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AAssppeeccttee ggeeooggrraaffiiccoo--ttuurriissttiiccee 
aallee llooccaalliittããþþiiii 
PPrraaiidd ((jjuudd.. HHaarrgghhiittaa))

(Rezumat)
Lucrarea abordeazã problematica dez-
voltãrii turismului în cazul localitãþii
Praid, aºezare ruralã, care ºi-a dobândit o
funcþie turisticã pe lângã funcþii agricol-
forestiere ºi industriale, prin valorificarea
resurselor naturale (bioclimat de salinã,
ape termale-sãrate, relief carsto-salin) în
scopuri turistice. Aducerea pe piaþa turis-
ticã a resurselor presupune edificarea
bazei tehnico-materiale (baze de cazare
ºi alimentaþie, de tratament ºi agrement),
sprijinindu-se pe infrastructura de interes
general. Potenþialul turistic al localitãþii
faciliteazã dezvoltarea diferitelor tipuri ºi
forme de turism. Mediul natural ºi con-
struit, schimbãrile socio-economice, po -
li ti co-legislative au favorizat diversifi-
carea ofertei prin promovarea turismului
rural, care s-a alãturat turismului cu ca -
racter curativ ºi de agrement. Primirea
oas peþilor a creat pentru comunitatea
localã posibilitatea de a realiza noi surse
de venituri cu multiple efecte asupra ni -
ve lului de trai ºi stilului de viaþã, schim-
bãri în mentalitate. În condiþiile tranziþiei
economice a þãrii promovarea ºi susþine -
rea turismului oferã regiunilor rurale
ºanse de revitalizare, fiind necesa rã ela -
bo rarea strategiei de dezvoltare re gio nalã
ºi a turismului. Lucrarea abordeazã prob-
lema amenajãrilor, respectiv a circulaþiei
turistice, element de feed-back în relaþia
de interacþiune între cerere ºi ofertã, ele-
mente ce trebuiesc luate în calcul în ela -
borarea proiectelor ºi strategiilor.

11.. GGeenneerraalliittããþþii

Localitatea Praid este situatã în partea
nordicã a zonei Odorhei, treimea sudvesticã a
judeþului Harghita, în zona etnograficã cunoscutã
sub numele „Þinutul Sãrii”. Datoritã ivirilor de
cute diapire din estul Transilvaniei, localitatea
Praid a devenit cunoscutã în literatura geograficã
prin exploatarea sãrii. Aºadar, Praidul s-a evi-
denþiat în rândul aºezãrilor rurale prin funcþii
agricole (creºterea animalelor, cultura plantelor),
silvice, industrial-extractive, funcþii la care s-au
ataºat ºi cele turistice ºi de servicii. 

Pânã la mijlocul anilor ’90 activitãþile
turistice s-au bazat pe factorii terapeutici naturali
locali (bioclimat de salinã, apã termalã sãratã),
stimulând ascensiunea turismului curativ-balnear
ºi de agrement. Schimbãrile economico-sociale,
culturale ºi politico-legislative ce au avut loc în
acest deceniu, au determinat apariþia ºi dezvol -
tarea turismului rural, completând ºi diversifi -
când oferta de servicii turistice, creºterea circu-
laþiei turistice ºi impunerea pe piaþa turisticã a
localitãþii. Pe de altã parte, evoluþia turismului
are un impact multiplu asupra comunitãþii locale,
atât prin crearea unor noi alternative de surse de
venituri, fie prin apariþia micilor întreprinderi sub
forma asociaþiilor familiale, societãþi cu respon -
sa bilitate limitatã ºi ataºarea acestora la reþeaua
de turism rural, fie prin lãrgirea pieþei de desfa -
cere a produselor locale, cât ºi prin schimbãri în
percepþia ºi stilul de viaþã al locuitorilor.

22.. PPrriinncciippaalleellee rreessuurrssee ttuurriissttiiccee,,
pprreemmiissee aallee ddeezzvvoollttããrriiii ttuurriissmmuulluuii 
llaa PPrraaiidd

22..11.. EElleemmeennttee ddee mmoorrffoollooggiiee
Þinutul Sãrii este format din trei unitãþi

administrative, oraºul-staþiune Sovata, comunele
Praid ºi Corund. Acestea se suprapun depresiunii
submontane a Praidului, aliniamentului de înãlþi-
mi subcarpatice Bichiº (1080 m), ªiclod (1028
m), Piatra Cuºmedului (991 m), Firtuºu (1060
m), care se leagã de platoul vulcanic Gurghiu–
Harghita prin înºeuarea de la Sãcãdat de cca. 600
m ºi pasul Calonda (820 m) despãrþind depre-
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siunea Praidului de bazinul Nirajului, respectiv
de valea Nicoului Alb. Moºia acestora se extinde
prin platoul vulcanic pânã la culmea principalã a
lanþului vulcanic: conurile Saca, 1776 m;
ªumuleu-Amza, 1694 m; Rãchitiº, 1152 m;
Ostoroº, 1386 m, despãrþite de înºeuãri, unele
strãbãtute de cãi de comunicaþii (pasul Bucin,
1273 m; pasul Liban, 1000 m).

Pe fasciculul de cute mio-pliocene, ca -
racteristice estului depresiunii Transilvaniei,
acoperite de produsele erupþiilor vulcanice plio-
cen–pleistocene, reþeaua hidrograficã postdaci -
anã a scos la ivealã structuri de tip subcarpatic 
(I. MAC, 1972), cu adaptãri inverse la structurã:
depresiunea de anticlinal a Praidului, respectiv
flancul de sinclinal suspendat Bichiº–ªiclod–
Firtuº, acoperit ºi protejat de aglomerate piro-
clastice, resturi din platoul vulcanic, retras spre
est. Cutele diapire ce strãpung anticlinalul Þãrii
Praidului au favorizat adâncirea afluenþilor Târ-
navei Mici: Sovata ºi Corundul. Apariþia la zi a
sãrii condiþioneazã procesele carsto-saline (for-
marea dolinelor ºi a defileelor) accelerate de
intervenþia antropicã în decursul istoriei, exploa -
ta rea sãrii, în trecut la suprafaþã, mai recent în
subteran. Infiltrarea apei în masivul de sare a
cauzat surparea unor porþiuni din galeriile aban-
donate.

Principala forþã de atracþie turisticã în ca -
zul Praidului constituie salina, atât pentru trata-
mentul subteran (speleoterapia), cât ºi pentru viz-
itatori. Nivelul actual de vizitare (orizontul „50”)
a fost precedatã de vechea minã Gheorghe
DOJA, unde speleoterapia a fost începutã din
anii 1960, baza de tratament fiind mutatã la
nivelul actual în 1980. Dacã bolnavii valorificã
bioclimatul specific de salinã, vizitatorii sunt
atraºi de atmosfera golului subteran, impresiile
fiind analoage cu cele din peºteri. Pe pereþii ºi
podeaua camerelor de exploatare se pot admira
cutele în sare evidenþiate de succesiunea stratelor
cu nuanþe de la alb imaculat pânã la gri închis. 

S-ar pune problema introducerii în cir-
cuitul turistic, deschiderea pentru vizitare ºi a
altor nivele de exploatare abandonate, dar în con-
textul de dezvoltare economicã actualã se con-
siderã a fi nerentabilã, costurile de întreþinere

(iluminare, facilitarea accesului etc.) neputând fi
acoperite de veniturile realizabile din vizitare. La
nivelele mai joase ar fi interesante dimensiuni
mai mari ai cavitãþilor, concreþiuni de sare (sta-
lactite, cristale formate în preajma unor bâl-
toace), respectiv basoreliefurile ºi desenele pe
pereþii vechilor galerii din mina Gheorghe
DOJA, unde în anii 1970 s-au organizat tabere ºi
concursuri de sculpturã ºi picturã. În perioada de
dinainte de 1980 accesul se fãcea prin intermedi-
ul unui ascensor. Ar fi totuºi de dorit organizarea
unor ture subterane sub îndrumarea unor ghizi
specializaþi ºi în locurile mai neumblate, desigur,
cu respectarea unor norme de protecþia turiºtilor.

Un alt aspect al morfologiei carsto-saline
este relieful exocarstic. În partea sud-vesticã a
Dealului Sãrii adâncirea pârâului Corund (Apa
Mare) a generat un defileu de aproximativ 1,5 km
lungime, pe versanþii cãruia apare la zi sarea sub
forma unor stânci, cu aspect de turnuri, mici
creste, pereþi, râpe, brãzdate de lapiezuri dense,
foarte ascuþite. Se pot observa doline, ponoare ºi
chiar izbucuri sãrate. Apa sãratã ieºitã la sup -
rafaþã, fiind o soluþie suprasaturatã îºi descarcã
sãrurile pe micile proeminenþe sub forme globu-
lare. Bâltoacele, ochiurile de apã rãmase dupã
ploi, datoritã evaporaþiei lasã în urma lor planºee,
cruste de precipitare. Microformele respective au
duratã de viatã efemerã, aspectul lor fiind deter-
minatã de regimul precipitaþiilor ºi al evaporaþiei.

Toate aceste microforme ridicã atractivi-
tatea perimetrului Praidului, însã acest punct de
atracþie încã nu este valorificat ºi invadat de tu -
riºti, ceea ce ridicã problema dezvoltãrii servicii -
lor turistice subordonat ºi integrat cerinþelor de
protecþia mediului.

În afara elementelor morfologice menþio -
nate resursele turistice primare se completeazã cu
aflorimentul de aragonite din Dealul Melcilor
lân gã Corund, relieful vulcanic (conuri, cratere,
neckuri) din Munþii Gurghiului ºi Harghitei.

22..22.. PPrreemmiissee cclliimmaattiiccee ººii bbiioocclliimmaattiiccee
ppeennttrruu ddeezzvvoollttaarreeaa ttuurriissmmuulluuii
Depresiunea Praidului este alungitã în

direcþie aproape meridianã, închisã pe o parte de
dealuri de tip subcarpatic cu înãlþimi de peste
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900-1000 m, pe de altã parte de marginea abrup-
tã a platoului vulcanic, dar are deschideri pe va -
lea Târnavei Mici spre vest, aval de Sovata, res -
pec tiv spre est pe aceeaºi vale, amonte de Praid.
Praidul are deci un climat continental moderat de
depresiune intradeluroasã, submontanã, cu veri
rã coroase ºi ierni reci. Temperatura medie anualã
depãºeºte 7 oC, în iulie fiind de cca. 17 oC, în ia -
nu arie în jur de –4 oC. Precipitaþiile medii anuale
au valori de 750–800 mm. Depresiunea este feri -
tã de vânturi puternice ºi are un bioclimat de
cruþare. 

Cea mai mare importanþã din punctul de
vedere al turismului o are bioclima specificã de
salinã.

Experienþele dobândite în tratamentul
cãilor respiratorii în subteran fie în peºteri (peº -
terile Klutert din Germania, Tavas ºi Pãcii în
Ungaria), fie în saline (Solotvino în Ucraina,
Wieliczka în Polonia) au fost un îndemn pentru
iniþierea speleoterapiei ºi în România (salinele de
la Slãnic, Tg. Ocna, Praid). La Praid fostul direc-
tor al minei, Károly TELEGDY ºi medicul de
circumscripþie, dr. Árpád VERESS au creat con -
di þiile tratamentului subteran încã din anii 1960,
în vechea minã Gheorghe DOJA. Fundamentarea
ºtiinþificã a speleoterapiei a fost începutã în 1971
de cãtre un colectiv de medici din Tg. Mureº. În
1974 s-a construit ºi un spital pentru astmatici. În
1980 nivelul de vizitare ºi tratament a fost mutat
la orizontul „50”, la adâncimea de 120 m de la
suprafaþã, într-o galerie cu 12 m înãlþime, 20 m
lãþime ºi 200 m lungime, unde se ajunge printr-
un tunel de 1250 m, cu înclinare de 8%, parcurs
cu autobuzul salinei. Capãtul liniei este despãrþit
de baza de tratament cu pereþi de lemn împiedi -
cându-se pãtrunderea aerului afectat de gazele de
eºapament ºi praf. Apoi se coboarã încã 30 m pe
167 trepte.

Bioclima din salinã se caracterizeazã
printr-un ansamblu de condiþii biologice ºi fizi -
co-chimice, efectul curativ datorându-se urmã-
toarelor proprietãþi: 

– lipsa alergogenilor ºi a efectelor iri-
tante, datoritã numãrului redus de germeni
(80–270 buc/cm3) faþã de 1000 buc/cm3 în cazul
atmosferei oraºelor mari; ºi prezenþei unor varie -

tãþi micologice, unele producãtoare de substanþe
antibiotice;

– umiditatea relativã ridicatã (71%) ºi
constantã, care favorizeazã precipitarea particu -
lelor solide (microbi, bacterii, praf) pe pereþii
salinei ºi diluarea secreþiei traheale-aderente;

– temperatura scãzutã ºi relativ constantã
cu variaþii între 15,4 oC–16,4 oC, stimulând
receptorii tusogeni; 

– presiunea mai mare cu 12–15 mmHg în
salinã faþã de cea de pe suprafaþã, deci presiunea
parþialã a oxigenului fiind mai mare, contribuie
la alimentarea mai bunã a organismului cu O2;

– curenþii de aer cu valori reduse (0,2–0,3
m/s) necreând senzaþie de frig;

– conþinutul ridicat de CO2 (611–799 mg/m3)
accelerând ventilaþia plãmânilor;

– prezenþa cristalelor solide de NaCl, 50%
din acestea având dimensiuni sub 5 microni, care
prin inspiraþie pãtrund la nivel alveolar cu efect
osmotic ºi stimularea secreþiei hipertonice asupra
mucoasei bronhiale, completate de pre zenþa aero -
solurilor bogate în ioni de sulfaþi, nit raþi, amoniu,
magneziu, calciu, potasiu, iod, brom; 

– ionizarea negativã a aerului (413–580
ioni/m3), radiaþiile beta ºi gamma formate prin
descompunerea izotopului Ra222 (1,5–1,9x10-
13Ci/l), scãzând intensitatea ºi numãrul crizelor
astmatice, stimulând eliminarea bacteriilor ºi
alergogenilor; cantitatea redusã de ozon (O3+)
reduce convulsiile muºchilor netezi, iar pH-ul de
6,5–6,9 contribuie la dezinfectarea aerului ºi re -
ducerea florei bacteriene (HORVÁTH, I., 1998).

În aceste condiþii tratamentul, care du -
reazã 10–12 zile la copii, 16–18 zile la adulþi,
aduce ameliorarea semnificativã a afecþiunilor
cãilor respiratorii: persoane expuse noxelor res-
piratorii, pneumopatii microbiene sau virotice
antecedente, bronºite, traheobronºite cronice,
astmul alergic, bronºiectazie (MUNTEANU, L.
et col., 1986). 

22..33.. RReessuurrssee hhiiddrrooggrraaffiiccee
Gama factorilor terapeutici la Praid este

completatã de apa termalã sãratã. La Sovata (af -
latã la cca. 10 km distanþã) formarea lacurilor
sãrate este pusã pe seama proceselor de barare
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naturalã a pâraielor Topliþa (1875) ºi Minei de
Aur (1879) ºi dizolvarea carsto-salinã a masi -
velor de sare, pe locul vechilor exploatãri. Apa -
riþia fenomenului de heliotermie în Lacul Ursu se
datoreazã formãrii unei pelicule de apã dulce pe
suprafaþa apei sãrate concentrate, care contribuie
la un proces analog cu efectul de serã, urmând ca
temperatura apei sã creascã de la 20–24 oC la
suprafaþã la 40–60 oC la adãncimea de 2-3 m. 

În cazul Praidului însã apa termalã sãratã
provine dintr-un foraj adâncit la baza dealului
Harom în 1949. De la 2200 m adâncime sonda
aducea la suprafaþã apele de 46 oC, cu un debit de
32 l/s (46.000 l/zi), care urma a fi valorificatã la
bãile în vanã ºi ºtrandul termal cu bazin în aer
liber, amenajat în 1952. Dr. Árpád VERESS a
publicat în 1974 un studiu despre efectul tera -
peutic al acestor ape, comunicând ºi caracteristi-
cile hidrochimice (Tabelul 1.)

Apele utilizate în tratamentul balnear au
un hidrochimism clorurosodic concentrat, bromo -
iodurat, sulfatat, calcic-magnezian etc., fiind reco-
mandate pentru afecþiuni reumatismale de ge -
nerative (spondilozã cervicalã, dorsalã ºi lombarã,
artroze, poliartroze), afecþiuni reumatismale abar-
ticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze),
afecþiuni posttraumatice (redori articulare post-
traumatice, stãri dupã entorse, luxaþii, fracturi),
afecþiuni neurologice periferice ºi cardiovasculare
(varice) etc.

În ultimul timp salina Praid a adus pe
piaþã un produs terapeutic: sare de baie terapeu-
ticã sulfoioduratã cu indicaþii multiple, utilizatã
în cura externã prin bãi zilnice, începând cu 10
min/zi ºi treptat prelungit la 30 min/zi, la tem-
peratura de 36 oC treptat mãrind la 37-38 oC, o
curã durând 10–14 zile consecutive ºi fiind reco-
mandatã repetarea curei la 6 luni.

33.. VVaalloorriiffiiccaarreeaa ttuurriissttiiccãã aa rreessuurrsseelloorr 

Resursele turistice specifice ºi amena-
jarea spaþiului cu infrastructurã turisticã fac ca
Praidul, chiar dacã nu este o staþiune balneo-cli-
matericã atestatã, sã se impunã din ce în ce mai
mult ca localitate balnearã ºi centru turistic în
continuã ascensiune pe piaþa turisticã. Tipul prin-

cipal de turism continuã sã fie cea curativã, dar
poziþia sa favorabilã, resursele turistice comple-
mentare, diversificarea paletei de servicii, activi-
tatea susþinutã de organizarea activitãþilor turis-
tice sunt premise favorabile pentru abordarea ºi a
altor segmente de piaþã: turismul de agrement,
turismul cultural ºi turismul rural. 

33..11.. PPootteennþþiiaall ddee ccoommuunniiccaaþþiiee 
ººii iinnffrraassttrruuccttuurrãã ggeenneerraallãã
Localitatea Praid are o accesibilitate rela -

tiv lesnicioasã. Drumul naþional 13A –  Bãlã -
uºeri–Sovata–Praid–Corund–Odoheiu Secui-
esc–Miercurea-Ciuc – aflat într-o stare tehnicã
relativ bunã, este un tronson din traseele, itinera -
rele consacrate în vizitarea Þãrii Secuilor. Este
unul din traseele cele mai frecventate de turismul
cultural organizat (circuite cu autocarul) sau indi-
vidual. Starea tehnicã necorespunzãtoare a DN
13B, bifurcat la Praid spre Gheorgheni prin pasul
Bucin, impune restricþii în parcurgerea acestui
itinerar.

Calea feratã Blaj–Târnãveni–Sovata–
Praid are o contribuþie mai modestã (zilnic 2
trenuri personale sosesc ºi pleacã din gara CFR
Praid), fiind utilizatã mai mult de turiºii cu exi-
genþe mai reduse.

Infrastructura generalã dispune de reþele
de distribuþie a energiei electrice, ale apei pota-
bile, gaz metan, magazine alimentare, poºtã, ca -
bi ne telefonice cu cartelã, filiale C.E.C. ºi Banc-
Post, cabinete medicale ºi farmacie etc. Aºadar
infrastructura turisticã poate sã se bazeze pe cea
generalã. Baza materialã a turismului include
unitãþi de cazare (hotel, motel, pensiuni turistice
ºi ferme agroturistice, posibilitãþi de cazare la
locuitori), unitãþi de alimentaþie publicã (restau-
rante, baruri, cofetãrii, berãrii), bazã de tratament
(spitalul de astmatici, salina, bãi la vane) ºi de
agrement (ºtrand termal sãrat, trasee turistice).

33..22.. BBaazzaa mmaatteerriiaallãã aa ttuurriissmmuulluuii 
BBaazzaa ddee ccaazzaarree. În evidenþa statisticã a

judeþului Harghita, pentru localitatea Praid apar
32 unitãþi de cazare, din care un hotel (H. Ome -
ga) neclasificat, cu 22 camere, 44 locuri, un mo -
tel (M. Praid) clasificat la o stea, cu 27 camere,
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65 locuri, respectiv 30 pensiuni turistice ºi ferme
agroturistice, clasificate la una-douã margarete
(flori), totalizând 54 camere, cu 120 locuri (18
camere, 39 locuri, respectiv 36 camere, 81 lo -
curi). Pensiunile au în general 1–2 camere, res -
pectiv 2–6 locuri, doar 4 pensiuni de 2 margarete
au 3–4 camere, unul chiar cu 13 locuri în 5
camere. Deci unitãþile sunt mici, proprii turismu-
lui rural, care rãspunde la cerinþa clientelei pen-
tru o atmosferã familiarã, mai intimã, decât în
cazul industriei hoteliere, o relaþie personalizatã
între prestator ºi beneficiar.

Serviciul de cazare poate fi solicitat prin
intermediator (agenþie de turism, tour- operator)
sau în mod direct. Protagonistul organizãrii ac ti -
vitãþilor turistice la Praid este agenþia de turism
Trans-Tur, care a luat în administrare motelul
Praid, restaurantul Casa TELEGDY, bufetul din
salinã ºi dispune de un birou de informare turisticã.
Câºtigând finanþare PHARE pentru organizarea
unei reþele de turism rural, a devenit principalul
actor pe piaþa turisticã localã, fiind re prezentant
ANTREC pentru judeþul Harghita, membru al
Aso ciaþiei Naþionale a Agenþiilor de Turism
(ANAT), ºi al Federaþiei Europene pentru Turism
Rural ( EUROGÎTES). În eforturile pentru abor-
darea pieþei turistice fac parte activitãþi de marke -
ting prin elaborarea materialelor promoþionale ºi
prezentarea acestora la târguri ºi expoziþii naþionale
ºi internaþionale (TNT, RITS în Bucureºti, Utazás
2000 la Budapesta), apariþia în cataloage ANTREC
ºi susþinerea unui site pe Internet.

Prestatorii serviciilor de cazare, cu uni -
tãþi de primire atestate de O.A.C.T. primesc
oaspeþi prin intermediul firmei, deci nu mai au
nevoie de a se ocupa individual de aducerea pe
piaþã a produsului turistic. 

Afluxul turistic în localitate a avut ca
efect apariþia posibilitãþilor de cazare la cetãþeni,
numãrul celor care au cerut autorizaþie pentru
primirea oaspeþilor ridicându-se de la 25 în 1997,
la 58 în 1998, 67 în 1999 ºi 72 în 2000. Dacã par-
ticipanþii în turismul organizat se cazeazã la
motelul Praid ºi în pensiunile afiliate la Trans-
Tur, turiºtii individuali pot sã aleagã între aceºtia
ºi ceilalþi ofertanþi de tip „zimmer frei”; deci
ofer ta nu este monopolizatã. 

BBaazzaa ddee aalliimmeennttaaþþiiee ppuubblliiccãã.. Diferenþa
între pensiunile turistice ºi fermele agroturistice,
teoretic este cã la acestea din urmã produsele ali-
mentare oferite spre consum turiºilor provine din
gospodãria proprie (mai ales produsele ani-
maliere), în realitate însã serviciul de masã este
suplimentarã, facultativã, turiºtii ºi curanþii ape-
leazã în cea mai mare parte la restaurantele Casa
TELEGDY (100 locuri din care 58 în interior,
restul pe terasã) ºi cea din incinta motelului. Sunt
oferite specialitãþi gastronomice specifice regiu-
nii, iar atmosfera este asiguratã de muzicã
þigãneascã. 

La unele pensiuni (atât la cele clasificate,
cât ºi la întreprinzãtorii individuali) existã posi-
bilitatea ca turiºti sã-ºi pregãteascã masa individ-
ual în bucãtãrii separate.

AAmmeennaajjããrrii ppeennttrruu ttrraattaammeenntt. Speleote -
rapia se sprijinã pe spitalul astmaticilor (40
paturi), amenajãrile existente în salinã: iluminare
electricã, aeraj continuu, scaune, bãncuþe, teren
de sport ºi gimnasticã medicalã, teren de joacã,
minibibliotecã, bufet, grup sanitar; accesul fiind
facilitat cu autobuzul salinei. Vizitarea salinei se
desfãºoarã sub îndrumarea a 2 ghizi, biletul de
intrare incluzând transportul ºi ghidajul. Un
obiectiv turistic de marcã este capela ecumenicã,
sfinþitã în 1993, unde s-au cerebrat ºi cununii, ºi
care este dedicatã lui Sf. Ioan de Nepomuk,
patronul ocnaºilor ºi al podurilor.

Balneoterapia are la bazã ºtrandul termal
sãrat cu un bazin în aer liber de 1000 m2, cu ame-
najãri pentru aerohelioterapie ºi 50 de vane cu
apã încãlzitã în interior, cu funcþionare sezonierã
între 1 iunie–1 octombrie. În ultimul timp ºtran-
dul devine neîncãpãtoare, în ciuda apropierii la -
cu lui Ursu de la Sovata, punctele slabe fiind
suprafaþa restrânsã, lipsa locurilor umbrite ºi
exis tenþa unui singur duº. Alãturi de ºtrand se
gãsesc o cofetãrie-bar ºi tarabe de souveniruri. 

Petrecerea timpului cu ocazia sejurului
de 2–3 sãptãmâni în cazul curanþilor, sub o sãp-
tãmânã în cazul turiºtilor veniþi în agrement,
ridicã problema organizãrii unor programe cul-
tural-distractive sau chiar de aventurã. Dupã
tratamentul zilnic de 4 ore în subteran, turiºtii pot
sã apeleze la programe organizate de agenþia
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Trans-Tur: vizitarea casei memoriale a poetului
Lajos ÁPRILY ºi a muzeului sãtesc cu exponate
de naturã etnograficã ºi unelte legate de ex -
ploatarea sãrii în trecut; vizitarea oraºului-staþi-
une Sovata, a centrului de ceramicã popularã
Corund, participarea la excursii cu autocarul spre
Odorheiu Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Gheorgheni.

Cu toate cã pe harta ghidului turistic al
Munþilor Gurghiului (TORJAI-RÁCZ Z., 1998)
apar trasee turistice marcate ce conduc spre înãl -
þimile subcarpatice (Becheci, ªiclod, Firtuºu), pe
platoul vulcanic ºi conurile din Munþii Gurghiu ºi
Harghita, sau la ruinele cetãþilor medievale tim-
purii (Rapsonné, Firtos, Tartod), în realitate aces-
tea fie lipsesc, fie sunt degradate. S-ar impune
reamenajarea acestora cu marcaje, balize, indica-
toare cu explicaþii ºtiinþifice, mai ales în cazul
unor obiective ca defileul de sare, rezervaþia geo-
logicã Dealul Melcilor de la Corund, cu aflori-
mente de aragonite. Prin asemenea mãsuri s-ar
putea iniþia unele forme inedite de turism (turism
montan, ecoturism etc.).

44.. CCiirrccuullaaþþiiaa ttuurriissttiiccãã

Analiza circulaþiei turistice la Praid este
posibilã pe baza evidenþei bolnavilor ºi vizitato-
rilor la salina Praid ºi la bãile la vanã, precum ºi
din statistica unitãþilor de cazare, desigur cu un
oarecare grad de relativitate, deoarece numãrul
turiºtilor cazaþi niciodatã nu corespunde cu nu -
mãrul turiºtilor, care viziteazã localitatea (cifrele
fiind întotdeauna orientative).

Circulaþia turisticã în salina Praid a avut
o tendinþã de creºtere pânã în 1998, scãzând apoi
în 1999 atât în cazul bolnavilor, cât ºi al vizitato-
rilor (Tabelul 2, fig. 1), iar în ceea ce priveºte
variaþia lunarã pe anul 1999, se observã cã max-
imul absolut se înregistreazã în lunile iulie–
august, situaþie explicabilã cu regimul concedii -
lor ºi vacanþelor. Ponderea bolnavilor depãºeºte
pe cea a vizitatorilor, cu excepþia lunilor mai–
iunie, perioada în care sunt organizate majori-
tatea excursiilor cu autocarul (având în vedere
cele cu ocazia Rusaliilor).

Dinamica circulaþiei la bãile la vanã în pe -
rioada 1995–1999 a avut o tendinþã de scãdere,

însã în lunile de varã la bazinul în aer liber, în
1999, s-au înregistrat 24.258 de turiºti. (Tabelul 4)

Analiza comparativã a numãrului de vizi -
tatori la salinã sau bãile la vanã pe o parte ºi
numãrul de înnoptãri realizate în totalul unitãþilor
de cazare relevã o situaþie surprinzãtoare. Dacã în
1999 erau cazaþi 1494 turiºti, cumulând 5372
înnoptãri, în acelaºi an salina a fost vizitatã de
163.852 de turiºti, din care 93.198 bolnavi
(56,88%), iar bãile la vanã au fost utilizate de
8669 persoane. Discrepanþa numericã poate releva
douã lucruri: fie cã cei care frecventau stabili -
mentele balneoclimaterice s-au cazat în alte uni -
tãþi, necuprinse în evidenþa statisticã (în spaþii de
cazare la locuitori, neclasificate, sau în alte loca li -
tãþi apropiate, de ex. Sovata), fie ponderea tu -
riºtilor aflaþi în tranzit este foarte ridicatã. Este de
presupus cã prima situaþie este mai apropiatã de
realitate, ceea ce ar putea însemna dezvoltarea
unei economii paralele. Numãrul turiºtilor aflaþi în
tranzit poate fi reflectatã de numãrul vizitatorilor
în salinã (70.654 turiºti, 43,12%), având în vedere
faptul cã bolnavii aflaþi la tratament subteran intrã
în salinã de 10–18 ori (timp de 2–3 sãptãmâni). 

Ponderea tipurilor de cazare din numãrul
de turiºti ºi numãrul înnoptãrilor aratã pentru
anul 1998 o predominare a pensiunilor turistice ºi
fermelor agroturistice, respectiv a motelului în
1999, datoritã scãderii numãrului de turiºti la
primele ºi creºterii în cazul motelului. Toate
acestea pe fondul scãderii generale a numãrului
de turiºti atât la salinã, cât ºi la bãi. (Figura 3)

Din Tabelul 5 reiese cã durata sejurului
mediu a scãzut în cazul hotelului ºi motelului,
dar a crescut în media pensiunilor, ceea ce denotã
cã pensiunile rãspund la nevoile unor forme de
turism cu caracter de sejur (balnear ºi rural).

Cercetãrile efectuate pentru realizarea
acestui studiu ne-a oferit date ºi despre variaþia
trimestrialã a numãrului de turiºti, a numãrului
de înnoptãri, a duratei medii a sejurului ºi despre
gradul de ocupare a capacitãþii de cazare, indica-
tori importanþi în analiza circulaþiei turistice.
Astfel, în evidenþa statisticã pentru anul 1999 cir-
culaþia turisticã  din trimestrul 1 s-a dovedit a fi
nulã (reflectând de fapt deficienþele statistice,
aflate în restructurare). 
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În trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie) hote -
lul a avut circulaþie nulã, motelul a cazat 214
turiºti, realizând 722 înnoptãri cu o duratã medie
a sejurului de 3,37 zile pe 65 locuri cazare, iar în
cazul pensiunilor doar 6 unitãþi din 30 au avut
activitate înregistratã, cumulând 210 înnoptãri la
53 turiºti cazaþi (sejur mediu 3,96 zile) pe 37
locuri-cazare. 

În trimestrul 3 (iulie, august, septembrie)
în hotel s-au cazat 120 turiºti cumulând 338 (se -
jur mediu 2,82 zile), în motel 775 turiºti au real-
izat 2349 nopþi-cazare (sejur mediu 3,03 zile), iar
cele 15 pensiuni cu activitate înregistratã au
primit în total 197 turiºti, realizând 1299 înnop-
tãri (sejur mediu 6,59 zile) pe 71 locuri.

În trimestrul 4 (octombrie, noiembrie,
de cembrie) activitatea hotelului (40 locuri) a
cuprins 37 turiºti, 65 înnoptãri cu sejur mediu de
1,76 zile, motelul nu a avut activitate înregistratã,
iar dintre pensiuni au fost active 12: 98 turiºti,
389 înnoptãri cu media sejurului de 3,97 zile (pe
61 locuri). 

Se poate observa cã maximul intensitãþii
fluxului turistic revine lunilor de varã pentru toate
unitãþile de cazare. Valoarea cea mai mare a seju-
rului s-a prezentat în cadrul câtorva pensiuni:
8,00–12,33 zile în trimestrul 3, iar numãrul ma xim
de turiºti cazaþi în acestea (pe tot parcursul anului)
era de 53 turiºti cu 217 înnoptãri într-o pensiune
cu 6 locuri, respectiv 51 turiºti cu 247 înnoptãri pe
13 locuri ºi 40 turiºti cu 291 înnoptãri pe 8 locuri.
Dintre cele 30 de pensiuni 14 nu au înregistrat cir-
culaþie turisticã pe tot parcursul anului. 

Eficienþa economicã a serviciilor de ca -
zare depinde de gradul de utilizare a capacitãþii
de cazare existente. Capacitatea de cazare exis-
tentã se calculeazã prin înmulþirea numãrului de
locuri-cazare cu numãrul zilelor/nopþilor dintr-o
perioadã datã. 

Pentru cele 365 zile calendaristice ho te -
lul Omega cu 40 locuri dispune de o capacitate
de cazare de 14.600 nopþi-cazare, motelul
Omega cu 65 locuri 23.725 nopþi-cazare, iar
totalul pensiunilor 120 locuri cu capacitate de
43.800 nopþi-cazare, din care în 1999 erau uti-
lizate doar 74 locuri (27.010 nopþi-cazare).
Raportând numãrul de înnoptãri realizate la cele

maxim realizabile (capacitatea de cazare existen-
tã), rezultã cã gradul de ocupare pe total an a fost
de 2,8 % pentru hotel (maxim 9,2%), 13% pentru
motel (maxim în trimestrul 3–39%), iar pentru
pensiunile active în mediu de 7,0%, 19,1% în
trimestrul 3. La acestea gradul cel mai ridicat de
ocupare a fost de 43,5% într-o unitate cu 4 paturi,
iar la cel cu capacitate de cazare existentã max-
imã, cu 13 locuri, respectiv 4745 nopþi-cazare,
valoarea pe an a fost de 5,2% ºi 10,6% în
trimestrul 3. 

Valorile par destul de reduse (chiar cu
probabilitatea nedeclarãrii totale a activitãþii tu -
ristice), ceea ce denotã cã eficienþa economicã a
acestor servicii prestate nu poate decât sã con-
tribuie la veniturile gospodãriilor, nicidecum sã
asigure susþinerea nivelului de trai. Desigur, tur-
ismul rural reprezintã deocamdatã încercarea
unei alternative, alãturi de ocupaþia din alte
domenii a locuitorilor. 

55.. CCoonncclluuzziiii

Dupã analiza componentelor fenomenu-
lui turistic (fondul turistic, baza materialã, circu-
laþia turisticã) se poate aprecia cã localitatea
Praid dispune de premise favorabile desfãºurãrii
activitãþilor recreative, tinzând sã devinã un ele-
ment de marcã al ofertei turistice din judeþul
Harghita, cu o forþã potenþialã de polarizare a
fluxului turistic, iar prin efectul multiplicator al
turismului poate sã vitalizeze viaþa socio-eco-
nomicã a aºezãrii, constituind un pilon al dez-
voltãrii regionale. 

Nivelul de valorificare a resurselor turis-
tice a progresat remarcabil în ultimul deceniu atât
prin amenajãrile necesare tratamentului balneo-
climateric, cât ºi prin includerea multor gos -
podãrii în reþeaua de turism rural. Eforturile de
organizare a activitãþii turistice însã ar trebui
completate cu elaborarea unei strategii de dez-
voltare a turismului, care sã fie bazatã pe moni-
torizarea teritoriului, adicã analiza problemelor,
luarea unor decizii, executarea acestora ºi mã -
surarea efectelor aplicãrii deciziilor. Pentru aces-
tea este necesarã realizarea unei bãnci de date,
care sã cuprindã principalii indicatori cu privire
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la circulaþia turisticã ºi veniturile realizate de
aceasta în comparaþie cu cele provenite din alte
sectoare ale economiei. 

Dintre mãsurile necesare dezvoltãrii tu -
rismului trebuie pus un accent mai mare pe acti -
vi tatea promoþionalã, materialele publicitare, de
propagandã turisticã sã cuprindã nu numai oferta
anumitor societãþi comerciale, dar ºi o prezentare
în ansamblu a regiunii ºi localitãþii. Acest lucru,
ca ºi altele (de ex. modernizarea drumului na -
þional 13B, Praid–Gheorgheni, asigurarea curse -
lor de autobuze pe aceastã rutã, amenajarea
traseelor turistice etc.), poate fi realizatã printr-o
colaborare teritorialã cu unitãþile administrative
învecinate (Sovata, Corund), fie prin constituirea
asocierii microregionale, care sã funcþioneze sub
forma unei organizaþii civile cu personalitate
juridicã, menitã sã întocmeascã proiecte pentru
obþinerea unor finanþãri din partea Uniunii
Europene (programe PHARE, SAPARD etc.) sau
Agenþiei Naþionale de Dezvoltare Regionalã.
Într-o asemenea asociere pot ºi trebuie sã fie
implicate autoritãþile publice locale, reprezen-
tanþi ai Consiliului Judeþean, precum ºi agenþii
economici ºi societatea civilã.
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PPaarraajjdd ttuurriizzmmuuss--ffööllddrraajjzzii
vvoonnaattkkoozzáássaaii
(Kivonat)

A dolgozat a turizmus fejlõdésének
kérdéskörét célozza meg, Parajd községközpon-
tra vonatkoztatva. Ez a rurális település a mezõ-
és erdõgazdálkodási, ipari funkciók mellett ide-
genforgalmi funkcióval bõvült, azáltal, hogy ter-
mészeti erõforrásait (a sóbánya mikroklímája,
sós termálvizek, sókarsztos domborzat) turisz -
tikai célnak alárendelve értékesítette. A termé -
szeti erõforrások piacra vitele a turizmus tech-
nikai-anyagi alapjának megteremtését feltételezi,
amely az általános érdekeltségû infrastruktúrára
támaszkodik. A település idegenforgalmi poten-
ciálja különféle turizmustípusok és -formák
fejlõdését teszi lehetõvé. A természeti és épített
környezet, a társadalmi-gazdasági és politikai-
jogi változások az üdülõ és gyógyturizmus mel-
lett kedveztek a falusi turizmus kibontakozásá-
nak. A vendégfogadás a helyi közösség számára
új jövedelemforrásokat biztosít, ezáltal kihat az
életszínvonal emelésére és az életstílus, mentali -
tás változását ereményezi. A turizmus promo -
válása, támogatása az ország gazdaságának áta-
lakulási feltételei közepette a vidék számára a
túlélés és megerõsõdés esélyét teremti meg, ami-
hez szükséges a turisztikai és regionális fejlesz -
tési stratégiák kidolgozása. A dolgozat érinti a
turizmus kiépítésének módozatait, valamint a
vendégáramlás kérdését, mint a kereslet és
kínálat kölcsönhatásának visszacsatolási (feed-
back) elemét, tehát olyan kérdéseket, melyek
nem mellõzhetõk a projektek, stratégiák kidolgo-
zásánál.
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TToouurriissmm--ggeeooggrraapphhiiccaall AAssppeeccttss ooff
PPrraaiidd ((PPaarraajjdd)),, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy
((RRoommaanniiaa))
(Abstract)

The study aims at the development of
tourism in Praid, a rural settlement, which tradi-
tionally employ locals in agriculture, forestry and
industry. However, by utilising its natural
resources (microclimate of the salt-mine, salty
hot springs, salty karstmorphology), it has
evolved a considerable potential for tourism. The
marketing of these natural resources has to meet
the technical and financial bases of tourism,
which lies on the infrastucture of general interest.
This potential of the settlement contributes to the
emergence of various forms of holidays acti -
vities. The infrastucture and amenities, the natu -
ral environment, the social, economic, political
and legislative changes have favoured not only
the health resort and recreation, but also the
development of rural tourism. Attracting visitors
generates substantial economic and social bene-
fits (multiplier effect on economy, new skills and
wider interests). Developing promotion pro-
grammes and regional developmental strategies
in the country’s changing economy prevents
stagnation and enhances economic development
of the region. The study concentrates on the
problem of touristic circulation as a feed-back
element of the interaction of supply and demand.
It also suggests various possibilities of promot-
ing tourism, consequently those problems which
cannot be avoided when elaborating initiative
programmes and coherent strategies.
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Dinamica circulaþiei turistice în salina Praid (1996–1999)

Variaþia lunarã a circulaþiei turistice în salina Praid, în anul 1999

Ponderea unitãþilor de cazare din numãrul înnoptãrilor realizate în 1998–1999

Figura 1.
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Compoziþia hidrochimicã a apelor termale sãrate din Praid

Dinamica circulaþiei turistice la salina Praid (1996–1999)

Variaþia lunarã a circulaþiei turistice în salina Praid, în anul 1999

Figura 2.
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Dinamica circulaþiei turistice la bãile la vanã

Circulaþia turisticã pe unitãþi de cazare, în anii 1998–1999

Figura 3.


