
           

  
  
 
   

 
 
RO-530140 Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5, www.facebook.com/Csomad.Balvanyos.ADI 
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0723673637, bojtecsaba@hargitamegye.ro, www.facebook.com/Csomad.Balvanyos.ADI 
 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TURISTICĂ     
„CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD- BÁLVÁNYOS”              

KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TURIZMUSFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-

BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” 

 

 

Zona geografică vizată de strategie este aria naturală cuprinsă între localitățile Băile 

Tușnad, Bixad, Turia, Casinu Nou și Lăzărești, din județele Harghita și Covasna. Unitățile 

Administrativ-Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică 

„CIOMAD-BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési 

Társulás” sunt următoarele:  

1. Judeţul Harghita prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 

2. Judeţul Covasna prin CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

3. Comuna Cozmeni, prin Consiliul local Cozmeni 

4. Comuna Tuşnad, prin Consiliul local Tuşnad 

5. Oraşul Băile Tuşnad, prin Consiliul local Băile Tuşnad 

6. Comuna Bixad, prin Consiliul local Bixad 

7. Comuna Turia, prin Consiliul local Turia 

 

Harta geografică: 
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Conform Statutului, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Turistică „CIOMAD- 

BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás” din 

România are drept scop promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului din județele  

Harghita și Covasna, în zona  „CIOMAD- BALVANYOS” prin realizarea următoarelor obiective: 

1) Conservarea, protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural al zonei; 

2) Realizarea unor proiecte privitoare la protecţia mediului din zonă; 

3) Pregătirea și implementarea unor proiecte pentru dezvoltarea și promovarea 

turismului respectiv al ecoturismului din zonă; 

4) Crearea unui cadru de promovare şi de exprimare pentru structurile implicate în 

turism din zonă prin promovarea unor campanii în mass-media, prin organizarea 

şi/sau participarea la simpozioane, forumuri și expoziţii, respectiv prin diferite 

mijloace online; 

5) Promovarea destinațiilor cu potenţial turistic al zonei Ciomad- Balvanyos prin 

activități online (prezență pe pagină web și pe rețelele de social media, publicitate 

online etc.) precum și prin activități clasice offline (realizarea materialelor 

promoționale precum broșuri, publicații, panouri etc.); 

6) Participarea la târguri, saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale pentru 

promovarea şi valorificarea ofertei turistice a zonei, 

7) Elaborarea propunerilor privind direcțiile de dezvoltare ale turismului în județele 

Harghita și Covasna; 

8) Elaborarea planului de amenajare teritorială a zonei Ciomad- Balvanyos; 

9) Dezvoltarea infrastructurală a zonei; 

10) Identificarea şi amenajarea unor zone cu potenţial turistic pentru a fi incluse în 

circuitul  naţional şi internațional al sporturilor de iarnă şi de agrement; 

11) Amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane din zonă, în colaborare cu alte 

organizații implicați; 

12) Desfăşurarea unor activităţi de amenajare şi întreţinere a izvoarelor de apă minerală 

naturală din zonă 

13) Întocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene şi 

naţionale şi managementul acestora; 

14) Colaborare cu alte organizații şi instituţii în vederea atingerii scopului principal și a 

obiectivelor Asociaţiei. 
 

http://www.facebook.com/Csomad.Balvanyos.ADI
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În viitor asociația noastră este interesată și dorește să participe în mod direct sau indirect la 

implementarea unor proiecte de dezvoltare de infrastructură de bază care să creeze un 

mediu propice dezvoltării sectorului turistic. 

 

Analiza necesităților de dezvoltare - proiectele vizate: 

- Lacul Sf. Ana și Tinovul Mohoș 

o Investiții în infrastructura de bază 

 alimentare cu apă potabilă și menajeră 

 rezolvarea problemei de apa uzată menajeră 

 conectare la rețeaua de electricitate 

o proiecte de protejarea mediului și reconstrucție ecologică a zonei 

o investiții în infrastructură turistică 

 amenajarea zonei de camping 

 amenajarea zonei de parcare 

 remodelarea unității de cazare 

 elaborarea unui sistem de cazare interconectat între unitățile de cazare 

din zonă  

 transport în comun tip telecabină între Băile Tușnad și zona de acces la 

Lacul Sf. Ana respectiv Tinovul Mohoș 

 modernizarea flotei de automobile tip SUV folosită pentru a deservi 

sporturile de iarnă practicate în craterul lacului prin prisma protejării 

mediului, în speță a calității aerului 
 

- Băile Bálványos 

o reînnoirea și întreținerea unor băi minerale 

o introducerea Cetății Bálványos în circuitul turistic 

o proiecte de informare a turiștilor despre posibilitățile de tratamente balneare 

locale 

o proiecte de conștientizare a turiștilor asupra problematicii legate de prezența 

urșilor 

o organizarea unor evenimente de interes pentru locuitorii satelor și orașelor 

din zonă, respectiv pentru turiștii, de ex. festival gastronomic 

o identificarea și amenajarea unor locații pentru practicarea diverselor activități 

de agrement și sporturi, ex. săniuș, patinaj, paintball etc. 
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- zona Ciomad-Balvanyos 

o întreținerea potecilor de drumeții 

o amenajarea noilor poteci turistice în pădure, inclusiv pentru ciclism 

o întreținerea și reînnoirea peisagistică a câtorva dintre izvoarele minerale 

naturale 
 

Diversitatea și complexitatea investițiilor vizate, respectiv caracteristicile specifice ale zonei 

geografice necesită o abordare integrată a strategiei de valorificare a potențialului turistic 

dat fiind faptele că aria naturală se află pe teritoriul al două județe și se impun diverse tipuri 

de restricții legate de protejarea mediului. 

 

În pregătirea și implementarea obiectivelor propuse, în afară de aparatul tehnic propriu al 

Asociației, se planifică colaborarea cu următorii parteneri: 

 Reprezentanții primăriilor unităților administrativ-teritoriale membre ale ADI 

Turistice Ciomad-Balvanyos 

 Aparatul tehnic al composesoratului Lăzărești care se ocupă de managementul 

activităților turistice la Lacul Sf. Ana respectiv Tinovul Mohoș 

 ANANP Harghita 

 Unități de cazare din zona Ciomad-Balvanyos 

 Agenții turistice interesate și active în turismul din zonă 

 Alte instituții de specialitate. 
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