult de 12 000 de locuitori), iar astăzi nici din 

punctul de vedere al alternativelor locurilor de muncă nu reprezintă a perspectivă pentru locuitorii 

comunei. În perioada următoare nimeni nu se poate baza pe redeschiderea minei.  

Oraşele mici, amintite mai sus, de a căror arii de atracţie aparţine comuna Sândominic, nu pot fi 

socotite centre dinamice nici la nivel regional, nu reuşesc să asigure locuri de muncă productive nici 

măcar populaţiei proprii. Majoritatea locurilor de muncă existente se găsesc la firmele care prelucrează, 

produc valoare adăugată scăzută, astfel nu necesită nivel educaţional înalt şi asigură numai un trai slab 

(minim). Datorită caracterului muntos, în momentul actual regiunea poate oferi o sursă de venit 

complementară pentru populaţie numai din producţia agricolă (însă în multe familii acesta reprezintă 

singura sursă de venit.) În cadrul judeţului așadar situarea comunei Sândominic poate fi numită în mod 

relativ avantajoasă, însă regiunile unde se găsesc (marile) oraşe care dispun de o economie diversificată, 

şi asigură pieţe mari de desfacere şi posibilităţi de muncă se situează departe de comună (Braşov 128 

km, Piatra-Neamţ 110 km, Târgu-Mureş 140 km).         

Accesibilitatea comunei Sândominic din micile oraşe din regiune, oraşul reşedinţă de judeţ şi oraşul 

Gheorgheni este bună datorită drumului E578  reabilitat  în ultimul timp. Localitatea are legătură cu 

oraşul Miercurea-Ciuc atât pe drumul public (31 de minute) cât şi pe calea ferată (28 km, 38-54 de 

minute). Pe termen mediu, o posibilitate pentru dezvolatrea economiei regiunii ar reprezenta realizarea 

obiectivelor de dezvoltare a autostrăzilor naţionale, care cuprind traseul Târgu-Mureş – Iaşi, şi care ar 

trece la numai 50 de km de comuna Sândominic, însă realizarea ei până în anul 2020 este destul de 

nesigură.  

În judeţul Harghita nu există aeroport internaţional, iar dintre judeţele vecine numai în Bacău (156 

de km, 3 ore de mers cu maşina) este un aeroport care asigură trafic internaţional (cu legături spre 

Irlanda, Anglia, Franţa, Belgia, Italia şi Turcia). Aeroportul din capitală, care asigură legătură de trafic şi 

peste ocean se află la 280 km de Sândominic, ceea ce înseamnă un drum cu maşina de aproximativ 4 ore. 

Cel mai aproape se găseşte aeroportul internaţional din Târgu-Mureş (149 km, 2 ore şi 15 minute de 

mers cu maşina), care asigură trafic internaţional minim. Aeroportul de la Sibiu, care asigură legătură 

mai ales cu Germania, se află la 3 ore şi 28 de minute distanţă (aproximativ 217 km), iar cel din Cluj-
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Napoca la 228 km (un drum cu maşina de 3 ore şi 20 de minute).  Accesibilitatea aeriană nu ar putea fi 

îmbunătăţită în mod semnificativ nici de către  aeroportul care se construieşte lângă Braşov (137 de km, 

2 ore de mers cu maşina). Antreprenorii din comuna Sândominic, sau investitorii care caută posibilităţi 

de extindere se lovesc în primul rând se obstacolul accesibilităţii în timp, ceea ce înseamnă un plus la 

cheltuielile de transport.  

Judeţul Harghita beneficiază de legături feroviare slabe (densitatea căilor ferate este de 31  de 

km/1000 km², faţă de nivelul naţional unde este de 46 de km/1000 km²), însă din acest punct de vedere 

comuna Sândominic se află într-o situaţie mai bună decât celălalte comune din judeţ, pentru că are staţie, 

gară. Spre direcţia nord-sud trece o linie de trafic redus (99% dintre liniile de cale ferată sunt compuse 

dintr-o singură linie, 83% sunt electrice), lângă care se situează şi localitatea Sândominic. În momentul 

actual douăsprezece trenuri rapide de persoane opresc în gara de la Sândominic zilnic: patru perechi de 

trenuri (Topliţa-Braşov, Deda-Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc-Târgu-Mureş, Gheorgheni-Braşov) şi 

două trenuri care vin din Târgu-Mureş până la Băile Tuşnad, respectiv Braşov, precum şi până în 

Gheorgheni: 

Tabel nr. 5: Mersul trenurilor 

Tren Sosiri în Sândominic Pornire Destinație 

R – 4504 05:52 Toplița (04:35) Brașov (08:46) 

R – 4503 06:05 Miercurea Ciuc (05:14) Tîrgu Mureș (10:12) 

R – 4501 08:09 Brașov (04:30) Gheorgheni (08:57) 

R – 4506 08:40 Deda (05:18) Miercurea-Ciuc (08:30) 

R – 4507 12:45 Miercurea Ciuc (12:07) Deda (15:20) 

R – 4510 13:29 Gheorgheni (12:51) Brașov (16:10) 

R – 4509 14:58 Brașov (12:00) Gheorgheni (15:46) 

R - 4508 15:27 Tîrgu Mureș (11:20) Brașov (18:18) 

R - 4511 17:01 Miercurea Ciuc (16:05) Tîrgu Mureș (21:40) 

R - 4514 18:28 Tîrgu Mureș (14:23) Băile Tușnad (19:52) 

R - 4513 20:16 Brașov (17:17) Toplița (21:40) 

R - 11508 21:36 Gheorgheni (20:56) Miercurea-Ciuc (22:24) 

Sursă: www.infofer.ro 
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Se poate citi şi din tabel faptul că angajaţii au posibilitatea să facă naveta zilnică în micile oraşe, 

Miercurea-Ciuc, Gheorgheni (cheltuielile zilnice se ridică la suma de 9 lei).  Există posibilitatea de a face 

naveta zilnică şi în Braşov, însă cheltuielile ar fi destule de mari (la momentul actual minim 38 de lej). În 

Braşov, respectiv Miercurea-Ciuc şi Gheorgheni există posibilitatea de a schimba trenuri care circulă pe 

rute internaţionale.  

Diversitatea reliefului şi a mediului natural reprezintă potenţial turistic atât pentru judeţul Harghita, 

cât şi pentru judeţele învecinate. Însă această posibilitate nu este valorificată într-o măsură în care să 

reprezinte o sursă de venit semnificativ pentru locuitorii judeţului. Conform datelor din anul 2012, pe 

plan naţional judeţul Harghita se situează pe locul al treilea în ceea ce priveşte numărul structurilor de 

primire turistică (s-au înregistrat 344 de astfel de unităţi în judeţ), însă în mod caracteristic judeţul stă 

bine cu numărul locurilor de cazare în unităţi ieftine, de categorie inferioară (pensiuni rurale, pensiuni 

agrare), în categoria hotelurilor cu nivel înalt de servicii şi număr de paturi se situează numai pe locul 

18. După numărul de sosiri şi numărul de nopţi de cazare, judeţul Harghita se află numai pe locul 19. 

respectiv 16. în rândul judeţelor din ţară, ceea ce este cu un pic mai mult decât media. Însă comparând 

judeţele, aici turiştii străini petrec mai multe nopţi decât turiştii veniţi din ţară. Alcătuirea turiştilor pe 

baza provenienţei este asemănătoare aici cu valorile naţionale, 78,6% dintre turiştii sosiţi în judeţ sunt 

din ţară, iar 21,4% sunt din străinătate.  

Din punct de vedere turistic situarea comunei Sândominic este relativ avantajoasă, se situează între 

două mari atracţii turistice (Şumuleu-Ciuc şi Lacul Roşu), şi în zona apropiată se găsesc atracţii naturale 

care dispun de o forţă atractivă semnificativă (Piatra Unică, Hăşmaşu-Mare), de asemenea poate 

reprezenta un punct de pornire numai bun pentru excursiile cu destinaţia munţii Harghitei şi Munţii 

Ciucului. Vom mai face referire la semnificaţia turismului în economia comunei în capitolul în care 

analizăm resursele economice.  

Deci situarea economico-geografică a comunei Sândominic din punct de vedere regional şi naţional 

în momentul de faţă este marginal, din cauza accesibilităţii antreprenorii locali numai rar se pot alătura 

proceselor de nivel naţional. În comparaţie judeţeană, situaţia este mai avantajoasă: localitatea se poate 

alătura economiei locale,iar în zonă se găsesc resurse naturale importante, care pot fi valorificate din 

punct de vedere economic (păduri, râuri, atracţii naturale, comori minerale etc.).  Având în vedere 

tendinţele pe termen lung, care proiectează întărirea regiunilor orăşeneşti, din punct de vedere 

economic situaţia poate fi considerată chiar fără speranţă. Asta deoarece în vecinătatea apropiată a 

comunei nu există un astfel de centru dinamic. Scopul dezvoltării locale poate fi exploatarea cât mai 

optimă a resurselor interioare, care să aducă venituri cât mai mari locuitorilor. Sursa veniturilor ar putea 
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fi reprezentată de exploatarea resurselor naturale, care pe termen lung nu promite posibilităţi de 

schimbări majore (creşteri spectaculoase). Prin aceasta se poate asigura posibilitate de muncă numai 

pentru o parte a populaţiei, iar pentru cealaltă parte ar trebui să se faciliteze naveta în oraşele din 

apropiere. În privinţa condiţiilor date, economia localităţii s-ar putea baza pe mai multe resurse naturale: 

pe teritoriul comunei sunt zone de păduri, păşuni, fâneţe şi într-o măsură restrânsă şi terenuri arabile. 

În trecut pe teritoriul comunei funcţiona şi o carieră de piatră.  

 În continuare vom analiza cum sunt valorificate resursele locale şi care sunt acele activităţi de 

producţie şi de servicii care caracterizează economia comunei.  

5.2. Resurse naturale locale şi utilizarea lor 

Pe lângă rezerva de cupru a oraşului Bălan (care se găseşte în mare parte sub terenurile care aparţin 

de comuna Sândominic) resursele naturale ale comunei cuprind în primul rând pădurile şi fâneţele, în al 

doilea rând terenurile arabile. Este caracteristică valorificarea resurselor naturale prin producția de 

alimente din agricultură, din industria lemnului (păduri), a resurselor naturale şi valorificarea resurselor 

turistice. În comuna Sândominic, datorită calităţii slabe şi a dimensiunii reduse a terenurilor arabile, 

familiile au fost nevoite dintotdeauna să-şi asigure traiul din mai multe surse. O parte dintre aceste surse 

o reprezintă, pe lângă plantele produse pentru consum propriu pe terenurile arabile (grâu şi cartofi) şi 

creşterea de animale bazate pe păşunile vaste, exploatarea pădurilor şi prelucrarea lemnului, precum şi 

mineritul de piatră, arderea varului şi transportul. De mult timp încoace lucrătorii în construcţii din 

Sândominic merg la lucru în părţile mai îndepărtate ale ţării sau în străinătate pentru muncă sezonieră, 

iar fetele tinere pleacă ca femei de serviciu, şi pentru munci mai uşoare. În prima parte a secolului al-XX.-

lea organizarea în formă de cooperativă a exploatării şi prelucrării lemnului a rezultat şi o activitate 

industrială importantă (fabrică de cherestea, fabrică de lăzi, moară, uzină de electricitate, arderea 

varului, producerea cărămizilor, chiar şi prelucrare de lapte), ceea ce în tot bazinul Ciucului era un lucru 

unic. Fabrica de cherestea s-a dezvoltat şi după naţionalizare şi a asigurat un loc de muncă pentru mulţi 

localnici (în anii 80 în jur de 500 de muncitori) şi pentru mulţi muncitori care făceau naveta din 

localităţile învecinate. În anii 90 modelul de fabrici proprietate a statului nu a mai reuşit să facă faţă 

cererilor economiei de piaţă, de aceea locul ei a fost preluat de firmele private.  

5.2.1. Terenuri utilizabile în agricultură şi valorificarea lor în momentul de faţă 

Condiţiile de mediu din comuna Sândominic avantajează creşterea animalelor faţă de cultivarea 

plantelor. Analiza de mai jos a activităţilor agricole se bazează pe Recensământul Agricol din anul 2010 

şi pe datele Institutului Naţional de Statistică, precum şi pe datele evidenţelor locale puse la dispoziţia 
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noastră de Consiliul Local Sândominic. Conform datelor de mai sus, Sândominic dispune de 13.686,81 

hectare de teren utilizabil în scop agricol, ceea ce reprezintă o suprafaţă mai mare decât media 

comunelor din judeţ (7134 hectare). Din acestea 7353 de hectare sunt terenuri utilizate în scop agricol, 

suprafaţa terenurilor împădurite depăşeşte 6000 de hectare. Suprafaţa aflată la dispoziţia activităţilor 

agricole (suprafaţă neocupată de clădiri sau altele) la nivelul comunelor de judeţ este de 77,89%, iar în 

Sândominic de 97,7%. În comuna Sândominic utilizarea terenurilor aflate la dispoziţia muncilor agricole 

a fost aproape maxim,de 100%, numai 5,36 de hectare au rămas în paragină, ceea ce înseamnă o utilizare 

mai mare decât media comunelor din judeţ. Media terenurilor date în chirie este minimă (1%), terenurile 

sunt cultivate aproape în totalitate de proprietari. 

Potrivit caracteristicilor judeţene, marea majoritate a terenurilor folosite în agricultură (99,28%) 

sunt lucrate ca terenuri arabile şi păşuni, precum şi ca fâneţe (media culturilor permanente şi a 

grădinilor este nesemnificată). În 2013 10,66% (784 de hectare) din terenuri au fost utilizate ca terenuri 

arabile, ceea ce este mai puţin decât media judeţeană (13,25% 709,99). Terenurile arabile sunt de 

calitate slabă, iar din cauza condiţiilor de teren pot fi lucrate cu cheltuieli mult mai mari, decât terenurile 

care aparţin de comunele din jur. Rata fâneţelor şi a păşunilor este de 89,34%, respectiv 86,56% pe plan 

comunal şi judeţean (în anul 2013 în evidenţele locale figurau 3124 hectare de păşuni şi 3445 hectare 

de fâneţe).  

Grafic nr. 13: Terenuri utilizabile în scop agricol, exploatarea lor, 2010 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor Recensământului Agricol din anul 2010 (RGA 2010) 

Dimensiunea proprietăţilor din comună arată o împărţire caracteristică judeţului, conform datelor 

din anul 2010 proprietăţile mai mari de 100 de hectare utilizează mai puţin din terenul agricol, decât la 
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nivel judeţean (37,78% în comună şi 43,49% pe plan judeţean). Proprietăţile mijlocii (10-100 de 

hectare) cultivă 5% din teren pe plan comunal şi 15,9% pe plan judeţean. Rata proprietăţilor mai mici 

de 10 hectare este de 57,23%, respectiv 40,61% pe plan comunal şi cel judeţean. 

Analizând separat dimensiunea proprietăţilor de teren arabil se poate vedea clar că în comuna 

Sândominic producţia pe terenurile arabile poate avea numai un caracter complementar: nu există 

proprietăţi mai mari de 10 hectare, 86% din parcelele de teren arabil cultivat este sub 1 hectar.  

Conform datelor din 2010 numai pe 26,4%, adică 132,42 hectare din terenul arabil se cultivă cereale 

(rata la nivel judeţean este de 41,5%). Dintre cereale, pe cea mai mare parte a terenurilor de dimensiuni 

mici ocupate de plante se cultivă grâu (48,48%), în afară de asta terenurile arabile din comună sunt 

ocupate de orz (28,74%), ovăz (14,54%), secară (4,7) şi porumb (0,5%). Cele mai caracteristice plante 

furajere care ocupă cele 109,47 hectare din terenurile arabile (21,82% din totalul terenului agricol) sunt 

leguminoasele uscate (81,44%), potrivit specificităţii judeţene. Pe terenurile arabile din comună nu se 

cultivă plante industriale. Cea mai răspândită plantă cultivată este cartoful: în 2010 pe aproape 40%, 

adică 197,4 hectare din terenul arabil s-au cultivat cartofi.  Tabelul de mai jos sintetizează terenurile 

ocupate de cele mai importante plante cultivate şi rata acestora în totalul  terenurilor arabile, în comună 

şi în judeţ, pe baza datelor din anul 2010: 

Tabel nr. 6: Plante cultivate și rata lor din terenul arabil 

Hectare Cereale Plante 

furajere 

Cartofi Sfeclă  

de zahăr 

Plante 

industriale 

În 

repaus 

Altele  

Sândominic 132,42 109,47 197,4 0,26 0,77 59,46 1,75 

Rata din terenul 

arabil 
26,4% 21,82% 39,35% 0,05% 0,15% 11,85% 0,34% 

Județul Harghita 19057,94 7754,45 10173,14 251,66 22,6 4160,83 4491,27 

Rata din terenul 

arabil 
41,50% 16,88% 22,15% 0,54% 0,05% 9% 9,78% 

Sursă: RGA 2010 

Conform datelor din 2010 în Sândominic funcţionează în total 1928 de ferme agricole, dintre acestea 

1390 dispun şi de teren şi de şeptel, 472 dispun numai de teren, iar în 66 de ferme se ţin numai animale. 

Dimensiunea medie a fermelor care utilizează şi teren agricol este de 3,64 de hectare, ceea ce confirmă 

datele care se referă la dispersabilitatea  pe care am amintit-o mai sus, şi datele care se referă la numărul 

mare a fermelor care cultivă terenuri extraordinar de mici (pe plan judeţean situaţia este un pic mai 
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bună, 5,23 de hectare/o exploataţie). După cum am mai spus, fermele cultivă numai terenuri aflate în 

proprietate proprie (numai un număr de 5 ferme închiriază teren). 

Tabelul de mai jos ilustrează în mod clar numărul prea mare al microfermelor, din care rezultă 

evoluţia numărului de ferme pe baza dimensiunii terenului cultivat. Majoritatea fermelor (59%) cultivă 

teren între 1 şi 5 hectare, rata proprietăţilor sub 5 hectare este de 91,4%, iar media celor care cultivă 

peste 10 hectare este de numai 0,9%. Din tabelul de mai jos reiese şi faptul că acest lucru nu este specific 

numai comunei, ci este caracteristic întregului judeţ. După cum am mai amintit terenurile agricole sunt 

şi mai mici, nu există fermă care să lucreze pe teren mai mare de 10 hectare.  

Tabel nr. 7: Numărul fermelor pe baza dimensiunii terenului cultivat, 2010 

Hectare  Sub 

0,1 

0,1-1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-

100 

Peste 

100 

Sândominic 88 517 1099 140 12 1 1 2 2 

4,7% 27,7% 59% 7,5% 0,6% 0,05% 0,05% 0,1% 0,1% 

Județul 

Harghita 

5365 20749 30780 8500 2267 347 220 151 228 

7,81% 30,24% 44,86% 12,38% 3,3% 0,5% 0,3% 0,22% 0,33% 

Sursă: RGA 2010 

Numărul mare de ferme de dimensiuni mici înseamnă o cultivare a terenurilor în scop de 

suplimentare a veniturilor familiale sau au scop de subzistenţă, din care pe piaţa de desfacere nu ajung 

produse în cantitate semnificativă. În tabelul de mai jos am arătat ratele terenurilor de cultură potrivit 

dimensiunilor fermelor amintite mai sus. De aici se vede foarte bine dispersabilitatea:  majoritatea 

terenurilor, 54,42% sunt cultivate de ferme care au în proprietate mai puţin de 10 hectare de teren. 

37,78% din terenuri sunt ocupate de două proprietăţi uriaşe. Datele comunei în privinţa suprafeţelor 

proprietăţilor sunt mai dezavantajoase faţă de mediile judeţene, rata proprietăţilor cu suprafaţa 

cuprinsă între 5-10 hectare este mare şi sunt puţine proprietăţi mari. Acest lucru se datorează condiţiilor 

de relief, şi lipsesc de asemenea şi societăţile, cooperativele. 

Tabel nr. 8: Terenul ocupat de către ferme potrivit dimensiunii terenurilor, 2010 

Hectare Sub 
0,1  

0,1 -1 1-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 Peste 
100  

Sândominic 4,83 233,5
7 

2733,1 907,26 142,78 21 32,1 141,82 2560,5 

 0,07% 0,34% 40% 13,38% 2,1% 0,3% 0,47% 2% 37,78% 

Județul 
Harghita 

254,7 8674 78930 57650 29886 8282 8383 10743 156084 

 0,07% 2,4% 21,99% 16,06% 8,32% 2,3% 2,3% 2,9% 43,49% 
Sursă: RGA 2010 
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După cum am amintit și în introducere şi după cum se vede şi din utilizarea terenurilor (92% este 

rata păşunilor şi a fâneţelor) direcţia principală în economia comunei Sândominic o reprezintă creşterea 

de animale.  

Tabelul de mai jos rezumă numărul total de animale, şi prezintă situaţia din anul 2010. Din tabel 

reiese, care sunt speciile de animale crescute şi câte ferme se ocupă de creşterea unei specii date. Dintre 

cele 511 de ferme unde sunt crescute bovine, nu există nici una unde să se crească mai mult de 20 de 

capete, 77,5% dintre fermele de bovine dispun de 1-2 vaci. Numai 11 gospodării au un efectiv compus 

din mai mult de 10 capete de bovine. În cazul vacilor ţinute pentru lapte situaţie este şi mai rea, numai 2 

gospodării au mai mult de 10 vaci. În ceea ce priveşte creşterea porcilor, şi aici vedem că scopul creşterii 

este în primul rând asigurarea hranei proprii: din cele 744 de gospodari care cresc porcine numai 12 

dispun de mai mult de 10 capete. Dintre cei 550 de gospodari, care cresc ovine 491 (89%) au mai puţin 

de 10 capete, numai 3 gospodării dispun de o populaţie mai mare de 100 de capete. În 2010, au existat 

12 gospodării unde s-au crescut mai mult de 10 capre. Creşterea de păsări este caracteristică tot 

gospodăriilor mici, o singură gospodărie a crescut mai mult de 100 de păsări. Faţă de localităţile din jurul 

comunei în 2010 a fost mare numărul celor care se ocupau de creşterea albinelor. 

Tabel nr. 9: Număr de animale și ferme de animale 

 Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

Număr de 

animale 

1073 3127 699 1610 11246 736 327 

Număr de 

ferme  

511 550 167 744 1186 568 13 

Sursă: RGA 2010 

Conform datelor primite de la administraţia publică locală situaţia este asămănătoare şi în anul 2013: 

jumătate din efectivul de bovine crescute pentru producţie de carne se găseşte în gospodarii, care ţin 1-

2 capete, numai în 8 gospodării sunt mai mult de 10 capete (dar mai puţin de 15) de bovine.  

Din evidenţa locală reiese şi faptul că din anul 2010 se poate observa o tendinţă de creştere şi în 

efectivul de bovine, ovine şi porcine (ultimele două au arătat din nou o tendinţă de scădere în ultimul 

an). Pe lângă toate acestea efectivul de animale poate fi considerată  stabilă în ultimii 5 ani. 
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Grafic nr. 14: Evoluția numărului de animale 2008-2013 

 

Sursă: redactare proprie pe baza statisticilor Primăriei Sândominic 

Scopul principal al creşterii bovinelor este în primul rând producţia de lapte, în al doilea rând 

producția de carne. Produsele care ajung să fie vândute şi o parte din lapte sunt valorificate local, la case, 

respectiv funcţionează două centre de colectare a laptelului, care funcţionează pe bază de asociaţie. 

Abator se găseşte cel mai aproape în oraşul Gheorgheni.  Odată cu creşterea numărului de bovine 

gospodarii trebuie să se confrunte cu suprafaţa mică a păşunilor, de aceea mulţi dintre ei închiriază 

terenuri din păşunile localităţilor învecinate. 

Valorificarea deci, în afară de lapte, este neorganizată, producătorii sunt la cheremul comercianţilor. 

Există iniţiative pentru vânzarea, organizarea ajungerii pe piaţa de desfacere a produselor care provin 

din agricultură şi a produselor locale, însă nici magazinul produselor locale nu a fost deschis încă, nici 

dezvoltarea pieţei nu a atins nivelul satisfăcător. Scopul principal ar trebui să fie creşterea nivelul de 

prelucrare a produselor, însă deocamdată întrebarea este în ce formă şi cum ar fi avantajoasă 

organizarea prelucrării, marketingului şi a valorificării, pentru că deocamdată localnicii nu au la 

îndemână nici clădirea, nici infrastructura şi nici instrumentele necesare. Pe termen lung şi amenajarea 

unui punct de tăiere ar fi necesară, care ar servi întreaga regiune a Ciucului de Sus. Asociaţia agricolă are 

21 de membrii; conform celor afirmate de către gospodari cea mai mare problemă o reprezintă lipsa de 

informaţii, atât în ceea ce priveşte posibilităţile de finanţare, sau schimbarea legislaţiei, cât şi metodele 

agricole moderne.  
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Eficienţa producţiei este influenţată negativ şi de starea proastă a drumurilor de exploatație agricolă, 

despre gradul de mecanizare putem să ne informăm tot din datele primite în cadrul Recensământului 

Agricol din 2010.  Pentru cele 1928 de ferme care funcţionează în Sândominic s-au numărat 118 de 

utilaje agricole aflate în proprietate proprie, ceea ce înseamnă că o fermă are la dispoziţie 0,06 de utilaje. 

Nu avem date despre mărimea fermelor care folosesc aceste utilaje, dar se poate presupune, că fermele 

care deţin mai puţin de 5 hectare de teren nu sunt utilate aproape deloc, majoritatea gospodarilor 

folosesc puterea animală pentru cultivare şi producţie. Alte informaţii în legătură cu tehnologia 

reprezintă şi faptul că pe teritoriul comunei nu există teren care să fie cultivat prin utilizarea sistemelor 

de irigație, ceea ce la rândul său limitează producţia. Depozitarea produselor este rezolvată de către 

fiecare în parte, nu există un loc comun unde cerealele să fie adunate. Arată spre viitor şi este un mod de 

a cultiva care creşte valoarea adăugată a culturii procedura ecologică, însă în Sândominic, în anul 2010 

nu existau ferme care să fie declarate drept ecologice sau terenuri, care să se afle în aşa numita fază de 

tranziţie.  

În anul 2010 gospodăriile funcţionau aproape în totalitate fără statut de persoană juridică, sub formă 

de gospodării individuale, în statistici figura o singură firmă agricolă. În comună funcţionează o asociaţie 

agricolă şi una de creşterea a animalelor (asociaţia crescătorilor de bovine).  

Agricultura are un rol important şi în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă. În anul 2010 3972 

de persoane erau ocupate în agricultură (2258 de bărbaţi, 1714 de femei), ceea ce înseamnă 62% din 

populaţia comunei. Marea majoritate (96%) a liderilor de ferme care nu beneficiază de statutul de 

persoană juridică nu au nici o instruire în domeniul agriculturii, 57 dispun de o calificare de bază şi cinci 

persoane de calificare completă (1524 de bărbaţi şi 397 de femei conduc ferme). Dintre deţinătorii 

fermelor care deţin statutul de persoană juridică nici unul nu dispune de diplomă în domeniul agricol.  

Din datele statistice se observă şi faptul că cei care lucrează în agricultură sunt persoanele mai în 

vârstă (60% sunt peste 45 de ani), însă ca urmare a sprijinului oferit tinerilor fermieri tot mai mulţi tineri 

aleg să lucreze în agricultură. 

Este cunoscut faptul că după aderarea la Uniunea European, prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală fermierii, întreprinzătorii rurali şi comunele sunt îndreptăţite să ceară sprijin pe suprafaţă şi au 

acces la proiectele de finanţare pentru dezvoltarea fermelor şi pentru dezvoltarea infrastructurii rurale. 

Sprijin pe suprafaţă pot primi toate persoanele fizice şi juridice care cultivă mai mult de un hectar de 

teren (în cazul exploataţiilor care sunt compuse din parcele mai mari de 0,3 hectare). Deci în principiu 

în Sândominic 3752,81 de hectare de teren (terenuri arabile, păşuni, fâneţe) aparţinând de 689 de ferme 
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sunt îndreptăţite să primească acest tip de sprijin, care în afară de acestea mai au şi alte condiţii de 

îndeplinit. Ajutorul pe suprafaţă primit pe un hectar de teren a crescut de la an la an şi din anul 2007 a 

evoluat astfel:  

Tabel nr. 10: Evoluţia ajutorului pe suprafaţă pe un hectar de teren 

An Plata unică 
pe 
suprafaţă - 
SAPS 

Plăţi naţionale 
complementare 
– PNDC 

Plăţi 
complementare 
pentru zone 
montane 
defavorizate 

Plăţi de agro-mediu 

Pajişti cu 

înaltă 

valoare 

naturală  

Practici 

Agricole 

tradiţionale 

P12 

Culturi 

verzi 

– P4 

 Euro/hectar Euro/hectar Euro/hectar Euro/hectar Euro/hectar Euro/hectar 

2008 60,75 46,71 50 124 58 130 

2009 71,12 44,64 50 124 58 130 

2010 80,36 50,64 50 124 58 130 

2011 100,65 32,42 107 124 58 130 

2012 119,66 35 107 124 58 130 

2013 139,17 21 107 124 58 130 

Sursă: APIA 

Conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală tot terenul agricol al comunei Sândominic se 

încadrează în categoria de zonă montană defavorizată. Deci, teoretic pe baza terenurilor, fermierii pot 

beneficia de toate cele trei forme de sprijin acordat.  

Însumând şi analizând datele de mai sus referitoare la agricultura comunei Sândominic, putem afirma 

că în forma actuală acesta joacă cel mai important rol în satisfacerea nevoilor proprii ale populaţiei. 

Primare sunt cultivarea fâneţelor şi a păşunilor şi creşterea de animale bazată pe acesta. Se poate spune 

că oamenii se ocupă de agriculă din nevoie, pentru a scădea cheltuielile cu hrana de zi cu zi. Însă modul 

de producţie, nivelul tehnologic, structura de proprietate şi calitatea pământului numai în cazuri foarte 

rare ascunde în sine creşterea nivelului de dezvoltare, de producţie de piaţă sau a nivelului de prelucrare. 

Prelucrarea pe plan local în scop comercial a produselor şi a subproduselor (ex. lână) lipseşte aproape 

în totalitate, deşi tradiţia artizanatului este în floare. Astfel agricultura are rol complementar pentru 

marea majoritate a populaţiei, iar pentru menţinerea acesteia, posibilitatea ajutoarelor pe suprafaţă 

primite de la stat are un rol important. 
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5.2.2. Gospodărirea pădurilor şi vânătoare 

 După cum am mai amintit, comuna Sândominic dispune de 6505 hectare de păduri (40% din totalul 

terenurilor aflate în administraţie publică), ceea ce este un număr mult mai mare, decât media 

caracteristică comunelor judeţului Harghita (3429 hectare), astfel Sândominic este a 10. comună care 

dispune de cea mai mare suprafaţă forestieră. 

Suprafeţele forestiere sunt împărţite între Composesorat (6045,08 hectare), Biserica Romano-

Catolică (61,34 de hectare), şcoala (50,17 hectare), biserica greco-catolică (2,7 hectare) şi administraţia 

publică locală (217 hectare). Pe teritoriul comunei Sândominic se află o parte importantă a Parcului 

Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaşu Mare (cuprinzând în parte şi păduri care aparţin 

Composesoratului). Pe lângă Composesorat, de gospodărirea pădurilor se ocupă şi o firmă privată. În 

secolul trecut exploatarea şi prelucrarea lemnului a jucat un rol important şi în industrializarea comunei 

Sândominic, în zilele noastre, este de asemenea una dintre domeniile care produce cea mai mare cifră de 

afaceri în comună (la analizarea activităţilor antreprenoriale acest lucru se vede mai bine). 

Composesoratul, deşi dispune de resurse mari (pe lângă păduri dispune şi de 1400 de hectare de păşuni), 

după Revoluție nu a reuşit să-şi asume rolul de odinioară, adică de susţinere a comunităţii, iar cauza 

acestui fapt trebuie căutată în primul rând în retrocedările lente, în lipsa spiritului antreprenorial, 

managerial şi în lipsa capacităţii de a dezvolta proiecte de finanțare. Numărul membrilor 

Composesoratului este de 2162 de persoane (asta practic înseamnă 70% din familiile care locuiesc în 

comună), care în mare parte sunt membri în Composesorat cu 1-3 hectare de suprafaţe forestiere. 

Proprietarii de păduri care dispun de mai puţin de 1 hectar de păduri sunt membri şi în altă asociaţie. La 

momentul actual din cele 6162 de hectare de suprafeţe forestiere 1200 sunt gata de tăiere, mature, 

conform planului anual 70-80 de hectare de păduri sunt tăiate (din acest număr se scad arborii 

dezrădăcinaţi de vânt). Din păşunile care aparţin de Composesorat 809 hectare sunt numai păşuni 

curate, pe care primeşte şi subvenţie, şi care este pus gratis la dispoziţia crescătorilor de animale. În 

ultimii ani au reuşit să depună proiecte pentru dezvoltarea parcului de utilaje, pentru asigurarea 

contribuţiei proprii dispun de mari lichidităţi. Valoarea dividendelor este între 65-110 lei/ha de păduri. 

Composesoratul are la dispoziţie şi camere pentru oaspeţii proprii şi pentru cei ai primăriei. Lipsa 

drumurilor forestiere şi capacitatea portantă a drumurilor de câmp reprezintă o problemă serioasă, ar 

fi nevoie de reabilitarea a 60-70 km de drumuri forestiere. Conform celor declarate de conducerea 

Composesoratului, valorificarea lemnului se realizează local, către firme locale, Composesoratul nu 

prelucrează lemnul, ca să nu reprezinte concurenţă pentru firmele locale, însă au cumpărat o parte din 
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fabrica de cherestea, pe care au renovat-o şi o folosesc drept depozit. Composesoratul sprijină bisericile 

(construirea capelelor mortuare), şcoala, oraganizaţiile de tineret şi corul, precum şi activităţile sportive.  

Cu respectarea strictă a schemei, şi având mereu în atenţie durabilitatea, gospodărirea pădurilor ar 

putea deveni o sursă importantă de venit pentru comună, şi utilizând deşeurile lemnoase; prin 

producerea de energie bazată pe biomasă s-ar putea rezolva furnizarea de energie electrică a clădirilor 

publice (din media de 10 tone/hectar de deşeuri şi reziduri lemnoase anual s-ar putea produce cel puţin 

2000kgOE/ha energie netă). – sursă –: http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025 (2014.04.23.) 

Pădurile sunt bogate în vânat (ursul brun, lupi, vulpi, cerbi, căprioare, mistreţi etc.), posibilităţile de 

organizare a activităţilor vânătoreşti reprezintă o atracţie chiar şi pentru vânătorii din străinătate, 

teritoriile de vânătoare sunt administrate de către o subunitate a asociaţiei de interes public naţional a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Miercurea-Ciuc. Astfel drepturile şi veniturile din vânătoare nu ajung 

în mână localnicilor.  

5.2.3. Valorificarea altor resurse naturale 

În prima parte a secolului al- XX-lea comuna Sândominic a dispus de o activitate industrială în formă 

de cooperativă destul de avansată, care se construia pe valorificarea energiei bazată pe lemn (moară, 

arderea varului, minerit şi prelucrarea lemnului etc.), însă aceste activităţi au încetat aproape în 

totalitate. Cariera de piatră care a văzut zile mai bune se află acum în proprietate privată şi nu reprezintă 

un potenţial ocupaţional important. 

5.2.4. Turismul 

După cum am amintit şi în introducere comuna Sândominic dispune de condiţii excelente în privinţa 

dezvoltării turismului, pe lângă faptul că se situează pe o rută care conduce spre obiective turistice care 

atrag foarte mulţi turişti. Sândominic nu dispune de atracţii turistice, sau programe care ar putea conta 

şi pe plan naţional, însă condiţiile de aici ar putea servi la realizarea unui pachet de programe pentru 

care ar atrage un anumit grup ţintă să petreacă mai multe zile aici.  

În momentul actual se încearcă valorificarea separată a serviciilor turistice, ceea ce nu face posibil 

faptul ca turiştii să petreacă mai mult timp în comună, iar astfel să reprezinte o sursă de venit definit 

pentru câteva familii din Sândominic. Mai ales turiştilor veniţi din Ungaria, localitatea le oferă câteva 

curiozităţi culturale, istorice sau cu caracter tradiţional, însă turele pe munte ar putea deveni interesante 

şi pentru vizitatorii veniţi din diferitele părţi ale ţării. 

http://www.zmva.hu/cikk/aktualis/1025
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Atracţii culturale sunt de exemplu Muzeul Márton Áron sau casa memorială Márton Áron, care ar 

putea deveni una dintre staţiile importante ale turismului de pelerinaj din Ţinutul Secuiesc, mai ales în 

perioada care a urmat după beatificarea fostului episcop. Aici mai poate fi amintit şi hramul de la 

Pásztorbükk, ca eveniment care poate fi extins. Pentru turiştii veniţi din Ungaria şi pentru cei sosiţi din 

Ardeal ar mai putea fi interesante: tura tematică care prezintă rămăşiţele graniţei de odinioară, 

prezentarea activităţilor care se legau de apărarea graniţei, sau monumetul Gaborkert, care este dedicat 

abuzurilor de după războiul mondial. De mulţi ani se organizează cursa memorială a vânătorilor 32, a 

cărei punct final este în comuna Sândominic. 

Un alt grup ţintă este vizat de către Ziua Ecvestră a Ciucului de Sus, care este organizată în fiecare 

iunie în Sândominic, şi care atrage o mare mulţime din toată regiunea. Evenimentul poate deveni un 

eveniment de vârf al sportului ecvestru secuiesc, dacă, conform planurilor, se vor putea organiza cu 

această ocazie şi concursuri oficiale. Turismul ecvestru şi excursiile cu căruţa sunt activităţi de petrecere 

a timpului liber din ce în ce mai atractive, iar aceste activităţi pot fi legate de programul turiştilor sosiţi 

în Sândominic şi poate fi completat de programele de vânătoare, cu turismul vânătoresc amintit mai sus.  

Datorită muncii salvamontiştilor şi a altor organizaţii civile, traseele turisticile împânzesc judeţul, 

având o calitate din ce în ce mai bună. Ar fi important ca Sândominicul, profitând de situarea sa, să se 

integreze în această reţea, reprezentând o punte de legătură între Munţii Harghitei şi Hăşmaşu Mare 

pentru turiştii pedeştrii, călăreţi, biciclişti sau pentru cei care preferă sportul de aventură. Momentan, 

din păcate aceste trasee nu pot fi recomandate în siguranţă celor interesanţi, din cauza lipsei de 

indicatoare şi a lipsei întreţinerii permanente. 

Acum oferta turistică se completează cu evenimentele, atracţiile unice, caracteristice turismului rural: 

sărbători religioase, carnaval, tradiţii, legende locale, prezentarea de meşteşuguri populare şi activităţi 

artizanale, curiozităţi gastronomice locale, zilele satului (Sărbătoarea Sfântului Dumitru), târgul şi 

expoziţia de animale etc.  

După prezentarea ofertei turistice şi a potenţialului, în continuare urmează analiza datelor statistice 

ale turismului local, în context judeţean.  

Conform datelor din anul 2013, la nivel naţional judeţul Harghita ocupă locul al treilea în privinţa 

posibilităţilor de cazare turistice, în judeţ au fost 322 de astfel de unităţi. Situaţia avantajoasă este 

umbrită însă de ierarhia categoriilor unităţilor de cazare: în mod caracteristic judeţul Harghita stă bine 

în numărul locurilor de cazare ieftine, de categorie inferioară (pensiuni agrare, rurale), în categoria 

hotelurilor cu servicii de calitate mai înaltă şi număr de paturi mai mari judeţul ocupă numai locul al 18-
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lea. Acest lucru se reflectă şi în clasarea capacităţii de cazare, la nivel naţional (în afară de municipiul 

Bucureşti) judeţul este al 10-lea în topul judeţelor din ţară.  

Conform datelor statistice din anul 2013 în Sândominic funcţiona o singură unitate de cazare, însă pe 

baza căutărilor de pe internet şi pe baza celor văzute pe teren există circa 5-6 unităţi de cazare în comună. 

Deoarece datele statistice se bazează pe datele privind serviciile oferite de unităţile de cazare, de aceea 

trecem peste analiza datelor locale şi luăm în considerare datele judeţene, respectiv datele localităţilor 

din regiune, pe baza cărora ne putem forma o imagine despre turismul micro regiunii. Vom analiza deci 

datele însumate ale localităţilor care se găsesc de-a lungului râului Olt, la nord de oraşul Miercurea-Ciuc 

(Ciceu, Siculeni, Racu, Mădăraş, Dăneşti, Cârţa, Tomești, Sândominic).  

În privinţa unităţilor de cazare înregistrate în statistici, în ultimii cinci ani vedem o scădere destul de 

mare: numărul pensiunilor agrare a scăzut de la 24 cât s-a înregistrat în 2008, la 8. Astfel a scăzut şi 

capacitatea de cazare, la 68% (în anul 2012 în Sândominic au fost înregistrate 32 de locuri de cazare, iar 

anul trecut numai 12 de locuri). Creşterea capacităţii de cazare funcţionale însă arată că capacitatea de 

cazare rămasă îşi poate oferi serviciile într-un mod mult mai stabil, şi poate cu o calitate mai înaltă decât 

unităţile de cazare sezonale, care au fost înregistrate înainte. Utilizarea locurilor de cazare din judeţ 

(16%) se află cu mult sub media naţională (24%), numai în perioada de vară ajunge la rata de 26%.  

După numărul de sosiri de turiști şi numărul de nopţi de cazare judeţul se află numai pe locul al 19-

lea în topul judeţelor din ţară, un loc destul de bun dacă luăm în considerare dimensiunea şi populaţia 

judeţului. Alcătuirea turiştilor pe baza provenienţei este asemănătoare aici cu valorile naţionale, 78,6% 

dintre turiştii sosiţi în judeţ sunt din ţară, iar 21,4% sunt din străinătate. Datorită serviciile cu caracter 

rural oferite de regiunea Ciucului de Sus, este mai avantajos, ca turismul să se concentreze mai ales pe 

clienţii din ţară. Anul trecut în comuna Sândominic au sosit cu mult mai mulţi turişti decât în localităţile 

din judeţ în medie (1289), astfel este lider în numărul sosirilor printre satele regiunii. Regiune, care 

primeşte numai 16% din turiştii sosiţi în judeţ. 

Chiar dacă Sândominic stă bine şi în privinţa nopţilor de cazare faţă de localităţile din regiune, o 

problemă generală este faptul că vizitatorii petrec în medie puţin timp în judeţ şi în regiune. Media 

judeţeană este de 2,78 de zile, iar în Sândominic turiştii petrec numai 1,73 de zile (practic o singură 

noapte). Dintre localităţile care aparţin de această regiune numai comuna Cârţa dispune de o valoare mai 

mare (5,78 de zile) datorită taberelor de hochei, care se pot organiza pe infrastructura patinoarului local.  

În ceea ce priveşte numărul nopţilor de cazare, judeţul Harghita se situează pe locul al 16-lea la nivel 

naţional, astfel 1,6% dintre nopţile de cazare sunt ale judeţului. În ultimii trei ani observăm o creştere 
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treptată a nopţilor de cazare în regiunea Ciucului de Sus, din anul 2010 s-a dublat numărul de nopţi 

petrecute în regiune. Acest fapt se datorează numai în parte creşterii în sine, la acest număr contribuie 

şi serviciile de date mai eficiente decât până acum. Aceeaşi tendinţă se poate observa şi în evoluţia 

numărului sosirilor de turişti.  

Grafic nr. 15: Evoluţia numărului de nopţi de cazare petrecute în regiunea Ciucului de Sus 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Analizând datele statistice în comparaţia dintre judeţele ţării, vedem că aici turiştii străini petrec mai 

mult timp, decât cei veniţi din ţară. În privinţa ţării de provenienţă a turiştilor străini, referitor la judeţ 

sau la regiune, nu ne putem baza pe datele statisticile, însă după câte am observat majoritatea celor sosiţi 

din străinătate provin din Ungaria şi din Germania. Acest lucru este important de luat în considerare în 

planificarea reţelei şi instrumentelor de marketing.  

Graficul următor prezintă caracterul sezonal al sosirilor de turişti, şi arată distribuţia în timp a 

sosirilor în judeţ şi în comuna Sândominic. Se poate observa caracterul de vară a turismului de aici, 

sezonul de vârf sunt Rusaliile şi perioada vacanţei de vară. În comparaţie cu datele judeţene, în 

Sândominic sezonul de vârf al verii este mai devreme decât în judeţ, pentru că se leagă şi mai strâns de 

sărbătorile de Rusalii. Este interesant faptul că primăvara, în jurul sărbătorilor de Paşti se poate observa 

de asemenea un val de sosiri în Sândominic, ceea ce nu se poate observa în datele referitoare la judeţ. 

Atât în județ, cât și în comună lipseşte sezonul de iarnă, iar acest lucru îngreunează foarte mult 

funcţionarea unităţilor turistice pe tot parcursul anului, chiar ameninţă funcţionarea acestora.  
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Grafic nr. 16: Evoluţia sosirilor de turişti, pe luni, în anul 2013 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

Caracterul mai echilibrat dintre anotimpuri a turismului regional se vede din faptul că abia se poate 

observa o diferenţă între perioada de şedere medie pe timp de iarnă şi pe timp de vară (dacă la nivel 

naţional diferenţa este de o zi, în judeţul Harghita este de 0,28 de nopţi). 

Condiţiile şi posibilităţile turistice ale comunei Sândominic pot fi deci însumate în felul următor: deşi 

nu există o atracţie care să aibă o forţă mare de atragere, pot fi dezvoltate multe programe unice, 

construite pe curiozităţile locale ale turismului rural, şi există câteva condiţii potenţiale (turism religios, 

turism ecvestru), care ar putea atrage chiar şi turişti din străinătate în comună. Deci printr-o organizare 

bine gândită, în jurul turismului rural din comuna Sândominic se poate construi un pachet de servicii de 

mai multe zile. În momentul actual, turismul ca activitate principală, nu poate asigura un trai sigur pentru 

localnici, din cauza diverselor problemel, cum ar fi şi caracterul sezonal. Fără rezolvarea acestor 

probleme, turismul din comuna Sândominic va fi capabilă să asigure numai un venit suplimentar, dar 

care poate fi organizat într-un mod mult mai eficient legând serviciile de maniera regională. 

5.3. Situaţie şi procese în sectoarele economice 

5.3.1. Structura economică a judeţului 

Despre rolul în economie a agriculturii în comuna Sândominic am prezentat mai înainte o imagine 

amănunţită.  Graficul de mai jos arată că în ocuparea forţei de muncă din judeţul Harghita, sectorul agrar 

are un rol important. Din păcate nu avem date despre distribuţia pe localităţi, dar în zonele rurale, aşa şi 
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în Sândominic, se presupune că agricultura reprezintă cea mai importantă formă de ocupare a forţei de 

muncă. Este surprinzătoare cota scăzută a sectorului de servicii în locurile de muncă disponibile, şi faptul 

că turismul asigură loc de muncă numai pentru 2% din populaţie. Se poate observa şi pe grafic, că cele 

mai productive sectoare economice (imobiliar, IT, finanţe, dezvoltare-cercetare) lipsesc aproape în 

totalitate din economia judeţului. 

 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

Gospodărirea câmpiilor şi a pădurilor însă nu are un rol atât de important în cifra de afaceri, pe plan 

regional numai 2,3% din cifra de afaceri provine din sectorul agricol primar, datele judeţene nu ne stau 

la dispoziţie, însă mai mult ca sigur această valoare nu diferă foarte mult.  Următorul grafic arată cota 

parte a sectoarelor, în afara celui agrar, din cifra de afaceri. Industria extractivă are o cotă de numai 2%, 

însă industria de prelucrare are o cotă parte de 32% din cifra de afaceri a judeţului, în afară de 

agricultură, fiind a doua cea mai importantă ramură după comerţ. Putem observa şi aici rolul insignifiant 

al sectoarelor de servicii (printre care şi turismul).  
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Grafic nr. 17: Media persoanelor active în muncă în județul Harghita pe sectoare economice, 2012 
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Sursă: redactare proprie pe baza datelor de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

În ceea ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri, după scăderea resimţită odată cu venirea crizei 

economice din 2008, în anul 2010 acesta a ajuns la punctul cel mai adânc, după care pe plan judeţean se 

poate observa o creştere treptată.  Forţa creşterii se datorează industriei de prelucrare, şi a comerţului, 

a cărui nivel s-a apropiat, respectiv a depăşit deja nivelul din anul 2008.  Sectorul industriei de construcţii 

şi cea a imobiliarelor în totalitate stagnează în continuare la un nivel scăzut. 

5.4. Structura şi activitatea antreprenorială 

Conform celor mai recente date ale Oficiului Registrului Comerţului, în Sândominic au fost 

înregistrate 283 de organizaţii cu personalitate juridică. Aici am calculat şi întreprinderile individuale şi 

asociaţiile. În 2012, 58 de societăţi comerciale au fost înregistrate cu adresa în Sândominic, ceea ce arată 

o densitate antreprenorială extrem de scăzută (9 firme/1000 de persoane). În comună nu funcţionează 

asociaţie sau organizaţie de sprijin pentru întreprinderi (în afară de asociaţia crescătorilor de animale). 

Așadar ar fi mare nevoie de diseminarea cunoştinţelor antreprenoriale şi de creşterea spiritului 

antreprenorial. Graficul de mai jos arată creşterea cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi 

din cadrul firmelor din comuna Sândominic, în anul de referinţă 2005. Dacă cifra de afaceri a crescut în 
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Grafic nr. 18: Media cifrei de afaceri realizate în judeţul Harghita pe sectoare economice , 2012 
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7 ani cu 68%, numărul anagajaţilor a crescut cu numai 27%, în 2012 sfera antreprenorială a avut 201 de 

anagajaţi.  

Grafic nr. 19: Evoluţia cifrei de afaceri, a profitului şi a numărului de angajaţi a firmelor din comuna Sândominic 
(2005=100%) 

 

Sursă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

La fel şi graficul de mai jos este menit să arate dinamica economiei locale, prin prezentarea evoluţiei 

numărului de angajaţi şi a cifrei de afaceri în comparaţie cu anul anterior. Nu putem observa o creştere 

stabilă, dar după regresiunea din anii 2008-2009, se poate vedea o creştere de 5-10% atât în cifra de 

afaceri, cât şi în numărul de angajaţi faţă de anul anterior.  

Grafic nr. 20: Evoluţia cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi în Sândominic faţă de anul anterior 

 

Sursă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 
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Pe baza cifrei de afaceri a întreprinderilor funcţionale din 2012 se conturează următoarea structură 

economică în comuna Sândominic. Cifra de afaceri a întregului sector antreprenorial din comună în anul 

2012 a fost de 4,3 milioane de euro, iar profitul lor a fost în jur de 440.000 de euro. Aceste cifre ilustrază 

foarte bine dimensiunea economiei locale. Se vede clar că cea mai mare cifră de afaceri este realizată de 

comerţ, deci activitatea care nu produce valoare adăugată. Prezenţa industriei chimice se datorează unei 

singure firme, care produce elemente din beton. Nu trebuie să ne mirăm de importanta cotă parte din 

cifra de afaceri a industriei lemnului (şi aici o singură firme răspunde de marea parte a cifrei de afaceri), 

iar în Sândominic nimeni nu practică activitate agricolă sub formă de întreprindere. Activitatea agricolă 

are un rol însemnat, însă vedem că în bugetul gospodăriilor din Sândominic nu are decât un rol de 

subzistenţă sau de completare a veniturilor. Întreprinderile turistice generează o cifră de afaceri foarte 

mică.   

Grafic nr. 21: Structura economiei pe baza cifrei de afaceri a firmelor, 2012 

 

Sursă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

După cum am mai amintit mai înainte sfera antreprenorială locală are 201 de angajaţi. Pe lângă 

activităţile comerciale (mai ales magazinele mixte) prelucrarea lemnului şi fabricarea betonului au fost 

cei mai importanţi angajatori. Nici o firmă din comună nu are mai mult de 25 de angajaţi.  
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Grafic nr. 22: Structura economiei pe baza numărului de angajaţi, 2012 

 

Sursă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

Analizând datele firmelor am ajuns la concluzia că firmele care se bazează pe resursele locale 

(prelucrarea lemnului, industria de beton) nu reuşesc să joace un rol atât de important în ocuparea forţei 

de muncă, cum se întâmpla în trecut. Pentru dezvoltarea acestor activităţi lipseşte în primul rând 

capitalul, astfel creşterea lor este limitată. Ca potenţial antreprenor şi angajator am putea aminti 

Composesoratul, însă până acum a lipsit din cadrul acestuia capacitatea de iniţiere şi spiritul 

antreprenorial.  

La sfârşitul scurtei analize a vieţii economice din comuna Sândominic am mai realizat un grafic, prin 

care arătăm evoluţia întreprinderilor locale din punctul de vedere al cifrei de afaceri şi a profitului în 

ultimul deceniu. Un lucru pozitiv este faptul că începând din anul 2005 putem fi martorii unei creşteri 

treptate a cifrei de afaceri, ceea ce este urmat şi de tendinţa creşterii profitului realizat. Având în vedere 

însă cifrele de mai sus, trebuie să subliniem din nou, că în comună putem vorbi despre o viaţă 

antreprenorială extrem de îngustă şi unilaterală, de aceea numărul locurilor de muncă este foarte scăzut, 

iar tinerii găsesc de lucru numai în oraşe sau în străinătate, ceea ce duce la destrămarea familiilor şi la 

probleme sociale. 
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Grafic nr. 23: Evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului firmelor înregistrate în comuna Sândominic (1999-2012) 

 

Sursă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita 

5.4.1. Situaţia şi procese pe piaţa muncii 

Prin analizarea datelor statistice se poate observa o scădere a numărului de angajaţi în comuna 

Sândominic (în anul 2012 s-au înregistrat 202 de salariați). Faţă de anul 2007 numărul celor care trăiau 

din salarii şi compensaţii a scăzut cu aproape 36%, ceea ce depăşeşste cu mult scăderea înregistrată la 

nivel judeţean, şi care are o evoluţie asemănătoarea în toată regiunea Ciucului de Sus. 

Grafic nr. 24: Evoluţia numărului de angajaţi, 2007-2012 

 

Sursă: INSSE (www.insse.ro) 
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În afară de mediul de afaceri, sectorul educaţional poate fi considerat un important angajator local, 

cele opt instituţii ale Centrului Şcolar Marton Aron (grădiniţele şi şcoala generală au 47 de angajaţi, 

pedagogi), alt angajator este cabinetul medicului de familie şi staţia de ambulanţe (2 medici şi 8 

asistente) şi administraţia locală. 

Datorită colectării de date efectuate de institutul de statistică, ne stau la dispoziţie şi datele referitoare 

la rata şomajului. După cum se poate vedea şi în graficul de mai jos, numărul de şomeri calculat în rândul 

populaţiei active este asemănătoare cu valoarea localităţilor învecinate, nu putem observa o tendinţă 

diferită. În perioada 2004-2013 a arătat o tendinţă de scădere. Este o curiozitate faptul că valoarea 

judeţeană nu s-a schimbat prea mult în cei 12 ani (în timp ce numărul populaţiei a scăzut), însă în 

Sândominic, în ultimii trei ani numărul şomerilor s-a stabilizat cam la jumătatea valorii din anul 2004.  

Grafic nr. 25: Evoluţia ratei şomajului (2010-100%) 

 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor INS 

În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă a şomerilor, în comuna Sândominic rata tinerilor 

este mai mare decât media judeţeană (24% faţă de 21%). În comună numărul de femei şomere este în 

medie acelaşi, ca în zonele rurale ale judeţului. 

5.5. Atragerea de fonduri 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală sprijină şi pe bază de proiecte fermierii şi 

întreprinzătorii, cererile de oferte au sprijinit dezvoltarea parcurilor de unelte ale fermelor, construirea 

de clădiri agricole, ajungerea pe piaţa de desfacere a produselor din agricultură, dezvoltarea 

infrastructurii rurale etc. Tabelul de mai jos ne arată în mod amănunţit numărul proiectelor câştigate şi 
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sumele finanţărilor în comuna Sândominic. În comparaţie cu nivelul judeţean, comuna se află la nivelul 

mediu în judeţ atât în privinţa proiectelor comunitare şi agrare, cât şi în privinţa sumelor primite. Lipsa 

se arată în dezvoltarea antreprenorială, din Sândominic nu a câştigat nici un proiect pentru dezvoltarea 

activităţilor agrare în întreprindere, nici pentru înfiinţarea grupurilor de producători, nici pentru 

dezvoltarea microîntreprinderilor.   

Tabel nr. 11: Proiecte finanţate prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală în Sândominic, conform datelor 
din mai 2014 

Denumirea măsurii Proiecte în Sândominic 

112 - Instalarea tinerilor fermieri 2 proiecte în valoare de 76.000 

euro  

121 - Modernizarea exploataţiilor agricole 0 proiecte 

122 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 1 proiect în valoare de 99.046 

euro 

125 - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 

1 proiect în valoare de 735.138  

euro 

125 - Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de 

prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor 

0 proiecte 

141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 13 de proiecte în valoare de  

97.500 euro  

Înfiinţarea grupurilor de producători 0 proiecte 

221 - Prima împădurire a terenurilor agricole 0 proiecte 

312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 0 proiecte  

313 - Încurajarea activitatilor turistice 2 proiecte în valoare de 

391.168 euro 

322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 

rurale 

0 proiecte 

Sursă: redactare proprie pe baza datelor APDRP  
(http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO) 

 

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2030&lang=RO
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Comuna Sândominic face parte din Grupul de Acţiune LEADER Ciuc, astfel şi în cadrul acesteia 

organizaţiile civile, firmele şi instituţiile au posibilitatea de a solicita finanţare. Pe baza datelor accesibile, 

în cadrul programului au fost declarate câștigătoare 4 proiecte, cu o finanțare totală de aprox.   134.000 

euro. Iese la iveală activitatea redusă a organizațiilor și întreprinderilor locale în depunerea proiectelor 

de fnanțare.   

5.1. Economia administraţiei publice locale 

Din bugetul pe anul 2014 am adunat câteva articole mai importante, pentru a vedea care sunt în 

prezent cele mai importante articole de cheltuieli şi de venituri ale administraţiei publice locale. 

Analizând ultimii trei ani, nu este de mirare faptul că cea mai mare sursă de venit a administraţiei o 

reprezintă suma provenită din rambursările de TVA (40,1%). Veniturile proprii nu conţin această sumă, 

numai taxele colectate pe plan local. Numai o foarte mică parte a veniturilor proprii provin din activităţile 

economice (servicii, taxe din chirie etc.) În anul 2014 veniturile sunt completate de sumele primite din 

urma implementării proiectelor UE, în următorii trei ani însă se poate aștepta la o creștere a veniturilor 

în conformitate cu rata de inflație.  

Tabel nr. 12: Venituri (mii de lei) 

 Realizat Planificare Estimare Rata  

Venituri (mii lei) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2014 

În total 5159,55 5011,34 8984,57 8908,4 6025 6182 6452 100% 

Venituri proprii 1867,55 1821,91 2282,07 2260 2243 2191 2260 25,3% 

Vânzare 
bunuri si 
servicii 

57,8 0 6,86 
44 45 47 49 

0,4% 

Venituri curente 4994,55 4915,013 5601,21 6046 6012 6051 6320 67,8% 

Venituri 
fiscale 

4647,45 4650 5271,51 
5352 5625 5722 5930 

60% 

Impozit pe 
venit, profit 
și câștiguri 
din capital 

1074,6 1049,76 1033,60 

1258 1296 1295 1296 

14% 

Impozite si 
taxe de 
proprietate 

326 354 755,91 
405 409 414 419 

4,5% 

Sume 
defalcate 
din TVA 

3127 3093,1 3326 
3580 3769 3860 4060 

40,1% 
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Taxe pe 
servicii 
specifice si 
taxe pe 
utilizare 
bunurilor 

119,45 137,9 155 

108 150 152 154 

1,2% 

Venituri 
nefiscale 

347,1 256,58 329,7 
694 387 329 390 

7,7% 

Subvenții 165 96,327 161,5 124,4 13 131 132 1,3% 

Sume primite de 
la UE 

0 0 3215 
2738 0 0 0 

30,7% 

Sursă: www.domokos.ro  

Pe partea de cheltuieli, în mod firesc cele mai mari articole sunt cheltuielile sociale, culturale (peste 

37,9%), trei sferturi din buget este dedicat finanţării sistemului de învăţământ din comună (în special 

cheltuieli de personal). O cheltuială semnificativă este prefinanțarea în 2014 a modernizării drumului de 

exploatație agricolă, în anii următori acste sume se vor returna în bugetul local. În ceea ce priveşte 

veniturile şi cheltuielile planificate, putem vedea că în privinţa veniturilor administraţia publică locală 

are curajul să ia în considerare o creştere foarte lentă, însă nu pot să facă rost de o creştere substanţială 

a venitului, numai cu ajutorul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană. În partea de cheltuieli o sumă 

importantă este planificată în următorii trei ani pentru rambursarea cheltuielilor creditului luat pentru 

renovarea Căminului cultural.  

Tabel nr. 13: Cheltuieli (mii de lei) 

 
Realizat Planificare Estimare Rata 

Cheltuieli 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2014 

CHELTUIELI TOTALE 5159,55 6428,8 9332,27 9229,2 6025 6182 6452 100% 

Cheltuieli de 

personal 

2728 2561 2901 3012,1 3150 3226 3412 32% 

Bunuri şi servicii 1203,92 1521,19 1790,82 1373,14 1184 1237 1290 14,8% 

Proiecte 0 0 3489 3383    36% 

Asistenta sociala 481 292 193,5 134    1,4% 

Costuri de capital 650,09 878,21 754,85 324 1630 1655 1683 3,5% 

Servicii publice 

generale 

746,1 980,847 1209,44 864,01 812 835 858 9,3% 

Social-cultural  3591,26 3865,42 3502,13 4726 4857 5101 37,9% 

Învățământ 2298,64 2317,79 2481,84 2596 2677 2766 2965 28,1% 

Sănătate 8 13,43 5 5 6 7 8 0,05% 

http://www.domokos.ro/
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Cultură, recreație și 

religie 

350,49 709,142 813,71 371,1 1735 1771 1810 4% 

Biblioteca  93,615 33,76 35,4 40 45 50 0,4% 

Cămine culturale  516,912 642,65 251,7 1695 1726 1760 2,7% 

Asigurări sociale şi 

ajutoare 

698,1 550,892 564,87 530,03 308 313 318 5,7% 

Servicii și dezvoltare 

publica, locuințe, 

mediu şi apă  

440,5 563,84 657,2 1441,98 451 453 455 15% 

Iluminare publică  8,774 15 40 0 0 0 0,4% 

Salubritate  274,272 320 310 310 310 310 3,3% 

Canalizare si 

tratarea apelor 

reziduale 

 86,76 59,7 906,06 0 0 0 9,8% 

Alte cheltuieli in 

domeniul 

locuințelor 

 183,306 175 153 141 143 145 1,6% 

Actiuni economice 

(mezei ut epitese) 

450 1292,83 3600,21 3421,08 36 37 38 37% 

Sursă: www.domokos.ro  

O parte considerabilă (72%) din bugetul pentru dezvoltare din anul 2014 (36% din totalul 

cheltuielilor) va fi cheltuită pe construirea drumului, începută din resursele Programului pentru 

Dezvoltare Rurală a Uniunii Europene. Pe lângă aceasta administrația locală trebuie să cheltuiască o 

sumă importantă pe proiectul construirii reţelei de canalizare, renovarea Căminului cultural (19,6% din 

cheltuielile de dezvoltare). Pe lângă acestea, reabilitarea căminului cultural reprezintă 4,2% din 

cheltuielile de dezvoltare pe anul 2014.  Planurile de investiții pentru anii viitori vor fi influențate de 

realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare și noile surse de finanțare din perioada 2014-2020, 

bugetul va trebui planificat prin luarea în considerare a priorităților și măsurilor strategiei de dezvoltare 

locală, și sursele de finanțare vor fi accesate în conformitate cu acestea.  

 

 

 

 

http://www.domokos.ro/
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Tabel nr. 14: Cheltuieli pentru dezvoltare (mii de lei) 

 Realizat Planificare Rata 

Cheltuieli 2012 2013 2014  2014 

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 1874,96 4329,54 4615,06 100% 

Servicii publice generale 123,92 313,73 48 1% 

Social-cultural 479,105 365,11 265 5,7% 

Învățământ 76,504 -4,01 20 0,4% 

Cămine culturale 402,596 369,12 195 4,2% 

Asigurări sociale și ajutoare  0 50 1% 

Servicii și dezvoltare publica, 

locuințe, mediu și apă  

107,93 161,7 968,98 21% 

Iluminare publică  15 20 0,4% 

Canalizare și tratarea apelor 

reziduale 

86,765 59,7 906,06 19,6% 

Acțiuni economice 1163,99 3489 3333,08 72,2% 

Sursă: www.domokos.ro  

  

http://www.domokos.ro/
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6. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT reprezintă una dintre cele mai eficiente instrumente folosite în vederea cunoașterii 

situației localității și al mediului înconjurător al acesteia. Analiza SWOT se bazează pe clasificarea 

constatărilor, astfel inventariează cele trei elemente care stau la baza dezvoltării durabile: sectorul 

economic, social și de mediu, analizează caracterirticile localității în aceste domenii, și conform punctelor 

tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor, identifică acele strategii de principale, pe care 

localitatea poate să optimizeze valorificarea resurselor și caracteristicilor și să minimalizeze efectul 

amenințărilor și al punctelor slabe.  

 În cadrul analizei SWOT putem monitoriza în mod eficient caracteristicile interne și factorii externi: 

barierele, condițiile și amenințările. Cu ajutorul acestui instrument putem analia toți factorii interni și 

externi, care influențează dezvoltarea și competitivitatea comunei Sândominic. În tabelele de mai jos am 

efectuat o astfel de analiză legată de punctele tari, punctele slabe, oportunități și amenințări în domeniul 

economic, social și de mediu. Rezultataele obținute în acest mod ne ajută în alegerea strategiei de 

dezvoltare, în fundamentarea priorităților, obiectivelor pe termen mediu și imaginii de viitor, pe baza 

cărora putem formula măsurile de intervenție în vederea dezvoltării echilibrate a sectoarelor sus 

amintite.  
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 
Comunitate 

• Situație demografică echilibrată 

• Structură de comunitate stabilă  

• Comunitate care respectă tradițiile 

și religia  

• Vecinătăți care se sprijină reciproc 

• Activitate ONG-urilor foarte 

diversificată și activă  

• Programe și evenimente de 

comunitate, organizate din 

inițiativă locală  

• Folclor și credință vie și bogată 

• Evenimente locale care sprijină 

cooperarea comunității  

• Infrastructură culturală: casă de 

cultură reabilitată, muzeu comunal, 

muzeul satului, bibliotecă  

• Activități culturale și de recreere de 

importanță regională  

• Cadre didactice pregătite, rolul 

activ al unității de învățământ în 

favoarea comunității 

• Migrațiune, prezența migrației în 

rândul grupurilor active ale 

societății  

• Reducerea interesului față de 

asumarea creșterii copiilor  

• Slăbirea coeziunii comunității  

• Lipsa terenurilor publice care vin în 

sprijinul interacțiunilor comunitare  

• Lipsa unor spații amenajate, 

acoperite care pot fi utilizate gratuit 

pentru activitățile comunitare  

• Conservarea necorespunzătoare a 

colecției etnografice bogate datorită 

lipsei unor spații de expoziție   

• Lipsa nemotivată a copiilor de etnie 

rromă de la școală 

• Segregarea și integrarea dificilă a 

populației de etnie rromă  

• Clarificarea titlurilor de proprietate 

nu s-a realizat în totalitate 

 

• Programe pentru stimularea stabilirii 

tinerilor în localitate și stoparea 

migrației 

• Programe de dezvoltare comunitare  

• Întărirea identității, conștinetizarea 

valorilor etnografice și istorice  

• Fructificarea moștenirii lui Márton 

Áron, episcop  

• Înființarea muzeului satului în aer liber  

• Documentare și cunoașterea istoriei 

locului  

• Porturi populare tradiționale bogate, 

înființarea muzeului local 

• Programe de integrare a populației de 

etnie rromă  

• Promovarea stilului de viață sănătos și 

activ, prevenirea bolilor  

• Extinderea infrastructurii care vine în 

sprijinirea stilului de viață activ 

• Modernizarea isfrastructurii de 

sănătate în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 

• Îmbătrânirea comunității, 

creșterea dependenței  

• Intensificarea fenomenelor de 

migrație 

• Amenințări legate de reducerea 

interesului față de asumarea 

creșterii copiilor  

• Creșterea tendinței de 

individualizare, atomizare  

• Scăderea încrederii în comunitate  

• Dispariția meșteșugurilor 

populare tradiționale  

• Amenințări legate de 

restructurarea unităților de 

învățământ  

• Creșterea riscurilor bolilor 

specifice civilizației  

• În lipsa protejării patrimoniului 

spiritual riscă să fie uitate o serie 

de valori    

• Ajungerea bătrânilor și bolnavilor 

la periferia comunității  



 

77 
 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Mediu 

• Caracteristici peisagistice 

favorabile  

• Resurse naturale bogate 

• Biodiversitate bogată  

• Rezervații naturale și Arii 

Protejate Natura 2000 

• Poziționare bună în cadrul 

județului, infrastructură de 

transport (rutieră și feroviară) 

accesibilă 

• Păduri valoroase din punctul de 

vedere la calității mediului  

• Asigurarea programelor 

educative de protecția mediului în 

unitățile de învățământ 

(programe)  

 

 

 

• Mediu poluat în unele zone din 

perimetrul localității (halde de 

steril, bazine de decantare) 

• Starea proastă a terenurilor 

agricole exploatate prin activități 

miniere  

• Distanțe mari față de aeroporturi  

• Starea necorespunzătoare a 

drumurilor de pământ  

• Suprafață verde minimă în 

intravilanul localității  

• Lăsarea deșeurilor menajere în 

locuri neamenajate (pe câmp) 

• Gradul de poluare a pârâurilor 

• Colectarea deșeurilor nu este 

selectivă  

• Nu există o mentalitate 

conștientizată în domeniul 

protecției mediului  

• Programe comunitare și 

guvernamentale care sprijină 

reabilitarea mediului  

• Programe care sprijină dezvoltarea 

infrastructurii rurale  

• Creșterea numărului gospodăriilor 

racordate la rețeaua de gaze  

• Programe care sprijină amenajarea 

teritorială și patrimoniul construit 

din zonele rurale  

• Amenajarea albiei pârâurilor și al 

râului Olt cu sprijinul fondurilor UE 

• Desființarea gropilor de gunoi 

neconforme și reabilitarea acestora 

• Includerea măsurilor locale în 

Planul de Amenajare Teritorială  

• Extinderea suprafeței zonelor 

protejate  

• Reciclarea deșeurilor organice  

• Amenințări ecologice legate de 

închiderea minelor (ruperea 

digurilor, ape miniere, etc.) 

• Deteriorarea calității mediului 

datorită extinderii perioadei 

lucrărilor de construcție a 

rețelei de canalizare  

• Riscul inundațiilor în lipsa 

lucrărilor de amenajare ale 

albiilor  

• Creșterea riscurilor provocate 

de animalele sălbatice  

• Dispariția imaginii tradiționale a 

localității, apariția unor 

construcții care nu se încadrează 

în peisaj, lucrări de amenajare 

teritorială neconforme  

• Deteriorarea calității mediului 

contribuie la creșterea migrației 

și îngreunează activitățile 

economice  
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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Economie 

• Resurse naturale exploatabile din 

punct de vedere economic   

• Fond forestier și fond cinegetic 

bogat  

• Distanțe mici față de cele două 

municipii  

• Număr mare de locuitori, forță de 

muncă disponibilă  

• Condiții favorabile creșterii 

animalelor  

• Produse agricole de calitate 

superioară (carne, lapte) 

• Caracteristici turistice variate 

care pot fi exploatate (rural, 

cultural și ecologic) 

 

• Resurse agricole restrânse, 

terenuri cu grad ridicat de 

fragmentare  

• Practică de producție și 

comercializare nesistematizată, 

lipsa abatoarelor  

• Greutăți structurale (sistem 

monoindustrial) 

• Companii locale care lucrează cu 

valoare adăugată mică 

• Puține locuri de muncă în comună 

• Lipsa spiritului antreprenorial 

• Lipsa unor terenuri publice, 

disponibile pentru investiții  

• Distanțe considerabile față de 

piețele de desfacere  

• Sezonalitatea în turism, durata 

scăzută a șederii  

• Lipsa generală a capitalului  

• Îmbunătățirea cooperării dintre actorii din 

industria de prelucrare a lemnului  

• Istaurarea unor noi culturi de plante și al 

unor tehnologii care respectă 

ecocondiționalitatea  

• Stabilirea unor companii de producție, 

care au nevoie de forță de muncă 

considerabilă  

• Introducerea unor elemente de stimulare 

în vederea sprijinirii companiilor  

• Construirea unui drum de mare viteză în 

apropierea localității în viitor  

• Măsurile de dezvoltare rurală care vin în 

sprijinul agriculturii 

• Servicii de informare (pentru fermieri, 

întreprinzători, etc.) 

• Valorificarea produselor utilizând brandul 

„originar din zona montană”  

• Participarea activă a composesoratului în 

procesele economice  

• Instrumente financiare care pot fi atrase în 

vederea sprijinirii activității de turism  

• Reducerea veniturilor (pensii 

miniere) 

• Posibilitățile de ocupare sunt din ce 

în ce mai reduse în orașele din 

apropiere  

• Slăbirea eficienței și capacității 

întreprinderilor locale, pierderea 

de spațiu  

• Creșterea fenomenului de migrație 

și reducerea nivelului de trai 

datorită lipsei locurilor de muncă  

• Concentrarea resurselor din 

agricultură și lipsa alternativelor 

contribuie la pierderea veniturilor  

• Investiții nefondate și 

nesustenabile financiar, orientate 

spre oferte  
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7. IMAGINEA DE VIITOR A COMUNEI SÂNDOMINIC  

Una dintre momentele esențiale ale planificării strategice o reprezintă formularea imaginii de viitor, 

care în comparație cu celelalte faze ale planificării presupune o cooperare mult mai strânsă și intensivă 

cu comunitatea locală. Rolul specialistului implicat în coordonarea procesului de planificare se limitează 

aici la articularea imaginii de viitor așteptate (individuale, organizatorice și la nivelul localității) și la 

apropierea viziunilor orientate în diferite direcții.  După această fază se trece la evidențierea elementelor 

comune și sistematizarea acestora, la asigurarea sprijinirii sociale a imaginii de viitor sintetizate. Acestea 

de regulă sunt activități tehnice și metodologice de planificare, iar în ceea ce privește stabilirea 

conținutului imaginii de viitor populația locală joacă un rol cheie.   

Așa am procedat și în cazul stabilirii imaginii de viitor a localității Sândominic, unde viziunea nu este 

o recomandare venită din partea specialiștilor, ci mai degrabă viziunea proprie a comunității locale, care 

s-a conturat pe baza metodologiei planificării comunitare mai sus amintite și la care grupul de specialiști 

a asistat.  Elementele principale ale imaginii de viitor, care s-au conturat în cadrul procesului de 

planificare sunt următoarele: 

• Nevoia autoguvernării și cooperării în comunitate: comunitatea locală a fost  caracterizată 

întotdeauna prin aspirație pentru autonomie, și prin nevoia pentru autoguvernarea 

prezentului și viitorului comunității. Structurile comunitare și organizațiile 

neguvernamentale pot juca un rol important în procesele de autoguvernare. Întărirea 

cooperării în comunitate reprezintă un reflex natural chiar și în zonele rurale, unde se simte 

de asemenea tendința de individualizare și atomizare. În viziunea de viitor a localnicilor din 

Sândominic s-a conturat o imagine conform căreia nimeni nu ajunge la periferia comunității, 

fie bătrân, tânăr, bolnav sau cu dizabilități.  

• Stimularea stabilirii tinerilor în localitate: în viziunea de viitor a comunității locale 

reprezintă un element important stoparea fenomenului de migrație, care afectează în special 

tinerii. Reducerea factorilor care duc la stimularea migrației, extinderea posibilităților care 

sunt în favoarea stabilirii tinerilor și creșterea gradului de comfort, reprezintă activități foarte 

complexe. Acest fenomen nefavorabil poate fi rezolvat numai atunci când în fiecare dintre 

diferitele domenii, cum ar fi sfera comunității, economică, culturală, urbanistică, etc., strategia 

ar produca rezultate tangibile.    
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• Creșterea atractivității localității: o localitate care este atractivă poate fi recunoscută pe 

baza mai multor aspecte. În astfel de localități serviciile legate de recreere, serviciile sociale 

și de sănătate pot fi ușor accesibile, există locuri de muncă de bună calitate în localitate, 

aspectul localității și starea spațiilor publice răspunde cerințelor estetice și funcționale 

formulate de comunitatea locală, siguranța publică este bună, iar cooperarea dintre locuitori, 

autorități publice și alte organizații locale este de asemenea bună.  În cazul turiștilor și 

antreprizelor trebuie să calculăm și cu alte aspecte de atractivitate, care implică activități de 

organiare, administrare, comunicare și de amenajare a teritoriului.        

• Clădirea unei economii locale viabile: presupune reevaluarea resurselor locale și utilizarea 

eficientă a acestora, bazându-se pe avantajele oferite de poziționarea geografică. Printre 

elementele imaginii de viitor întâlnim crearea unei  structuri a economiei agrare competitive, 

deschiderea față de inovație, stimularea spiritului antreprenorial, precum și atragerea 

surselor de finanțare care sprijină economia durabilă.    

• Mediu natural sănătos: în viziunea de viitor a locuitorilor din Sândominic apare o imagine a 

mediului, în care nu există amenințări ecologice, unde calitatea mediului este bună și unde 

populația locală se simte răspunzătoare față de mediul înconjurător și de elementele acestuia 

(păduri, câmpii, pârâuri, etc.).   

Imaginea de viitor a comunei Sândominic determină liniile directoare ale strategiei de dezvoltare. Pe 

baza aspirațiilor prezente și a stării preconizate pentru viitor, încercăm să găsim răspunsul la întrebarea: 

Cum doresc localnicii să arate imaginea localității în anul 2020? 

Imaginea dorită poate fi obținută prin folosirea resurselor pe bază de prioritate și prin realizarea 

sistematică activităților din cadrul proiectelor și intervențiilor. În cazul unei localități asta presupune o 

coordinare, în care fiecare element din sistem la nivelul său  „realizează scopul”, astfel încât să contribuie 

la atingerea scopului final favorabil pentru toți. În acest sens imaginea de viitor trebuie să cuprindă 

următoarele indicii: 

• Să fie integrativă, totodată atractivă și remarcabilă atât pentru persoane individuale cât și 

pentru organizații 

• Să funcționeze ca un ghid pentru strategiile individuale și organizaționale, să reprezinte un 

punct de orientare   
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• Să acorde prioritate beneficiilor sociale și bunurilor în favoarea comunității, totodată să 

stimuleze crearea valorilor individuale  

• Să se bucure de consens social și să fie adoptată de către comunitatea locală  

Pe baza imaginii de viitor generale: 

Comuna Sândominic este o localitate în care întâlnim atât respectul pentru trecut cât și speranța 

în progres, care oferă un spațiu vital atrăgător și posibilitatea stabilirii tinerilor, iar comunitatea 

este caracterizată printr-o cooperare strânsă și printr-o relație armonioasă cu mediul 

înconjurător.  

Această viziune poate fi concepută ca o alegere de valori din partea comunității locale, iar 

caracteristicile principale ale imaginii de viitor au rădăcinile în scara de valori a comunității, asigurând 

astfel armonia dintre acțiunile diferitelor actori locali, și orientarea unitară acestora.   

Totodată trebuie să menționăm că imaginea de viitor este de regulă caracterizată de tendința spre 

integrare, de îndepărtarea de viitor, și de prezentarea idealizată a aspirațiilor. Pe deasupra imaginea de 

viitor sau unele elemente ale acesteia în acest sens presupun activități care depășesc perioada stabilită 

a strategiei  (2020). De aceea va fi elaborată o viziune de viitor mai realistică și mult mai practică din 

punctul de vedere al monitorizării strategice și al managementului localității, care se conformează mult 

mai bine cu perioada de planificare a strategiei. În acest sens comuna Sândominic va fi până în 2020: 

• O localitate care va dispune de o infrastructură modernă,  în care vor fi reabilitate 

drumurile comunale, străzile din localitate și drumurile agricole principale, vor fi 

construite trotuare pentru pietoni, iar gospodăriile (în proporție de aproximativ 90%) 

vor fi racordate la sistemul de canalizare și sistemul de apă potabilă. În comună va fi 

desființată groapa de gunoi, iar riscul ecologic din cauza prezenței lacurilor de 

decantare va dispărea mulțumită lucrărilor de descărcare și de protejare.   

• O localitate care nu este amenințată de migrația masivă a tinerilor, care oferă servicii 

culturale și de recreere pentru toate generațiile, în care nevoile sociale și de sănătate 

ale populației în vârstă  sunt satisfăcute și în care găsim rezultate măsurabile în 

privința integrării populației de etnie rromă (proporția copiilor de etnie rromă 

integrați în sistemul de învățmânt). 
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• O localitate în care există din ce în ce mai multe ferme de mărime medie viabile, în care 

structura agriculturii se conformează cu condițiile de producție și cu tendințele de pe 

piețe, și în care prin introducerea noilor culturi de plante va crește profitul realizat în 

agricultură. Folosirea mai eficientă a resurselor locale, va determina creșterea 

numărului companiilor locale (cu 10%-15%) și creșterea competitivității acestora, 

creșterea ratei forței de muncă ocupate în localitate (cu 15-20%). Atractivitatea 

turistică a comunei va crește considerabil, circulația turistică și veniturile obținute din 

turism se vor dubla.   

Imaginea generală de viitor și defalcarea acesteia pe perioade până în anul 2020, asigură o bază solidă 

elaborării sistemului de priorități a strategiei și identificării activităților pe termen scurt și mediu.  
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8. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE 

Imaginea de viitor a strategiei prezintă pe acele aspecte sociale, economice și de mediu, în direcția 

cărora comunitatea locală dorește să se orienteze în momentul elaborării strategiei. Concepția 

dezvoltării în acest sens nu este altceva decât „distanța” măsurată de la situația actuală și apropierea de 

situația preconizată. Această apropiere poate fi realizată prin intermediul obiectivelor de dezvoltare și 

prin intermediul priorităților.  

Obiectivele de dezvoltare pe termen mediu a localității Sândominic structurează într-un sistem 

integrat administrarea acelor probleme și valorificarea acelor oportunități, care au fost evidențiate cu 

ocazia inventarierii și analizei situației. Toate aceste obiective sunt orientate spre viitor și pot fi 

concepute ca axe individuale ale imaginii de viitor multidimensionale prezentate anterior. Pe baza 

acestor obiective se poate planifica cu ușurință direcția de dezvoltare și pot fi identificate acele domenii 

care merită o atenție mai specială.   

Aceste obiective au în vedere nevoile locale identificate cu ocazia analizei, aspectele formulate în 

privința imaginii de viitor, precum și liniile directoare ale dezvoltării teritoriale și  ale politicilor de 

specialitate formulate.  În privința planificării trebuie să acordăm o atenție specială politicilor de 

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene și recomandărilor care stimulează punerea în practică a acestora. 

Un sistem de armonizare al obiectivelor este important nu numai din punct de vedere al coerenței 

politicilor de dezvoltare și al armonizării nivelurilor teritoriale ci și din punct de vedere al eficienței 

strategiei și al posibilităților de finanțare.  

Obiectivele de dezvoltare sunt următoarele: 

1. O comunitate locală cu identitate puternică, care respectă tradițiile și valorile sale  

2. O comunitate locală activă, care este răspunzătoare pentru comună și pentru membrii 

comunității   

3. O comună cu o infrastructură modernă, care oferă un nivel de trai aflat în continuă creștere 

4. O comună atractivă pentru locuitori, turiști și companii  

5. O comună deschisă către inovare, care administrează în mod eficient  resursele sale naturale, 

culturale și economice  
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9. PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE 

Prioritățile de dezvoltare sunt conturate pe baza obiectivelor stabilite. Prin intermediul priorităților 

comuna va urmări pista de dezvoltare, care reprezintă calea spre îndeplinirea obiectivelor și realizării 

imaginii de viitor. Dintre priorități, domenii de dezvoltare și activități vom evidenția pe acelea prin 

intermediul cărora vom putea acoperi  „prăpastia” dintre situația actuală și situația în care dorim să 

ajungem, totodată pe acele elemente care oferă un cadru intervențiilor și proiectelor de dezvoltare 

conexe.   

Prioritățile asigură totodată un ghid pentru utilizarea eficientă a resurselor din diferite domenii, 

identificând acele domenii în care putem grupa sau regrupa aceste elemente. Acestea stimulează  

alocarea resurselor atât la nivelul autorităților locale cât și la nivelul întregii localități, mobilizând 

multitudinea instrumentelor (resurse financiare, umane și organizaționale) în vederea realizării 

strategiei. Prioritățile formulate asigură de asemenea o stabilitate conducerii (în condițiile politice aflate 

în permanentă schimbare) și administrării localității, asigurând orientare pentru funcționarea pe bază 

de programare bugetară.  

Prioritățile strategiei de dezvoltare a localității Sândominic:     

1. Întărirea vieții în colectivitate și dezvoltarea resurselor umane din comunitate  

2. Dezvoltarea imaginii localității, modernizarea și extinderea infrastructurii   

3. Revigorarea economiei locale, crearea unui mediu atractiv destinat turiștilor și 

companiilor   

4. Protejarea elementelor mediului înconjurător și programe educative care contribuie la 

conștientizarea protecției mediului   
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10. AXE PRIORITARE ȘI MĂSURI DE DEZVOLTARE 

10.1. P.1: Întărirea vieții comunitare și dezvoltarea serviciilor conexe   

În imaginea de viitor a comunității din Sândominic, un element important constituie întărirea simțului 

solidarității și creșterea reală a coeziunii comunitare. Această nevoie formulată din partea comunității 

este în concordanță cu conținutul documentelor sociologice și etnografice editate anterior. Prima 

prioritate a strategiei de dezvoltare include acele activități, care în concordanță cu imaginea de viitor al 

comunității sunt indispensabile din punctul de vederea al dezvoltării calitative a vieții comunitare. Pe 

lângă elementele esențiale ale coeziunii comunitare, cum ar fi protejarea identității și al patrimoniului 

cultural comun, întărirea vieții comunitare presupune participarea autorității publice locale și 

participarea actorilor locali în activitățile comunitare. În vederea înaintării integrării sociale este nevoie 

de participarea activă a organizațiilor neguvernamentale locale, a cultelor religioase și a diferitelor 

instituții locale, iar scopul ar trebuie să fie integrarea populației de etnie rromă și a persoanelor cu relații 

sociale limitate (persoane în vârstă, bolnavi și persoane cu dizabilități).    

Raza de acțiune a priorității se referă la acele activități și servicii instituționalizate sau 

neinstituționalizate, care într-un fel sau altul influențează sfera existenței sociale. În cadrul acestei 

priorități se formulează acele măsuri, care se referă la dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate strâns 

legate de calitatea vieții, totadată axa priorității influențează și domeniul educației, indispensabil 

dezvoltării generațiilor viitoare.   

Facilitarea dialogului dintre autoritatea publică locală și populație, precum și întărirea relațiilor de 

colaborare este recomandată din privința mai multor aspecte.  Autoritatea publică locală – pe lângă 

obligațiile stipulate de legislație în domeniul administrației publice locale – ca și corp legitim ales, ia 

hotărâri într-o serie de probleme, care influențează soarta comunității. Din punctul de vedere al 

administrației locale eficiente este important ca hotărârile adoptate să fie bine fundamentate, astfel în 

fazele de elaborare și implementare trebuie să ne bazăm pe  participarea comunității locale.   

10.1.1. Măsura 1.1: Clădirea comunității locale și protejarea patrimoniului cultural local  

Scopul intervenției:  Întărirea atenției reciproce, care caracterizează pe locuitorii comunei și 

protejarea culturii locale tradiționale bogate.  

Descrierea intervenției: Resursa de bază a proceselor locale de dezvoltare reprezintă omul și 

comunitatea locală.  Eforturile depuse în vederea devoltării vieții comunitare se compensează multiplu, 

așa cum se multiplică și forța unei comunități solidare. La Sândominic se găsesc încă acele structuri 

comunitare tradiționale, pe baza cărora se poate lansa o activitate eficientă de clădire a comunității. 
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Aceste structuri se găsesc în localitate alături de organizațiile neguvernamentale, care se încadrează în 

condițiile impuse de reglementările legale și sursele de finanțare, și a căror activitate acoperă spectrul 

larg al vieții comunitare locale. Printre activitățile prezentei intervenții se numără acțiuni, care sprijină 

pe de o parte întărirea structurilor care reprezintă pietrele temerare ale comunității locale (de ex. 

vecinătăți), iar pe de altă parte întăresc simțul de solidaritate la nivelul întregii comunități.       

Condițiile de bază ale vieții comunitare – pe lângă habitatul comun – sunt conștiința micro-culturală 

comună și identitatea locală. Astfel obiceiurile și tradițiile locale, protejarea produselor locale culturale 

comune și integrarea lor în conștiința colectivă dincolo de salvarea valorilor, are o importanță mare și 

din punctul de vedere al funcționării comunității. Activitățile din cadrul acestei măsuri, conform celor 

descrise, se referă la următoarele: 

• Organizarea activităților comunitare, sprijinirea acestora: trebuie stimulate și sprijinite 

toate evenimentele, care asigură dobândirea experiențelor comune și au efect pozitiv asupra 

clădirii comunității. Această activitate, pe lângă organizarea evenimentelor deja existente, 

adresate întregii comunități (zilele comunei, zilele de echitație, etc.), sprijină și organizarea 

evenimentelor adresate unor anumite grupuri țintă (ex. programe de tineret, programe adresate 

pensionarilor, programe ale cultelor religioase, etc.).     

• Organizarea programelor de clacă, concursuri între vecinătăți: în vederea întăririi coeziunii 

avem nevoie de organizarea unor programe, în urma cărora spiritul solidarității crește în 

continuare, și în același timp toată comunitatea se poate bucura de rezultatele activităților 

comune.  

• Înființarea spațiilor comunitare: în concordanță cu prioritatea a doua din strategie, avem 

nevoie de spații și suprafețe comunitare: parcuri publice, piețe care sprijină interacțiunea, 

strandul comunal, centrul de recreere, centrul comunitar, pe care locuitorii pot folosi și în cadrul 

cărora locuitorii pot interacționa.      

• Sprijinirea evenimentelor și programelor culturale: viața culturală (evenimente culturale, 

învățarea dansurilor populare, folosirea instrumentelor muzicale, pelerinaje, etc.) realizată prin 

colaborarea instituțiilor locale, cultelor religioase, organizațiilor neguvernamentale, prin 

participarea activă a tinerei generații trebuie îmbogățită în continuare. Organizațiile 

neguvernementale locale, organizațiile de tineret și instituțiile de învățământ trebuie stimulate 

și sprijinite în vederea organizării programelor culturale care răspund nevoilor comunității 

locale.      
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• Elaborarea inventarului valorilor culturale: la nivelul comunității trebuie sprijinită 

inventarierea sistematică a valorilor culturale (folclor, protejarea tradițiilor, elementele concrete 

ale culturii), protejarea acestora și valorificarea lor (documentare, conservare, prezentare, 

includerea lor în programele educaționale în vederea conștientizării tinerilor).   

• Dezvoltarea spațiilor și suprafețelor culturale: în vederea desfășurării vieții culturale avem 

nevoie nu numai de spirit de inițiativă, ci și de spații adecvate. Cu poziționarea optimă a caselor 

tradiționale țărănești s-ar putea înființa un muzeu a satului, care ar oferi generațiilor viitoare o 

imagine asupra istoriei locale. Este nevoie de amenajarea unui spațiu nou de expoziție unde ar 

putea fi expuse colecțiile etnografice și folclorice bogate, ar putea fi prezentate meșteșugurile 

populare pe cale de dispariție și costumele populare tradiționale (muzeul porturilor populare 

tradiționale). Necesită un spațiu nou (extinderea spațiului existent) biblioteca comunală, care ar 

trebui dezvoltată astfel încât să funcționeze ca un centru de cunoștiințe (centru științific). 

Totodată această măsură sprijină și înființarea unor spații culturale comunitare în aer liber (o 

scenă multifuncțională și spațiu pentru spectatori).       

Inițiatori și organizații interesate: autoritatea publică locală, organizațiile neguvernamentale 

locale   

Parteneri: organizațiile de tineret, instituțiile de învățământ, cultele religioase  

Rezultate așteptate și indicatori: Rezultatele așteptate ale intervenției pot fi măsurate  prin 

îmbunătățirea calitativă a vieții culturale și a simțului de solidaritate în sânul comunității. Evenimentele 

comunitare, programele comunitare și spațiile publice noi vor contribui la întărirea simțului solidarității 

comunitare și la întărirea structurilor comunitare. Prin inventarierea valorilor culturale, protejarea 

tradițiilor și prin intermediul programelor culturale crește stima de sine și identitatea locală. La urma 

urmei toate acestea contribuie la întărirea legăturilor stabilite cu comuna și la creșterea gradului de 

stabilitate demografică.  

Surse de finanțare: Surse de finanțare proprii, programele guvernamentale naționale și programele 

guvernamentale din Ungaria, programele finanțate din fonduri UE, programele de finanțare ale 

Consiliului Județean Harghita   
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10.1.2. Măsura 1.2: Dezvoltarea și extinderea serviciilor oferite de autoritățile publice 

locale 

Scopul intervenției: întărirea relațiilor de colaborare între autoritatea publică locală și populație, 

extinderea sferei serviciilor comunitare și a rolurilor autorității publice locale, instaurarea unor bune 

practici de guvernare   

Descrierea intervenției: Conducerea comunei în baza atribuțiilor stipulate de Legea administrației 

publice locale derulează o serie de activități în diverse domenii. În multe cazuri însă pentru realizarea 

acestor activități nu are resursele de finanțare necesare și nici echipamentele  necesare, astfel la prima 

vedere ar fi nefondată atribuirea unor noi activități autorităților publice locale pe lângă cele existente, 

stipulate de lege.  Prezenta măsură contrar celor de mai sus stipulează ca localitatea Sândominic să 

recunoască nevoile și problemele reale ale comunității, care deseori nu sunt stipulate de lege și să 

acționeze în vederea rezolvării acestora. Acțiunile incluse în cadrul acestei măsuri formulează pe de o 

parte activitățile legate de funcționare,  iar pe de altă parte identifică o serie de noi „servicii”, care într-

un fel sau altul contribuie la creșterea gradului de comfort a locuitorilor și creșterea calității vieții.  

• Organizarea forurilor și zilelor de informare adresate locuitorilor: pregătirea adecvată a 

deciziilor presupune ca hotărârile care urmează să fie adoptate de autoritățile publice locale să 

fie cunoscute și de pupulația locală. În vederea asigurării transparenței și fundamentării 

deciziilor, ar fi indicată înființarea unor grupuri consultative pe domenii (educație, cultură, 

sport, economie, protecție mediului, etc.), în cadrul cărora vor participa specialiști din anumite 

domenii (experți, organizații neguvernamentale, reprezentații diverselor instituții). Prin 

organizarea zilelor de informare, pot fi îndeplinite nevoile speciale ale anumitor grupuri țintă, 

în cadrul acestor întruniri specialiștii pregătiți pot susține prezentări și pot îndruma pe cei 

prezenți în legătură cu: proiectele de finanțare, noutățile legate agricultură, informațiile 

adresate antreprenorilor, etc.) 

• Mass-media locală și comunicarea: mass-media locală poate constitui elementul cel mai 

important al comunicării între autoritatea publică locală și populație. Pe lângă sprijinirea 

continuă a presei scrise trebuie sprijinită și televiziune locală (dezvoltarea echipamentelor și al 

studioului, programe proprii, transmiterea ședințelor consilului local). 

• Clarificarea titlurilor de proprietate: procesul a fost început și există mai multe proiecte în 

fază de elaborare. Cazurile nesoluționate trebuie clarificate cât mai urgent, iar populația trebuie 

informată cu privire la obligații și pasurile juridice necesare în vederea obținerii titlurilor de 

proprietate.  
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• Achiziționare terenuri în domeniul public: în momentul de față autoritatea publică locală nu 

dispune de terenuri libere, care ar putea fi utilizate pentru realizarea investițiilor publice, sau 

care ar putea fi oferite pentru activități economice, scopuri sociale, etc.  

• Sprijinirea talentelor locale: autoritatea publică locală în colaborare cu organizațiile locale 

(societăți, sponsori, fundații) ar trebui să sprijine pe talentele locale (cu rezultate bune în 

învățământ, performanțe sportive sau artistice, etc.), în cadrul unui sistem de burse. 

• Programul intitulat  ’Itthon, Csíkszentdomokoson’:  prin ajutorul instrumentelor existente 

ale autorității publice locale (deduceri fiscale, achiziționare terenuri și donație de terenuri), 

trebuie rezolvată una dintre problemele cele mai grave, și anume problema migrației tinerilor. 

Alături de metodele de stimularea locală și atitudinea pozitivă a autorității publice locale 

(administrare rapidă), este nevoie și de prezentarea bunelor practici ale tinerilor. 

• Înființarea relațiilor de colaborare internaționale, stabilirea relațiilor de înfrățire: 

sistemul relațiilor de colaborare internațională contribuie la preluarea bunelor practici și a 

metodelor, stabilirea noilor relații economice și culturale, a căror beneficiar direct este populația 

locală.   

• Sistemul de finanțare a proiectelor în cadrul autorității publice locale: prin respectarea 

reglementărilor legaleaflate în vigoare și în limita posibilităților financiare existente, se poate 

înființa sistemul propriu de finanțare pe bază de proiecte, în vederea sprijinirii activităților 

sportive, culturale, comunitare, educaționale, protecție mediului, etc.  

 Inițiator: Autoritatea publică locală 

Parteneri: organizațiile neguvernamentale, instituțiile locale, societățile din localitate 

Rezultate  așteptate și indicatori: Printre condițiile de bază  ale bunei guvernări se numără 

transparența și participarea. Pe baza celor de mai sus va crește transparența legată de activitatea 

autorității publice locale, totodată va crește și rolul populației în luarea deciziilor, astfel se prevalează 

mai bine principiul democrației la nivel local. Mulțumită extinderii serviciilor asigurate de autoritatea 

publică locală, pot fi rezolvate o serie de probleme locale, cum ar fi: migrația,  pierderea talentelor, sistem 

de finanțare care să răspundă nevoilor.    

Surse de finanțare: surse proprii de finanțare, POCA, sponsorizare  
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10.1.3. Măsura 1.3: Dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate 

Scopul intervenției: ameliorarea stării de sănătate a populației, sprijinirea persoanelor cu probleme 

sociale  

Descrierea intervenției: În comuna Sândominic datorită mărimii localității și numărului mare de 

locuitori, sistemul social și de sănătate merită o atenție sporită.  Este evidentă cât de importantă este 

accesibilitatea acestor servicii din punctul de vedere al creșterii calității vieții, care reprezintă obiectivul 

final al strategiei.  Dacă luăm în considerare și faptul că îmbătrânirea populației este accentuată, 

deprimarea socială și efectele negative ale activității miniere asupra stării de sănătate sunt simțite în 

continuare de mase largi, atunci observăm că fundamentarea acestei măsuri este asigurată. Măsurile 

secundare referitoare la sistemul social și de sănătate sunt următoarele: 

• Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate: îmbunătățirea dotării cu 

echipamente a cabinetelor medicale, modernizarea cabinetului stomatologic, și dezvoltarea 

continuă a dotărilor stației de salvare. 

• Asigurarea gărzii de serviciu la sfârșit de săptămână: presupune creșterea numărului 

cadrelor medicale, totodată presupune organizarea la nivelul microregiunii. Localitățile din 

împrejurimi și medicii de familie din localitate asigură în ture garda în zilele de sfârșit de 

săptămână.  

• Organizarea campaniilor de informare: este nevoie de organizarea campaniilor de informare, 

care promovează modul de viață activ și sănătos, prevenirea bolilor și importanța efectuării 

periodice a analizelor. 

• Dezvoltarea resurselor umane în domeniul sănătății: este nevoie de dezvoltarea resurselor 

umane existente și de atragerea unor noi specialiști în comună, de ex.: medic de la serviciul de 

salvare, medic de școală, care să deservească unitatea de învățământ cu număr mare  de elevi.  

• Crearea infrastructurii pentru activități sportive și sprijinirea acestor ativități: 

dezvoltarea activităților sportive trebuie tratată împreună cu intervențiile care se referă la 

îmbunătățirea gradului de sănătate a populației. În privința infrastructurii pentru activitățile 

sportive, ar fi nevoie de consolidarea infrastructurii existente (reabilitarea patinoarului, 

modernizarea stadionului comunal) și de amenajarea unor noi spații: înființarea sălii de sport și 

a terenului de mini fotbal, amenajarea unor spații corespunzătoare pentru practicarea 

sporturilor în aer liber. Trebuie sprijinite de asemenea asociațiile locale  care organizează 

evenimente sportive, totodată trebuie sprijinită și organizarea programelor.     
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• Înființarea rețelei serviciului comunal: în special a sistemului pentru asigurarea serviciilor 

sociale, care în colaborare cu filiala locală a organizației Caritas va contribui la soluționarea 

problemelor sociale și a nevoilor zilnice (cumpărături, procurarea medicamentelor, informare, 

achitarea facturilor, rezolvarea problemelor administrative, cumpărare dealimente, etc.), în 

vederea ajutorării persoanelor dezavantajate (bolnavi, persoane în vârstă, persoane cu 

dizabilități, persoane din periferia comunei, etc.). Sistemul pe lângă asigurarea serviciilor sociale 

poate juca un rol important și în întărirea relațiilor între autoritatea publică locală și populație.   

• Înființarea bucătăriei sociale: în comună există mai multe persoane/familii cu probleme 

(bătrâni, bolnavi, fără familii, săraci, etc.), care se confruntă cu lipsuri în alimentație. Situația lor 

ar fi îmbunătățită prin înființarea unei bucătării sociale.    

• Înființarea centrului de zi: ar fi nevoie de înființarea unui centru multifuncțional de zi, care ar 

putea asigura condițiile necesare în special copiilor până în orele după amiezii, în aceeași timp ar 

asigura cadrul necesar (îngrijire, mese servite, etc.) pentru persoanele în vârstă (clubul 

pensionarilor), în vederea organizării activităților specifice și programelor.        

Inițiator: Autoritatea publică locală, organizațiile neguvernamentale 

Parteneri: organizația Caritas, asociațiile sportive   

Rezultate așteptate și indicatori: prin intermediul acestei intervenții va crește nivelul serviciilor 

asigurate de infrastructura socială și de sănătate, totodată sistemul se va îmbogăți cu noi elemente. În 

rândul populației va crește gradul de conștientizare față de modul de viață sănătos, se va extinde 

infrastructura necesară pentru activitățile sportive, se va ameliora starea generală de sănătate a 

populației. Intervențiile legate de sistemul social vor completa serviciile sociale existente asigurate de 

organizația Caritas, vor preveni singurătatea în rândul persoanelor în vârstă, vor contribui la protecția 

relațiilor sociale și la deservirea nevoilor sociale.  

Surse de finanțare: surse de finanțare locale, sponsorizări, POR  

10.1.4. Măsura 1.4: Dezvoltarea educației de calitate  

Scopul intervenției: creșterea performanțelor educaționale și extracurriculare, creșterea rolului 

instituțiilor de învățământ în organizarea programelor comunitare și educaționale, dezvoltarea 

educației de calitate.  

Descrierea intervenției: Angajamentul comunei față de sprijinirea educației  și formării populației 

locale a fost demonstrată deseori pe parcursul timpului, pe deasupra școala a fost întotdeauna actorul 

principal al formării comunității locale din Sândominic. Instituția reprezintă și astăzi bastionul dăinuirii 
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și al credinței în viitor, iar instituția înseamnă mult mai mult decât organizarea activității de educație.  

Astfel o parte a activităților de mai jos trece dincolo de problemele didactice, și stimulează valorificarea 

potențialului comunitar reprezentat de instituția de învățământ și de cadrele sale:  

• Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale: dotarea școlii cu echipamente 

didactice moderne, dezvoltarea și întreținerea infrastucturii educaționale: modernizarea școlii 

și a grădinițelor. Amenajarea unei noi săli de sport, modernizarea sălilor de curs, amenajarea 

spațiilor pentru laboratoare și activități facultative creative.   

• Perfecționarea personalului din sistemul educațional: pentru asigurarea  pregătirii 

calitative este nevoie de perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, de cunoașterea și 

adoptarea unor noi metode pedagogice.  

• Dezvoltarea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ: extinderea 

sistemului instituțional al instituțiilor de învățământ, organizarea unor vizite și schimburi de 

experiență între școlile înfrățite.   

• Programe și activități în vederea stimulării creativității: în cadrul activităților facultative 

trebuie sprijinite acele activități care au în vedere stimularea creativității. Trebuie susținute 

eforturile școlii depuse în organizarea concursurilor în vederea sprijinirii tinerilor talente. În 

cadrul programelor facultative trebuie sprijintită schimbarea mentalității, astfel încât să 

contribuie la formarea unui sistem de valori sănătos (cunoașterea istoriei locului, 

responsabilitate socială,  protecția mediului, etc.) și să contribuie la creșterea spiritului de 

inițiativă  (prin formarea modului de gândire antreprenorială).  

• Organizarea unor programe destinate întăririi relației dintre părinți-elevi: prin 

intermediul școlii putem contacta un segment important al comunității locale. Astfel se pot 

realiza o serie de programe comunitare, culturale sau de protecția mediului înconjurător 

(colectarea deșeurilor, curățarea albiei pârâurilor, etc.). 

• Programe de educare a populației: organizarea periodică a unor prezentări publice, cu teme 

stabilite, prin antrenarea cadrelor didactice locale  (în afara orelor de curs). 

Inițiator: Școala Generală Márton Áron 

Parteneri: Autoritatea publică locală, organizațiile neguvernamentale, părinți, societățile locale 

Rezultate așteptate și indicatori: Mulțumită acestei intervenții crește nivelul educațional oferit de 

instituția de învățământ, iar spațiile modernizate și bine dotate vor inspira dezvoltarea copiilor. Rolul 

unității de învățământ în organizarea vieții comunitare va crește continuu, iar cadrele didactice vor 

contribui activ la derularea activităților de formare a comunității.     
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Surse de finanțare: surse locale de finanțare, sponsorizări, POR, PNDR 

10.1.5. Măsura 1.5: Sprijinirea integrării sociale 

Scopul intervenției: facilitarea procesului de integrare socială a populației de etnie rromă, 

prevenirea segregației complete  

Descrierea intervenției: în comuna Sândominic tensiunile dintre locuitorii de etnie rromă și 

celelalte etnii se accentuează din când în când. În vederea integrării populației de etnie  rroma au existat 

și mai devreme demersuri, însă din păcate nu au răspuns întotdeauna așteptărilor, efectul lor s-a simțit 

pe termen scurt, iar efectele nu au fost simțite de întregul grup țintă. Această măsură propune o serie de 

activități mult mai complexe și complementare, în cadrul cărora vor fi incluse atât cei cu vârste fragede, 

cât și copii de vârstă școlară, persoanele adulte cu capacitate de muncă, în vederea integrării lor în viața 

comunitară.   

Cele mai importante activități sunt următoarele: 

• Integrarea în școală: prin participarea instituției de învățământ și al autorității publice locale 

trebuie sprijinită integrarea copiilor de etnie rromă în sistemul educațional. În acest sens trebuie 

organizate campanii  de sensibilizare părinților acestora despre beneficiile asigurate de 

dobândirea cunoaștințelor.   

• Campanii de planificare familială conștientă: prin participarea organizațiilor 

neguvernamentale și prin atragerea persoanelor de etnie rromă cu valoare exemplară trebuie 

organizate campanii privind avantajele planificării familiale conștiente.  

• Ocuparea forței de muncă de etnie rromă: prin ajutorul structurilor economiei sociale, prin 

muncă în interesul comunității și prin clăcile organizate trebuie sprijinită integrarea populației 

de etnie rromă pe piața muncii. Prin prezentarea bunelor practici și prin povești de succes 

trebuie să stimulăm interesul față de muncă și beneficiile multiple (sociale, economice) asigurate 

de ocupare.   

• Organizarea patrulei civile: prin participarea locuitorilor de etnie rromă și prin colaborarea cu 

poliția locală organizarea patrulei civile în vederea asigurării liniștii și ordinii publice în anumite 

zone din localitate.  

• Sprijinirea integrării culturale: prezentarea produselor culturale tradiționale caracteristice 

populație de etnie rromă, asigurarea prezentării tinerilor talente de etnie rromă.   

• Observator din partea minorității: în cadrul ședințelor consiliului local va participa cu caracter 

consultativ și un reprezentant al populației de etnie rromă, care va asista la deciziile luate și va 
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transmite propunerile formulate de  populația de etnie rromă. Intră în competența acestui 

reprezentant și în competența conducerii purtarea consultărilor și transmiterea deciziilor.   

Inițiator: Autoritatea publică locală, școala din localitate 

Parteneri: coranizațiile neguvernamentale 

Rezultate așteptate și indicatori: În urma intervențiilor sus amintite vor fi făcute demersuri 

considerabile în integrarea în comunitate a populației de etnie rromă, totodată se va micșora prăpastia 

existentă între populația de etnie rromă și celelalte etnii.  În urma integrării în sistemul educațional și 

integrării pe piața muncii, relațiile sociale ale populației de etnie rromă se vor deschide, se vor reduce 

conflictele existente între populația de etnie rromă și celelalte etnii, scad stereotipiile și se normalizează 

relația existentă. În privința problemelor care afectează pe populația de etnie rromă vor avea loc 

consultări, iar în luarea deciziilor va fi asigurată și participarea reprezentantului acestei etnii, ceea ce 

poate contribui la creșterea devotamentului față de  comunitate și creșterea gradului de responsabilitate.     

Surse de finanțare: surse proprii de finanțare, programe guvernamentale, fonduri UE 
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10.2. P.2: Dezvoltarea imaginii comunei, modernizarea și extinderea infrastructurii 

comunitare  

Prioritatea are menirea de a contribui la îndeplinirea elementului viziunii de viitor conform căruia 

Sândominic va deveni o comună cu o infrastructură modernă, în care s-au reabilitat drumurile și străzile 

comunale dar și drumurile de exploatație agricolă, traficul pietonal este facilitat de sistemul trotuarelor, 

și majoritatea gospodăriilor (în proporție de 90%) s-au racordat la rețeaua de apă și canalizare, iar 

comuna este atractivă pentru turiștii străini și autohtoni, datorită unei imagini unitare a satului din 

mediul rural, unde construcțiile se integrează în mediul ambiant.  

Pe parcursul numeroaselor deplasări pe teren, din discuțiile purtate cu formatorii de opinie de pe 

plan local angrenați în procesul de elaborare a strategiei, am putut observa că în perioada 2007-2013 în 

comuna Sândominic timpul nu a stat pe loc, s-au derulat numeroase activități și proiecte care vizează 

înfrumusețarea comunei și creșterea confortului și calității vieții locuitorilor. 

Prezenta prioritate, prin măsurile și activitățile sale dorește să susțină acest val al investițiilor și 

activităților de înfrumusețare a comunei și în următoarea perioadă de programare a Uniunii Europene. 

Avem obiectivul să trasăm liniile directoare prin care se poate profita de fondurile nerambursabile 

accesibile prin noile Programe Operaționale, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, destinate 

realizării investițiilor în mediul rural. Prioritatea cuprinde în general măsuri care vizează întreținerea și 

dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor comunitare de utilități publice realizate până în prezent, dar vine 

cu propuneri de noi investiții aducând un suflu nou în ceea ce privește aspectul general al comunei prin 

dezvoltarea spațiilor publice, a spațiilor verzi, dar și regularizarea construcțiilor și modernizărilor 

clădirilor publice și a celor de locuit, toate acestea având ca scop înfrumusețarea comunei, a creșterii 

confortului locuitorilor. 

10.2.1. Măsura 2.1: Ocrotirea imaginii satului, reglementări urbanistice 

Scopul măsurii: Stabilirea și aprobarea unor reglementări urbanistice locale prin care se contribuie 

la diminuarea procesului de construcții haotic, prin care se strică imaginea actuală a comunei 

Sândominic. Măsura vizează salvgardarea imaginii unitare a comunei, a construcțiilor tradiționale, 

arhaice.  

Descrierea măsurii: Așa cum am concluzionat în cadrul analizei situației, realizate pe baza vizitelor 

de teren, a interviurilor și forumurilor organizate cu actorii locali, printre altele, una dintre problemele 

reale cu care se confruntă comuna Sândominic se leagă de procesul prin care se nasc noi construcții 

moderne, sau se modernizează vechile clădiri de locuit, care au un efect deosebit de negativ asupra 
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imaginii comunei. Așa cum am menționat cu mai multe ocazii în cadrul prezentului document strategic, 

comuna Sândominic poate deveni un factor important al turismului din microregiunea Ciucului de Sus și 

a județului Harghita, însă prin construcțiile realizate în mod haotic, nerespectând imaginea actuală, stilul, 

forma, culoarea dominantă, după un anumit timp aceasta nu va mai fi atractivă nici pentru potențialii 

turiști, dar nici pentru o mare parte a locuitorilor comunei. Conducerea locală și locuitorii trebuie să 

ajungă la un comun acord în acest domeniu, obiectivul principal fiind de asemenea comun: 

înfrumusețarea comunei Sândominic. 

Activitățile/proiectele necesare implementării măsurii sunt: 

• Campanii de informare și conștientizare privind ocrotirea imaginii satului: Schimbarea, 

formarea mentalității populației locale cu privire la importanța și responsabilitatea fiecăruia 

în procesul de ocrotire a imaginii unitare a satului trebuie să pornească prin lansarea unor 

campanii/activități de informare și conștientizare prin care populației locale i se aduc la 

cunoștință consecințele dar și beneficiile ocrotirii imaginii/aspectului comunei. Nu putem să 

avem așteptări de la comunitatea locală în lipsa unor campanii eficiente care presupune 

implicarea specialiștilor în acest domeniu. 

• Ocrotirea și restaurarea porților secuiești: din punct de vedere al dezvoltării și promovării 

turismului, dar și din perspectiva identității locale, porțile secuiești reprezintă resurse 

endogene cu o valoare intrinsecă. Administrația publică locală, prin lansarea unor programe 

de finanțare în acest domeniu, iar societatea civilă prin valorificarea surselor existente (de ex. 

fondurile puse la dispoziție de Consiliul Județean Harghita) poate salva și valorifica aceste 

resurse existente. 

• Amenajarea și întreținerea spațiilor din fața clădirilor de locuit: o comună frumoasă 

presupune a comunitate conștientă și responsabilă. Nu se poate aștepta exclusiv de la 

administrația publică locală înfrumusețarea imaginii comunei. Fiecare gospodar trebuie să 

aibă propria sa contribuție la acest proces greu și îndelungat prin care se poate înfrumuseța 

comuna Sândominic. Și în acest caz este nevoie de informare și conștientizare, de organizarea 

unor forumuri și dezbateri locale. 

• Reabilitarea fațadelor clădirilor, în special a clădirilor care fac parte in patrimoniul 

construit al comunei. Proprietarii clădirilor de patrimoniu (case, clădiri vechi, cu importanță 
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culturală) dar nu numai, trebuie sprijiniți și motivați spre renovarea fronturilor clădirilor, 

asigurând astfel o imagine unitară a străzilor și a comunei. 

• Competiția cea mai frumoasă ogradă: activitatea vine în sprijinul activității anterioare și 

dorește să contribuie la motivarea locuitorilor în scopul răspândirii mentalității legate de 

întreținerea gospodăriilor proprii, prin promovarea, premierea bunelor practici prin 

intermediul unei competiții, care are deja tradiție în comuna Sândominic. Această activitate 

trebuie să fie susținută în viitor, competiția trebuind organizată în fiecare an. 

• Elaborarea și aprobarea plin Planul Urbanistic General al unor condiții minime ce 

trebuie respectate în realizarea construcțiilor noi și a reabilitării construcțiilor vechi. 

Aici se necesită reguli privind forma, culorile, dimensiunile clădirilor. Toate acestea trebuie 

realizate prin implicarea specialiștilor în domeniu, dar prin realizarea mai multor dezbateri 

cu comunitatea locală, iar după aprobarea acestora, Consiliul Local va avea obligația de a 

supraveghea și eventual sancționa cazurile în care nu se respectă normele aprobate. 

Iniţiatori şi organizaţii vizate: La baza implementării măsurii trebuie să stea Consiliul Local 

Sândominic, Asociaţia Umanitară Márton Áron Pro Sândominic, muzeul Márton Áron,  organizațiile 

neguvernamentale din comune, dar și acele persoane care pe parcursul anilor au luptat deosebit de mult 

pentru ocrotirea și promovarea culturii și a patrimoniului construit din Sândominic. 

Parteneri externi: printre partenerii externi pot fi enumerați Composesoratul Local, Asociația Ciucul 

de Sus, Asociația Csík Leader, Consiliul Județean Harghita, Centrul Cultural Harghita. Acești parteneri pot 

fi implicați în procesele de finanțare a activităților măsurii, dar și în oferire de consultanță de specialitate.  

Rezultate așteptate: Implementarea  măsurii va conduce la schimbarea mentalității populației locale 

cu privire la ocrotirea și înfrumusețarea imaginii comunei Sândominic, iar construcțiile ce se vor realiza 

în viitor vor respecta normele estetice toate acestea ducând la creșterea atractivității comunei și la 

creșterea numărului de turișiti și tineri care se întorc în satul natal. 

Indicatori de performanţă: Numărul campaniilor de informare și conștientizare, numărul 

persoanelor implicate în activitățile de informare, numărul porților secuiești salvate și reabilitate, 

numărul participanților la competițiile cea mai frumoasă ogradă, numărul clădirilor construite și 

reabilitate prin respectarea reglementărilor urbanistice, numărul sancțiunilor. 
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10.2.2. Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii rutiere și a  spațiilor publice 

Scopul măsurii: Măsura vizează dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere locale și a spațiilor 

publice cu scopul de a oferi un trafic sigur, ușor și echilibrat pentru fiecare categorie socială, dar comuna 

să asigure și posibilități de petrecere a timpului liber, spațiu pentru diferite manifestații culturale, 

sportive, comunitare, etc.  

Descrierea măsurii: Am putut observa, că principalele artere de circulație sunt modernizate, sarcina 

administrației locale este de a facilita circulația și pe străzile, drumurile locale, să asigure posibilități 

pentru desfășurarea traficului pietonal în condiții confortabile și de siguranță, acestea fiind condiții 

minime ale bunăstării comunității locale. În plus față de cele menționate, se necesită dezvoltarea spațiilor 

publice, comunitare, a spațiilor verzi, a posibilităților de practicare a sportului cu scopul de a sprijinii 

interacțiunile sociale și de a crește coeziunea socială în rândul populației locale, dar și pentru a oferi 

facilități de petrecere a timpului liber pentru turiștii care sosesc în Sândominic. În cadrul realizării 

măsurii, la planificarea proiectelor trebuie să se ţină cont de faptul că realizarea spațiilor publice trebuie 

să corespundă nevoilor fiecărui grup social (de la tineri la bătrâni, inclusiv grupuri defavorizate).  

Măsura necesită implementarea următoarelor activități/proiecte: 

• Modernizarea străzilor comunale: traficul în interiorul comunei necesită îmbunătățiri, fiind 

neapărată nevoie de asfaltarea drumurilor, de curățirea și modernizarea șanțurilor. Pe 

parcursul implementării activităților de modernizare a străzilor trebuie ținut cont și de 

facilitarea traficului pietonal, în acest sens măcar pe una din cele două margini ale drumurilor 

se necesită amenajarea trotuarelor pentru pietoni. 

• Transformarea, reamenajarea multifuncțională a centrului comunei: În momentul de 

față centrul comunei Sândominic nu poate fi perceput ca un spațiu amenajat pe baza unei 

concepții unitare, nu reflectă în totalitate imaginea clasică a centrului unei localități. Am 

menționat în descrierea măsurii că avem ca obiectiv și dezvoltarea spațiilor publice, astfel 

prin reamenajarea spațiului central, prin dotarea acestuia cu mobilier stradal, amenajarea 

spațiu verde, eventual o mică scenă în aer liber, această zonă ar putea deveni cu adevărat un 

spațiu comunitar, un loc de întâlnire al diferitelor grupuri sociale, un spațiu favorabil 

organizării unor evenimente comunitare.   
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• Modernizarea drumurilor forestiere și de exploatație agricolă: Și în acest domeniu 

administrația publică locală a făcut demersuri importante în precedenta perioadă de 

programare, asfaltându-se prin fonduri UE un drum de exploatație agricolă cu trafic intens, 

însă din interviurile purtate cu formatorii de opinie, cu agricultorii și reprezentanții 

Composesoratului local am aflat că trebuie realizate investiții în modernizarea drumurilor 

forestiere pentru asigurarea accesului ușor la proprietăți, având în vedere că exploatarea și 

prelucrarea lemnului și agricultura reprezintă surse importante de venit pentru familiile 

comunei Sândominic.  

• Construirea pistelor pentru bicicliști: această activitate are mai multe obiective. Primul ar 

fi dezvoltarea infrastructurii locale prin construirea pistelor de bicicliști, ce va contribui la 

creșterea atractivității comunei, la dezvoltarea posibilităților de circulație și la posibilitățile 

practicării sportului. În al doilea rând aceste piste de bicicliști ar avea un rol și în dezvoltarea 

și promovarea modului de viață sănătos, în rândul populației locale (în special în rândul 

tinerilor), iar nu în ultimul rând ar putea deveni și o resursă valorificabilă în turism, putând fi 

conectate la diferite pachete tematice ce se vor oferi potențialilor turiști.  

• Dezvoltarea spațiilor verzi: așa cum am văzut din datele analizei situației, măsura spațiilor 

verzi pe cap de locuitor este destul de redusă, în momentul de față, iar dacă scoatem spațiul 

cimitirelor din totalul spațiilor verzi, situația devine foarte nefavorabilă. Conducerea locală a 

recunoscut această problemă și în următoarea perioadă are în vizor dezvoltarea spațiilor 

verzi (în centrul comunei) și în zona Gálkút se dorește construirea unui centru de tineret, unde 

se va amenaja un mini parc, eventual o piscină în aer liber. Și această activitate vizează 

înfrumusețarea comunei, cu două obiective: 1. Creșterea nivelului de trai și a calității vieții 

locuitorilor și 2. Atragerea turiștilor în comuna Sândominic. 

• Construirea terenurilor de joacă: așa cum apare în viziunea de viitor, în obiectivele 2020 

ale comunei, Sândominic dorește să devină o comună în care se întorc tineri plecați în 

străinătate, o comună în care se îmbunătățesc indicatorii demografici. În acest sens, tinerii, 

familiile tinere necesită numeroase facilități (locuri de muncă, posibilități de petrecere a 

timpului liber, sport, cultură, etc.) printre care se  numără și construirea terenurilor de joacă 

pentru copii. Se necesită identificarea zonelor în care copii se vor putea juca în siguranță, iar 

aici trebuie construite și dotate corespunzător spațiile de joacă. 
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• Întreținerea, reabilitarea  monumentelor locale: acestea sunt importante elemente ale 

identității locale, ale trecutului acestei comunități, pe de altă parte reprezintă resurse ce pot 

fi valorificate eficient în turism.  

• Organizarea pieței locale: mulți dintre locuitorii angrenați în procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare au menționat ca o lacună lipsa unui spațiu favorabil valorificării 

produselor, lipsa unei piețe funcționale în comuna Sândominic, deși pe vremuri actuala centru 

avea funcție de piață. Această activitate susține reorganizarea pieței în comuna Sândominic, 

în actualul centru (pe parcursul reamenajării acesteia) sau într-o altă zonă favorabilă acestei 

activități.  

Inițiatori și organizații vizate: Consiliul Local Sândominic, Composesoratul Local, Organizațiile 

neguvernamentale, agenții economici din comună  

Parteneri externi: Consiliul Județean Harghita, Asociația Microregională  Ciucul de Sus,  Asociația 

Csík Leader, agenți economici din afara comunei 

Rezultate așteptate: activitățile și proiectele prezentei măsuri vor solda dezvoltarea infrastructurii 

rutiere și a spațiilor publice din comuna Sândominic. Prin realizarea acestora comuna va deveni una 

modernă, funcțională și atractivă atât pentru locuitori, dar și pentru tineri și potențialii turiști. 

Indicatori de performanță: numărul străzilor modernizate, numărul de km. al trotuarelor 

construite, numărul spațiilor verzi realizate, numărul monumentelor reabilitate, piață comunală 

construită și pusă în funcțiune, numărul terenurilor de joacă, km. piste de biciclete.  

10.2.3. Măsura 2.3: Dezvoltarea și întreținerea rețelei de apă și canalizare 

Scopul măsurii: finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare, construirea stației de epurare, 

dezvoltarea și întreținerea rețelei de apă și canalizare în scopul creșterii nivelului de trai a populației 

locale.   

Descrierea măsurii: Pe parcursul realizării analizei situației, am putut observa că în procesul de 

alimentare cu apă și construirea rețelei de canalizare s-au realizat numeroase inițiative în Sândominic, 

în momentul de față alimentarea cu apă potabilă fiind asigurată, cu un număr de 200 de racordări (200 

gospodării racordate). Și în ceea ce privește rețeaua de canalizare s-au făcut demersuri, comuna 

Sândominic fiind unul din beneficiarii unui proiect de finanțare prin intermediul căruia în termen de 2 

ani se va finaliza construcția rețelei și punerea în funcțiune a acesteia.  
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Totuși, în noua perioadă de programare administrația publică locală va avea de îndeplinit mai multe 

sarcini, în special în ceea ce privește întreținerea și extinderea rețelelor construite, pentru a atinge un 

prag cât mai ridicat în racordarea gospodăriilor la cele două rețele. 

Implementarea măsurii necesită derularea următoarelor acțiuni/proiecte: 

• Extinderea rețelei de apă potabilă: Printre obiectivele strategiei am formulat un indicator, 

conform căruia până în anul 2020, gospodăriile locale se vor racorda în procent de 90% la 

rețeaua de apă potabilă. Realizarea acestui obiectiv presupune extinderea echilibrată a rețelei, 

pentru ca un număr cât mai mare de locuitori să profite de beneficiile accesului la apa potabilă 

de bună calitate. 

• Finalizarea și punerea în funcționare a  rețelei de canalizare: Finalizarea proiectului prin 

care se realizează rețeaua de canalizare a comunei și racordarea gospodăriilor locale la rețea. 

Iarăși, în scopul atingerii procentului de 90%, se necesită extinderea rețelei de canalizare, 

până în 2020, locuitorii comunei Sândominic putând trăi în condițiile impuse de secolul XXI. 

• Construirea și punerea în funcțiune a stației de epurare: o altă activitate prevăzute în 

proiectul de finanțare menționat în descrierea măsurii și prezentat mai pe larg în cadrul 

analizei situației, este construirea și punerea în funcțiune a stației de epurare, lucrările 

trebuind să respecte termenele impuse de proiectul de finanțare. Administrația publică locală, 

după punerea în funcțiune va avea sarcina de a întreține această stație.  

Inițiatori şi organizații vizate: Consiliul Local Sândominic, ADI HARVIZ 

Parteneri externi: Consiliul Județean Harghita  

Rezultate așteptate: Implementarea activităților și proiectelor va conduce la realizarea și 

dezvoltarea rețelei de apă potabilă și canalizare, gospodăriile locale având acces la acestea. Prin 

racordarea gospodăriilor acestea vor putea trăi în condiții de igienă și sănătate publică în conformitate 

cu cerințele secolului XXI, iar existența acestor rețele va putea conduce și la dezvoltarea mediului de 

afaceri prin atragerea de capital din afara comunei sau a regiunii.  

Indicatori de performanţă: numărul gospodăriilor racordate, numărul de km. al rețelelor, raportul 

preț-calitate al serviciilor, numărul investițiilor noi apărute în Sândominic, diminuarea gradului de 

poluare a mediului, creșterea nivelului de sănătate publică în rândul localnicilor, etc. 
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10.2.4. Măsura 2.4: Dezvoltarea rețelelor de alimentare cu energie electrică și gaze 

naturale  

Scopul măsurii: Dezvoltarea, extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, 

în scopul asigurării accesului tuturor gospodăriilor locale la aceste două servicii comunitare de utilitate 

publică.   

Descrierea măsurii: La nivel microregional, dar și județean, pe baza datelor prezentate în analiza 

situației putem spune că în comuna Sândominic situația este destul de favorabilă în ceea ce privește 

existența rețelei de energie electrică și a celei de gaze naturale, în cazul primei rețele acoperirea este 

asigurată aproape în totalitate (numai 6 gospodării nu sunt racordate la rețea), iar la rețeaua de gaze 

naturale sunt racordate aproximativ 800 de gospodării. Obiectivul în cadrul acestei măsuri este 

asigurarea acoperirii în procent de 100% în cazul rețelei de energie electrică până în anul 2020, respectiv 

extinderea rețelei de gaze naturale în părțile de localitate în care în momentul de față gospodăriile nu au 

acces la acesta. O altă sarcină importantă va fi modernizarea rețelelor deja existente, în scopul asigurării 

unor servicii de calitate la un preț cât mai accesibil locuitorilor din comuna Sândominic. 

Implementarea măsurii necesită derularea următoarelor acțiuni/proiecte: 

• Extinderea și modernizarea rețelei de energie electrică: Asigurarea racordării 

gospodăriilor din zona Gardosalja la rețeaua de energie electrică în scopul atingerii gradului 

de acoperire de 100%. Întreținerea și modernizarea actualei rețele, realizarea investițiilor 

necesare în scopul asigurării unor servicii de calitate la prețuri accesibile. 

• Modernizarea sistemului de iluminat public: Modernizarea sistemului de iluminat public 

în scopul diminuării cheltuielilor de întreținere și funcționare a sistemului actual, și în scopul 

creșterii siguranței populației locale. În momentul de față, întreținerea actualei rețele de 

iluminat public necesită alocarea unor sume considerabile din bugetul local. Pentru 

diminuarea costurilor de întreținere, de consum se necesită modernizarea sistemului public 

de iluminat, prin implementarea de soluții ecologice, în spiritul eficienței energetice (există 

tehnologii prin intermediul cărora se pot economisi cca. 40% din consumul inițial de energie). 

Sumele economisite cu ajutorul modernizării sistemului de iluminat public vor putea fi 

destinate către alte domenii, cum ar fi dezvoltarea vieții culturale și comunitare din comuna 

Sândominic. 

• Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale: Extinderea rețelei 

către părțile de localitate în care în momentul de față gospodăriile nu au acces la rețeaua de 
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gaze naturale și  utilizează lemne de foc pentru încălzirea locuințelor, iar  la prepararea hranei 

mulți folosesc gaz lichefiat. Modernizarea și întreținerea rețelei actuale, în scopul asigurării 

unor servicii de calitate, având în vedere faptul că din pricina  temperaturilor reduse, și 

perioadelor îndelungate ale acestora, în comuna Sândominic consumul de energie și 

combustibil este mai ridicat decât în alte zone ale țării. 

Inițiatori şi organizații vizate: Consiliul Local Sândominic, furnizorii de energie electrică și gaze 

naturale 

Parteneri externi: Agenția de Management Energetic Consiliul Județean Harghita   

Rezultate așteptate: În urma implementării activităților și proiectului din cadrul prezentei măsuri 

în comuna Sândominic va crește gradul de acoperire a rețelelor de alimentare cu energie electrică și 

alimentare cu gaze naturale. Prin modernizarea sistemelor menționate și a sistemului de iluminat public 

se vor economisi sume importante atât de către gospodăriile locale cât și de administrația publică locală, 

nu în ultimul rând va crește atractivitatea comunei în rândul tinerilor și a investitorilor. 

Indicatori de performanță: numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu energie 

electrică, numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, numărul de km. al 

rețelelor modernizate, măsura investițiilor realizate în modernizarea sistemului de iluminat public, 

sume economisite de modernizarea sistemului public de iluminat. 

10.2.5. Măsura 2.5: Dezvoltarea rețelei Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

Scopul măsurii: Dezvoltarea rețelei tehnologiei informației și comunicațiilor în scopul asigurării 

accesului populației, a mediului de afaceri și a instituțiilor publice la internet, dezvoltarea de proiecte în 

domeniul TIC. 

Descrierea măsurii: Uniunea Europeană are printre obiective în domeniul TIC indicatori pentru anii 

următori precum: acces în bandă largă pentru toți până în anul 2013 (obiectiv nerealizat), accesul 

tuturor la viteze mult mai mari (30 Mbps sau mai mari) până în 2020, iar obiectivul pentru 2020 este ca 

cl puțin 50% din gospodării au conexiuni cu > 100 Mbps. De la aceste obiective nu poate face derogare 

nici comuna Sândominic, iar până în 2020 va trebui să realizeze investiții în dezvoltarea infrastructurii 

TIC, atât în ceea ce privește accesul la internet pe bandă largă, cât și acoperirea rețelelor de telefonie 

mobilă 3G și 4G.  

Tot de acest domeniu se leagă și dezvoltarea unor proiecte de e-guvernare, e-comerț, aplicații 

inteligente pentru turismul rural, astfel în perioada 2014-2020 atenția Consiliului Local Sândominic 
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trebuie să se orienteze și asupra acestui domeniu în lipsa căruia economia locală, turismul nu se pot 

dezvolta în condiții optime. 

Implementarea măsurii necesită derularea următoarelor acțiuni/proiecte: 

• Dezvoltarea sistemelor TIC cu capital privat: atragerea de investitori, sau lansarea unor 

afaceri cu capital local în domeniul tehnologiei informației și comunicației. Dezvoltarea 

afacerilor în domeniul TIC, asigurarea accesului populației locale (contra-cost), la rețeaua TIC. 

• Rețea de internet cu capital public: există unele zone (în general din mediul rural), unde 

din pricina așezării geografice, a structurii demografice (număr de potențiali utilizatori, etc.) 

nu este rentabilă dezvoltarea rețelei de internet din fonduri private. În aceste cazuri este 

indicat dezvoltarea rețelei de internet și asigurare conectării gospodăriilor la internet, de 

către administrația publică locală. Printre planurile cu orizontul 2020, ale administrației 

publice locale trebuie să apară și realizarea unor investiții în acest domeniu. 

• E-guvernare, TIC în educație, sănătate, cultură: realizarea unor proiecte privind 

dezvoltarea sistemelor TIC în domenii precum administrația publică locală, educație, 

sănătate, cultură, etc. 

Inițiatori şi organizații vizate: Consiliul Local Sândominic, instituțiile, organizațiile locale 

Parteneri externi: investitori din afara regiunii   

Rezultate așteptate: Măsura va avea ca rezultat asigurarea accesului la infrastructura și serviciile 

TIC, contribuind la dezvoltarea gradului de utilizare a mijloacelor Info-comunicaționale atât în rândul 

populației cât și a instituțiilor publice. 

Indicatori de performanță: numărul gospodăriilor cu acces la internet, acoperirea rețelelor 3G, 4G, 

numărul și valoarea proiectelor depuse și implementate privind dezvoltarea infrastructurii TIC în rândul 

instituțiilor și întreprinderilor locale. 
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10.3. P.3: Relansarea economiei locale, crearea unui mediu favorabil desfășurării 

activității antreprenoriale și turistice  

Valorificarea resurselor naturale și umane se realizează prin structura economiei locale.  

Funcționarea adecvată a economiei locale asigură surplusul de resurse necesare dezvoltării, totodată 

contribuie la soluționarea problemelor sociale (sărăcie, locuințe sociale, șomaj, sistem social și 

educațional deficitar din punct de vedere financiar, investiții în interesul comunității, etc.).  

Relansarea economiei locale și crearea unui mediu favorabil desfășurării activității antreprenoriale 

și turistice, este în strânsă legătură cu celelalte trei piloane ale strategiei. În cadrul activității de 

dezvoltare locală nu putem ignora calitatea resurselor umane, resursele naturale locale, situația 

infrastructurii și o serie de alte caracteristici.  

Analiza situației efectuată în comuna Sândominic ne arată că și această localitate se confruntă cu 

lipsurile caracteristice localităților din zonă: rolul dominant al agriculturii, spirit antreprenorial scăzut, 

lipsa capitalului necesar creșterii și dezvoltării, puține locuri de muncă în sectorul privat, dificultăți în 

accesarea piețelor, etc. Pe deasupra situația economică a comunei Sândominic este afectată și de alte 

aspecte specifice. Dintre aceste aspecte putem remarca în special două, și anume: 1. Închiderea minei din 

Bălan a lăsat/lasă multe familii din comună fără venituri (după terminarea pensiilor acordate) și 2. 

Agricultura care asigură condițiile de trai dispune de resurse limitate în comparație cu suprafața 

comunei.  

Având în vedere cele de mai sus, această prioritate propune intervenții la patru nivele. În vederea 

creșterii profitabilității agriculturii, propune orientarea spre o structură bazată pe resursele locale, care 

este deschisă față de inovare. Extinderea posibilităților de producție și valorificare trebuie să se refere 

nu numai la agricultură, ci la toate activitățile economice, iar creșterea viabilității societăților existente 

și stimularea înființării unor noi societăți, constituie o activitate care nu depinde de anumite sectoare. În 

final cea de a patra intervenție presupune valorificarea oportunităților oferite de turism, dezvoltarea 

serviciilor, organizare eficientă și poziționarea adecvată a comunei.  

10.3.1. Măsura 3.1: Sprijinirea structurii agrare viabile 

Scopul intervenției: Favorizarea schimbării structurii agriculturii locale, creșterea profitabilității 

sectorului   

Descrierea intervenției: Condițiile agricole ale comunei – în special în cazul terenurilor arabile sunt 

nefavorabile, atât în privința suprafeței terenurilor, cât și din punctul de vedere al structurii solului sau 

al fertilității. Condițiile geografice favorizează în special creșterea animalelor, iar pe fermele existente cu 
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1-2 capete de animale nu putem baza dezvoltarea agriculturii locale. În acest sens ar fi nevoie de ferme 

mai mari, dotate cu echipamente moderne, care asigură aprovizionarea piețelor de desfacere.  Prezenta 

strategie stimulează înființarea unei structuri agricole bazate pe ferme de mărime medie, care va permite 

valorificarea cât mai eficientă  a resurselor agricole locale (fânețe, pășuni), și care va asigura traiul sigur 

pentru mai multe zeci de familii. Totodată trebuie să  recunoaștem că desființarea fermelor mici ar duce 

la tensiuni sociale fără precedent. De aceea schimbarea structurii nu se poate realiza de la o zi la alta, 

totodată depinde în mare măsură de performanța celorlaltor sectoare economice, de locurile de muncă 

locale și din zonă, pe de altă parte va fi nevoie în continuare de prezența fermelor mici într-o anumită 

măsură (în vederea asigurării unui nivel de trai minim pentru anumite grupuri din comunitate).  

Aceste intervenții cuprind următoarele: 

• Elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate: care în concordanță cu 

potențialul agricol al comunei – luând în considerare aspectele economice, sociale și de mediu – 

stabilesc numărul și structura fermelor viabile.  

• Clarificarea titlurilor de proprietate și al situației parcelelor agricole: înființarea unei 

structuri care include ferme de mărime medie presupune clarificarea titlurilor de proprietate și 

al situației parcelelor agricole. Pe deasupra prin intermediul instrumentelor locale trebuie 

înlesnite procesele de arendare și concesionare a terenurilor.   

• Stimularea schimbării locației fermelor: stabilirea fermelor mari în afara localității, pe 

colinele din vecinătatea comunei, are o serie de avantaje. Prin amenajarea teritoriului și prin 

reglementările în domeniu, prin facilitarea accesului (drumuri de pământ) și prin alte stimulente 

trebuie sprijinită stabilirea fermelor mari în afara localității.   

• Organizarea campaniilor de informare destinate fermierilor: este nevoie de organizarea 

campaniilor de informare referitoare la producție, tendințele de pe piață, surse de finanțare. 

Aceste campanii vor contribui de asemenea la conștientizarea avantajelor oferite de o structură 

agrară mai competitivă.  

• Elaborarea planurilor de afaceri agricole: este nevoie de elaborarea planurilor de afaceri 

agricole, reglementate de legislație, care se vor referi la starea și calitatea pășunilor, valoarea 

naturală a acestora, perioada de regenerare, etc.  

Inițiatori: Asociația agricolă locală, autoritatea publică locală 

Parteneri: fermieri, tineri fermieri  
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Rezultate așteptate și indicatori: Această intervenție va contribui la crearea unui sistem al fermelor 

agricole de mărime medie, bazate pe creșterea animalelor. Această metodă de producție se adaptează 

mai bine la condițiile naturale și geografice ale comunei,  pe de altă parte contribuie și la creșterea 

profitabilității agriculturii locale.   

Surse de finanțare: surse de finanțare locale, PNDR  

10.3.2. Măsura 3.2: Extinderea posibilităților de producție și valorificare 

Scopul intervenției: extinderea posibilităților de producție și valorificare, stimularea stabilirii 

activităților de producție    

Descrierea intervenției: Această intervenție ca o activitate orizontală cuprinde întreaga structură a 

economiei locale, începând de la agricultură, industria lemnului și până la meșteșuguri. În paralel cu 

restructurarea sistemului fermelor agricole, trebuie sprijinită modernizarea tehnologiilor, cunoștințelor 

și echipamentelor necesare producției agricole, precum și extinderea posibilităților de valorificare pe 

piețele locale și externe de desfacere.  În celelalte sectoare ale economiei este nevoie deasemenea de 

preluarea bunelor practici, deatragerea surselor de finanțare și de folosirea tehnologiilor moderne, care 

vor contribui la creșterea valorii adăugate a produselor și creșterea profitabilității acestora.  

Principalele elemente ale intervenției: 

• Atragerea surselor de finanțare care sprijină producția și valorificarea: prin intermediul 

surselor de finanțare destinate companiilor din zonele rurale și fermierilor, trebuie să stimulăm 

atragerea fondurilor necesare sprijinirii producției și valoricării. 

• Stimularea transferului de cunoștințe și tehnologii: prin intermediul vizitelor de studiu în 

țară și în străinătate și prin stabilirea relațiilor de colaborare trebuie să sprijinim preluarea și 

adoptarea tehnologiilor și a bunelor practici. În agricultură trebuie stimulată introducerea unor 

noi culturi de plante (de ex. coacăze, cătină, plante medicinale, etc.), care se adaptează la 

condițiile geografice existente (de ex. pomicultură), totodată trebuie preluate bunele practici 

legate de cultivarea acestora.    

• Stimularea cooperării în producție și valorificare: achiziția comună a materiilor prime 

contribuie la obținerea prețurilor mai mici, pe de altă parte valorificarea comună asigură 

cantități mai mari și aprovizionare mai sigură atât produselor agricole, cât și produselor de altă 

natură. Piețele de desfacere ale orașelor din apropiere pot fi de asemenea mai ușor accesibile în 

urma cooperării fermierilor.     
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• Dezvoltarea infrastructurii de producție și prelucrare: sprijinirea înființării unităților de 

prelucrare a produselor agricole (carne și lapte), a camerelor frigorifice, a spațiilor de depozitare 

și ambalare, în colaborare cu composesoratul local. În industria lemnului pe lângă stimularea 

creșterii capacității de prelucrare trebuie acordată o atenție specială și reciclării deșeurilor 

rezultate, totodată preluării și adaptării bunelor practici și tehnologiilor în acest sens. 

• Înființarea unui brand local/regional: în cazul produselor agricole originea lor din zona 

montană și gradul de biodiversitate mare asigură o valoare în plus, care prin activități de 

marketing pot fi transformate în avantaje competitive. Construirea brandului  va contribui 

totodată la întărirea poziției turistice a comunei/regiunii. 

• Extinderea posibilităților de valorificare locale: include modernizarea pieței locale și 

amenajarea unei hale, organizarea târgurilor de produse locale și de produse artizanale, 

înființarea magazinului pentru valorificarea produselor locale, în colaborare cu asociațiile 

producătorilor și a producătorilor individuali.   

• Colectarea organizată și valorificarea fructelor de pădure: prin colaborarea 

composesoratului, proprietarilor de pădure și oculului silvic trebuie reglementat modul de 

colectare și valorificare a fructelor de pădure.  

• Sprijinirea meșteșugurilor populare: prelucrarea lânii, inului și lemnului, precum și celelalte 

meșteșuguri locale au atât valoare economică cât și valoare culturală, astfel este recomandată 

sprijinirea acestora.  

Inițiatori: Autoritatea publică locală, asociația fermierilor, composesorat 

Parteneri: companiile locale, meșteșugarii 

Rezultate așteptate și indicatori: prin intermediul acestei intervenții va crește eficiența 

productivității atât în sectorul agricol, cât și în alte sectoare economice. Întărirea cooperării în cadrul 

anumitor sectoare va contribui la fluidizarea transferului de cunoștințe și informații, la întărirea poziției 

pe piață a fermierilor, iar atragerea capitalului și cunoștințelor va contribui la creșterea nivelului de 

prelucrare a produselor. Lanțurile scurte de distribuție (piața locală, magazinul produselor locale) 

reprezintă metode de valorificare mult mai durabile, bazate pe nevoile locale, care sprijină de asemenea 

funcționarea economiei locale (veniturile sunt investite în zonă).    

Surse de finanțare: surse proprii de finanțare, PNDR 
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10.3.3. Măsura 3.3: Stimularea companiilor locale și facilitarea stabilirii unor noi 

companii în zonă 

Scopul intervenției: sprijinirea companiilor locale, care sunt actorii principali ai economiei, 

stimularea spiritului antreprenorial și facilitarea stabilirii unor noi companii în zonă  locale  

Descrierea intervenției: Această intervenție are efect asupra condițiilor cadru, care vor contribui la 

îmbunătățirea calității mediului de afaceri local și transformarea localității într-una care facilitează 

stabilirea unor noi companii. Mediul de afaceri înseamnă o noțiune complexă, care pe lângă condițiile de 

producție, piață, legislație și infrastructură, este influențat și de condițiile locale de funcționare (relațiile 

existente dintre autoritatea publică locală și companie, înlesnirea administrării, obținerea autorizațiilor 

pentru construcții și investiții, reglementări locale, relații antreprenoriale, etc.). Deoarece funcționarea 

cu succes a companiilor locale este mai presus de interesele individuale (dacă ne gândim la ocuparea 

forței de muncă, taxele locale, sponsorizare, etc.), strategia stipulează participarea mai activă a 

autoguvernării publice locale  în vederea sprijinirii companiilor existente și facilitării stabilirii unor noi 

companii în zonă. Un mediu local care favorizează companiile locale, facilitează și stabilirea noilor 

companiilor în zonă, ceea ce nu este o așteptare ireală ținând cont de suprafața comunei și resursele sale. 

Această intervenție cuprinde următoarele activități: 

• Sprijinirea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor: prin intermediul școlii trebuie să 

acordăm o atenție specială dezvoltării creativității și sprijinirii spiritului antreprenorial, prin 

organizarea unor cursuri vocaționale și prin prezentarea unor bune practici.    

• Sprijinirea stabilirii noilor companii prin stimulente locale: În limita posibilităților 

bugetare, respectând reglementările legale în domeniul administrației publice și principiul 

șanselor egale, ar fi indicată introducerea unor deduceri fiscale periodice  (2-3 ani) pentru 

noile companii, astfel această măsură ar contribui la întărirea companiilor.  

• Administrație publică locală care vine în sprijinirea companiilor: Autoritatea publică 

locală prin activități de organizare interne și prin simplificarea proceselor de administrare, 

trebuie să reducă povara administrativă care îngreunează activitatea companiilor. Pe 

deasupra în vederea stabilirii și menținerii unei bune colaborări între autoritățile publice 

locale și companii, este nevoie de organizarea unor consultări periodice (de ex. mese rotunde 

adresate companiilor).  
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• Stimularea sprijinirii stabilirii companiilor: mărimea ofertei de pe piața forței de muncă 

locală, accesibilitatea ușoară și condițiile bune de infrastructură, aprovizionare ușoară cu 

materii prime, sunt condiții ce pot fi atractive și companiilor externe.   În momentul de față 

comuna are nevoie de stabilirea unor companii, care necesită un număr mare de angajați 

(industria ușoară, ateliere de montare, etc.), care deși nu realizează o valoare adăugată mare, 

pot asigura ocuparea unui număr mare de persoane. Acest proces presupune și existența unui 

element  de comunicare, și anume localitatea ca mediu favorabil pentru investiții trebuie 

promovat  (publicații, materiale audiovizuale, pagină web, etc.). 

Inițiator: autoritatea publică locală 

Parteneri: companiile, școala din localitate, organizațiile de tineret 

Rezultate așteptate și indicatori: Ca urmare a acestei intervenții se va crea un mediu care 

favorizează stabilirea companiilor în comună, ca crește spriritul antreprenorial în rândul tinerilor, iar 

relațiile de colaborare între autoritatea publică locală și companii vor fi optime. Toate acestea vor aduce 

venituri mai mari pentru actorii economiei locale, venituri în plus pentru autoritatea publică locală și noi 

locuri de muncă pentru populația locală.  

Surse de finanțare: surse de finanțare locale, PNDR, POR, alte fonduri UE 

10.3.4. Măsura 3.4: Exploatarea posibilităților oferite de activitatea de turism 

Scopul intervenției: creșterea rolului turismului  în realizareaveniturilor, valorificarea durabilă a 

valorilor naturale și culturale locale prin turism   

Descrierea intervenției: Deseori așteptările față de  turism sunt prea mari, chiar dacă comuna 

dispune de o serie de resurse încă neexploatate, totuși trebuie să recunoaștem că activitatea turistică nu 

va deveni un sector economic determinent pe termen mediu. Cu toate acestea turismul poate avea un rol 

semnificativ în rotunjirea veniturilor, pe deasupra cu o organizare  adecvată poate fi cu timpul principala 

sursă de venit pentru câteva famili. În acest sens ar trebui îmbunătățită atractivitatea turistică a comunei, 

redusă sezonalitatea, crescută numărul vizitatorilor și extinsă durata medie a șederii.    

Majoritatea activităților acestei intervenții  se referă la dezvoltarea produselor turistice și la 

organizarea activității turistice în localitate. Dezvoltarea produselor presupune sistematizarea ofertelor 

turistice și a resurselor existente pe de o parte, iar pe de altă parte ținând cont de tendințele turistice 

existente presupune includerea unor elemente noi în circuitul turistic. Comuna Sândominic oferă 

condiții adecvate pentru practicarea turismului rural, turismului ecologic și turismului activ, totodată 
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are o bază solidă pentru practicarea turismului cultural și religios, astfel putem conta pe aceste 

segmente.       

Principalele componente ale intervenției sunt următoarele:  

• Inventarierea elementelor valorificabile din punct de vedere turistic: elaborarea unui 

inventar complex, care se realizează cu participarea actorilor locali și al experților externi, și care 

va inventaria în toate domaniile resursele locale (obiectele, valorile spirituale, naturale). 

• Dezvoltarea produselor turismului rural și al produselor agroturismului: presupune 

conectarea agriculturii, vieții rurale și turismului și elaborarea pachetelor de programe. 

Înființarea unităților de cazare  caracteristice turismului rural, cunoașterea activităților agricole 

și dobândirea experiențelor (vizitarea stânei, activități agricole, prelucrarea produselor 

alimentare, pomana porcului, plimbări cu căruța, cu sania, etc.). Toate acestea trebuie oferite 

turiștilor sub forma programelor de 2-3 zile.  

• Dezvoltarea produselor turismului ecologic și al produselor turismului activ: trebuie 

depuse eforturi ca localitatea să devină baza turismului ecologic și al turismului activ (prin 

prezentarea valorilor naturale, cu ajutorul materialelor audiovizuale), să devină locul de plecare 

și de sosire a traseelor care conduc la Masivul Hășmașul Mare/Nagyhagymás, Piatra 

Singuratică/Egyeskő, etc. Asta presupune reabilitarea traseelor turistice existente, amenajarea 

unor noi trasee educativeși noi trasee turistice, dotarea acestora cu semne și adăposturi, totodată 

presupune și organizarea serviciilor conexe (transport, ghid cu pregătire - biolog). Este nevoie 

de elaborarea programelor de mai multe zile, aceste programe pot include observarea animalelor 

sălbatice, organizarea cluburilor de fotografie în natură.  

• Dezvoltarea produselor turismului cultural și religios: în primul rând protejarea  moștenirii 

episcopului Márton Áron (Muzeu, conferințe, organizarea evenimentelor pentru păstrarea 

memoriei episcopului Márton Áron) și valorificarea turistică a acesteia reprezintă a activitate 

importantă, totodată recomandăm și aderarea comunei la ruta de pelerinaj Via Mariae, care 

devine din ce în ce mai populară. În privința programelor culturale este recomandată 

promovarea evenimentelor, memoriilor și monumentelor istorice sub forma produselor turistice 

și prezentarea meșteșugurilor populare tradiționale, a costumelor tradiționale și a elementelor 

tradiționale (înființarea muzeului satului, organizarea expoziției etnografice).   

• Elaborarea unui pachet turistic integrat: prin conectarea celor trei domenii de mai sus se 

pot elabora pachete  turistice și programe săptămânale, unde turistul poate alege în voie dintre 

ofertele turistice locale. 
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• Stimularea investițiilor din turism: extinderea și modernizarea infrastructurii turistice locale 

(locuri de cazare, bază eco-turistică, spații de expoziție, trasee, etc.) necesită atragerea fondurilor 

de finanțare atât la nivelul furnizorilor serviciilor turistice, cât și la nivelul autorității publice 

locale (de ex.: amenajarea pistelor pentru cicliști și a aleelor).   

• Creșterea gradului de organizare, întărirea relațiilor de cooperare între actorii locali: 

extinderea duratei medii a șederii turistice presupune elaborarea unor programe turistice de 

mai multe zile, care nu se poate realiza fără cooperarea dintre actorii din turism. În acest sens 

este nevoie de un dialog permanent, de organizarea forurilor consultative, unde pot fi excluse 

eventualele programe suprapuse (programarea evenimentelor), și unde va fi posibilă (prin 

cooperarea actorilor locali și regionali) organizarea unor programe mult mai bogate. Acțiunile 

individuale și comunicarea individuală trebuie transformate în colaborare, și realizate în formă 

sincronizată. În acest sens ar fi nevoie de înființarea unei organizații de management turistic de 

nivel regional.     

• Promovare turistică: trebuie creată o imagine turistică caracteristică, care se integrează în 

imaginea regională/imaginea Ținutului Secuiesc, și în care pot fi observate (un simbol, un slogan 

turistic) și evidențiate caracteristicile specifice (de ex. patrimoniul episcopului Márton Áron). 

Ofertele turistice locale, organizate sub formă de programe trebuie promovate atât în format 

tradițional (materiale tipărite, broșuri informative), cât și sub forma metodelor de promovare 

neconvenționale (crearea paginii web turistice al comunei/al regiunii). Creșterea circulației 

turistice trebuie sprijinită de asemenea prin participarea la târgurile de profil și prin stabilirea 

relațiilor instituționale.  

Inițiator: actorii locali din turism, proprietarii de pensiuni, autoritatea publică locală  

Parteneri: organizațiile neguvernamentale și organizațiile culturale, cultele religioase, instituțiile 

locale  

Rezultate așteptate și indicatori: mulțumită acestei intervenții prin sistemul turismului vor fi 

valorificate mai multe resurse turistice pe de o parte, iar pe de altă parte profitul va fi mult mai mare 

decât în situația actuală. Datorită relațiilor de cooperare stabilite se vor crea noi produse turistice, care 

se vor adresa mai multor categorii de turiști (cei care se interesează de turismul rural, agroturism și 

turismul ecologic, sau turiștii care sunt interesați de turismul cultural și religios), și prin intermediul 

acestor relații vor crește măsurabil și profiturile obținute din activitatea de turism (extinderea duratei 

șederii, creșterea numărului nopților  petrecute, etc.). Toate acestea vor fi sprjinite de o comunicare 
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turistică eficientă, unde comuna Sândominic figurează ca o zonă țintă identificabilă, cu caracteristici 

speciale. 

Surse de finanțare: surse proprii de finanțare, PNDR, POR 

10.4. P.4: Protecția  mediului și a elementelor sale,  conștientizarea protecției mediului 

înconjurător  

Protecția și conservarea mediului natural și antropic joacă un rol important în viața unei localități, 

astfel starea mediului afectează și influențează în mod egal pe toți locuitorii. Pe lângă faptul că asigură 

un grad de comfort, starea mediului, curățenia și apropierea de mediul natural reprezintă o atracție, care 

aduce și beneficii economice (instaurarea companiilor în zonă, sosiri de turiști, etc.) Măsurile legate de 

protecția coerenței imaginii localității și protecția patrimoniului construit, au fost cuprinse în prioritatea 

numărul doi, iar prioritatea actuală pe care vom prezenta, va include numai acele intervenții care se 

referă la rezolvarea problemelor de mediu și la programele implementate în acest sens.    

Așa cum am observat mai devreme în cadrul analizei situației localității Sândominic, din păcate pe 

lângă problemele de poluare generale caracteristice regiunii noastre (poluarea pârâurilor, lăsarea 

gunoaielor în locuri neamenajate, lipsa colectării selective a deșeurilor), întâlnim aici și o moștenire, cu 

care localitatea se confruntă de mai mulți ani și care  poate cauza un dezastru natural de proporții. 

Lacurile de decantare și haldele de steril ale fostei mine din Bălan/Balán se găsesc în apropierea 

localității  Sândominic, în părțile superioare ale cursurilor de apă, iar ecologizarea nu s-a realizat în 

totalitate, astfel scurgerea și ruperea digurilor (lacul de decantare nr. 4) poate duce la un dezastru 

natural de proporții, poluând cu metale grele izvoarele și cursurile de apă din zonă. Astfel cea mai 

importantă investiție în domeniul protecției mediului ar trebui să fie izolarea și ecologizareaacestor 

locuri și folosirea terenurilor în alte scopuri (de ex. hipodrom). Pe lângă eliminarea dezastrelor naturale 

trebuie să ținem cont și de posibilitatea utilizării acestora ca resurse exploatabile.  

Pe lângă pericolul existent, moștenit în urma activității miniere, din păcate omul zilelor noastre 

cauzează noi pericole, care duc la poluarea pădurilor, pârâurilor și câmpiilor (ape uzate, chemicale, 

deșeuri menajere, etc.), iar colectarea, depozitarea și reciclarea acestora încarcă bugetul local. De aceea 

intervențiile viitoare pe care le găsim în cadrul acestei măsuri se referă la creșterea gradului de 

conștientizare a populației și în special a tinerilor cu privire la importanța protecției mediului, prin 

organizarea activităților de curățare a zonei și prin campanii de informare.  

Tot în cadrul acestei teme intră și gestionarea eficientă a surselor de energie, care pe lângă faptul că 

asigură realizarea pe plan local a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul energiei până în 2020, nu 
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poate fi neglijat în zilele noastre în care cheltuielile legate de energie sunt din ce în ce mai ridicate. Cea 

mai ieftină energie este aceea pe care nu o folosim, totodată trebuie să utilizăm resurse de energie 

durabile, regenerabile, astfel încât să nu lăsăm moștenire generațiilor viitoare lucruri similare cu cele de 

mai sus, cauzatoare de dezastre naturale. 

10.4.1. Măsura 4.1: Eliminarea pericolului de mediu moștenit în urma activității miniere  

Scopul intervenției: Ecologizarea lacurilor de decantare și a haldelor de steril în teritoriul 

administrativ al comunei Sândominic, în vederea eliminării pericolului unui dezastru natural pe termen 

lung.  

Descrierea intervenției: Așa cum am prezentat în cadrul priorității de dezvoltare, în 

localitateaSândominic, cea mai gravă și cea mai urgentă problemă de mediu o reprezintă lacurile de 

decantare și haldele de steril cu substanțe periculoase rămase în urma activității miniere. Deoarece 

ecologizarea completă a zonei nu s-a realizat în totalitate și se face greoi, această problemă amenință ca 

o bombă temporizată. Datorită mărimii și caracteristicii acestei probleme, comuna nu poate rezolva de 

unul singur, ar fi obligația succesorului întreprinderii miniere, necesită fonduri guvernamentale, iar în 

privința viitorului localității reprezintă o activitate strategică. Din păcate ne confruntăm cu situația în 

care, locuitorii afectați de această problemă nu pot face față prin utilizarea resurselor proprii.  

Astfel în cadrul acestei măsuri vom include toate proiectele care au ca scop eliminarea pericolului, 

începând de la activități de sensibilizare, influențarea guvernării și până la realizarea lucrărilor de 

investiții și utilizarea terenurilor. Este o problemă uriașă faptul că suprafețe extinse (păduri sau pășuni) 

nu pot fi folosite din cauza acestor lacuri de decantare și halde de steril.  

Cea mai importantă investiție în momentul de față se realizează la halda cu nr. 4 din zona Várbükk, 

prin extinderea capacității drenajului pârâului în vederea evitării lacului de decantare, construcția unei 

noi porțiuni și întărirea digurilor.   

Considerăm importantă implementarea următoarelor programe, proiecte și activități în favoarea 

localității, pentru eliminarea pericolelor cauzate de  lacurile de decantare și haldele de steril: 

• Evaluarea situației actuale a lacurilor de decantare și haldelor de steril, analiza riscurilor, 

planificarea lucrărilor de intervenție: o parte a acestora este deja realizată și realizează în 

continuare de către autoritatea publică locală. Trebuie să fim pregătiți pentru argumentarea 

și realizarea investițiilor necesare în acest sens.  
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• Monitorizarea permanentă a situației lacului de decantare și a haldei de steril: este important 

să dispunem de date actuale referitoare la mărimea pericolului la care este expusă localitatea, 

astfel autoritatea publică locală trebuie să monitorizeze periodic situația existentă, până ce se 

realizează reabilitatea completă. 

• Elaborarea planului pentru prevenirea dezastrelor naturale: în cazul în care rezolvarea 

situației nu se realizează pe termen lung, trebuie să ne pregătim la protecția împotriva 

posibilelor consecințe și urmări (scurgeri, poluarea apelor, ruperea digurilor). Este important 

ca locuitorii să fie informați cu privire la pericolul real și să existe o consultare permanentă în 

vederea evitării situațiilor de panică.  

• Campanii de sensibilizare: În vederea obținerii fondurilor necesare realizării lucrărilor de 

reabilitare în unele cazuri avem nevoie și de o presiune publică. În vederea prezentării 

situației publicului larg, trebuie să invităm reprezentanții mass-mediei naționale, să 

organizăm conferințe de presă și să formulăm petiții pe care putem transmite forurilor 

decizionale.  

• Investiție în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a lacurilor de decantare și a haldelor 

de steril: Așa cum am menționat mai devreme, sursa de pericol nu a fost eliminat în totalitate 

și se desfășoară în mod îngreunat datorită lipsei surselor de finanțare, astfel avem nevoie de 

noi investiții, care însă depășesc capacitatea bugetară a administrației publice locale. Acest 

proiect de reabilitare s-ar putea realiza prin intermediul fondurilor guvernamentale sau 

europene, în cadrul unui proiect integrat.  

• Elaborarea planurilor pentru utilizarea acestor terenuri: După ce pericolele de mediu sunt 

eliminate, terenurile pot fi transformate și pot avea o nouă destinație (de ex. recreere, sport). 

Planurile pentru aceste lucrări trebuie elaborate de către administrația publică locală înainte 

de începerea lucrărilor de reabilitare, chiar în scopul facilitării atragerii fondurilor de 

finanțare.  

Inițiatori și organizații interesate: Coordonarea proiectelor se realizează de către autoritatea 

publică locală în cazul în care proiectul este implementat de o instituție națională sau de o organizație 

neguvernamentală locală.  Organizațiile neguvernamentale din zonă (de tineret, religioase, etc.) pot avea 

un rol important în organizarea acțiunilor de sensibilizare în colaborare cu organizații similare naționale 
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sau județene. Investiția intră în competența companiei responsabile pentru lichidarea întreprinderii 

miniere, Ministerului Mediului și a Schimbărilor Climatice și autorităților centrale.   

Parteneri externi: organizații neguvernamentale de protecția mediului la nivel județean și național, 

consiliul județean, agenția pentru protecția mediului, mass-media locală și națională.  

Rezultate așteptate: Eliminarea completă a pericolului cauzat de lacurile de decantare și de haldele 

de steril, până în anul 2020 (întărirea digurilor, construcția drenajelor și acoperirea rezervoarelor), și 

asigurarea surselor de finanțare pentru lucrările de întreținere pe termen lung.   

Indicatori: Ecologizarea completă a zonei Várbükk, realizarea investițiilor necesare, ameliorarea 

stării de sănătate a populației locale (eliminarea prafului). 

10.4.2. Măsura 4.2: Amenajarea albiei râului Olt și al pârâurilor din zonă, lucrări de 

curățare 

Scopul intervenției: Integrarea cursurilor de apă în structura localității și eliminarea pericolului 

inundațiilor.  

Descrierea intervenției: Pe parcursul vizitelor de teren și al interviurilor realizate cu actorii locali, 

am observat că din păcate nici comuna Sândomonic nu stă mai bine la capitolul poluarea pârâurilor decât 

celelalte localități din zonă. O problemă generală constă în introducerea ilegală a apelor uzate în pârâuri 

și în râul Olt, totodată este semnificativă cantitatea deșeurilor plutitoare, în special dealungul malurilor 

(butelii PET și deșeuri menajere). Din păcate problema poluării nu poate fi rezolvată în fiecarecaz în 

interiorul localității, deoarece în special în cazul râului Olt poluarea se produce în partea superioară a 

cursului de apă. Rezolvarea problemei poluării se poate rezolva doar printr-o cooperare eficientă.   

Pe deasupra o altă problemă considerabilă reprezintă pericolul de inundații de-a lungul râului Olt 

(datorită debitului crescut), albia acesteia trebuie lărgită iar digurile trebuie consolidate, deoarece aceste 

lucrări s-au realizat în urmă cu 50 de ani. În vederea eliminării pericolului de inundații, au fost începute 

lucrări de consolidare pe unele porțiuni însă problema nu este încă rezolvată pe toată porțiunea din zonă. 

Construirea unei structuri eficiente împotriva inundațiilor se poate realiza numai în cazul în care aceste 

lucrări de consolidare vor fi finalizate pe întreaga porțiune. Astfel ar fi indicată amenajarea integrată a 

porțiunii râului din zona Ciucul de Sus, care poate fi corelată și cu lucrările de consolidare a digurilor și 

barajelor în scopuri agricole și în vederea protecției mediului. Nivelul apelor freatice din Bazinul Ciucului 

a scăzut considerabil datorită drenajelor efectuate și lucrărilor de amenajare ale albiei, iar acest fapt 

pune în pericol existența tinovurilor naturale, care adăpostesc o serie de specii de  animale și plante 

valoroase, pe de altă parte influențează în mod negativ productivitatea terenurilor agricole. Astfel 
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amenajarea albiei râului este în interesul mai multor grupuri din societate și aduce beneficii tuturor 

localităților din Depresiunea Ciucului, totodată ar putea contribui și la realizarea unui sistem de irigații. 

Amenajarea completă a albiei râului depășește posibilitățile și competențele comunei Sândominic, însă 

amenajarea porțiunii aflate în interiorul localității constituie o problemă strategică în următoarea 

perioadă.   

În problematica amenajării și curățării albiei râurilor, programele și proiectele pot fi grupate 

în felul următor: 

• Consolidarea albiei râului Olt: acesta se poate realiza în cadrul mai multor proiecte mici, sau 

în mod integrat pe porțiunea întreagă, sau în toată Depresiunea Ciucului. Amenajarea albiei 

râului trebuie făcută concomitent cu eliminarea scurgerilor ilegale, și trebuie făcută prin metode 

ecologice astfel încât imaginea râului și ecosistemele sale să nu fie afectate. Această activitate 

intră în competența autorităților publice locale sau în competența asociațiilor acestora.    

• Amenajarea albiei pârâurilor aflate în perimetrul comunei: Dealungul pârâurilor trebuie 

consolidate malurile surpate, digurile, trebuie eliminate colmatările și scurgerile ilegale. 

Amenajarea albiei pârâurilor reprezintă un proiect în domeniul protecției mediului, astfel 

trebuie realizat astfel încât mediul natural să nu fie afectat, trebuie realizat în mod sustenabil 

încât să păstreze ecosistema existentă în zonă.  

• Amenajarea aleelor și al parcurilor de-a lungul râului: Cursurile de apă și valea Oltului 

reprezintă o resursă, care în caz ideal asigură posibilitatea activităților de recreere atât turiștilor 

cât și populației locale (relaxare, pescuit, plajă, etc.). În realitate însă vedem că malurile nu sunt 

accesibile, iar datorită deșeurilor acumulate nu sunt estetice și dăunează sănătatea. Curățarea 

râului Olt și al împrejurimii pârâurilor generează proiecte, care asigurară accesibilitatea 

cursurilor de apă, amenajarea aleelor și parcurilor, etc. Această activitate intră în competența 

autorităților publice locale, care trebuie să coopereze în acest sens cu organizațiile 

neguvernamentale și societățile din turism în vederea soluționării eficiente a problemei.   

• Curățarea cursurilor de apă: Curățarea albiilor trebuie să fie o activitate demonstrativă și de 

conștientizare și este recomandat să se realizeze prin antrenarea populației locale. Acțiunile de 

curățare organiate numai o singură dată nu rezolvă problema pentru termen lung, pentru 

rezultate concrete mentalitatea populației trebuie schimbată.  Astfel merită sprijinite toate 

proiectele inițiate de organiațiile neguvernamentale locale și județene, care au ca scop stoparea 

poluării mediului înconjurător și conștientizarea populației în acest sens.  
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Inițiatori și organizații interesate: Amenajarea integrată a porțiunii râului Olt din zona Ciuc poate 

fi realizată prin proiecte implementate de autoritățile publice locale, consiliul județean sau Ministerul 

Mediului și a Schimbărilor Climatice.  Amenajarea porțiunii locale aparține de administrația publică 

locală, iar acțiunile de curățare și de consolidare se pot realiza prin cooperarea populației locale, al 

întreprinzătorilor și composesoratelor, sub coordonarea organizațiilor neguvernamentale.   

Parteneri externi: Partener extern poate fi consiliul județean, Agenția pentru Protecția Mediului și 

organizațiile neguvernamentale de protecția mediului la nivel județean.  

Rezultate așteptate: Proiectele realizate în cadrul acestei măsuri pot fi divizate în două grupuri: în 

cazul primului grup de proiecte rezultatele așteptate înseamnă, iar în cazul celui de al doilea grup de 

proiecte rezultatele așteptate înseamnă integrarea cursurilor deapă în structura localității (curățarea și 

amenajarea, consolidarea malurilor). În cazul ambelor tipuri de proiecte trebuie să ținem cont și de 

celelalte aspecte, astfel încât să nu producă efecte contrare.   

Indicatori: Modernizarea digurilor și ale sistemelor de protecție pe porțiunea întreagă a râului Olt; 

pârâuri curate în perimetrul localității, amenajarea locurilor în scop de recreere de-a lungul cursurilor 

de apă.   

10.4.3. Măsura 4.3: Reorganizarea activității de gestionare a deșeurilor, desființarea 

gropilor de gunoi  

Scopul intervenției: Crearea sistemului de gestionare, transport și reciclare a deșeurilor. 

Descrierea intervenției: În zilele noastre cantitățile mari de deșeuri reprezintă probleme din ce în 

ce mai mari pentru localități și pe termen lung ne amenință cu dezastre naturale la nivelul întregii țări. 

Cu ocazia vizitelor de teren și pe baza propunerilor formulate, am observat că în comuna Sândominic 

poluarea spațiilor publice, a pădurilor, câmpurilor, albiilor de râuri precum și apariția gunoaielor în 

locuri neamenajate reprezintă o problemă reală. Costurile mari legate de transportul gunoaielor și lipsa 

colectării selective a deșeurilor îndeamnă pe locuitori să depoziteze gunoaiele inconștient în locuri 

neamenajate. Gospodăriile locale tradiționale nu cunoșteau conceptul de deșeu, deoarece totul era 

reciclat, astfel nu a fost conștientizat ce se întâmplă cu deșeurile care nu sunt biodegradabile. În țările 

mai dezvoltate însă observăm că deșeurile sunt considerate ca resurse, din care se pot obține o serie de 

produse utile (energie, metale, etc.), iar reciclarea lor asigură ocuparea forței de muncă.   Pe deasupra în 

loc să transporte aceste deșeuri la distanțe considerabile, încearcă să recicleze la locul lor. În vederea 

realizării unui sistem similar, trebuie instaurată cultura strictă a colectării selective și infrastructura 
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necesară gestionării deșeurilor reciclabile la locul lor. În depozitele centrale ar trebui transportate numai 

deșeurile care nu pot fi reciclabile și a căror depozitare este periculoasă. 

În cadrul acestei măsuri ar fi recomandată implementare următoarelor de proiecte: 

• Planul local de management a deșeurilor: Elaborarea unui plan de management a deșeurilor, 

conform reglementărilor legale, astfel încât deșeul să fie colectat, gestionat și transportat în mod 

corespunzător, în măsura creșterii volumului acestuia.   

• Crearea unor spații amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea lor: 

amplasarea în mai multe locații din comună a containerelor și folosirea deșeurilor care 

reprezintă sursă de energie termică în acest scop prin introducerea unor tehnologii ecologice. 

Asigurarea reciclării obiectelor din metale și sticlă. Proiectele trebuie implementate în compania 

campaniilor de sensibilizare.   

• Introducerea unor tomberoane: Tomberoanele de mici dimensiuni, care se încadrează în 

imaginea localității, trebuie transformate astfel încât să poată asigura colectarea selectivă.  

• Campanii de sensibilizare în vederea colectării selective a deșeurilor menajere și 

asigurării transportului selectiv al acestora.  

• Desființarea gropilor de gunoi actuale: desființarea grepilor de gunoi neconforme și ilegale. 

Selectarea, depozitarea și gestionarea separată a deșeurilor reciclabile și nereciclabile.  

• Eliminarea rămășițelor animalelor decedate: în lipsa unor spații de incinerare în zonă, 

eliminarea rămășițelor animalelor decedate, conform reglementărilor legale, cauzează 

fermierilor mari probleme și costuri ridicate.   Soluția ar fi realizarea sau achiziționarea unui 

incinerator mobil în colaborare cu autoritățile publice locale din microregiune.  

• Înființarea unei companii (sociale) de către autoritatea publică locală, care să asigure 

prelucrarea și reciclarea deșeurilor locale, în colaborare cu administrațiile publice locale 

din zonă. 

Comuna Sândominic este una dintre localitățile care participă la proiectul coordonat de Consiliul 

Județean Harghita, denumit Managementul integrat al deșeurilor menajere din județul Harghita. Proiectul 

este finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, 2007-2013, și va fi finalizat până la sfârșitul 

anului 2015. Conform planurilor după acest termen deșeurile din comună vor fi colectate în continuare 

în mod selectiv și vor fi transportate la rampa de gunoi din Remetea/Gyergyóremete. 
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Inițiatori și organizații interesate: Autoritatea publică locală, organizațiile neguvernamentale 

locale, composesoratul și companiile locale pot fi inițiatorii proiectului, cei din urmă se vor ocupa de 

prelucrarea și reciclarea deșeurilor iar cei din față se vor ocupa de organizarea colectării și modernizarea 

depozitării. În crearea acestui sistem ar trebui implicate și alte autorități publice locale și localitățile 

limitrofe, în vederea asigurării eficacității. 

Parteneri externi: Consiliul județean, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, companiile de 

transport și salubrizare, organizațiile neguvernamentale de protecția mediului la nivel județean.  

Rezultate așteptate: Odată cu implementarea proiectelor și programelor în cadrul acestei măsuri se 

va realiza până în anul 2020 colectarea, gestionarea și reciclarea deșeurilor menajere locale, și se va 

produce transportul și depozitarea în siguranță a deșeurilor nereciclabile. Vor fi desființate depozitele 

ilegale de gunoi în păduri, câmpii și de-a lungul cursurilor de apă.   

Indicatori: Creșterea numărului posibilităților de colectare selectivă a gunoaielor. Creșetrea 

cantității deșeurilor colectate în mod selectiv. Creșterea cantității deșeurilor reciclate în localitate. 

Creșterea ocupării forței de muncă în domeniul gestionării deșeurilor.  

10.4.4. Măsura 4.4: Creșterea gradului de eficiență energetică 

Scopul intervenției: Îmbunătățirea permanentă a situației energetice a clădirilor aflate în 

proprietate publică și a celor care îndeplinesc funcții comunitare, optimizarea utilizării lor, asigurarea 

surselor de energie durabile și eficiența iluminatului public.  

Descrierea intervenției: Clădirile aflate în proprietate publică sunt acele resurse antropice în care 

au investit generațiile trecute, astfel încât să asigure pe termen lung deservirea societății și să producă 

efecte sociale prin intermediul lor. Aceste clădiri asigură spațiul pentru instituțiile importante, care vor 

contribui la dezvoltarea comunității și creșterea nivelului de trai prin menținerea calității vieții 

spirituale. Această măsură cuprinde toate activitățile, care se referă la menținerea, întreținerea, 

dezvoltarea și extinderea spațiilor care asigură servicii educaționale, culturale și de sănătate, în vederea 

îmbunătățirii eficienței energetice a acestora. Pe deasupra aceste lucrări de reabilitare trebuie realizate 

în cadrul unor proiecte integrate, care includ dezvoltarea imobiliară, extinderea funcțiilor, maximizarea 

utilizării clădirilor. Planificarea noilor funcții trebuie să se realizeze în concordanță cu nevoile 

comunității și înseamnă lansarea unor servicii publice de care este nevoie, dar în unele cazuri este 

recomandată și valorificarea economică a unora dintre clădiri în vederea rotunjirii veniturilor 

administrației publice locale.  Putem observa că autoritățile administrației publice locale din țările Vest 

Europene gestionează resursele lor prin logica caracteristică sectorului competitiv, și pe lângă 
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asigurarea serviciilor publice, înființează și cooperative sociale.  Acestea sunt activități care de regulă nu 

intră în categoria serviciilor publice de bază, dar răspund la nevoile locuitorilor, utilizează resursele de 

bază și îndeplinesc cerințele la care nu răspunde sfera afacerială. Astfel de activități generează venituri 

pentru autoritățile administrației publice locale, din care aceasta poate să realizeze alte investiții în 

vederea creșterii eficacității. Aceste activități permit instituției să se bazeze pe mai multe piciore, 

micșorează dependența față de sursele de finanțare și asigură venituri calculabile. 

În cazul comunei Sândominic observăm că starea clădirilor publice este corespunzătoare, dar 

modernizarea continuă și reducerea costurilor de întreținere reprezintă activități permanente. În 

această măsură am inclus și modernizarea energetică a blocurilor de locuințe, care însă nu sunt clădiri 

publice totuși trebuie reabilitate. Proiectele care sunt incluse în această măsură pot fi categorizate în 

felul următor: 

• Reabilitarea internă și externă a clădirilor publice: Reabilitarea pe lângă lucrările 

generale, trebuie să contribuie și la ameliorarea caracteristicilor energetice aleclădirii (de ex.: 

izolare termică, înlocuirea ușilor și ferestrelor, moderizarea sistemului termic, modernizarea 

centralelor), totodată trebuie să aibă în vedere și criteriile impuse în cazul clădirilor 

monument și cele legate de imaginea localității. 

• Îmbunătățirea dotărilor interne din instituții și clădiri publice: lucrări de inginerie în 

construcții sau amenajarea unor spații speciale legate de această activitate.  

• Dezvoltare imobiliară, instaurarea unor noi servicii și funcții publice: În spațiile 

neutilizate instaurarea unor servicii publice necesare, cum ar fi: centru social, casă de bătrâni, 

cămin de zi, etc. Funcționarea acestor servicii se poate asigura prin intermediul organizațiilor 

neguvernamentale. Lucrările de reabilitare ar trebuie realizate prin proiecte integrate cu 

ajutorul cărora vor fi asigurate resursele umane și echipamentele necesare derulării 

serviciilor sociale. 

• Reabilitarea blocurilor de locuință: elaborarea unor planuri în vederea realizării izolării 

termice, modernizării ușilor și ferestrelor și modernizărilor energetice. Locatarii blocurilor 

nu pot permite din surse proprii astfel de lucrări, de aceea trebuie găsite mai multe surse de 

finanțare, cum ar fi: autoritatea publică locală, surse din proiecte, cota parte a locatarilor, 

companii locale, consilul județean. 

• Îmbunătățirea eficienței iluminatului public: Scimbarea becurilor și lămpilor folosite în 

iluminarea spațiilor publice cu unele cu consum redus.  
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• Proiectarea și implementarea unor investiții energetice regenerabile (hidroenergie, 

energie solară, biomasă și/sau energie eoliană). 

• Proiectarea și realizarea unor investiții în domeniul surselor de energie regenerabile 

(hidroenergie, energie solară, biomasă și/sau energie eoliană). 

Inițiatori și organizații interesate: Inițiatorul ar trebui să fie primăria locală. Finanțarea se poate 

asigura din fonduri UE, iar pentru lucrările mai mici cota parte se poate asigura și din bugetul local.  

Parteneri externi: În vederea realizării acestor lucrări pot fi atrași ca parteneri externi companii sub 

formă de parteneriat sau în calitate de sponsori. În elaborarea și gestionarea noilor funcții și servicii 

poate fi atrasă în calitate de partener asociația microregională (în cazul în care deservește interesul 

comunității) sau consiliul județean. 

Rezultate așteptate: Îmbunătățirea stării clădirilor publice, utilizarea eficientă a resurselor acestora, 

introducerea unor noi servicii sociale sau înființarea unor cooperative sociale în baza resurselor 

existente. Modernizarea iluminatului public și al eficienței acesteia.  

Indicatori: Reducerea costurilor legate de întreținere, ameliorarea stării clădirilor, utilizarea mai 

eficientă, creșterea numărului și calității serviciilor publice, reducerea cheltuielilor administrației 

publice locale.  

10.4.5. Măsura 4.5: Conștientizarea importanței protecției mediului înconjurător   

Scopul intervenției: Creșterea gradului de conștientizare a importanței protecției mediului 

înconjurător în rândul populației și în special în rândul tinerilor. 

Descrierea intervenției: Actorii locali și intelectualii din localitate consideră în mod unanim că 

populația locală nu este suficient pregătită în ceea ce privește modul de viață care respectă mediul 

înconjurător. Lăsarea gunoaielor, poluarea pârâurilor, pădurilor și câmpiilor este frecvent întâlnită și 

aceste probleme cauzează daune considerabile în principala resursă locală, în mediul înconjurător. 

Autoritatea publică locală poate să ia o serie de măsuri în vederea remedierii situației prin controale, 

interdicții și penalități, dar soluția pe termen lung ar fi schimbarea mentalității populației prin acțiuni de 

sensibilizare. Astfel avem nevoie de o serie de acțiuni de sensibilizare continue, bine gândite atât în 

rândul adulților, cât și în rândul copiilor. În cazul celor două grupuri țintă trebuie folosite metode diferite, 

dar trebuie să aplicăm metoda stimulării, descurajării și simțul rușinii. Trebuie creată o atmosferă în 

localitate, care îndeamnă pe locuitori să intre în competiție nu numai pentru înfrumusețarea locuinței 

lor sau împrejurimii acesteia, dar și al străzii sau a unei anumite zone din sat, să colecteze gunoaiele în 
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mod selectiv, să producă cât mai puține deșeuri și să se ocupe de curățarea spețiilor publice, a pârâurilor 

și pădurilor. O altă activitate de conștientizare este gestionarea eficientă a resurselor energetice. 

Regiunea noastră nu este bogată în astfel de resurse, oamenii trebuie să trăiască din venituri mici, de 

aceea este importantă ca să cunoască posibilitățile de reducere a consumului și să cunoască de asemenea 

sursele de energie regenerabile (de ex. obținerea apei calde menajere). 

Această măsură cuprinde proiectele realizate de organizațiile neguvernemantele și de 

instituțiile de învățământ: 

• Organizarea sistematică a activităților de curățare a albiei pârâurilor: aceste acțiuni 

trebuie legate cu campaniile de sensibilizare. 

• Colectarea gunoaielor: implicarea tinerilor în acțiunile de curățare a spațiilor publice, invitarea 

unei personalități de seamă la acțiune și premierea elevilor sârguincioase.  

• Concursuri pentru obținerea titlului: cea mai curată și aranjată stradă, sau zonă din sat, etc. 

Învierea spiritului competitivității și recunoașterea meritelor prin premiere.  

• Campanii de promovare a colectării selective: în momentul de față majoritatea locuitorilor 

consideră că colectarea selectivă a gunoaielor este inutilă, de aceea trebuie demonstrat că 

activitatea de colectare selectivă are un scop anume, deoarece pot fi realizate produse utile în 

urma reciclării.   

• Reciclarea: lansarea unor proiecte pentru aflarea ideilor în domeniul reciclării deșeurilor locale, 

culegerea bunelor practici în domeniul reciclării  și prezentare acestora, etc.   

• Surse de energie regenerabile și promovarea gestionării energetice eficiente: organizarea 

unor expoziții și prezentări legate de tehnologiile moderne care pot fi folosite în gospodării 

(utilizarea energiei solare, geotermale, sisteme de încălzire, materiale izolatoare, etc.) și 

posibilitatea încercării acestora. 

• Tehnici pentru reducerea consumului energetic în gospodării: prin intermediul asistenților 

sociali care vizitează familiile aflate în dificultate, se pot transmite tehnicile simple pentru 

reducerea consumului energetic, care pot contribui la reducerea costurilor fără efectuarea 

investițiilor de amploare.   

În această temă pot fi formulate mai multe idei de proiecte și programe interesante și astfel cele de 

mai sus pot fi completate. Realizarea acestor idei depinde de creativitatea organizațiilor 

neguvernamentale de tineret și activitatea instituțiilor de învățământ. Este important ca transferul de 
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cunoștințe să se realizeze prin activități practice, pe principiul „learning by doing”. Ar fi indicat ca 

administrația publică locală în limita posibilităților asigurate de legislație să lanseze un program prin 

care să sprijine cele mai bune inițiative. 

Inițiatori și organizații interesate: organizații neguvernamentale de tineret, instituții de 

învățământ, asociații religioase și de tineret cu sprijinul administrației publice locale.   

Parteneri externi: Agenția de Management Energetic a Consiliului Județean harghita, Asociația ’Zöld 

Székely’, Fundația pentru Parteneriat, Caritas, întreprinzătorii locali. 

Rezultate așteptate: Creșterea gradului de conștientizare a importanței protecției mediului în 

rândul populației locale și în rândul tinerilor, care poate fi măsurat și prin viața de zi cu zi prin 

înfrumusețarea gospodăriilor și a spațiilor publice, prin colecatrea selectivă a gunoaielor și prin 

reducerea cheltuiellilor legate de consumul energetic. 

Indicatori: spații publice curate, cantitatea gunoaielor colectate în mod selectiv, numărul 

campaniilor de sensibilizare.   
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11. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Majoritatea organizațiilor internaționale, cum ar fi Banca Mondială, UNICEF, UNFPA, etc. prin 

metodologia lor unifică fazele de monitorizare, evaluare și feed back sub titlul de monitorizare și 

evaluare. Situație justificată de faptul că planul de acțiune al oricărei strategii de dezvoltare, programele 

și proiectele includ un capitol referitor la modul în care acesta va fi monitorizat și evaluat. Și în cazul 

strategiei de dezvoltare a comunei Sândominic pe perioada 2014-2020 trebuie stabilită metodologia de 

evaluare și monitorizare, procedurile și mecanismele care vor fi utilizate.  

11.1. Activități de monitorizare 

Monitorizarea este o activitate continuă prin care se urmărește procesul de implementare a strategiei, 

activitatea concentrându-se pe proces și nu pe rezultatele acțiunii. Implementarea strategiei necesită 

participarea tuturor actorilor sociali (instituții, organizații, comunități, grupuri sociale, indivizi, etc.) care 

au deseori motivații diferite, interese convergente sau divergente și priorități proprii. Însă ei trebuie 

angrenați în implementarea strategiei și activitățile lor trebuie monitorizate permanent în vederea 

coordinării. În acest sens, se necesită ca la nivelul Consiliului Local să fie desemnat un grup de E&M 

(evaluare și monitorizare) care va întocmi rapoarte periodice de monitorizare (la fiecare 6 luni) care vor 

fi pe de o parte un bun suport pentru conducerea locală, iar pe de altă parte va avea rolul de 

conștientizare și interiorizare a obiectivelor urmărite la nivelul actorilor individuali și colectivi. Astfel 

grupul E&M va organiza la fiecare șase luni întâlniri, dezbateri, sesiuni de informare a actorilor sociali, 

iar după aceste întâlniri se vor întocmi rapoartele de monitorizare. Această sarcină poate fi îndeplinită 

de către Grupul de Coordonare Strategică înființată în perioada de planificare.  

În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ar fi indicat să se aprobe și un plan 

de acțiune pentru anul în curs, planul de acțiune fiind realizat pe baza priorităților, obiectivelor și 

măsurilor de dezvoltare cuprinse în strategia de dezvoltare a comunei Sândominic, pe perioada 2014-

2020, și a termenelor prevăzute de aceasta. 

Planul de acțiune anual ar putea fi dezbătut cu două ocazii la dezbaterile publice organizate de grupul 

de E&M, astfel fiecare actor implicat ar fi la curent cu gradul de realizare a strategiei de dezvoltare, și se 

pot formula anumite corecții în cazul în care lucrurile nu decurg conform celor planificate anterior. 

11.2. Evaluarea 

Evaluarea este o activitate periodică de analiză a relevanței unei strategii, a eficienței și impactului 

acesteia față de obiectivele, măsurile stabilite. Activitatea de evaluare poate conduce la modificări ale 

strategiei din motivul că aceasta se concentrează pe eficiența globală al acesteia.  



 

126 
 

Activitatea de evaluare va fi sarcina echipei de E&M, care prin colaborare cu membrii Consiliului 

Local, al Primarului vor desfășura cu 4 ocazii sesiuni de evaluare a strategiei, după cum urmează: 

• Evaluarea baseline, la începutul implementării strategiei, trimestrul 1 al anului 2015, în care 

actorii implicați se vor familiariza cu prioritățile și obiectivele strategice. Prima sesiune de 

evaluare necesită desemnarea grupului de E&M din partea aparatului propriu al consiliului 

local.  

• Evaluare intermediară, în semestrul 2 al anului 2016. 

• Evaluare finală – ultimul semestru al anului 2020 

• Evaluare de impact – semestrul 2 al anului 2021 

În cazul în care pe parcursul activității de evaluare intermediară se constată grave abateri de la 

situația, direcția inițială trasată de strategia de dezvoltare se necesită replanificarea obiectivelor 

strategice și a măsurilor de dezvoltare (prin implicarea specialiștilor) , în scopul ca viziunea de viitor și 

prioritățile să fie îndeplinite.  

Fiecare etapă de evaluare va necesita întocmirea unui raport de evaluare și prezentarea acestuia în 

cadrul unor forumuri organizate cu actorii locali (antreprenori, instituții, ong-uri, agricultori, indivizi, 

etc.) 
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12. CATALOGUL SURSELOR DE FINANȚARE 

Odată cu lărgirea orizontului politicilor de dezvoltare s-a lărgit și cercul posibilităților de finanțare. 

În zilele noastre în procesul de dezvoltare locală o atenție sporită li se acordă programelor de finanțare 

ale Uniunii Europene. Proiectele și activitățile cuprinse în cadrul măsurilor de intervenție ale prezentei 

strategii de asemenea depășesc capacitatea financiară al factorilor locali și fac necesară atragerea 

resurselor externe.  

Catalogul surselor de finanțare, ca un instrument care sprijină implementarea, rezumă posibilitățile 

de finanțare la nivelul măsurilor, respectiv la nivelul proiectelor/submăsurilor. 

Trebuie menționat faptul că, catalogul necesită revizuire și actualizare periodică, deoarece în 

momentul planificării strategice majoritatea elementelor ale politicii de finanțare a perioadei 2014-2020 

sunt încă necunoscute, sau se cunosc doar parțial
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Măsura Activități/Proiecte/submăsuri Surse de finanțare posibile 

Măsura 1.1 Clădirea comunității 

locale și protejarea 

patrimoniului cultural local  

• Organizarea activităților comunitare, sprijinirea 

acestora 

• Organizarea programelor de clacă, concursuri între 

vecinătăți 

• Înființarea spațiilor comunitare 

• Sprijinirea evenimentelor și programelor culturale 

• Elaborarea inventarului valorilor culturale 

• Dezvoltarea spațiilor și suprafețelor culturale 

 

• LEADER 

• Programe Guvernamentale  

• Programul de Cooperare Transnațională 

„Dunărea” 

• Granturi Norvegiene 

• Administrația Fondului Cultural Național 

• Cererile de proiecte ale Consiliului Județean 
Harghita 

• AFCN 

• NKA 

 

Măsura 1.2 Dezvoltarea și 

extinderea serviciilor oferite de 

autoritățile publice locale 

 

 

 

• Organizarea forurilor și zilelor de informare adresate 

locuitorilor 

• Mass-media locală și comunicarea 

• Clarificarea titlurilor de proprietate 

• Achiziționare terenuri în domeniul public:  

• Sprijinirea talentelor locale 

• Programul intitulat  ’Itthon, Csíkszentdomokoson’ 

• Înființarea relațiilor de colaborare internaționale, 

stabilirea relațiilor de înfrățire 

• Sistemul de finanțare a proiectelor în cadrul autorității 

publice locale 

• Programul Operațional Capacitate 

Administrativă - - Obiectiv specific 1.2 - 

Dezvoltarea și implementarea de politici și 

instrumente moderne de management al 

resurselor umane 

• Programul Operațiional Capital Uman 2014-

2020  

• POR – AP 10.1 Îmbunătățirea cadastrală şi a 

înregistrării proprietăților în zonele rurale 

din România 

• Europe for Citizens program 2014-2020 

• LEADER 
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Măsura 1.3 Dezvoltarea 

serviciilor sociale și de sănătate 

• Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate 

• Asigurarea gărzii de serviciu la sfârșit de săptămână 

• Organizarea campaniilor de informare 

• Dezvoltarea resurselor umane în domeniul sănătății 

• Crearea infrastructurii pentru activități sportive și 

sprijinirea acestor ativități 

• Înființarea rețelei serviciului comunal 

• Înființarea bucătăriei sociale 

• Înființarea centrului de zi 

 

• PNDR - M7 Servicii de bază şi 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• POR AP 8 – Infrastructură sanitară și 

socială 

• LEADER 

• Granturi SEE 

Măsura 1.4 Dezvoltarea educației 

de calitate 

• Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale 

• Perfecționarea personalului din sistemul educațional 

• Dezvoltarea relațiilor de colaborare între instituțiile de 

învățământ 

• Programe și activități în vederea stimulării creativității 

• Organizarea unor programe destinate întăririi relației 

dintre părinți-elevi 

• Programe de educare a populației 

• POR AP 10 – Infrastructura educațională 

• PNDR - M7 Servicii de bază şi reînnoirea 

satelor în zonele rurale 

• LEADER 

Măsura 1.5 Sprijinirea integrării 

sociale 

• Integrarea în școală 

• Campanii de planificare familială conștientă 

• POR AP 9 – Comunități marginalizate 
(CLLD) 

• POCU AP3 – Locuri de muncă pentru toți 
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• Ocuparea forței de muncă de etnie rromă 

• Organizarea patrulei civile 

• Sprijinirea integrării culturale 

• Observator din partea minorității 

• POCU AP2- Îmbunătățirea situației 
tinerilor din categoria NEETs 

• Granturi SEE 
• POCU AP 4 ‐ Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei 

Măsura 2.1 Ocrotirea imaginii 

satului, reglementări urbanistice 

• Campanii de informare și conștientizare privind 

ocrotirea imaginii satului 

• Ocrotirea și restaurarea porților secuiești 

• Amenajarea și întreținerea spațiilor din fața clădirilor 

de locuit 

• Reabilitarea fațadelor clădirilor, în special a clădirilor 

care fac parte in patrimoniul construit al comunei 

• Competiția cea mai frumoasă ogradă 

• Elaborarea și aprobarea plin Planul Urbanistic General 

al unor condiții minime ce trebuie respectate în 

realizarea construcțiilor noi și a reabilitării 

construcțiilor vechi 

• PNDR- măsura 7- Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• POR AP 5.1. Conservarea, protecția, 

promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural 

• Grant Norvegian 

• Sponsorizări 

• Programe de finanțare ale Consiliului 
Județen Harghita 

Măsura 2.2 Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere și a  

spațiilor publice 

 

• Modernizarea străzilor comunale 

• Transformarea, reamenajarea multifuncțională a 

centrului comunei 

• Modernizarea drumurilor forestiere și de exploatație 

agricolă 

• PNDR- măsura 7- Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• Programe Guvernamentale (de ex.: 

PNDL) 

• Grant Norvegian 
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• Construirea pistelor pentru bicicliști 

• Dezvoltarea spațiilor verzi 

• Construirea terenurilor de joacă 

• Întreținerea, reabilitarea  monumentelor locale 

• Organizarea pieței locale 

 

Măsura 2.3 Dezvoltarea și 

întreținerea rețelei de apă și 

canalizare 

 

• Extinderea rețelei de apă potabilă 

• Finalizarea și punerea în funcționare a rețelei de 

canalizare 

• Construirea și punerea în funcțiune a stației de epurare 

• PNDR- măsura 7- Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• POIM -Axa prioritară 4: Protecţia mediului 

şi promovarea utilizării eficiente a 

resurselor 

• LEADER 

• Programe Guvernamentale 

Măsura 2.4 Dezvoltarea rețelelor 

de alimentare cu energie 

electrică și gaze naturale 

• Extinderea și modernizarea rețelei de energie electrică 

• Modernizarea sistemului de iluminat public 

• Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu 

gaze naturale 

• PNDR- măsura 7- Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• Programe Guvernamentale 

Măsura 2.5 Dezvoltarea rețelei 

Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor 

• Dezvoltarea sistemelor TIC cu capital privat 

• Rețea de internet cu capital public 

• E-guvernare, TIC în educație, sănătate, cultură 

• PNDR- măsura 7- Servicii de bază și 

reînnoirea satelor în zonele rurale 

• Programe Guvernamentale 

• Leader 
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Măsura 3.1.: Sprijinirea structurii 

agrare viabile 

 

• Elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de 

fezabilitate 

• Clarificarea titlurilor de proprietate și al situației 

parcelelor agricole 

• Stimularea schimbării locației fermelor 

• Organizarea campaniilor de informare destinate 

fermierilor 

• Elaborarea planurilor de afaceri agricole 

• PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

• PNDR – măsura 1 și măsura 2 privind 

activități de informare și consultanță 

• PNDR – măsura 16 – privind activitățile de 

cooperare 

• LEADER 

Măsura 3.2.: Extinderea 

posibilităților de producție și 

valorificare 

 

• Atragerea surselor de finanțare care sprijină producția 

și valorificarea 

• Stimularea transferului de cunoștințe și tehnologii 

• Stimularea cooperării în producție și valorificare 

• Dezvoltarea infrastructurii de producție și prelucrare 

• Înființarea unui brand local/regional 

• Extinderea posibilităților de valorificare locale 

• Colectarea organizată și valorificarea fructelor de 

pădure 

• Sprijinirea meșteșugurilor populare 

 

• PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

• PNDR – măsura 1 și măsura 2 privind 

activități de informare și consultanță 

• PNDR – măsura 16 – privind activitățile de 

cooperare 

• PNDR – măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de 

producători 

• PNDR – măsura 11 – Agricultură ecologică 

• LEADER 

Măsura 3.3.: Stimularea 

companiilor locale și facilitarea 
• Sprijinirea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor • PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor 

și a întreprinderilor 
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stabilirii unor noi companii în 

zonă 

 

• Sprijinirea stabilirii noilor companii prin stimulente 

locale 

• Administrație publică locală care vine în sprijinirea 

companiilor 

• Stimularea sprijinirii stabilirii companiilor 

• PNDR – măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de 

producători 

• LEADER 

• Programe Guvernamentale (de ex.: START, 

SRL-D, etc.) 

Măsura 3.4.: Exploatarea 

posibilităților oferite de 

activitatea de turism 

 

• Inventarierea elementelor valorificabile din punct de 

vedere turistic 

• Dezvoltarea produselor turismului rural și al 

produselor agroturismului 

• Dezvoltarea produselor turismului ecologic și al 

produselor turismului activ 

• Dezvoltarea produselor turismului cultural și religios 

• Elaborarea unui pachet turistic integrat 

• Stimularea investițiilor din turism 

• Creșterea gradului de organizare, întărirea relațiilor de 

cooperare între actorii locali 

• Promovare turistică 

• PNDR- măsura 1- Transferul de cunoştinţe 

şi acţiuni de informare 

• PNDR – măsura 16 – privind activitățile de 

cooperare 

• PNDR- măsura 6- Dezvoltarea exploatațiilor 

și a întreprinderilor 

• POR AP 5.1. Conservarea, protecția, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 

natural şi cultural 

• LEADER 

Măsura 4.1.: Eliminarea 

pericolului de mediu moștenit în 

urma activității miniere 

• Evaluarea situației actuale a lacurilor de decantare și 

haldelor de steril, analiza riscurilor, planificarea 

lucrărilor de intervenție 

• POIM - Axa prioritarã 5: Protejarea şi 

conservarea biodiversităţii, decontaminarea 

solurilor poluate istoric şi monitorizarea 

calităţii aerului 

• Programe Guvernamentale (Fond de mediu) 
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• Monitorizarea permanentă a situației lacului de 

decantare și a haldei de steril 

• Elaborarea planului pentru prevenirea dezastrelor 

naturale 

• Campanii de sensibilizare 

• Investiție în vederea realizării lucrărilor de reabilitare 

a lacurilor de decantare și a haldelor de steril 

• Elaborarea planurilor pentru utilizarea acestor 

terenuri 
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Măsura 4.2. Amenajarea 

albiei râului Olt și al 

pârâurilor din zonă, 

lucrări de curățare 

 

• Consolidarea albiei râului Olt 

• Amenajarea albiei pârâurilor aflate în perimetrul 

comunei 

• Amenajarea aleelor și al parcurilor de-a lungul râului 

• Curățarea cursurilor de apă 

 

 

• POIM- Axa prioritarã 4: Protecţia 

mediului şi promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

• Programe Guvernamentale (Fond de 

mediu) 

• LEADER 

Măsura 4.3. Reorganizarea 

activității de gestionare a 

deșeurilor, desființarea 

gropilor de gunoi  

 

 

• Planul local de management a deșeurilor 

• Crearea unor spații amenajate pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor și reciclarea lor 

• Introducerea unor tomberoane 

• Campanii de sensibilizare  

• Desființarea gropilor de gunoi actuale 

• Eliminarea rămășițelor animalelor decedate 

• Înființarea unei companii (sociale) de către autoritatea 

publică locală, care să asigure prelucrarea și reciclarea 

deșeurilor locale, în colaborare cu administrațiile 

publice locale din zonă. 

• POS MEDIU – Axa Prioritară 2 - 

Dezvoltarea sistemelor de management 

integrat al deseurilor si reabilitarea 

siturilor contaminate istoric 

• POIM- Axa prioritarã 4: Protecţia 

mediului şi promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 
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Măsura 4.4. Creșterea gradului 

de eficiență energetică 

 

• Reabilitarea internă și externă a clădirilor publice 

• Îmbunătățirea dotărilor interne din instituții și clădiri 

publice 

• Dezvoltare imobiliară, instaurarea unor noi servicii și 

funcții publice 

• Reabilitarea blocurilor de locuință 

• Îmbunătățirea eficienței iluminatului public 

• Proiectarea și implementarea unor investiții 

energetice regenerabil 

• Proiectarea și realizarea unor investiții în domeniul 

surselor de energie regenerabile  

• POR AP 3 – Eficiență energetică în clădiri 

publice 

• Axa prioritarã 7: Energie curată şi 

eficienţă energetică 

 

• Programe Guvernamentale 
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Măsura 4.5. Conștientizarea 

importanței protecției mediului 

înconjurător   

• Organizarea sistematică a activităților de curățare a 

albiei pârâurilor 

• Colectarea gunoaielor 

• Concursuri pentru obținerea titlului: cea mai curată și 

aranjată stradă, sau zonă din sat 

• Campanii de promovare a colectării selective 

• Reciclarea: lansarea unor proiecte pentru aflarea 

ideilor în domeniul reciclării deșeurilor locale, 

culegerea bunelor practici în domeniul reciclării  

• Surse de energie regenerabile și promovarea 

gestionării energetice eficiente 

• Tehnici pentru reducerea consumului energetic în 

gospodării: 

 

• POIM- Axa prioritarã 4: Protecţia mediului 

şi promovarea utilizării eficiente a 

resurselor 

 

• Surse proprii 

• Sponsorizări 
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13. PORTOFOLIU DE PROIECTE 

 

Titlul proiectului Realizarea inventarului obiectelor  de valoare culturală 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 

vieţii culturale, 
dezvoltarea 
turismului  

Beneficiari  Organizații nonguvernamentale 
locale, ocrotitorii tradițiilor 

Prioritatea P1 Măsura 1.1 

Scopul proiectului Iniţierea unui proces de muncă la nivel comunal, în urma căruia se vor 
inventaria obiectele de valoare culturală, care se găsesc în gospodării 
(obiecte, unelte etnografice)  

Justificare Deşi comuna dispune de o colecţie bogată, în ultimele decenii multe 

obiecte etnografice de valoare au ajuns pe mâinile comercianţilor 

incompetenţi, sau au ajuns victime ale degradării. Persoane locale 

însufleţite au încercat să salveze o parte din valori (casă etnografică, 

muzeu-şură), însă se presupune, că în gospodăriile, casele oamenilor se 

mai găsesc multe obiecte etnografice, a căror valoare (spirituală) nu 

este cunoscută de către proprietari. Ca prim pas al procesului de 

salvare a valorilor, este nevoie de realizarea unui inventar cuprinzător.    

Activităţi - includerea  organizaţiilor locale în proiect (ocrotitori ai 
tradițiilor, căminul cultural etc.)  

- asigurarea specialiştilor (etnograf/antropolog 
cultural/muzeolog) 

- informarea populaţiei, atitudine de sprijinire a campaniei de 
comunicare din partea populaţiei 

- pregătirea formularelor necesare, a materialelor de 
documentare 

- organizarea de cursuri pentru cei ce vor lucra pe teren 
- realizarea studiului şi documentarea obiectelor 
- organizarea unei expoziţii ocazionale din obiectele 

documentate 
Durata Începând din anul 2016, cu o implementare cu o durată de doi ani 

Resurse necesare Resurse financiare, participarea specialiştilor în proiect, atitudine de 
sprijin a populaţiei  

Rezultate, indicatori Proiectul oferă o imagine actuală despre obiectele cu valoare culturală, 

care se găsesc în gospodăriile oamenilor. În acelaşi timp proiectul 

contribuie la procesul prin care populaţia conştientizează valoarea 
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obiectelor, activezează populaţia în munca de salvare a valorilor. Cu 

timpul aceste obiecte vor contribui la întărirea identităţii locale, la 

creşterea atractivităţii comunei, fie ca părţi ale colecţiei etnografice, fie 

în altă formă de prezentare.   

Buget estimat aproximativ 
20.000-30.000 
de lei 

Sursă de 
finanţare 

Surse proprii, sprijin din partea 
guvernelor maghiare şi române 

Posibili parteneri Muzeul Secuiesc al Ciucului,  Direcţia Judeţeană de Cultură, Centrul 

Cultural Judeţean,organizaţii nonguvernamentale locale, Asociaţia 
Microregională Felcsík  

Titlul proiectului Programul Acasă la Sâdominic 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 
comunităţii 

Beneficiari Locuitorii tineri ai comunei 
Sândominic 

Prioritatea P1 Măsura 1.1 

Scopul proiectului Stoparea migraţiei tinerilor, sprijinirea rămânerii acasă prin stimulente 

locale 

Justificare Migraţia, plecarea tinerilor din comună reprezintă o problemă atât de 

complexă, încât consecinţele pe termen lung se arată nu numai în domeniul 

demografic. Plecările periodice au şi ele beneficiile lor (cunoştinţe, capital, 

relaţii etc.), însă tinerii trebuie sprijiniţi la reîntoarcere, iar cei de acasă în 

rămânerea acasă. Desigur că resursele administraţiei locale sunt limitate, ar 

fi nevoie de locuri de muncă, de servicii de calitate, şi de un şir întreg de alte 

condiţii, pentru ca Sândominic să reprezinte un loc atractiv pentru tineri, 

totuşi efectul contribuţiei administraţiei locale ar putea reprezenta mai 

mult decât un gest.       

Activităţi Elementele proiectului:  
- scutiri de la impozit pentru familiile tinere (teren, auto, clădire 

etc.) 
- achiziţionarea de terenuri din partea administraţiei locale  
- asigurarea serviciilor utilitare şi oferirea lor pentru tineri 
- realizarea planurilor de construcţie şi oferirea lor tinerilor 
- elaborarea sistemului de atribuire 
- sprijin continuu în rezolvarea problemelor administrative 
- sprijinirea funcţionării asociaţiei de tineret 
- prezentarea drept exemplu bun a tinerilor locali de succes 
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Durata permanentă, 2015-2020 

Resurse necesare Resurse financiare, terenuri intravilane libere, adecvate pentru 
construcţie, pe care administraţia locală le poate cumpăra şi oferi tinerilor 

Rezultate, 
indicatori 

Una dintre cele mai importante rezultate ale proiectului va putea fi măsurat 

prin numărul tinerilor şi familiilor tinere care rămân acasă/care se reîntorc 

în comună. Va încetini procesul de îmbătrânire a populaţiei, va reînvia viaţa 

comunitară, va creşte media populaţiei active din punct de vedere economic  

Buget estimat Necesită o 
calculare 
cuprinzătoare 

Sursă de 
finanţare 

Resurse proprii 

Posibili parteneri Organizaţia locală de tineret, Biserica, organizaţii civile 

Titlul proiectului Stabilirea unui sistem de asistență comunitară 

Domeniu societate Beneficiar comuna Sandominic/ ONG local 

Prioritatea Strategică P1 Măsura 1.3 

Obiectivul proiectului  Înființarea și funcționarea unui sistem de asistență comunitară la nivel 
de comună care ar avea roluri multiple.  

Justificare Acest sistem ar avea o importanță din punct de vedere logistic 
(aprovizionare bunuri, medicamente, transportul persoanelor cu 
dizabilități motorice, comunicare între diferite părți componente ale 
localității, etc.) și social (împiedicarea marginalizării sociale a 
persoanelor în vârstă, a bolnavilor și persoanelor cu handicap, 
rezolvarea problemelor administrative).   

Proiectul se justifică prin următoarele argumente: 

- Structura spațială a localității, distanțe mari și accesibilitate 
greoaie în anumite părți ale localității 

- Tendințe demografice nefavorabile, exigență în creștere față de 
serviciile sociale 

- Pericolul de marginalizarea a anumitelor grupuri sociale 
- Facilitarea unei comunicări eficiente între APL Sandominic și 

anumite grupuri sociale 
Activități - Cartografierea problemelor sociale, logistice și administrative 

care necesită rezolvare 
- Identificarea grupurilor sociale  
- Elaborarea unui plan de activitate prin implicarea 

beneficiarilor 
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- Crearea unui post pentru asistentul comunitar sau conectarea 
la sistemul de asistență comunitară Caritas 

- Organizare concurs pentru ocuparea postului 
- Identificarea asistentului comunitar 
- Achiziționarea unui autoutilitara 
- Amenajarea unui punct/birou de lucru la nivel local 

Durata Începând din anul 2017 

Resurse necesare Surse financiare, competențe de specialitate pentru identificarea 

nevoilor, un asistent competent și devotat,  

Rezultate/indicatori  - Nr. persoane/familii/grupuri sociale deservite prin sistem 

- Nr. și tipul de activități desfășurate 

- Fonduri alocate anual 

Buget estimativ Necesită un 

deviz financiar 

Surse de 

finanțare 

Surse din partea APL Subcetate 
LEADER 
Consiliul Județean Harghita 
Agenți Economici prin 
programe de responsabilitate 

Potențiali parteneri Fundația Caritas, ONG-uri, Consiliul Județean Harghita 

Titlul proiectului Sistem de finanțare pentru ONG-uri locale 

Domeniu Economie, 

Societate, Mediu, 

Cultură 

Beneficiar Consiliul Local Subcetate 

Prioritatea Strategică P1 Măsura 1.3 

Obiectivul proiectului  Înființarea unui sistem de finanțare pentru ONG-uri locale la nivelul 

comunei 

Justificare La nivelul comunei, anumite sarcini sociale și comunitare pot fi 

îndeplinite mai rapid și mai eficient de către ONG-uri locale. Activitățile 

asociațiilor locale ar putea fi sprijinite printr-un sistem local de 

finanțare conform prevederilor legale. Un proiect care ar viza crearea 

unui astfel de cadru ar putea contribui la stimularea societății civile.  

Activități Acitivitățile proiectului vizează următoarele: 
- Elaborarea și aprobarea unui buget local care cuprinde 

sumele acordate finanțării  
- Elaborare reguli/ghiduri de accesare a fondurilor 
- Elaborarea criteriilor de participare și de selecție 
- Definirea criteriilor de vizibilitate 
- Publicarea anunțului de participare 
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- înființarea unui sistem de evaluare a proiectelor/evaluarea 
proiectelor 

- Controlul activităților întreprinse în proiecte, decontarea 
cheltuielilor 

Durata Anual, începând cu anul 2017 cu  1 sau 2 sesiuni 

Anterior lansării proiectului trebuie organizate consultări cu privire 

la necesitățile locale în anumite domenii (sport, tineret, viața 

comunitară și culturală, activități de promovare, etc.)  

Resurse necesare Resurse financiare, resurse umane cu cunoștințe în finanțarea, 

elaborarea și implementarea proiectelor  

Rezultate/indicatori  - Nr proiecte depuse 

- Nr proiecte finanțate anual 

- Suma acordată 

- Valoarea contribuției proprie 

- Indicatori ai proiectelor câștigătoare (în domeniul economic, 

social, cultural, mediu, economie) 

Buget estimativ 25.000-30.000 

Lei în funcție de 

posibilități 

Surse de 

finanțare 

Surse proprii, venituri proprii 

Potențiali parteneri Instituții și ONG-uri locale 

Titlul proiectului Campania de integrare şcolară 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 
comunităţii  

Beneficiari Familii de etnie rromă  

Prioritatea P1 Măsura 1.5  

Scopul proiectului Sprijinirea integrării şcolare a copiilor rromi, diminuarea abandonului 

școlar  

Justificare Populația de etnie rromă din comuna Sândominic se separă foarte tare în 

relaţiile sociale; suprafaţa de contact dintre populaţia romă şi cea 

maghiară este foarte mică. Tensiunile sociale latente pot fi ameliorate 

prin integrare corespunzătoare. Unul dintre cei mai importanţi paşi în 

intregrare este integrarea timpurie, şcolară, iar succesul acesteia va 

contribui la succesul altor programe de integrare (piaţa muncii, 
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comunitare etc.) Prezentul proiect recomandă o campanie de integrare, 

care să contribuie la scăderea numărului de copii de etnie rromă care 

abandonează şcoala, la creşterea ratei copiilor de etnie rromă şcolarizaţi.  

Activităţi Elementele campaniei vizează atât părinţii, cât şi copiii: 
- definirea numărului de copii rromi din comună aflați la vârsta 

şcolarizării  
- beneficii  pentru familiile rrome legate de integrarea şcolară  
- vizitarea familiilor rrome, și convingerea lor despre beneficiile 

şcolarizării 
- participarea în campanie a rromilor de succes, cu studii 
- mijloace care sprijină ajungerea la şcoală (autobuz şcolar) 
- spectacole de conștientizare pentru copiii rromi, programe 

jucăușe în şcoli, cu participarea pedagogilor locali 
- iniţierea claselor de recuperare, dacă este justificat 

Durata Continuă, activităţile de comunicare trebuie organizate anual, înainte de 
începerea anului şcolar 

Resurse necesare Specialişti, atitudine de sprijinire a pedagogilor locali, deschidere din 
partea comunității rrome, resurse financiare  

Rezultate, indicatori aompania sprijină succesul procesului de integrare a populaţiei rome, 

creşte numărul copiilor romi şcolarizaţi, pe termen lung va contribui la 

scăderea conflictului dintre populaţia romă şi cea maghiară. 

Buget estimat 5000-7000 de lei Sursă de 
finanţare 

Resurse proprii 

Posibili parteneri Şcoala locală, organizaţii nonguvernamentale locale, biroul judeţean 
pentru romi, Asociaţia Microregională Felcsik 
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Titlul proiectului Ocrotirea și valorificarea porților secuiești și a monumentelor 

locale 

Tipul proiectului Infrastructură Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Muzeul Márton Áron 

ONG-uri locale 

Prioritatea Strategică,  P2 Măsura Măsura 2.1 

Obiectivul proiectului  Ocrotirea și valorificarea în cultura locală și în turismul cultural a 

porților secuiești și a monumentelor locale, în scopul întăririi 

identității locale, a salvgardării valorilor culturale și a valorificării 

acestora în creșterea circulației turistice.  

Justificare Porțile secuiești și monumentele locale reprezintă elemente 

importante ale culturii și identității locale și a imaginii satului 

tradițional. Acestea în ultima perioadă au ajuns într-o stare fizică nu 

tocmai favorabilă necesitându-se astfel reabilitarea și valorificarea 

acestora. Porțile secuiești și monumentele locale, în afara faptului că 

înfrumusețează comuna și dezvoltă paleta culturală, au o contribuție 

masivă și în întărirea identității locale și nu în ultimul rând sunt 

resurse, care prin procese eficiente de marketing pot deveni atracții 

turistice în special în rândul adepților turismului rural și cultural. 

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 

- Inventarierea porților secuiești și a monumentelor locale care 

trebuie reabilitate 

- Organizare de activități de informare în rândul proprietarilor 

- Identificarea surselor de finanțare 

- Elaborarea unor proiecte de finanțare 

- Alocarea din bugetul local a unor fonduri pentru asigurarea 

cofinanțării activității de reabilitare și valorificare 

- Realizarea lucrărilor de reabilitare 

-  Activități de promovare turistică, bazate pe patrimoniul 

construit 

- Prezentarea corespunzătoare (proprietari, ghizi turistici 

locali) a acestor valori 
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Durata 4 ani  

Resurse necesare Specialiști în domeniul reabilitării porților secuiești, specialist în 

marketing 

Rezultate/indicatori  Viața culturală locală, oferta turistică a comunei Sândominic se va 

dezvolta și nu în ultimul rând comuna va deveni mult mai atractivă 

datorită porților secuiești și a monumentelor locale reabilitate. 

 

Buget estimativ 10.000 

RON/poartă, 

monument 

Surse de 

finanțare 

PNDR 

AXA LEADER 

Bugetul local 

Sponsorizări, donații 

Bugetul Consiliului Județean 

Harghita 

 

Potențiali parteneri  Asociația  Csík LEADER, Consiliul Județean Harghita, Composesoratul 

local, agenți economici locali, Muzeul local, ONG-uri locale 

Titlul proiectului Modernizare drumuri comunale și rețea stradală  

Tipul proiectului Infrastructură Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Prioritatea Strategică,  P2 Măsura Măsura 2.2 

Obiectivul proiectului  Modernizarea rețelei rutiere a comunei Sândominic în scopul 

asigurării unor condiții optime circulație pentru localnici, contribuind 

la creșterea calității vieții, creșterea atractivității comunei în rândul 

turiștilor, tinerilor  și investitorilor. 

Justificare Pentru ca în viitor să se poată vorbi despre dezvoltarea unor domenii 

precum sectorul microîntreprinderilor și IMM-urilor locale, atragerea 

investițiilor, dezvoltarea turismului, întoarcerea/stabilirea tinerilor în 

comuna Sândominic  sunt necesare intervenții în dezvoltarea 

infrastructurii rutiere locale. Necesitatea și oportunitatea proiectului 

privind modernizarea drumurilor comunale și a rețelei stradale se 
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justifică pe de o parte prin asigurarea unor condiții optime de trai 

pentru locuitorii comunei, iar pe de altă parte vizează dezvoltarea 

domeniilor menționate mai sus, toate acestea având rolul de a 

contribui la îndeplinirea viziunii de viitor a strategiei 2014-2020 

(infrastructură modernă, menținerea tinerilor în comună). 

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 

- Inventarierea drumurilor comunale și a străzilor interioare 

care necesită să treacă prin procese de reabilitare și 

modernizare 

- Elaborare documentații tehnice pentru fiecare drum  care 

necesită reabilitare/modernizare 

- Elaborare proiecte de finanțare pentru realizarea investițiilor 

în infrastructura rutieră 

- Managementul proiectelor 

- Asigurarea sustenabilității infrastructurii rutiere modernizate 

Durata 5 ani Condiție preliminară: realizarea documentațiilor tehnice 

Resurse necesare Resurse necesare finanțării realizării documentațiilor tehnice, resurse 

necesare asigurării cofinanțării proiectelor 

Rezultate/indicatori  Infrastructura rutieră a comunei Sândominic va fi modernizată 

contribuind astfel la asigurarea unor condiții optime de trai 

localnicilor și la dezvoltarea economiei locale (investiții, mediu de 

afaceri, turism, tineri instalați în comună etc.) 

 

Buget estimativ Se va stabili pe 

baza devizelor 

realizate în 

cadrul 

documentațiilor 

tehnice 

Surse de 

finanțare 

PNDR- 

AXA LEADER 

 

Potențiali parteneri  Asociația  Csík LEADER, Consiliul Județean Harghita, Composesoratul 

local 
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Titlul proiectului Modernizarea drumurilor forestiere și de exploatație agricolă 

Tipul proiectului Infrastructură Beneficiar Consiliul Local Sândominic, 

Agricultorii locali 

Prioritatea Strategică P2 Măsura Măsura 2.2 

Obiectivul proiectului  Construirea și modernizarea drumurilor forestiere și de exploatație 

agricolă pentru a asigura un acces ușor fermierilor și proprietarilor de 

pădure către proprietățile agricole și forestiere, toate acestea având 

ca obiectiv dezvoltarea agriculturii, zootehniei și gestionării forestiere 

din Sândominic. 

Justificare Așa cum a reieșit din analiza situației și din descrierea măsurii 2.2, în 

comuna Sândominic există deja inițiative în ceea ce privește 

modernizarea drumurilor forestiere și de exploatație agricolă. În 

viitor însă, cu scopul dezvoltării agriculturii, zootehniei și practicii 

locale de gestionare forestieră se necesită construirea și/sau 

modernizarea majorității drumurilor forestiere și de exploatație 

agricolă, asigurând astfel accesul mai ușor al proprietarilor la 

proprietăți. 

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 

- Inventarierea drumurilor, stabilirea listei drumurilor care vor 

intra în proces de modernizare 

- Realizarea documentațiilor tehnice necesare depunerii 

proiectelor de finanțare și a demarării lucrărilor 

- Dezvoltarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 

- Asigurarea contribuției proprii  

- Managementul proiectelor și asigurarea sustenabilității 

investițiilor realizate 

Durata 5 ani Condiție preliminară: realizarea documentațiilor tehnice, 

asigurarea contribuției proprii la proiectele de finanțare, stabilirea 

ierarhiei drumurilor ce necesită modernizare 

Resurse necesare Resurse necesare finanțării realizării documentațiilor tehnice, resurse 

necesare asigurării cofinanțării proiectului 
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Rezultate/indicatori  Drumurile forestiere și de exploatație agricolă din comună vor fi 

modernizate, contribuind la dezvoltarea agriculturii, zootehniei a 

turismului și a gestionării forestiere. 

 

Buget estimativ Se va stabili pe 

baza devizelor 

realizate în 

cadrul 

documentațiilor 

tehnice 

Surse de 

finanțare 

PNDR 

AXA LEADER 

 

Potențiali parteneri Asociația Csík Leader, Composesoratul local 

Titlul proiectului Piață comunală în Sândominic 

Tipul proiectului Infrastructură Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Populația locală 

Micii producători, agricultorii, 

turiștii 

Prioritatea Strategică,  P2 Măsura Măsura 2.2 

Obiectivul proiectului  Obiectivul proiectului este de a contribui la dezvoltarea posibilităților 

de valorificare a produselor locale, la revigorarea pieței centrale, iar pe 

lângă acestea, piața locală va trebui să îndeplinească și un rol în 

dezvoltarea vieții comunitare, fiind un spațiu al interacțiunilor sociale. 

Justificare Mulți dintre locuitorii angrenați în procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare au menționat ca o lacună lipsa unui spațiu favorabil 

valorificării produselor, lipsa unei piețe în comuna Sândominic, deși pe 

vremuri actuala piață centrală avea funcție de piață. Această activitate 

susține relansarea pieței în comuna Sândominic, în actualul centru (pe 

parcursul reamenajării acesteia) sau într-o altă zonă favorabilă acestei 

activități.  

  

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 
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- Realizarea documentațiilor tehnice și a analizelor economice 

necesare realizării investiției 

- Dezvoltarea unui proiect de finanțare 

- Asigurarea sustenabilității investiției 

Durata 4 ani  

Resurse necesare Resurse necesare finanțării realizării documentațiilor tehnice, resurse 

necesare asigurării cofinanțării proiectului 

Rezultate/indicatori  Comuna Sândominic va beneficia de o piață modernă, cu ajutorul 

căreia localnicii, micii producători își vor putea valorifica produsele. 

Buget estimativ Se va stabili pe baza 

devizelor realizate în 

cadrul 

documentațiilor 

tehnice 

Surse de 

finanțare 

PNDR 

AXA LEADER 

Potențiali parteneri Asociația Microregională Felcsik, Asociația Csík Leader, 

Composesoratul local 

Titlul proiectului Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică și 

modernizarea sistemului de  iluminat public  

Tipul proiectului Infrastructură Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Prioritatea Strategică,  P2 Măsura Măsura 2.4 

Obiectivul proiectului  Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică 

și a sistemului de iluminat public, în scopul diminuării cheltuielilor de 

întreținere și funcționare a sistemului actual, și în scopul creșterii 

siguranței populației locale, asigurarea accesului la rețeaua de energie 

electrică a gospodăriilor neracordate până în momentul de față. 
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Justificare În domeniul alimentării cu energie electrică, în comuna Sândominic 

nu există probleme majore, numai câteva dintre gospodăriilor locale 

nu au acces la rețeaua de energie electrică. Se necesită însă extinderea 

rețelei actuale, în scopul ca fiecare gospodărie să beneficieze de 

beneficiile aduse de accesul la energia electrică, dar nu în ultimul 

rând, din pricina sumelor considerabile ce sunt alocate din bugetul 

local, se impune modernizarea rețelei, modernizarea sistemului 

public de iluminat, prin implementarea de soluții ecologice, în spiritul 

eficienței energetice (există tehnologii prin intermediul cărora se pot 

economisi cca. 40% din consumul inițial de energie).  

Sumele economisite cu ajutorul modernizării sistemului de iluminat 

public vor putea fi destinate către alte domenii, cum ar fi dezvoltarea 

vieții culturale și comunitare din comuna Sândominic. 

 

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 

- Realizarea planurilor privind extinderea și modernizarea 

rețelei 

- Identificarea celor mai eficiente sisteme de iluminat public 

- Dezvoltare de proiecte de finanțare pentru realizarea 

investițiilor 

- Realizare studiilor tehnice necesare și obținerea avizelor 

Durata 5 ani 

Resurse necesare Resurse necesare finanțării realizării documentațiilor tehnice, resurse 

necesare asigurării cofinanțării proiectului 

Rezultate/indicatori  Comuna Sândominic va fi o comună cu acoperire integrală a rețelei de 

energie electrică, va beneficia  de un sistem modern de iluminat 

public, contribuind astfel la bunăstarea localnicilor și la creșterea 

atractivității comunei.  

Buget estimativ Se va stabili pe 

baza devizelor 

realizate în 

cadrul 

Surse de 

finanțare 

PNDR 

AXA LEADER 
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documentațiilor 

tehnice 

Potențiali parteneri Asociația Microregională Felcsik, Asociația Csík Leader 

Titlul proiectului Dezvoltarea infrastructurii TIC 

Tipul proiectului Infrastructură 

TIC 

Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Populația locală 

Mediul de afaceri 

Prioritatea Strategică,  P2 Măsura Măsura 2.5 

Obiectivul proiectului  Dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informației și a comunicațiilor 

Justificare Printre obiectivele Uniunii Europene în domeniul Tehnologiilor 

Informațiilor și Comunicațiilor apare: Până în anul 2013 acces în bandă 

largă pentru toți, până în 2020 accesul tuturor la viteze mult mai mari 

(30 Mbps sau mai mari) și până în 2020 50% sau mai multe din 

gospodăriile casnice au conexiuni cu > 100 Mbps. Și comuna 

Sândominic trebuie să țină cont de aceste obiective și să realizeze 

investiții în dezvoltarea infrastructurii TIC, în scopul ca gospodăriile, 

instituțiile publice și mediul de afaceri local să poată beneficia de 

infrastructura TIC, atât în ceea ce privește accesul la internet pe bandă 

largă, cât și acoperirea rețelelor de telefonie mobilă 3G și 4G.  

Tot de acest domeniu se leagă și dezvoltarea unor proiecte de e-

guvernare, e-comerț, aplicații inteligente pentru turismul rural, astfel 

în perioada 2014-2020 atenția Consiliului Local trebuie să se 

orienteze și asupra acestui domeniu în lipsa căruia economia locală, 

turismul nu se pot dezvolta în condiții optime. 

Activități Proiectul presupune realizarea următoarelor activități: 

- Inventarierea problemelor, cerințelor locale în domeniul 

Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor 

- Stabilirea de parteneriate 

- Dezvoltare de proiecte de finanțare 

Durata 6 ani  
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Resurse necesare Resurse necesare finanțării realizării documentațiilor tehnice, resurse 

necesare asigurării cofinanțării proiectului 

Rezultate/indicatori  Gospodăriile locale, instituțiile publice și mediul de afaceri din 

comună vor beneficia de o infrastructură a informațiilor și 

comunicațiilor performantă, care va sta la baza dezvoltării vieții 

economice din comună. Populația va beneficia de acces la internet, 

telefonie mobilă, și nu în ultimul rând se vor dezvolta sisteme de e-

guvernare în folosul populației. 

Buget estimativ Se va stabili pe 

baza devizelor 

realizate în 

cadrul 

documentațiilor 

tehnice 

Surse de 

finanțare 

Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, 

Prioritățile:  

- Cercetare, Dezvoltare 

Tehnologică și Inovare 

(CDI) pentru susținerea 

competitivității 

economice 

- Tehnologia informației 

și a comunicațiilor  (TIC) 

pentru o economie 

competitivă 

PNDR 2014-2020, Axa LEADER 

Potențiali parteneri Asociația Csík Leader, Composesoratul local,  Instituțiile de 

învățământ locale, mediul de afaceri local, organizații 

neguvernamentale 
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Titlul proiectului Serviciu informativ pentru fermierii locali 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 
economiei, servicii 
ale administraţiei 
locale 

Beneficiari Fermieri locali, asociaţii de 
fermieri 

Prioritatea P3. Măsura 3.1 

Scopul proiectului Crearea unui sistem informativ, care ajută fermierii să primească la timp 

informaţii în legătură cu producţia, cu posibilităţile de finanţare, cu 

prelucrarea.  

Justificare În momentul de față, în cadrul fermierilor din comună se poate observa o 

lipsă generală de informare. Nu există foruri care să funcţioneze regulat, 

datorită cărora fermierii ar primi acele informaţii actuale, relevante, care 

i-ar ajuta la dezvoltarea afacerii proprii. Cu ajutorul asociaţiei de fermieri, 

reînființată recent, informațiile ar putea ajunge la utilizatorii finali, la 

fermierii din comună. Însă pentru acesta trebuie construit  un sistem 

permanent de informare.    

Activităţi Cele mai importante elemente /paşi ai realizării sistemului sunt 
următorii: 

- consultare prealabilă cu fermierii, evaluarea nevoilor de 
informare 

- prezentări tematice, prin cooptarea de specialişti (consilieri de 
specialitate în proiecte, specialişti APIA; AFIR etc.) 

- clădirea de relaţii cu instituţiile, agenţiile în cauză (referentul în 
agricultură, ca om de contact) 

- realizarea unui sistem rapid de informaţii pe bază de sms la nivel 
comunal 

- organizarea de schimburi de experienţe periodice: între fermieri 
din ţară şi din străinătate, care produc în condiţii asemănătoare 

Durata Permanent, 2014-2020 

Resurse necesare Asigurarea locaţiei pentru organizarea acţiunilor de informare, clădirea 
de relaţii cu instituţiile în cauză, resurse financiare pentru organizarea 
programelor 

Rezultate, indicatori Prin colaborarea asociaţiei de fermieri şi a administraţiei locale se va crea 

un sistem informativ, care va sprijini accesul fermierilor la informaţii, 

sprijinind astfel accesarea fondurilor agrare, elaborarea proiectelor de 

dezvoltare economică.  
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Buget estimat Anual aproximativ 
5000 de lei 

Sursă de 
finanţare 

Finanţare de proiecte ale 
administraţiei locale, resurse 
proprii 

Posibili parteneri Administraţia locală, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură, AFIR; APIA, 
Asociaţii Regionale de fermieri  

Titlul proiectului Înfiinţarea unei hale frigorifice şi a unei lăptării comunale 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 
economiei, 
dezvoltarea 
agriculturii 

Beneficiari  Fermieri locali, asociaţii de 
fermieri 

Prioritatea P3 Măsura 3.2 

Scopul proiectului Extinderea infrastructurii de producţie şi de prelucrare prin înfiinţarea 

unei hale frigorifice, care va face posibilă depozitarea în condiţii optime a 

laptelui colectat, iar într-o încăpre frigorifică separată va fi posibilă 

depozitarea altor produse agrare.  

Justificare Creşterea rentabilităţii agriculturii, menţinerea şi extinderea continuităţii 

producţiei presupune crearea infrastructurii,  care să facă posibilă 

colectarea şi depozitarea corespunzătoare. La momentul actual laptele 

este transportat pe loc, ceea ce rezultă o poziţie de negociere nefavorabilă 

pentru fermieri şi nu stimulează prelucrarea, însă nici pentru produsele 

agricole nu există un loc corespunzător de depozitare.  Prima verigă a 

infrastructurii de prelucrare locală ar putea fi reprezentată de un depozit 

frigorific corespunzător pentru colectarea şi depozitarea produselor.  

Activităţi - evaluarea capacităţii (pe plan local/regional) şi calcul prealabil 
- elaborarea studiului de fezabilitate 
- asigurarea/construirea imobilului  
- achiziţionarea halelor frigorifice şi a tehnologiilor de răcire 

adecvate capacităţii  
- proiectarea sistemului de colectare a laptelui (utilaj de transport) 
- aparate de verificare 
- condiţiile economice şi legale de funcţionare a halei frigorifice 
- asigurarea de personal necesar pentru funcţionarea halei 

frigorifice 
Durata Începând din anul 2016 

Până în anul 2020 unitatea se va finaliza şi va fi pusă în funcţiune.  
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Resurse necesare Resurse financiare pentru realizarea investiţiei 

Cunoştinţe de specialitate şi abilităţi pentru pregătirea şi funcţionarea 
investiţiei  

O bună colaborare între Composesorat, asociaţia locală de fermieri şi 
administraţia locală 

Rezultate, indicatori Investiţia răspunde la o nevoie comunitară reală, creşte rentabilitatea 

producţiei de lapte, oferă o soluţie pentru problema referitoare la 

depozitarea produselor, simulează crearea infrastructurii de prelucrare.  

Ca indicatori se pot formula următoarele:  

- cantitatea laptelui colectat şi valorificat 

- cantitatea produselor colectate şi valorificate 
- preţul de preluare a laptelui  

Buget estimat Necesită un calcul 

de buget 
cuprinzător  (ca 
parte a studiului 
de fezabilitate) 

Sursă de 
finanţare 

Resurse ale 
Composesoratului, PNDR 

Posibili parteneri Administraţia publică locală, organizaţii regionale de fermieri 

Titlul 
proiectului 

Înfiinţarea unui magazin de produse locale 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea economiei/ 
dezvoltarea agriculturii 

Beneficiari Producători locali, 
asociaţia agrară 

Prioritatea P3 Măsura 3.2 

Scopul 
proiectului 

Sprijinirea ajungerii pe piaţă a producătorilor locali, extinderea suprafeţei locale 

de valorificare 

Justificare În lipsa unei suprafeţe adecvate, în momentul de faţă producătorii locali, 

meşteşugarii îşi pot valorifica cu greu produsele. Deschiderea unui magazin care să 

comercializeze produse locale preocupă de mult timp fermierii locali, asociaţia de 

fermieri. Beneficiie proiectului se arată atât din partea producătorilor cât şi din 

partea consumatorilor; producătorii îşi pot valorifica produsele în condiţii 
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adecvate, iar consumatorii pot găsi produse proaspete şi de bună calitate. În afară 

de acestea magazinul s-ar lega şi de sistemul turistic local.   

Activităţi - consultări cu fermierii, producătorii locali, furnizori 
- elaborarea planului de afaceri, elaborarea condiţiilor de preluare a 

produselor 
- asigurarea imobilului  
- realizarea lucrărilor interioare, a rafturilor, a suprafeţelor de valorificare 
- adoptarea măsurilor legale necesare 
- procese de aprobare 
- realizarea managemetului magazinului, asigurarea personalului 
- asigurarea produselor (în colaborare cu hala frigorifică) 
- crearea imaginii magazinului, organizarea reclamei 
- organizarea evenimentului de deschidere 

Durata Activităţile de pregătire începând din anul 2015 

Deschiderea magazinului în 1-2 ani 

Resurse 
necesare 

Imobil corespunzător, sprijinul administraţiei locale şi a asociaţiei de fermieri, 
acord strategic între magazin şi producători 

Rezultate, 
indicatori 

În urma proiectului se va înfiinţa un magazin, unde se valorifică produse locale 

autentice (alimente, articole de meşteşugărit, de artă populară etc.), care va 

beneficia şi de curiozitatea turiştilor. Magazinul va sprijinii ajungerea produselor 

pe piaţă, va reprezenta o punte între cererea şi oferta locală, va stimula producţia. 

Indicatorii proiectului: 

- cantitatea produselor valorificate 
- cifra de afaceri, indicatorii economici ai magazinului 
- numărul furnizorilor 
- numărul cumpărătorilor 

Buget estimat Necesită calculare  Sursă de 
finanţare 

PNDR 

Posibili 
parteneri 

Administraţia publică locală, producători din zonă 
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Titlul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Domeniu Dezvoltarea 

economiei, 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

Beneficiar Școala locală, tinerii din 

comună, asociația tinerilor 

 

Prioritatea Strategică P3 Măsura 3.3 

Obiectivul proiectului  Dobândirea noțiuniilor de bază, a gândirii și a comportamentului 

antreprenorial responsabil de către elevi prin implicarea școlii și a 

asociației de tineret, și prin utilizarea metodelor didactice și practici 

creative. 

Justificare Abilitățile practice care favorizează dezvoltarea atitudinii 

antrepreanoriale trebuie dezvoltate încă de la o vârstă fragedă. De 

asemenea trebuie clarificat rolul întreprinderilor/fermierilor în 

societate, prejudecățiile legate de acesta trebuie eliminate, iar 

princiipiile etice și responsabilitatea în business trebuie promovate. 

Tinerii din comună trebuie susținute în crearea condițiilor de trai și de 

succes fără a fii nevoiți să părăsească satul natal.   

Activități Principalele activități ale proiectului sunt: 

• Predarea cunoștințelor de bază cu ajutorul pedagogilor 

prin metode interesante 

• Elaborarea materialelor didactice și practice prin 

implicarea specialiștilor în domeniu  

• Organizarea vizitelor la firmele/fermele agricole locale, 

dobândirea cunoștințelor practice 

• Activități de grup, utilizarea instrumentelor care 

facilitează dobândirea cunoștințelor și demonstrarea 

mentalității antreprenoriale 

• Jocuri de rol cu ajutorul pedagogilor    

• Organizarea unui concurs de idei antreprenoriale/de 

lansarea unei ferme 

• Premierea ideiilor câștigătoare: premiile de junior 

antreprenor/fermier 

Durata Proiectul are o durată de aprox. 1-3 luni,   
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Poate fi demarat anual până în 2020 

Resurse necesare Planificarea și implementarea cu succes a proiectului impune o 

deschidere de către școală față de acesta, participarea pedagogilor bine 

pregătiți. De asemenea o condiție de bază înseamnă și susținerea 

proiectului de către asociația de tineret, întreprinderile locale și a 

fermierilor. 

Rezultate/indicatori  Ca urmare a proiectului tinerii implicați se vor familiariza cu noțiuni și 

abilități practice legate de viața de antreprenor/de fermier, care 

pregătesc terenul pentru construirea unei cariere antreprenoriale/de 

fermier de succes. Efectele proiectului vor fi vizibile pe termen lung 

prin creșterea spiritului antreprenorial și prin faptul că înființarea unei 

întreprinderi/gospodării va însemna mai degrabă o algere și o decizie 

conștientă, decât singura posibilitate rămasă. 

Buget estimativ 5000-6000 lei Surse de 

finanțare 

Surse proprii ale CL, surse 

atrase de școala generală, 

Composesorat 

Potențiali parteneri Școli locale, pedagogi, firme și ferme din comună, asociația 

agricultorilor 

Titlul proiectului Crearea unei mărci turistice 

Domeniul de 
dezvoltare 

Dezvoltarea 
economiei/Dezvoltarea 
turismului 

Beneficiari Pensiunile, structurile de 
primire turistică 

Prioritatea P3 Măsura 3.4  

Scopul proiectului Crearea unei mărci turistice speciale, care ajută poziţionarea comunei pe 

piaţa turistică şi sprijină comunicarea de marketing turistic.  

Justificare Din punct de vedere turistic comuna, la momentul de faţă, este „una” dintre 

localităţile Ţinutului Secuiesc, nici în privinţa ofertei, nici în cea a 

comunicării nu diferă în mod semnificativ de celălalte localităţi. Interesul 
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faţă de comună şi creşterea numărului de turişti, în aceste condiţii, nu este 

de aşteptat. În paralel cu dezvoltarea produsului, în promovare trebuie să se 

pună accent şi pe sublinierea specificităţii, ceea ce creşte atractivitatea, 

identificarea comunei (ca produs turistic). Crearea unei mărci este un proces 

compus din mai mulţi paşi, care începe prin identificarea şi afişarea celor mai 

importante elemente ale imaginii mărcii.  

Activităţi Activităţile proiectului cuprind următoarele:  
- includerea specialiştilor în crearea mărcii: crearea mărcii, 

elaborarea elementelor sale presupune munca unor specialişti 
(elemente vizuale, logouri, slogane, reclamă etc.) 

- consultări locale în legătură cu elaborarea imaginii: este important 
ca imaginea care se doreşte a fi văzută să fie în armonie cu cele 
imaginate de către comunitate, ca aceasta să se poată identifica cu 
marca 

- listarea specificităţilor: trebuie identificate acele specificităţi 
istorice, culturale, naturale sau de altă natură, care sprijină crearea 
mărcii 

- elaborarea planurilor de imagine: elaborarea planurilor generale de 
imagine, care servesc cu propuneri şi la prezentarea mărcii 

- elaborarea strategiei de comunicare: după elaborarea imaginii, 
trebuie găsită modalitatea de ajungere a mesajului la ţintă (canale, 
sincronizare, instrumente de comunicare) 

- materiale promoţionale inovatoare: pe lângă inovaţia mesajului, 
vectorii (materiale tipărite, materiale multimedia etc.) trebuie să 
sprijine comunicarea specifică, atât prin prezentare cât şi prin 
editare.  

- Participarea la târguri turistice din ţară şi din străinătate 
- Crearea unei pagini web turistice/dezvoltarea paginii web a 

comunei, unde să se găsească informaţii despre atracţiile, 
programele organizate în respectivul produs turistic, să funcţioneze 
opţiunea de rezervare cazare, să funcţioneaze în mai multe limbi 

Durata Constriurea brandului se iniţiază în anul 2015 

Promovarea este o activitate continuă 

Resurse necesare Participarea în proiect a specialiştilor în marketing, resurse financiare, 
participarea furnizorilor de servicii de găzduire 

Rezultate, 
indicatori 

În urma proiectului comuna va beneficia de un brand turistic, care ajută în 

identificarea mai uşoară, se potriveşte cu imaginea zonelor ţintă ale 

Ţinutului Secuiesc/al regiunii, dar în acelaşi timp este capabil în mod 

individual să atragă turişti.  

Buget estimat 8000-10000 de lei 
lucrările de proiectare  

Sursă de 
finanţare 

Surse ale administraţiei 
locale, contribuţia 
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Cheltuielile cresc 
proporţional cu 
numărul/calitatea 
materialelor 
promoţionale 

furnizorilor de servicii 
turistice, PNDR, ROP 

Posibili parteneri Asociaţiile turistice, ADI Harghita, firme de publicitate, Asociaţia 
Microregională Felcsík 
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Titlul proiectului Extinderea albiei râului Olt  

Tipul proiectului Protecția mediului, 

siguranță publică 

Beneficiar Consiliul Local al comunei 

Sândominic 

Prioritatea P4 Măsura 4.2 

Obiectivul proiectului  Înlăturarea pericolului  de inundații cauzat de creșterea volumului de 

apă, prin modernizarea barajului și întărirea malurilor care riscă să se 

surpe.  

Justificare Barajul din Sândominic a fost construit în anii 60, de atunci nu s-au 

realizat investiții semnificative în modernizarea acestuia. Prin creșterea 

volumului de apă datorită deversării în râul Olt a mai multor pâraie, 

sistemul este sub presiune permanentă. În ultima perioadă s-au realizat 

intervenții în întărirea malurilor dar se necesită și alte intervenții de 

curățare, întărire.   

Activități Realizarea inventarului malului râului Olt care trece prin Sândominic 

Evaluarea riscurilor și planificarea investițiilor în funcție de urgența 

acestora   

Realizarea unor parteneriate cu administrațiile publice locale din 

vecinătate, acolo unde este cazul 

Realizarea planurilor de investiții, lunând în considerare și criteriile de 

mediu, cele sociale și ale imaginii satului  

Dezbaterea publică a planurilor 

Asigurarea surselor de finanțare  (buget propriu, proiecte de finanțare, 

Consiliul Județean Harghita)  

Realizarea achizițiilor publice, implementarea activităților 

Organizarea monitorizării și a sustenabilității 

Elaborarea proiectelor de finanțare pentru Depresiunea Ciucului, 

împreună cu consiliile locale din localitățile vizate (baraj, 

acumulare) 

Perioada Până în 2020 

Resurse necesare Implicarea populației în activitățile planificate, răbdare și mentalitate 

schimbată din partea conducerii locale 

Rezultate/indicatori  Modernizarea barajului, a malurilor râului Olt, creșterea siguranței 

publice, diminuarea pericolului de inundații. 

Buget estimativ Se v realiza pe 

baza devizelor 

Surse de 

finanțare 

PNDR 2014-2020, LIFE+, Fondul 
Norvegian, Ministerul Mediului și 
Schimbărilor Climatice,  Consiliul 
Județean 

Parteneri potențiali Consiliul Județean, Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita, Ministerul Mediului, 
Primăria Tomești, Primăria Bălan.  
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Titlul proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

Tipul proiectului Protecția 

mediului, 

eficiența 

energetică 

Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Prioritatea P4 Măsura 4.4. 

Obiectivul proiectului  Modernizarea, creșterea eficienței energetice a clădirilor publice  

Justificare Consiliul Local are în proprietate numeroase clădiri (clădirea 

Primăriei, căminul cultural, cabinete medicale, școli, etc.) a căror 

întreținere necesită alocarea unor sume considerabile din bugetul 

local. Majoritatea cheltuielilor de întreținere vizează cheltuielile legate 

de consumul de energie, care depinde în mare măsură de 

caracteristicile clădirilor, a sistemelor de încălzire și iluminat. În 

domeniul optimizării consumului de energie în zilele noastre există 

inovații care se extind rapid și care pot stabiliza sau diminua 

cheltuielile destinate consumului de energie.  Printre altele, noile 

soluții de termoizolare, ferestre și uși termoizolante, sisteme eficiente 

de încălzire, sistemele bazate pe utilizarea energiilor regenerabile pot 

contribui semnificativ la creșterea semnificativă a eficienței energetice 

a clădirilor. O importantă sursă de energie poate fi deșeurile produse 

în urma exploatării lemnului, care printr-o prelucrare favorabilă ar 

putea fi valorificate în încălzirea clădirilor.  

Activități Auditul energetic al clădirilor publice 

Realizarea scenariilor de eficientizare energetică (izolare, schimbarea 

ușilor, ferestrelor, reabilitare, utilizarea surselor de energie 

regenerabilă, etc.)  

Realizarea analizelor cost-beneficiu, calcularea rentabilității 

investițiilor  

Elaborarea proiectelor, obținere finanțării  (fonduri nerambursabile) 

Implementare 

Perioada 2-3 ani, până în 2020, în funcție de fondurile accesibile în domeniu   

Resurse necesare Specialiști , arhitecți, capacitate de planificare, elaborare și 
implementare proiecte de finanțare  

Rezultate/indicatori  Diminuarea cu cel puțin 25% a cheltuielilor în cazul clădirilor din 
proprietatea Consiliului Local, creșterea eficienței energetice  

Buget estimativ Pe baza 

planurilor 

Surse de 

finanțare 

PNDR 2014-2020, Fondul 
Elvețian, Fondul Norvegian, 
LEADER, GEF, Ministerul 
Mediului 

Parteneri potențiali APM-Harghita, Biserici, Composesoratul local 
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Titlul proiectului Conectarea malului râului Olt în viața comunei Sândominic 

Tipul proiectului Protecția 

mediului, 

dezvoltare 

comunitară 

Beneficiar Organizația de tineret, Biserici, 
Consiliul Local Sândominic,  

Prioritatea P4, P1, P2 Măsura 4.2 

Obiectivul proiectului  Valorificarea râului Olt în activitățile de petrecere a timpului liber  

Justificare Comuna Sândominic se situează pe cursul superior al râului Olt și în 

pofida poluării realizate în Bălan, prin comună trece o apă relativ 

curată.  Malul râului însă, în multe cazuri este plin de deșeuri, este greu 

de accesat și nu este potrivit unor activități de petrecere a timpului 

liber pentru localnici sau turiști (pescuit, picnic, sport, etc.). Obiectivul 

proiectului este curățarea malurilor prin activități comunitare, 

amenajare de mini parcuri, popasuri, spații comunitare. În acest caz 

funcția de protecția mediului este completată de o funcție comunitară, 

dar în fiecare caz trebuie luat în considerare ecosistemele râului, 

protecția florei și faunei, iar dezvoltările trebuie să se integreze în 

peisajul actual. Spațiul comunitar trebuie să îndeplinească și un rol 

educativ, subliniind importanța valorilor naturale, a protecției 

mediului și naturii (panouri de informare și alte mijloace creative), cu 

scopul ca în conștiința elevilor și a populației locale să primească un loc 

aparte respectul față de valorile locale.  

Activități Inventarierea situației actuale, realizarea planurilor de valorificare  

Curățarea malurilor prin activități de clacă  

Mobilier în conformitate cu peisajul actual (mese, bănci, panouri de 

informare etc.). 

Realizare petecă tematică, prezentarea florei și faunei, regulile de 

bună purtare în natură  

Organizarea activităților de petrecere a timpului liber  

Perioada Realizarea proiectului se face în 6 luni  

Resurse necesare Biolog, inginer de mediu, implicarea unei organizații cu profil de 

protecția mediului și naturii   

Rezultate/indicatori  Curățarea integrală a malului Olt (partea din Sândominic) și 

realizarea unui spațiu prin care locuitorii și turiștii pot profita de 

beneficiile râului.  

Buget estimativ aprox. 40.000 

RON 

Surse de 

finanțare 

GEF, AFM, Fondul Bethlen 

Gábor, CJ HR, buget propriu 
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Parteneri potențiali Asociația Ținutul Secuiesc Verde, Fundația pentru Parteneriat, 

Asociația Microregională 

Titlul proiectului Program de educație ecologică 

Tipul proiectului Protecția 

mediului, 

dezvoltare 

comunitară 

Beneficiar Școala Márton Áron,  

Organizația de tineret 

Prioritatea P4 Măsura 4.5 

Obiectivul proiectului  Dezvoltarea atitudinii ecologice a generației tinere   

Justificare Atitudinea, educația ecologică trebuie formată încă de la o vârstă 

fragedă, mentalitatea adulților putând fi schimbată mult mai greu. 

Educația ecologică are la dispoziție numeroase mijloace (în formă de 

joc) prin care se poate capta atenția tinerilor. Educația ecologică a 

tinerilor se poate realiza cel mai eficient prin prezentarea bunelor 

practici, premiere, recunoaștere.  

Activități Proiectul reprezintă o serie de activități organizate anual care vor 

garanta dezvoltarea atitudinii ecologice în rândul fiecărei generații din 

comuna Sândominic. Activitățile vizează implementarea următoarelor 

idei:   

Competiții anuale de reciclare pentru elevi (colectarea hârtiei)  

Activități de colectare selectivă a deșeurilor pentru elevi  

Curățirea albiilor rîului, plantare de copaci, excursii, vizite de teren  

Competiții în domeniul utilizării energiilor regenerabile  

Competiții de economisire în rândul gospodăriilor și școlilor  

Realizarea acestor activități ar trebui finanțate din bugetul Consiliului 

Local, prin lansarea unui program de finanțare în domeniu. Promotorii 

programului fiind instituțiile locale de învățământ și organizațiile 

neguvernamentale.  

Perioada Program permanent, organizat anual 

Resurse necesare Voluntari, tineri, birou de coordonare, specialiști în biologie și 

protecția mediului, etc.  

Rezultate/indicatori  Dezvoltarea atitudinii ecologice, curățirea permanentă a spațiilor 

publice a comunei prin inițiative venite de jos. 

Buget estimativ  25.000 RON 

anual 

Surse de 

finanțare 

Buget local, Consiliul Județean 

Harghita,  AFM, GEF, fondul 

Elvețian, fondul Norvegian.. 

Parteneri potențiali Biblioteca locală, Asociația Ținutul Secuiesc Verde, Asociația 

microregională, APM HR, antreprenori, sponsori locali.  
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Titlul proiectului Stimularea izolării locuințelor private 

Tipul proiectului Eficiența 

energetică 

Beneficiar Consiliul Local Sândominic 

Prioritatea P4 Măsura 4.4 

Obiectivul proiectului  Diminuarea consumului de energie și a cheltuielilor în rândul 

populației  

Justificare Așa cum putem observa, prețurile la energie cresc permanent (gaz, 

energie electrică). Defrișarea pădurilor are ca efect diminuarea masei 

lemnoase. Pe lângă adaptarea metodelor locale de valorificare a 

surselor de energie alternativă (eoliană, biomasă, etc.) o altă provocare 

este schimbarea practicilor actuale în domeniul consumului de energie. 

Într-o localitate cantitatea cea mai mare de energie este consumată de 

clădiri, în special în Depresiunea în care se situează comuna 

Sândominic unde sezonul de iarnă, în care se necesită încălzirea 

locuințelor este de aprox. 8 luni. Administrația publică locală nu are 

mijloace prin care să asigure în mod direct izolarea clădirilor private, 

dar poate ajuta acest proces în mod indirect, în unele cazuri putând 

participa activ la finanțarea activităților.  

Activități Stimularea investițiilor în scopul creșterii eficienței energetice se 

poate realiza în special prin campanii de informare, consultare:  

Organizare de prelegeri prin implicarea specialiștilor în domeniu  

Anchete, audit energetic al clădirilor   

Prezentarea esenței auditului energetic, a bunelor practii în domeniu  

Organizarea expozițiilor locale: materiale de izolații, sisteme de 

încălzire, sisteme de energie regenerabilă 

Realizarea și diseminarea materialelor de informare 

Asigurarea posibilităților de consultare (periodic) 

Perioada Activitate permanentă 

Resurse necesare Implicarea specialiștilor, întreprinderilor și distribuitorilor  

Rezultate/indicatori  Locuitorii vor realiza investiții care vor îmbunătăți eficiența energetică 

a locuințelor.  

Buget estimativ 20.000 RON 

anual 

Surse de 

finanțare 

Buget propriu, CJ HR, IEE, Duna 

Strategia Dunării, AFM. 

Parteneri potențiali Agenția de Management Energetic Harghita 
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Titlul proiectului Sistem local de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor  

Tipul proiectului Protecția 

mediului 

Beneficiar Consiliul Local Sândominic, 

antreprenori locali 

Prioritatea P4 Măsura 4.3 

Obiectivul proiectului  Colectarea selectivă a deșeurilor în comuna Sândominic, prelucrarea, 

reciclarea parțială a deșeurilor  

Justificare Din nefericire societatea modernă produce o cantitate din ce în ce mai 

mare de deșeuri, colectarea, transportarea, reciclarea căreia înseamnă 

cheltuieli considerabile pentru populația locală. Deșeurile, dintr-o 

anumită perspectivă pot fi considerate și ca o resursă, iar prin activități 

corespunzătoare de colectare, selectare și reciclare se pot realiza 

produse valorificabile pe piață, sau pot fi o sursă de energie.   

Activități Primul pas al reciclării și valorificării deșeurilor este colectarea și 

depozitarea corespunzătoare a deșeurilor. Astfel în primă instanță se 

necesită realizarea infrastructurii aferente și educării/conștientizării 

populației cu privire la importanța colectării selective.  

Amplasarea recipientelor necesare colectării selective în mai multe 

zone ale comunei 

Construirea depozitelor necesare depozitării deșeurilor 

nepericuloase, care se pot recicla  

Campanie despre importanța colectării selective 

Informare permanentă și feedback despre prelucrarea/reciclarea 

deșeurilor  

Acestea vor fi urmate de dezvoltarea produselor din reciclarea 

deșeurilor, realizarea investițiilor necesare producției. Acestea 

necesită transfer de informații și adaptarea bunelor practici.  

Realizarea sistemului se poate face prin întreprindere socială sau în 

parteneriat public-privat.  

Perioada 3-4 ani 

Resurse necesare Specialiști în domeniul gestionării deșeurilor, ingineri de mediu, 

specialiști în comunicare. 

Rezultate/indicatori  Colectarea selectivă a deșeurilor, reciclare.  

Buget estimativ 150-200.000 

RON(faza 1) 

Surse de 

finanțare 

POCU, POC, IEE, Strategia 

Dunărea, AFM. 

Parteneri potențiali Consiliile locale din localitățile din vecinătate, Sapientia EMTE. 
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Titlul proiectului Ecologizarea iazurilor de decantare și valorificarea acestora 

Tipul proiectului Protecția 

mediului, turism 

Beneficiar Consiliul Local Sândominic, 

Composesoratul local, 

antreprenori locali 

Prioritatea P4, P3 Măsura 4.1 

Obiectivul 

proiectului  

Valorificarea alternativă a iazurilor de decantare ecologizate  

Justificare Iazurile de decantare reprezintă o amenințare uriașă pentru pepulația 

comunei Sândominic (praf, contaminarea izvoarelor, inundații, etc.). în 

momentul de față, cu mici întreruperi, se desfășoară reabilitarea 

iazurilor de decantare, întărirea malurilor, activitățile de ecologizare. 

Sperăm ca implementarea activităților se vor desfășura conform 

exigențelor și vor rezulta o soluție pe termen lung pentru populația 

comunei Sândominic. Administrația locală însă va avea sarcina de a 

monitoriza permanent situația iazurilor și realizarea intervențiilor 

necesare, care presupune cheltuieli din bugetul local. Finanțarea 

cheltuielilor s-ar putea realiza în cel mai eficient mod prin valorificarea 

alternativă a iazurilor ecologizate. În acest sens s-au născut deja 

propuneri, de ex. construirea pistelor pentru atelaje, echitație, sau a 

pistelor de biciclete.  

Activități Proiectul vizează realizării reabilitării integrale și planificării noilor 

funcții până în 2020. Într-o situație ideală se pot realiza și mici investiții 

în cazul în care se pot obține finanțări, însă obiectivul principal este 

pregătirea pentru accesarea fondurilor din perioada de programare de 

după 2020.  

Ecologizarea integrală a iazurilor de decantare. 

Competițe pentru colectarea celor mai bune idei de valorificare a 

iazurilor 

Dezbateri publice despre idei, selectarea celor mai sustenabile 

propuneri  

Realizarea studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri, prezentarea 

scenariilor  

Realizarea și dezbaterea planurilor, machetelor 

Identificarea surselor de finanțare, elaborarea proiectului de finanțare 

Perioada Permanent până în  2020 

Resurse necesare Implicarea specialiștilor în protecția mediului, turism, dezvoltare 

teritorială, arhitecți, economiști.  

Rezultate/indicatori  Ecologizarea integrală a iazurilor de decantare, elaborarea variantelor 

de valorificare 
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Buget estimativ Planificare: 

50.000 RON 

Surse de 

finanțare 

Buget propriu, CJ HR, 

Composesorate  

Parteneri Consiliul Județean Harghita, Consiliile locale din localitățile din 

vecinătate   


