
Scurtă prezentare 

privind propunerile din partea Consiliului Județean Hargita  

privind OUG 88/27.05.2020, privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui 

sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 

pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă 

Tehnică 2014-2020 

 

 

Proiecte de infrastructură şi serviciile publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial 

turistic: 

 

Realizarea unei infrastructuri turistice publice integrate în localitatea Harghita Mădăraș. Orașul 

Vlăhița 

 

Beneficiarul investiției: ADI Munții Harghita 

 

Investiția va cuprinde următoare infrastructuri principale: 

- infrastructură rutieră, 

- infrastructură informare. recepție și coordonare turiști; 

- infrastructură de tranport pe cablu; 

- infrastructură de rețele edilitare pentru necesare funcționării infrastructurii turistice 

 

Amplasamentul infrastructurii de turism este situat pe tritoriul administrativ a mai multor U.A.T.-uir de 

exemplu Orașul Vlăhița și Comuna Căpâlnița. 

 

Valoarea investițiilor în infrastructura turistică publică este grupată pe urmatoarele lemente principăale: 

- Căi de transport pe cablu: 

o Căpâlnița – 243.000.000 lei –  (la un curs de 4,84 lei/euro) -5.020.661 Euro 

o Vlăhița – 807.750.000 lei – 166.890.495 Euro 

o Zetea – 15.750.000 – 3.254.132 Euro 

o Ciceu – 945.225.000 – 195.294.422 Euro, 

- Drum de acces la insfrastructura de turism: 

o Vlăhița – 442.062.900 lei – 91.146.990 Euro 

o Căpâlnița – 48.616.200 lei – 10.023.959 Euro 

o Zetea – 265.543.731 -54.813.141 Euro 

- Rețele edilitare: 

o  Căpâlnița – 2.318.000 lei – 477.938 Euro 

o Vlăhița  - 5.938.000 – 1.224.330 Euro 

  

 

Proiecte privind centre de agrement/ baze turistice (tabere şcolare): 

 

DEZVOLTAREA ZONEI DE AGREMENT LA BAILE HOMOROD - ORAS VLAHITA, JUDET HARGHITA 

 

2. Descrierea sumara a proiectului : 



Solutia arhitecturala : Primaria orasului VLAHITA, propune, conform Temei de Proiectare, realizarea pe 

terenul de 8.947 mp, din care alocati 7.883 mp [conform C.Urb.], constructia unei cladiri, in vederea 

suplimentarii spatiilor de agrement necesare, pentru a se putea completa / suplimenta functiunile 

specifice existente in cadrul localitatii Baile Homorod, subdimensionat, avand in vedere noile exigente. 

Obiectivul de investitii va cuprinde in cladire, totalizand minim 5.000 mp, spatii aferente functiunilor 

preconizate, respectiv, spatii pentru piscine, SPA. 

 

Proiectul a fost fundamentat pe premiza unei cladiri care adaposteste functiunea de AGREMENT, SPA-ul, 

Wellness-ul si o piscina exterioara / libera, separata, amplasata in asa fel sa beneficieze cat mai bine de 

orientarea solara. Cladirea este configurata sa urmareasca panta terenului, in asa fel incat, etajele se 

retrag in trepte, fiind protejate de un acoperis cu sarpanta din lemn lemalar incleiat stratificat [tip LLIS / 

glulam], solutia propusa avand avantajul de nu umbri in exces restul terenului, inclusiv picina exterioara. 

Piscina exterioara se preconizeaza a fi amplasata spre exteriorul parcelei catre DJ 131A, perpendicular 

pe acesta, pentru a profita cat mai mult de orientarea punctelor cardinale. Astfel, axa longitudinala 

mentine directia catre sud, sud-vest, circulatia soarelui facilitand insorirea cat mai mare a zonei 

respective. 

 

In incinta s-au propus trei zone diferite de parcare, respectiv o zona de 12 automobile in cadrul unei 

parcari acoperite si dotata cu sistem Klauss de parcare de cate doua auto per loc, o parcare de incinta de 

30 de masini si o parcare in zona drumului secundar forestier, cu un total per baza de agrement de cca 

55-60 masini. Spatiul incintei este suficient in cazul unei necesitati suplimentare de locuri de parcare, 

momentan optandu-se pe o varianta minima fara a ocupa cadrul natural valoros. 

 

SUBSOL – spatii tehnice, spatii de personal si conexe, spatii depozitare, spatii anexe : 

PARTER – corp distinct piscina Agrement si in corpul principal zona de AGREMENT : 

ETAJ 1 – nivel zona de SPA : 

ETAJ 2 – nivel zona de Wellness : 

ETAJ 3 – nivel zona de Game - Room . 

Importanța domeniului economic 

Evoluţiile turismului arată că acest sector are un deosebit impact economic reprezentând uneori sursa 

principală de redresare a economiilor locale pentru zonele care dispun de resurse turistice importante. 

Datorită legăturilor complexe dintre industria turistică şi celelalte ramuri ale economiei, turismul are şi 

un important efect de antrenare, de stimulare a producţiei în alte domenii. 

Aportul turismului la PIB, diferă de la o zonă la alta în funcţie de potenţialul turistic, structura şi nivelul 

de dezvoltare al economiei. Prin specificul său - activitate de servicii, consum mare de muncă vie, de 

inteligenţă şi creativitate - turismul are o contribuţie importantă la realizarea valorii adăugate. 

Pe lângă faptul că permite o valorificare superioară a resurselor naturale şi antropice (forme de relief, 

peisaje, factori naturali de cură, monumente istorice, etc.), prin dezvoltarea şi exploatarea resurselor de 

mici dimensiuni, dispersate, turismul contribuie la dezvoltarea economiilor locale devenind o pârghie de 

atenuare a dezechilibrelor locale la nivel regional. 

Efectele economice ale turismului se manifestă şi prin contribuţia sa la asigurarea unei circulaţii băneşti 

echilibrate, realizată deopotrivă pe seama turismului intern şi internaţional. 

Un alt rol deosebit, pe care turismul îl are în economiile locale, regionale și naționale, este acela de a 

genera locuri de muncă şi a contribui la scăderea şomajului. 

 

Importanța serviciilor turistice de agrement 



Agrementul este o componentă  importantă a ofertei turistice care poate juca un rol esenţial  în 

definirea mărcii  unui produs turistic, în diferenţierea de alte produse similare, în mărirea forţei de 

atracţie a unui obiectiv, staţiune sau zonă turistică. 

Din experiența internațională se constată că, în prezent, competitivitatea stațiunilor turistice nu poate fi 

menținută numai prin crearea unei baze materiale corespunzătoare. Atractivitatea și succesul unei 

stațiuni se datorează din ce în ce mai mult activităților de agrement și animație, singurele în măsură să 

mențină clientela turistică. 

Principalele atu-uri ale dezvoltării acestei activități sunt următoarele: 

o creșterea atractivității stațiunilor și, implicit, a circulației turistice naționale și internaționale; 

o crearea premiselor pentru prelungirea sezonului turistic; 

o creșterea încasărilor medii per turist și a încasărilor valutare; 

o asigurarea de încasări suplimentare atât prin includerea în costul pachetului turistic, cât și 

prin încasări directe; 

o poate contribui la contracararea efectelor negative asupra turismului cauzate de unele 

restricții conjuncturale; 

 

Strategia dezvoltării agrementului pentru a asigura apariția unor forme de activități atractive, 

funcționale și eficiente se bazează pe o corelație strânsă între motivațiile, aspirațiile și așteptările 

turiștilor, pe de o parte și profilul, specificul și structura stațiunilor, pe de alta parte. In elaborarea 

strategiei de dezvoltare a agrementului, specialiștii consideră că fiecare formă de agrement propusă, 

trebuie să raspundă din punct de vedere funcțional și organizatoric unei tipologii turistice bine 

determinate. Aceasta idee pornește de la premisa, că o forma de agrement, eficientă și atractivă, 

trebuie să polarizeze, toate categoriile de turiști, aflate în câmpul ei de interferență. 

 

Turism de sănătate  

Stațiunea Băile Homorod, încadrată în zona turistică Munții Harghitei , este situată la o altitudine de 

740-760 m, pe valea râului Homorodul Mare și a pârâului Băilor. Din punct de vedere administrativ Băile 

Homorod aparțin de orașul Vlăhița. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Este o localitate veche (prima atestare documentară datează din anul 1406), cu mai multe izvoare de 

apă minerală utilizate și apreciate de-a lungul timpului. Datorită existenței la limita vestică a localității a 

două fortificații mici de tip burgus care apărau drumul roman se presupune că aceștia cunoșteau și 

foloseau apa izvoarelor minerale. In sec XIX s-au realizat primele amenajări balneare - captări ale 

izvoarelor, clădiri și pavilioane pentru servicii și circa 30- 40 de vile pentru găzduirea turiștilor. De-a 

lungul timpului a reprezentat o destinație importantă pentru cei care doreau să utilizeze beneficiile 

apelor în folosul sănătății. 

 

Conform HG 1122/2002 localitatea a fost atestată ca stațiune turistică de interes local. 

 

Clima stațiunii este caracteristică depresiunilor subalpine cu veri racoroase si ierni reci. Temperatura 

medie a lunii iulie este de 17oC iar a lunii ianuarie de – 5oC. Precipitatiile au un regim mediu de 600 mm. 

Vânturile sunt slabe, datorita adapostului oferit de catre muntii înconjuratori 

Factori naturali de cură ai stațiunii: 

 Ape CO2 (carbogazoase), bicarbonatate,clorurate 

 Bioclimat  relaxant, nesolicitant,sedativ bogat in aeroioni negativi, existenti datorita padurilor 

de brazi din imprejurimi. 

 

Grupe de afecțiuni indicate pentru cură : 

• afecțiuni neurologice periferice sau centrale 

• afecțiuni respiratorii și ORL 

• afecțiuni ale tubului digestiv 

• afecțiuni hepato-biliare 

 

Stațiunea e parte componentă a pieței turismului balnear din România. La fel ca majoritatea 

stațiunilor de profil se confruntă cu aceleași probleme generate de neadaptarea ofertei la tendințele 

cererii actuale a turismului de sănătate. Acest fapt este reliefat de durata redusă a sejurului și nivelul 

scăzut al indicelui de ocupare a capacității de cazare. 

Schimbarea structurii cererii, generată de dezvoltarea turismului de sănătate, impune 

alegerea strategiei de diversificare pentru a putea satisface cerinţele mai multor segmente de 

turişti. Este vorba de o diversificare ce trebuie să răspundă motivaţiilor de călătorie a familiilor în 

căutarea unei vacanțe de vară nu doar relaxantă, odihnitoare, dar capabilă să ofere un pachet 

turistic diversificat, incluzând tratament balnear, revigorare, refacere, spa, wellness. 

 

Potențial turistic 

Analizele realizate la nivel local, județean și regional care au avut ca obiect dezvoltarea 

domeniului turistic au relevat că pentru destinația Munții Harghitei, din punctul de vedere al cererii 

de pe piața serviciilor turistice punctele forte sunt următoarele: atractivitatea peisajului natural - 

relief predominant muntos, climat temperat pe timp de vară, vegetație abundentă; existența unor 

obiective turistice naturale excepționale; densitate ridicată a rezervațiilor naturale; populația 

bogată a unor specii de animale de interes cinegetic, ihtiofaună specifică râurilor de munte; 

elemente de plante endemice și ecosisteme specifice; prezența unui strat de zăpadă favorabil 

practicării sporturilor de iarnă; bogația de ape minerale și a emanațiilor mofetice; patrimoniul 



cultural atât tangibil cât și intangibil bogat; autenticitatea moștenirii etnografice. Tipurile de 

activități turistice ce pot fi desfășurate pot fi grupate în categoriile: sănătate și wellness; sporturi de 

iarnă și schi; natură și aventură1; cultură și istorie. 

 

Strategia locală de dezvoltare durabilă a orașului Vlăhița, jud.Harghita pe perioada 2014 – 

2020, are ca obiectiv general crearea unei comunități dinamice și prospere pe baza unei dezvoltări 

socio-economice reale. Domeniul turismului se regăsește în următoarele obiective specifice: 

„Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale”, “Valorificarea resurselor naturale ale orașului pentru crearea infrastructurii de 

agrement” și „Consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a 

activităților de marketing specifice”. 

 

Valoare estimată al lucru 8.500.000 euro 

 

 

Proiectele de infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/ sau drumuri de 

legătură: 

 

Reabilitare și modernizare DJ 125 -DJ 125A - intersectia cu DN 12C 

 

Traseul drumului: 

 

Dănești – Cârța – Sândominic - Bălan, DJ 125A km 0+000-11+500, intersectia cu DN 12C 

 

Starea actuală al realizării documentațiilor tehnice: 

 

 
 

Populație deservită: 17219, respectiv comunele Dănești, Cârța, Tomești, Sândominic și  Orașul Bălan. 

Trafic existent MZA:  3802  

 

Rezultate așteptate: 

 reabilitare și modernizare infrastructură de drum pe o lungime de 37,53 km; 

 reabilitare și modernizare de  puduri și podețe; 

 reabilitare și construire trotuare; 

 construire de stații de oprire autobuze; 

 realizare de piste de bicicliști. 
 

                                                           

 

 

Indicativ drum 

județean
Denumire Sectoare de drum

Documentații tehnice 

existente

Documentații tehnice 

necesare
Valoare

DJ 125 "Reabilitare DJ 125 LOT 2 km 0+000 - km 18+900" DJ 125, km 0+000 - 18+900
D.A.L.I. aprobat prin Hot. 

CJHR nr. 365/2018
Proiect tehnic

DJ 125A "Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500" (DALI+PT) DJ 125A, km 8+900 - 11+500

D.A.L.I. aprobat prin Hot. 

CJHR nr. 23/2020,

PT predat

_

DJ 125

DJ 125A

"Consolidare sistem rutier pe DJ 125 km 18+900 - 

23+630, DJ 125A km 0+000 - 8+900 (DALI+PT)

DJ 125 km 18+900 - 23+630

DJ 125A km 0+000 - 8+900
_ D.A.L.I. + PT



Valoarea estimată al investiției este de 103.320.175 lei, respectiv  21.347.144 euro (la un curs de 4.84 

lei/euro)  

 

 

 

Proiectele de specializare inteligentă: 

 

Centru integrat de incubare, cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic 

 

Propunerea de proiect de finantare ar avea la bază trei plieri: 

1. Cercetare fundamentală – Universitatea Sapientia si transfer tehnologic 

2. Cercetarea aplicată si Transfer tehnologic – Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru cinegetica si 

resurse montane 

3. Componenta de incubator de afaceri de dezvoltare inovare și transfer tehnologic – Consiliu 

Judetean Asociatiile de producatori si clusterele 

 

Obiectiv:  

Facilitarea realizării și dezvoltării unor întreprinderi mici și mijlocii din regiune (în principal județul 

Harghita), care vor putea folosi tehnologii, infrastructură și servicii de afaceri în mod avantajos, prin 

cooperare cu universități, instituții publice și alți parteneri de afaceri. Centrul va îmbina caracteristicile 

unui parc tehnologic și de cercetare și a unui centru de incubare, pentru a sprijini intrarea pe piață a 

unor (tineri) antreprenori, a unor produse și servicii specifice, dar și pentru formarea de produse și 

servicii și testarea pe piață, pe baza unor rezultate de cercetare științifice. 

 

Principii de funcționare: 

 Centrul integrat va funcționa din finanțări publice și private, sub controlul unui consiliu de administrație, 

în care vor fi membri aleși și delegați din partea mediului de afaceri, al instituțiilor publice partenere (în 

această fază Consiliul Județean Harghita), precum și al mediului academic/universitar (reprezentat în 

această fază de către Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și 

Inginerești din Miercurea-Ciuc), în proporții de paritate. 

 

Servicii oferite: 

A. Generale 

 asigurarea unor întruniri și consultări regulate cu mediul universitar rezident în centru, pe 

baza unor teme relevante (industria alimentară, agricultură, tehnologii de mediu, 

informatică economică, turism), precum și alți reprezentanți ai mediului academic (parteneri 

externi), pentru asigurarea transferului de know-how și tehnologie 

 acces la laboratoare alimentare, pe baza unor protocoale 

 asigurarea unei locații (birouri, spații de producție, depozitare etc.) pentru desfășurarea 

activității pentru anumite IMM și microîntreprinderi care se califică în acest sens, în mod 

avantajos față de prețurile și tarifele practicate pe piața imobiliară 

 folosirea unor spații de întruniri, didactice și de conferințe 

 servicii de contabilitate pentru firmele rezidente 

 servicii informatice 

 servicii de audio și video 

 consultanță de afaceri: marketing, finanțe, contabilitate, juridice, obținerea de finanțări 



 servicii de secretariat comun 

 servicii de catering (prestatori externi) 

  

B. Servicii de laborator 

Serviciile de cercetare și de analiză oferite de sistemul de laboratoare este compusă în așa fel încât să 

faciliteze punerea pe piață a diferitelor mărfuri și produse care provin din zona industriei agricole și a 

celei alimentare. Industria este o parte importantă a economiei județului Harghita precum și a regiunii 

ADR Centru. Inovația și transferul de know-how sunt acele segmente care sunt elemente de bază pentru 

dezvoltarea economică și industrială. Acest component al dezvoltării este subreprezentată în regiunea 

menționată. 

 

B. 1. Sistem de laboratoare de cercetare 

Laboratoarele de cercetare asigură activități de cercetare fundamentale de biotehnologii aplicate în 

diferite domenii, reprezentând punctul de pornire pentru activitățile de inovare, dezvoltare 

experimentală și de transfer tehnologic. Domeniile de cercetare cuprind microbiologia aplicată, studiul 

proteinelor și al proteomei, genetică și inginerie genetică și metabolică, biotehnologii vegetale, de 

mediu și geochimia mediului, respectiv bioinformatică, cu următoare structură: 

 Microbiologie aplicată 

 Genetică și inginerie genetică 

 Proteomică și biologie structurală 

 Tehnologii celulare și de fermentare 

 Culturi celulare și țesuturi 

 Micropropagare și biotehnologii vegetale 

 Analiză instrumentală 

 Bioinformatică 

 

2. Sistem de laboratoare de analize produse alimentare, de mediu și genetică 

Laboratorul de analize complexe asigură servicii complete de analiză pentru produsele și serviciile 

dezvoltate în cadrul proiectului și acoperă o necesitate stringentă la nivel județean pentru producătorii 

agricoli și companii mici din industria alimentară, respectiv producători agricoli tradiționali. Paleta de 

servicii acoperă domeniile legate de siguranța alimentară, resurse vegetale și animale și monitorizarea 

factorilor de mediu, cu următorele tipuri de analize: 

 analiza produselor alimentare (analize fizico-chimice și microbiologice) 

 analize de mediu (sol, apă și aer) 

 analize genetice (analize moleculare în siguranța alimentară, medicină veterinară, agricultură) 

 consultanță tehnică și elaborarea documentațiilor tehnice 

 

Infrastructură: 

 spații pentru firme rezidente 

 spații comune de afaceri pentru diferite întruniri și module de predare 

 spații pentru cadre didactice și de cercetare 

 sistem de laboratoare de cercetare 

 sistem de laboratoare de analize 

 alte spații comune 

 

Costuri estimate: 



 construcție și echipare Centru integrat de incubare, cercetare-dezvoltare-inovare și transfer 

tehnologic 3.500.000 euro; 

 construcție sau reabilitare sistem laboratoare 1.500.000 euro; 

 echipamente de  laboratoare 3 500 000 euro (1.500 000 laborator de servicii,  2 000 000 

laborator de cercetare) 

 laborator pentru pregătirea produselor în vederea punerii acestora pe piață 2 000 000 euro;  

 construire și reabilitare sere de cercetare 200 000 euro 

 cheltuieli administrative și de personal 400 000 euro. 

 

Valoare estimată al investiției este de 8.700.000 de euro din care 5% valoarea de realizare al 

documentațiilor tehnice (Studiu de fezabilitate, Studii, Expertize , Proiect Tehnic etc.) in valoare de 

435.000 euro. 

 


