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SITUA?IA SOCIO-ECONOMICA A COMUNEI
Economia comunei Apold este caracterizata in prezent, ca de altfel
a majoritatii comunelor, de procesul de tranzitie de la sistemul
centralizat la economia de piata, avand la baza o puternica
descentralizare si promovare a liberei initiative.
Principalele ramuri economice si ponderea lor in economia
comunei:
Agricultura
Este prima ramura in economia comunei si are o traditie
indelungata. Suprafata agricola a comunei Apold este de 7258.40
ha si reprezinta 57.88% din suprafata totala a comunei.
Productia agricola se repartizeaza relativ echilibrat pe cele doua
componente, cultura vegetala si cresterea animalelor.
Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaica, grau, porumb,
etc.), legume, fructe, vita de vie.
Zootehnia
Este reprezentata de crescatorii de ovine, porcine, bovine si pasari.
Industria se caracterizeaza printr-o mica varietate a ramurilor
producatoare, cu specializari de importanta nationala: industria de
exploatare si prelucrare a lemnului, industria de confectii din textile,
industria de prelucrari metalice.
Dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii este
deosebit de important deoarece pe de o parte, in prezent este
principala sursa de locuri de munca, iar pe de alta parte prin
intermediul lor se creeaza o cultura a competitiei bazata pe
flexibilitate si productivitate.
Putem remarca cateva I.M.M.-uri infiintate, dar putine dintre ele
sunt cu o activitate notabila , cele mai multe activand in domeniul
comertului.
Sectorul constructiilor este caracterizat printr-un mic grad de
privatizare, el manifestandu-se mai mult in constructiile de cladiri
civile.
Turism
Comuna Apold dispune de un potential turistic deosebit, dar , din
pacate nu este valorificat, activitatea turistica nefiind sustinuta de
unitati de cazare corespunzatoare, dar mai ales cele agroturistice.
FACTORI AI POTEN?IALULUI EONOMIC AL COMUNEI
Resurse naturale de suprafata
Existenta unor resurse naturale de suprafata si a unor bogatii
naturale ale solului, contribuie la ridicarea potentialului economic al
comunei Apold.
Suprafata fondului forestier este de 4452.62 ha, reprezentand
35.50% din suprafata comunei Apold. Padurile sunt una din cele
mai importante resurse naturale, avand o valoare deosebita pentru
mediu si economie.
Din totalul fondului forestier, suprafata padurilor este de 98,6%,
intre care cele mai extinse sunt padurile de foioase in timp ce
padurile de rasinoase ocupand o suprafata mai mica.
Suprafata agricola a comunei Apold este de 7 258.40 ha, din care
teren arabil 2496.29 ha (19,91%), pasuni 2564,85 ha (20,45%),
fanete 1696,81 ha (13,53%), vii 9,01 ha (0,07%), livezi 491,44 ha
(3,92%), tufarisuri 414,12 ha (3,30 %) , ape si stuf 67,67 ha ( 0,54
%) , teren neproductiv 41,27 ha ( 0,33 %), drumuri 174,72 ha (1,39
%).
Fata de anii anteriori, toate categoriile de suprafata agricola sunt in
scadere, cea mai mare scadere inregistrand-o viile si pasunile care
au fost afectate de retrocedarea terenurilor in conformitate cu
prevederile Legii nr. 247/2006.
Resurse naturale ale subsolului

stratigrafice si petrografice, au determinat o diversitate a bogatiilor
subsolului.
Resurse hidrografice
Teritoriul Comunei Apold are o retea de ape curgatoare, dispunand
si de lacuri. Reteaua hidrografica a comunei este formata din rauri
si paraie, cum ar fi Pararul Zmeurei , Pararul Vulcanul, Pararul
Lanches, Pararul Daia , toate acestea varsandu-se in Raul Saes,
ce la randu-i se varsa in Tirnava Mare, strabatand teritoriul comunei
pe o lungime de peste 32 km, nefiind nici un sat care sa nu aiba un
curs de apa curgatoare. Valea Daia se varsa direct in Trarnava
Mare.
In ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata pe raza comunei,
s-au facut eforturi si se fac in continuare pentru mentinerea ei cat
mai curata, cea mai mare parte inscriindu-se in categoria a II-a de
calitate.
Resursele de apa de suprafata ale comunei Apold variaza de la
anotimp la anotimp, in unele veri mai secetoase scazand debitul
foarte mult
Apele subterane din zona comunei noastre, asa cum rezulta din
studiile efectuate, sunt cantonate in depozitele mio-pliocene si
cuaternare, ape de adancime, existand o exploatare a lor.
In zona satului Apold, in urma forarilor s-a descoperit un zacamant
de apa , el constituie sursa de alimentare cu apa pentru comuna
Apold.
Prin fonduri SAPARD s-a realizat statia de apa si re?eaua de
alimentare cu apa in comuna Apold, in satele Apold , Daia , Saes si
Vulcan .Apele subterane constituie o veritabila sursa pentru
alimentarea cu apa potabila a comunei.

