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C.  PROGRAM DE MĂSURI 
 

 

 

1. STRUCTURA TERITORIULUI  

1.1. MEDIU 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

FACTORI DE MEDIU 

1. Administrarea corespunzătoare a 
resurselor minerale 

 

1.1. Instituirea perimetrelor de protecţie a 
zăcămintelor hidrominerale 

Determinarea debitelor şi calităţilor surselor de ape minerale. I-III 
Administraţia publică 
locală, Direcţia de 
sănătate publică 
Harghita 

Introducerea perimetrelor de protecţie hidrogeologică prevăzaute 
de HG 930/2005 si Ord. ANRM nr. 35/2010 în documentaţiile de 
urbanism şi asigurarea îndeplinirii efective a măsurilor de protecţie 
în zonele vizate. 

Obligativitatea studiilor hidrologice pentru orice proiect de 
amenajare din interiorul zonelor de protecţie. 

I 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale. 

1.2. Întreţinerea surselor de apă minerale Reabilitarea captărilor şi băilor de ape minerale.  I-II 
Administraţia publică 
locală, ONG-uri 
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Inventarierea, protecţia şi monitorizarea forajelor abandonate în 
vederea prevenirii poluării apelor subterane (zona Sânsimion). 

I-III 
Direcţia de sănătate 
publică Harghita, 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, operatorii de 
servicii de alimentare cu 
apă şi canalizare 

1.3. Utilizarea raţională a valorilor naturale 
geologice 

Sistarea extracţiilor ilegale de resurse minerale (sare, andezit, roci 
calcaroase, turbă etc.). 

Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor emise. 

I-III ANRM – 
compartimentul de 
inspecţie teritorială 
Miercurea Ciuc, 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita 

Promovare şi utilizarea  surselor de energie alternativă acolo unde 
acestea sunt eficiente şi nu determină modificări importante ale 
peisajului natural sau tradiţional construit.  

 
AER 

2. Imbunătăţirea calităţii aerului 
 

2.1. Îmbunătăţirea monitorizării calităţii aerului. 
Modernizarea sau realizarea sistemelor de monitorizare a 
calităţii aerului la nivelul localităţilor urbane şi la sursele de emisie. 

I 

 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, agenţi 
economici de profil 

Monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră: bioxid 
de carbon (CO2, metan (CH4), oxid de azot (N2O), 
hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), hexafluorura 
de sulf (SF6); 

Realizarea inventarului anual privind monitorizarea şi raportarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. 

2.2. Reducerea impactului negativ cauzat de 
arderea combustibililor fosili. 

Continuarea extinderii reţelei de distribuţie a  gazului metan. 

Susţinerea utilizării sistemelor de încălzire moderne cu randamente 
şi eficienţă ridicată în scopul respectării standardelor de calitate 
pentru aerul ambiental. 

I-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita,  
Consiliile locale 

Conştientizarea populaţiei privind eficientizarea consumului 
energetic şi diminuarea pierderilor de energie prin izolarea / 
reabilitarea termică a locuinţelor. 

I-II 
Consiliul Judeţean 
Harghita,  
Consiliile locale, ONG-
uri 

2.3. Reducerea emisiilor de pulberi în suspensie 
PM 10 provenite de la siturile contaminate – 

Reconstrucţia ecologică a siturilor contaminate (halde de steril, 
iazuri de decantare). 

I 
Grupul de Închideri 
Miniere Deva  
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halde de steril, iazuri de decantare aflate în 
conservare. 

Fixarea cu vegetaţie ierboasă şi forestieră a haldelor, taluzurilor şi 
iazurilor de decantare, pentru a diminua fenomenul deflaţiei. 

I 
Grupul de Închideri 
Miniere Deva  

2.4. Limitarea poluării cu noxe provenite din 
aprinderea necontrolată a zăcămintelor de turbă 

Atenţionarea populaţiei privind potenţialul de aprindere a turbei, 
precum şi măsuri de interzicere a focului în zonele cu soluri 
turboase. 

I 
Producători agricoli, 
Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală 
Harghita, Consiliile 
Locale, ONG-uri 

2.5.Reducerea emisiilor provenite din gestionarea 
necorespunzatoare a deşeurilor menajere. 

Exploatarea corespunzătoare a depozitelor de deşeuri menajere. I 
CJ Harghita, Garda de 
Mediu, Consiliile Locale 

2.6. Limitarea poluării cu noxe provenite din 
procese agricole. 

Controlul arderii resturilor vegetale din agricultură I 

 

Producători agricoli, 
Direcţia pentru 
Agricultură şi 
dezvoltare Rurală 
Harghita, Consiliile 
Locale, ONG-uri 

Constientizarea producătorilor agricoli asupra impactului negativ pe 
care îl are arderea vegetaţiei agricole asupra calităţii aerului 

2.7. Reducerea poluării aerului datorată emisiilor 
de SO2, CO, pulberi şi compuşi organici volatili.  

Retehnologizarea actualelor staţii de prepararea a mixturilor asfaltice  I 
Agentii economici 

Conformarea unităţilor economice care intră sub incidenţa H.G. nr. 
699/2003 în vederea reducerii emisiilor de compuşi organici volatili 
datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 
(Anexa 1) 

I-II 

2.8. Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea 
impactului negativ generat de traficul rutier şi de 
starea necorespunzătoare a drumurilor. 

Măsuri de optimizare a traficului şi realizarea arterelor rutiere 
ocolitoare pentru devierea traficului de tranzit în localitatile 
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Băile Tuşnad, Sânmartin, Satu 
Mare, Topliţa, Feliceni-Tăureni, Ciceu, Racu, Mădăraş. 

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, Compania 
Naţională Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale 

Modernizarea şi întreţinerea arterelor rutiere cu îmbrăcăminţi 
rutiere aflate în stare necorespunzătoare. 

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, Compania 
Naţională Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale 

Realizarea pistelor pentru biciclete atât în localităţi cât şi inafara lor 
îndeosebi pe drumurile de legătură între localităţile rurale, cât şi pe 
traseele turistice. 

I 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale,  
 

2.9. Creşterea suprafeţelor plantate şi realizarea 
sistemelor de spaţii verzi în localităţile urbane  

Prevederea prin PUG-uri şi PAT-uri a unor inele verzi ale 
localităţilor şi  a posibilităţii conectării acestora la spaţile verzi din 
oraşe într-un sistem de spaţii verzi prin plantaţii de aliniament. 

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, elaboratori 
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Extinderea zonelor verzi şi a perdelelor de protecţie, prin prevederi 
în documentaţiile de urbanism: 

- asigurarea de perdele vegetale între zonele industriale şi cele 
rezidenţiale; 

- condiţionarea eliberării autorizaţiilor de construire de respectarea 
reglementărilor existente (suprafeţe minime obligatorii) 

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, elaboratori 

2.10. Implementarea Directivei IPPC transpusă 
în legislaţia naţională. 

Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor la sursă; 
Aplicarea BAT – IPPC (cele mai bune tehnologii disponibile) 
pentru activităţile industriale care se încadrează în criteriile stabilite 
de directiva IPPC, (Anexa 2) 

I 
Agenţii economici 

 
Stabilirea ariilor de protecţie faţă de obiectivele SEVESO (obiective 
cu risc chimic ridicat) din localităţile Gheorgheni, Sândominic, 
Ditrău (Anexa 3). 

I 
Agentii economici 

2.11. Prevenirea şi controlul integrat al calităţii 
aerului. 

Realizarea planurilor locale şi implementarea măsurilor de prevenire 
şi control integrat a poluării aerului. 

I-II 
APM Harghita,  
CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

3. Diminuarea poluării fonice şi a vibraţiilor 
poluării fonice. 

Reducerea poluării fonice prin promovarea utilizării de tehnologii şi 
echipamente cu nivel redus de zgomot şi vibraţii; 

I-II 
Agentii economici, 
CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

Realizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor 
de acţiune  aferente acestora în localităţile urbane şi a celor cu rol 
turistic. 

I 
CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

Fluidizarea traficului în localităţile urbane şi realizarea arterelor 
rutiere ocolitoare pentru scoaterea fluxurilor de tranzit din localităţi; 

I 

Sprijinirea dezvoltării modurilor de deplasare altele decât cele auto, 
şi amenajarea traseelor pietonale, îndeosebi în zonele turistice şi în 
localităţile urbane- ciclism, telegodola, ecvestru,  s.a. 

I-II 

 
APĂ 

4. Imbunătăţirea calităţii apelor   
 

4.1. Îmbunătăţirea managementului apei la nivel 
bazinal 

Implementarea planurilor de management bazinal. I-II 
Administraţia Naţională 
“Apele Române”- 
Direcţiiile Apelor 
Mureş, Olt, Siret 
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4.2. Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă în 
Judeţul Harghita prin creşterea gradului de 
conectare la infrastructura de canalizare şi 
epurare în zonele urbane şi rurale. 

Extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de canalizare şi 
epurare din mediul urban (Anexa 8).  

Imbunătăţirea condiţiilor de colectare a apelor uzate;  

desfiinţarea racordurilor ilegale de ape uzate la reţeaua de canalizare 
de apă pluvială  

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, operatorii de 
servicii de alimentare cu 
apă şi canalizare 

Realizarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în mediul 
rural, cu prioritate acolo unde s-au realizat sistemele de alimentare 
cu apă (Anexa 8). 

I-II 
CJ Harghita, Consiliile 
Locale, operatorii de 
servicii de alimentare cu 
apă şi canalizare 

4.3. Reducerea impactului produs asupra apelor 
de suprafaţă prin deversări de ape uzate menajere 
/ industriale insuficient epurate de către agenţii 
economici. 

Realizarea lucrărilor de retehnologizare a staţiilor de epurare a 
agenţilor economici şi îmbunătăţirea exploatării acestora. 

Modernizarea tehnologiilor de epurare în staţiile de epurare sau 
preepurare industriale existente. 

I 
 
Agenţi economici, 
instituţii publice 

4.4. Reducerea impactului produs asupra apelor 
de suprafaţă şi subterane de industria extractivă, 
prin ecologizarea iazurilor de decantare scoase 
din funcţiune. 

Amenajarea şi exploatarea corespunzătoare a iazurilor de decantare 
trecute în rezervă. 

I-III 
Grupul de Închideri 
Miniere Deva, S.C. 
Exploatare Minieră 
Harghita S.A.  

Îmbunătăţirea calităţii Râului Târnava Mică. I 
Consiliul local Praid 

4.5. Reducerea impactului produs de efluenţii 
rezultati   din surse agricole asupra apelor de 
suprafaţă şi subterane. 

Realizarea / modernizarea staţiilor de epurare ape uzate la fermele 
zootehnice şi monitorizarea indicatorilor de calitate autorizaţi. 

I 
Titularii staţiilor de 
epurare  

4.6. Reducerea impactului produs asupra apelor 
de suprafaţă prin activităţi forestiere şi industria 
de prelucrare primară a lemnului. 

Eliminarea suprafeţelor ocupate de depozite necontrolate de 
rumeguş. 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 

Reglementarea  şi limitarea activităţii forestiere amonte de captările 
de apă ( Vlăhiţa, Gheorgheni, Topliţa). 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

4.7. Conformarea unităţilor industriale cu Planul 
de implementare a Directivei 76/464/CEE 
referitoare la poluarea cauzată de anumite 
substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic. 

Monitorizarea substanţelor din Listele I si II în secţiunile de control 
ale apelor de suprafaţă. 

Modernizarea şi extinderea staţiilor de epurare ale unităţilor 
industriale şi agricole ca urmare a prevederilor documentului de 
poziţie referitor la Directiva nr. 76/464/EEC privind substanţele 
prioritare/ prioritar periculoase. 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, Autorităţi de 
gospodărire a apelor, 
Garda Naţionala de 
Mediu – Comisariatul 
Judeţean Harghita 
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4.8. Reabilitarea cursurilor de apă prin renaturare. Identificarea sectoarelor de cursuri de apă în care renaturarea  este 
posibilă/fezabilă; proiectarea şi aplicarea măsurilor de renaturare. 

I-III 
Administraţia Naţională 
Apele Române  
Consilii locale 

 
SOL 

5. Îmbunătăţirea calităţii solului.   
 

5.1. Îmbunătăţirea monitorizării calităţii solului. Implementarea sistemului de monitoring al calităţii solului. I-II 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita 

5.2. Reducerea poluării solului datorată 
infitraţiilor de ape uzate menajere şi datorate 
poluării cu nitraţi din surse agricole.  
 

Extinderea şi reabilitarea sistemelor de canalizare şi epurare din 
mediul urban şi rural (conform Anexei 8; 

I-II 
CJ Harghita, consiliile 
locale, operatorii de 
servicii de alimentare cu 
apă şi canalizare 

Reducerea poluării solului din cauza poluarii cu nitraţi din surse 
agricole prin implementarea Codului de bune practici agricole (în 
confomitate cu prevederile Directivei nr. 91/676/EEC şi conform 
HG 964/2000); 
 
Realizarea / modernizarea staţiilor de epurare a aplore uzate la 
fermele zootehnice. 

I-II 
Fermele zootehnice; 
Penitenciarul Miercurea 
Ciuc, 
Directia pentru 
Agricultura si 
Dezvoltare Rurala, 

5.3. Reducerea suprafeţelor de teren ocupate de 
depozite de deşeuri menajere şi industriale. 

Reabilitarea suprafeţelor de teren contaminate de poluări istorice  
datorate industriei extractive. 

I 
Titularii locaţiilor 

Eliminarea materialelor periculoase (nămol pentru foraj) din zona 
de protecţie hidrogeologică a captării de pe râul Belchia 
(Gheorgheni). 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Titularii locaţiilor 

Identificarea şi eliminarea depozitelor necontrolate de deşeuri 
menajere şi a celor de rumeguş. 

 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Titularii locaţiilor 

Controlul şi reglementarea activităţilor forestiere în zonele poluate 
Ghimeş, Gheorgheni şi Topliţa. 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Titularii locaţiilor 

Decontaminarea şi reconstrucţia ecologică a siturilor contaminate 
prin depozitare produse petroliere şi metalurgice (Anexa 4).  

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Titularii locaţiilor 
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5.4. Prevenirea poluării cu metale grele a solurilor 
în zona haldelor de deşeuri menajere. 

Închiderea depozitelor de deşeuri neecologice. I 
Proprietarii/ operatorii 
depozitelor, Consiliul 
Judeţean Harghita, 
Consiliile Locale 

5.5. Reducerea poluării cu metale grele a solurilor 
din zona iazurilor de decantare şi haldelor de 
steril ale industriei extractive. 

Reconstrucţia ecologică a siturilor contaminate (halde de steril, 
iazuri de decantare); 

I 
Grupul de Închideri 
Miniere Deva  

Monitorizare lucrărilor timp de 2 ani, recepţia finală şi monitorizare 
post-închidere timp de 30 ani a carierei Sâmtimbru Băi care a fost 
pusă în siguranţă prin lucrarea de reecologizare (conf. PV de 
recepţie nr. 4155/07.10.2010 la APM Harghita). 

I-III 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita 

5.6. Refacerea ecologică a terenurilor afectate de 
exploatările miniere de suprafaţă în vederea 
eliminării suprafeţelor afectate şi a peisajului. 

 

Reducerea/ eliminarea suprafeţelor decopertate în urma 
exploatărilor miniere de suprafaţă prin lucrări de reecologizare a 
suprafeţelor decopertate neadministrate – abandonate. 

I 
ANRM -
compartimentul de 
inspecţie teritorială 
Miercurea Ciuc, Grupul 
de Inchideri Miniere 
Deva, Consilii locale  

Implementarea şi monitorizarea planurilor de utilizare şi refacere a 
terenurilor din zonele afectate: 

- Implementarea proiectului „Lucrări de închidere şi 
ecologizare a Minei Bălan, în scopul: reabilitării ecologice a 
perimetrului minier ca urmare a încetării activităţilor de 
exploatare şi prelucrare a zăcământului cuprifer în acest 
perimetru, situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Sândominic şi al oraşului Bălan, judeţul Harghita”. 

I-II 
S.C. Conversmin S.A. 

5.7. Conservarea calităţii solurilor în zonele cu 
zăcăminte de turbă. 

Prevenirea producerii incendiilor de turbă din bazinele Ciuc şi 
Gheorgheni. 

 

I-II 
Producători agricoli, 
Direcţia pentru 
Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală 
Harghita, consilii locale, 
ONG-uri 

Atenţionarea populaţiei privind potenţialul de aprindere a turbei, 
precum şi măsuri de interzicere a focului în zonele cu soluri 
turboase. 

5.8. Prevenirea poluării cu plumb a solurilor din 
zonele staţiilor de alimentare cu carburanţi. 

Reglementarea prin acorduri şi autorizaţii de mediu a staţiilor de 
distribuţie carburanţi. 

I 
A.P.M. Harghita, Garda 
naţională de Mediu – 
Comisariatul judeţean 
Harghita, agenţi 
economici de profil. 
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FACTORI DE RISC NATURAL 

6.Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile 
naturale în scopul gestionării eficiente a 
resurselor materiale, protejării populaţiei şi 
prevenirii dezastrelor. 
 

 

6.1. Reducerea riscului la inundaţii, protejarea 
vieţii umane şi a bunurilor expuse la acest risc 
prin măsuri de prevenire şi lucrări de aparare. 

Elaborarea hărţilor de risc la inundaţii pentru fiecare bazin 
hidrografic. 

I A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, Sisteme de 
Gospodărire a Apelor, 
Consiliile Locale  

Actualizarea bazelor de date privind riscurile naturale şi prioritizarea 
acţiunilor de protecţie – toate localităţile. 

I-III Consiliul Judetean, 
Consiliile Locale 

Elaborarea planurilor şi implementarea de intervenţie în caz de 
urgentă. 

I Inspectoratul Judeţean 
pentru Situaţii de 
Urgenţă 

Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a inundaţiilor – 
realizarea lucrărilor hidrotehnice, lucrărilor de investiţii pentru 
protecţia împotriva inundaţiilor. 

 

I-II A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, Sisteme de 
Gospodărire a Apelor, 
Consiliile Locale  

Realizarea lucrarilor de investitii in vederea eliminarii riscului la 
inundatii conform strategiei A.N. „Apele Romane” Sistemul de 
Gospodarire a Apelor Harghita (regularizari, consolidari de maluri 
si albie, decolmatari, acumulari nepermanente). 

I A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, Sisteme de 
Gospodărire a Apelor 

Eficientizarea intervenţiilor după inundaţii şi reducerea 
consecinţelor distructive ale inundaţiilor. 

I-III 
A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, I.J.S.U,  
Prefectura Harghita, 
Consiliile locale  

6.2. Reducerea riscului la alunecari de teren, 
protejarea vieţii umane şi a bunurilor expuse la 
acest risc. 

Actualizarea bazelor de date privind degradarea terenurilor si 
solurilor (expuse la riscuri naturale) şi prioritizarea actiunilor de 
protecţie – toate localităţile. 

I 
Consiliul Judetean, 
Consiliile Locale, 

Elaborarea şi implementarea planurilor de intervenţie în caz de 
urgentă. 

I 
I.J.S.U. 
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Eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării 
fenomenelor de alunecare din cauze naturale prin: 

- îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice 
de îmbunătăţiri funciare aplicate în complex cu alte tipuri de 
lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative) funcţie de 
modul de utilizare a terenului; 

- captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări 
de drenaj pe versanţi; 

- reducerea suprafeţelor de teren afectate de torenţi activi prin 
realizarea lucrărilor specifice pentru corecţia torenţilor 
îmbunătăţirea regimului de scurgere pe versanţi prin lucrări de 
colectare şi evacuare a apei (reîmpădurire, gabioane, etc.); 

- lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea 
crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări active şi pe 
terenuri cu alunecări stabilizate. 

I-II-III 
A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, Sisteme de 
Gospodărire a Apelor, 
I.J.S.U,  
Prefectura Harghita,  
CJ Harghita,  
Consiliile Locale, 
Directia Silvică 
Harghita. 

Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice: 
- monitorizarea zonelor critice din punct de vedere al stabilitatii 

terenurilor in zonele cu lucrari de decopertare şi excavare; 
- stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri 

şi însămânţare cu amestec de ierburi;   

- stoparea defrişărilor ilegale de pe versanții împăduriți 
- evitarea executării arăturilor perpendicular pe curbele de nivel; 
- evitarea executării de căi de comunicaţii pe versanţii instabili  
- evitarea construirii pe versanţii instabili. 

I-II-III 
APM Harghita 
 I.J.S.U,  
Prefectura Harghita,  
Garda de mediu, 
Consiliul Judetean,  
Consiliile locale, 
Directia Silvică 
Harghita, 
deţinătorii de terenuri 

6.3. Reducerea suprafeţelor afectate de 
eroziunea solului. 

Diminuarea eroziunii solului prin amenajarea bazinelor hidrografice: 
- Realizarea hărţilor de risc la eroziune în bazinele hidrografice la 
nivel de judeţ; 

- realizarea proiectelor de îmbunătăţiri funciare propuse prin 
strategia ANIF R.A. Unitatea de Administrare Harghita; 

- executarea de lucrări de reabilitare a suprafeţelor afectate de 
eroziune. 

I-II-III ANIF R.A. Unitatea de 
Administrare Harghita 
Direcţia pentru 
Agricultura si 
Dezvoltare Rurală, 
deţinătorii de terenuri,  

6.4. Implementarea strategiilor, programelor şi 
proiectelor judeţene destinate reducerii riscului 
la alunecări de teren şi îmbunătăţirilor funciare. 

Implementarea sistemelor de stabilizare a solului în zonele cu 
zăcăminte de sare prin elaborarea şi implementarea programelor 
judeţene care prevăd stabilizarea solului în aceste zone . 

 

I-II I.J.S.U. 
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Elaborarea şi implementarea programelor judeţene de stabilizare a 
alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor degradate şi 
realizarea lucrărilor specifice de colectare a apelor pluviale în zonele 
cu stabilitate redusă. 

 I-II CJ Harghita, Direcţia 
pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, 
deţinătorii de terenuri, 
Instituţia Prefectului, 
Consiliile locale 

Implementarea proiectelor de imbunatatiri funciare CES şi desecări 
în conformitate cu planurile/strategia ANIF R.A. Unitatea de 
Administrare Harghita (Zona Zetea). 

I 
ANIF R.A. Unitatea de 
Administrare Harghita 

6.5. Conformarea activităţilor economice legate 
de exploatarea sau conservarea batalurilor cu 
documentele legale în vigoare. 

Reducerea riscurilor de accidente la depozitele de reziduuri în caz 
de fenomene meteorologice nefavorabile prin urmărirea realizării 
lucrărilor prevăzute în planurile de acţiune /etapizare, prin: 

- realizarea lucrărilor de reconstrucţie a iazurilor de decantare aflate 
în conservare în zonele Bălan, Sântimbru, Harghita Băi. 

 

I Grupul de Închideri 
Miniere Deva, S.C. 
Exploatare Minieră 
Harghita S.A. 

6.6. Reducerea riscului la seisme, protejarea 
vieţii umane şi a bunurilor expuse la acest risc. 

Elaborarea planurilor de intervenţie în caz de urgentă în localităţile 
urbane. 

I I.J.S.U. 

Creerea condiţiilor tehnice şi organizatorice necesare colectării, 
stocării şi procesării automate a informaţiilor relative la construcţiile 
cu risc seismic. 

I-III IJSU, CJ Harghita, 
Consiliile Locale, 
Prefectura Harghita 

Măsuri pentru îmbunătăţirea informării populaţiei şi a factorilor de 
decizie, la diferite niveluri (central, local), asupra principalelor 
aspecte legate de riscul seismic şi de măsurile pentru reducerea 
acestuia. 

I-III IJSU, CJ Harghita, 
Consiliile Locale, 
Prefectura Harghita 

6.7.  Reducerea riscului la dezastre naturale prin 
implementarea măsurilor preventive şi de 
consolidare/stabilizare  în zonele vulnerabile. 

Implementarea măsurilor de limitare a dezastrelor în caz de 
cutremure, alunecări de treren şi inundaţii stabilite prin Studiul 
privind hărţile de hazard la nivelul Judeţului Harghita 2010, finaţat de 
Ministerul Dezvoltării regionale şi Turismului. 

I-III IJSU, CJ Harghita, 
Consiliile Locale, 
Prefectura Harghita 
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GESTIUNEA DEŞEURILOR  

7. Realizarea unui sistem integrat de colectare 
şi transport al deşeurilor 

 

7.1. Modernizarea sistemelor actuale de colectare 
şi transport. 

Extinderea serviciului de colectare a deşeurilor în tot judeţul în 
vederea deservirii întregii populaţii. 

I Operatorii serviciilor de 
salubritate, CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

7.2. Implementarea sistemelor de colectare 
selectiva a materialelor pentru valorificare, astfel 
încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative 
referitoare la deşeurile de ambalaje şi deşeurile 
biodegradabile (permanent). 

Amenajarea de puncte de colectare selectivă şi creşterea 
coeficientului de colectare selectivă a deşeurilor provenite de la 
populaţia din mediul urban şi rural. 

I-II Operatorii serviciilor de 
salubritate, CJ Harghita, 
Consiliile Locale 

Înfiinţarea centrelor de colectare selectivă a deşeurilor în 
localităţile: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Topliţa, Bălan, Borsec, 
Cristuru Secuiesc, Băile Tuşnad, Vlăhiţa, Corund. 

I 
C. J. Harghita, 
Consiliile Locale 

Creşterea gradului de reciclare a deşeurilor de ambalaje provenite 
din deşeuri menajere. 

I-III 
Agenţi  economici, 
Consiliul Judetean 
Harghita, 
Consiliile Locale 

Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor de ambalaje 
provenite din deşeuri menajere. 

I-III 
Agenţi  economici, C. J. 
Harghita, Consiliile 
Locale 

Reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate prin colectarea 
selectivă a deşeurilor biodegradabile (la sursă) şi a deşeurilor 
valorificabile (colectare selectivă pe rampă) 

I-III 
Agenţi  economici, 
Consiliile Locale 

7.3. Construirea de staţii de transfer pe baza 
studiilor de fezabilitate şi în corelaţie cu anii de 
închidere a depozitelor existente 

Realizarea staţiilor de transfer T1 de capacitate mare (peste 20.000 
t/an), la Miercurea Ciuc şi Corund. 

I 
C. J. Harghita, 

Consiliile Locale 

8. Promovarea tratării deşeurilor în vederea 
asigurării unui management ecologic raţional 

 

8.1 Încurajarea tratării deşeurilor în vederea 
valorificării (materiale şi energetice), diminuării 
caracterului periculos şi diminuării cantităţii de 

Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale 
depozitate prin stimularea compostării individuale în gospodării şi 
a compostării deşeurilor biodegradabile în instalaţii specializate. 

I-III 
C. J. Harghita, 

Consiliile Locale 
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deşeuri eliminate final Promovarea soluţiilor de tratare în vederea utilizării în agricultură a 
deşeurilor provenite în urma epurării apelor uzate orăşeneşti 
(nămoluri de la staţiile de epurare). 

I-III 
Operatorii staţiilor de 
epurare, Operatorii 
serviciului de 
salubritate, Proprietarii 
de terenuri agricole, C J 
Harghita, Consiliile 
Locale 

9. Gestionarea corespunzătoare cu 
respectarea principiilor strategice şi a 
minimizării impactului asupra mediului şi 
sănătăţii umane 

Implementarea unui sistem de colectare separată a deşeurilor 
periculoase din deşeurile municipale. 

I 
C. J. Harghita, 
Consiliile Locale 

Tratarea în vederea eliminarii deşeurilor periculoase. 
I-III 

C. J. Harghita, 
Consiliile Locale 

Îmbunătăţirea condiţiilor şi cresterea gradului de colectare, 
transport, valorificare, depozitare/eliminare a deşeurilor de 
pesticide, deşeuri din activitati medicale, ulei, anvelope, 
acumulatori, vehicule scoase din uz (VSU), deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) şi azbest (şi produse care conţin 
azbest). 

I-III 
Agenţi  economici, 
Consiliile Locale, APM 
Harghita 

Gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi 
demolare conform reglementărilor în vigoare. 

I-III 
Agenţi  economici, 
Consiliile Locale, 
persoane fizice si 
juridice 

Sporirea conştientizării populaţiei şi agenţilor economici  
referitor la impactul gestiunii necorespunzătoare a deşeurilor şi  
schimbarea comportamentului populaţiei faţă de problema  
colectării deşeurilor – toate localităţile. 

I-III 
APM, Consiliile Locale, 
ONG  

10. Eliminarea deşeurilor în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei în domeniul gestiunii 
deşeurilor în scopul protejării sanătăţii 
populatiei şi a mediului 

 

10.1. Sistarea activităţii celor 3 depozite 
neconforme clasa "b" din zona urbană (conform 
HG 349/2005) 

Sistarea activităţii depozitelor: Topliţa, Gheorgheni şi Miercurea 
Ciuc. 

I 
Proprietarii/ operatorii 
depozitelor, Consiliul 
Judetean Harghita, 
Consiliile Locale 

10.2. Reecologizarea în termen de 2 ani de la 
închidere şi monitorizarea post închidere a celor 8 
depozite neconforme (corelat cu calendarul de 
sistare a activităţii) 

Reecologizarea şi monitorizarea depozitelor neconforme: Borsec, 
Topliţa, Gheorgheni, Bălan, Miercurea Ciuc, Vlăhiţa, Băile Tuşnad 
şi Odorheiul Secuiesc. 

I-III Proprietarii/ operatorii 
depozitelor 
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10.3. Închiderea şi ecologizarea tuturor spaţiilor 
de depozitare din zona rurală 

Închiderea şi ecologizarea depozitelor din mediul rural (daca nu au 
fost închise până la data stabilită). 

I 
Proprietarii/ operatorii 
depozitelor, Consiliul 
Judetean Harghita, 

Consiliile Locale 

10.4 Asigurarea capacităţilor necesare pentru 
eliminarea deşeurilor prin promovarea cu 
prioritate a instalaţiilor de eliminare la nivel zonal. 

Dezvoltarea depozitului de la Cekend – Odorheiul Secuiesc (o 
celulă dată în folosinţă în septembrie 2008). 

I-III 
Consiliul Judeţean 

Harghita 

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui depozit regional conform nou la 
Remetea,, cu rol de centru integrat al deşeurilor  

I-III 
Consiliul Judeţean 

Harghita 

10.5. Gestiunea adecvată a deşeurilor din 
agricultură. 

Implementarea Codului bunelor practici agricole. 
I-II 

APM, Consiliile Locale 

 

1.2. PATRIMONIUL NATURAL SI CULTURAL CONSTRUIT 
1.2.1. PATRIMONIU NATURAL ŞI BIODIVERSITATE 

11. Asigurarea unui management 
corespunzător al ariilor naturale protejate 

 

11.1. Încredinţarea custodiei pentru ariile 
naturale protejate. 

Atribuirea custodiei pentru cele 11 arii naturale protejate care nu au 
custozi, între care:  

2 situri de importanţă comunitară – ROSCI0244 Tinovul de la 
Fântâna Brazilor şi ROSCI 0246 Tinovul Luci,  

1 arie de protecţie specială avifaunistică – ROSPA 0028 Dealurile 
Târnavelor şi Valea Nirajului. 

I 

 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

11.2. Elaborarea şi implementarea 
documentaţiilor de baza pentru arii protejate. 

Elaborarea, revizuirea planurilor de management şi a 
regulamentelor de funcţionare. 

I-III 
Administrator/custode 

Implementarea măsurilor cuprinse în planurile de management I-III 
Administrator/custode 

Elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului în 
în zonele ce cuprind  arii naturale protejate sau care sunt în 
vecinătatea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

I-III 
Consiliul Judetean şi 
consiliile locale 
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12. Conservarea valorilor naturale în ariile 
naturale protejate 

 

12.1. Monitorizarea activităţilor permise şi 
interzise în arii naturale protejate, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Verificarea activităţilor de recoltare a plantelor din flora spontană. I-III 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Administrator, custode, 
agenţi economici 

Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru 
conştientizarea publicului privind necesitatea protejării şi conservării 
valorilor naturale, precum şi modul de realizarea a turismului în 
ariile protejate. 

I-III 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, 
Administrator 
desemnat, custode, 
agenţi economici 

13. Implementarea Reţelei NATURA 2000 
 

13.1. Asigurarea managementului siturilor 
NATURA 2000. 

Elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru 
siturile NATURA 2000. 

I 
Autoritatea desemnată 

Transpunerea limitelor siturilor Natura 2000 în toate documentaţiile 
de amenajarea teritoriului şi urbanism. 

I-III 
Consiliul Judetean şi 
consiliile locale, 
elaboratori 

14. Desemnarea de noi arii protejate 
 

14.1. Extinderea ariilor protejate cu 10%.  Elaborarea studiilor şi documentaţiilor necesare propunerii de noi 
arii protejate; 

Elaborarea documentaţiilor şi declararea noii arii protejate: Parcul 
Natural Ciomadu – Balvanyos. 

 
I 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, Consiliul 
Judetean şi consiliile 
locale, ONG-uri 

Respectarea şi parcurgerea procedurii de desemnarea a noi arii 
naturale protejate de interes naţional sau local. 

I 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, Consiliul 
Judetean şi consiliile 
locale 

Extinderea suprafeţei de arii naturale protejate în Reţeaua Natura 
2000 prin propuneri de noi situri unanim acceptate la nivel judeţean 
si la nivel naţional. 

 
Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita, M.Mediului şi 
pădurilor, C. J. Harghita 
şi consiliile locale 
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Extinderea numărului de arii protejate prevăzute prin Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a III –a Zone protejate 
(Legea nr. 5/2000) conform HCL nr. 162/2005 privind protecţia 
valorilor naturale de pe teritoriul judeţului Harghita. 

 

I-II 
Consiliul Judetean 

15. Oprirea diminuării efectivelor speciilor 
ocrotite şi a deteriorarii habitatelor naturale 

 

15.1. Menţinerea / creşterea efectivelor de specii 
protejate. 

Acţiuni de reglementare şi verificare a capturării / recoltării 
resurselor din flora şi fauna spontană. 

I-III Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita 

 

Implementarea proiectelor de reabilitarea a habitatelor naturale. I-III Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita 

15.2. Reducerea impactului asupra mediului 
generat de dezvoltarea infrastructurii majore de 
transport. 

Asigurarea mobilităţii teritoriale a faunei şi reducerea enclavizării 
prin: 

- Realizarea coridoarelor ecologice care să traverseze artera majoră 
de transport E 578 - propus pentru drum expres- între cele două 
lanţuri montane M. Harghitei şi M. Ciucului ( priorităţi în zonele 
Jigodin, Racu, Izvorul Mureşului). 

I Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 
Harghita,  
Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale 

Asigurarea condiţiilor de protejare a habitatelor naturale pe traseul 
autostrăzii atât în zonele în care acesta traversează ariile naturale 
protejate (Depresiunea Giurgeului) cât şi în cele fără regim de 
protecţie aprobat. 

 

I-III APM Harghita, 
CNADN, 
CJ Harghita, 
Consiliile locale 

16. Creşterea rolului pădurilor  în asigurarea 
serviciilor capitalului natural 

 

Sprijinirea creşterii suprafeţei pădurilor de protecţie din grupa 1 
funcţională. 

I-III 
DS Harghita 
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Promovarea şi urmărirea implementarii proiectelor de sporire a 
fondului forestier prin: 
- reîmpădurirea terenurilor defrişate; 
- împădurirea terenurilor degradate sau cu potenţial de degradare 
(alunecări de teren); 
- împădurirea terenurilor improprii culturilor agricole sau a celor cu 
productivitate foarte scăzută. 

I-III 
DS Harghita 
Ocoale silvice: Tulgheş, 
Borsec, Topliţa, 
Odorhei, Homorod, 
Miercurea Ciuc, 
Ocoalele silvice private 

Derularea programelor de informare a proprietarilor şi a 
comunităţilor locale asupra necesităţii gospodăririi în regim silvic a 
pădurilor. 

I-II APM Harghita, 
DS Harghita 
Consiliile locale 

 Stoparea defrişărilor necontrolate şi explatarea în regim silvic a 
suprafeţelor forestiere. 

 

I Prefectura Harghita 

1.2.2. PATRIMONIU CULTURAL CONSTRUIT 
 

17. Conservarea, protejarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural construit în scopul 
dezvoltării economice, sociale, culturale şi a 
afirmării identităţii teritoriale . 

 

Elaborarea studiilor de specialitate pentru: inventarierea şi 
localizarea precisă a obiectivelor, studii istorice, relevee şi expertiza 
structurală pentru categoria« B » de monumente istorice, atât cele 
clasate cât şi cele propuse în vederea includerii pe lista de priorităţi 
de intervenţie la nivel local. 

I-II Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Execuţia interventiilor de urgenţă, pentru punerea în siguranţă a 
monumentelor aflate în pericol, ca  prima fază a realizarii lucrărilor 
de punere în siguranţă şi consolidare. 

I Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Marcarea şi semnalizarea monumentelor istorice, conform Normelor 
metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, aprobate cu OMCC nr. 
2237 din 27.04.2004(M.Of. nr. 220 din 16.03.2005). 

I 
 
 
 
 

Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Marcarea monumentelor istorice pentru protejarea în caz de conflict 
armat conform Decretului nr. 605 din 1957 privind ratificarea de către 
România a Convenţiei pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict 
armat adoptată la Haga în 14.05.1954 (M.Of. nr.6 din 28.01.1958) şi 
Legea nr. 285 din 200 6privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la 
convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de 
conflict armat, adoptat la Haga la 26.03.1999 publicată în M.Of. al 
României nr. 621 din 18.07.2006. 
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Elaborarea PUZCP pentru  centrele localităţilor cu valori de 
patrimoniu sau pentru localităţi ce pot participa la itinerarii 
culturale/turism cultural (statiuni balneare, comune) dar şi pentru 
fundamenterea dezvoltării fără agresiuni asupra fondului construit 
valoros şi o utilizare adecvată a acestuia. 

I Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
MDRT 

Realizarea studiilor istorice de fundamentare a PUG al localităţilor 
din judeţ ce conţin monumente, ansambluri, situri istorice clasate şi 
propuse spre clasare şi avizarea de către MCCPN (Anexa 5). 

I- II Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Zonele de concentrare a monumentelor istorice constituie priorităţi 
în aplicarea măsurilor (Anexa 5): 

- reactualizarea / realizarea PUG-urilor cu marcarea zonelor 
construite protejate 

- restaurarea/includerea în PNR a obiectivelor de patrimoniu 

- realizarea unor itinerarii tematice marcate în interiorul 
localităţii 

- marcarea zonelor care necesită elaborarea de PATZ. 

I- II Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Promovarea prin documentaţiile de urbanism a regulamentelor care 
să păstreze tipurile tradiţionale de aşezare rurală specificul locuirii, 
tehnici de construire în scopul păstrării peisajelor culturale 
specifice- priorităţi (Anexa 6). 

I-II-III Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
MDRT 

Promovarea dezvoltării specifice în spaţiul rural prin elaborarea 
regulamentelor de construire unitare în comunele aparţinând 
aceloraşi zone etnografice: zona Topliţa, Depresiunea Giurgeu 
Depresiunea Ciucului (Ciucul de Sus, Ciucul de Jos), Zona Ghimeş, 
Zona Caşin, Zona Odorhei. 

I- II Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
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Protejarea peisajului cultural cu valoare simbolică prin: 

- Realizarea studiilor şi documentaţiilor de urbanism 
necesare protejării şi valorificării peisajului cultural din zona 
Şumuleu Ciuc (Miercurea Ciuc), constituit din ansamblul de 
monumente istorice şi locul de pelerinaj de pe Muntele 
Şumuleu Mic; 

Instituirea unei zone de protecţie la nivel teritorial periurban în 
pentru conservarea peisajului, asigurarea vizibilităţii, interzicerea 
alterării imaginii prin construcţii în zona estică a Municipiului 
Miercurea Ciuc – pentru Muntele Şumuleu Mic. 

I Consiliul Local 
Consiliul Judeţean  
MDRT 

Propuneri pentru desemnarea de noi obiective ce trebuie incluse în 
categoria monumentelor istorice cu valoare de patrimoniu local. 

I Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
 

Realizarea unui PUZCP pentru Zona Sitului Rural şi ansamblului 
bisericii fortificate-Dârjiu- sit UNESCO, cuprinzînd un regulament 
de protecţie şi gestiune, în conformitate cu cerinţele UNESCO 
pentru obiectivele aflate pe LPM. 

I Consiliul Judeţean  
 

Realizarea unui program de restaurare şi punere în valoare a 
obiectivului Dârjiu, includerea acestuia în programe/reţele de 
obiective ale UNESCO, în vederea promovării la nivel european şi 
internaţional. 

II Consiliul Judeţean  
MCC 

Realizarea de către instituţiile specializate - (ONMI-MCPN), a 
planului de management pentru Situl UNESCO. 

II ONMI-MCPN 

Identificarea, evaluarea şi delimitarea peisajelor – în conformitate cu 
metodologia elaborată în cadrul  programului de reglementări în 
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului .  

I-II MDRT 
Consiliul Judeţean  
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Bornarea zonelor cu peisaj identificat si delimitarea acestuia pe 
repere topografice, tinand cont de protejarea perspectivelor 
valoroase catre aceste unitati de peisaj. Pentru cele trei tipuri de 
peisaj identificat: 

1. PEISAJ CLAR DEFINIT- Borsec, Bilbor, Lazarea 

2. PEISAJ EVOLUTIV-a.peisaj relicv   Lacul Rosu 
b.peisaj viu(antropic)Moglanesti(Toplita),Sancraieni 
Ciuc,Satu Mare, Darjiu 

3. PEISAJ CULTURAL ASOCIATIV- Centre urbane- 
Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc,Gheorghieni 

 

I Consiliul Judeţean  
 

Accesarea Fondurilor europene în vederea realizării proiectelor de 
restaurare/revitalizare a patrimoniului construit şi realizarea 
accesibilităţii prin reabilitarea infrastructurii drumurilor judeţene, 
comunale şi a infrastructurii de acces şi semnalizare. 

I Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
ONG-uri,  
Investitori privaţi 

Pregătirea specialiştilor în domeniul restaurării, revitalizării 
patrimoniului construit cât şi a gestiunii patrimoniului construit  şi  
Zonelor Construite Protejate. 

I-II Consiliul Judeţean  
ANOFM 
 
 

Pregătirea personalului în meserii tradiţionale de patrimoniu (piatră, 
zidării, lemn) în vederea reducerii costurilor de intervenţie şi a 
corespondenţei acestor intervenţii cu normele şi normativele în 
vigoare pentru monumente (cursuri post universitare şi cursuri în 
şcoli de arte şi meserii). 

I-II Consiliul Judeţean  
AJOFM 

Cooperarea cu parteneri europeni/internaţionali în domeniul 
proiectelor de restaurare, revitalizare şi de marketing cultural, 
pentru a beneficia de experienţa în domeniul punerii în valoare a 
patrimoniului. 

I-II DJCPN Harghita 
Consiliul Judeţean  
Consiliile locale 
 

Realizarea unor programe de punere în valoare a patrimoniului 
construit la nivel judeţean şi regional, programe cu caracter tematic, 
în functie de densitatea patrimoniului cercetat-restaurat-pus în 
valoare (patrimoniu arheologic; patrimoniu ecleziastic; patrimoniu 
construcţiilor civile-rural şi urban; patrimoniu balnear). 

I-II-III DJCPN Harghita 
Consiliul Judeţean  
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Cooperarea cu toate autorităţile centrale în al căror obiect de 
activitate se regăsesc componente teritoriale ce pot afecta păstrarea 
şi punerea în valoare a patrimoniului construit (imobil), în vederea 
promovării unor politici coordonate de dezvoltare. 

I- II-III Consiliile locale 
Consiliul Judeţean  
DJCPN Harghita 
 

Dezvoltarea unei reţele de obiective culturale, conţinând 
monumente şi  ansambluri de arhitectură, în scopul gestionării şi 
valorificării în comun a acestora în corelare cu itinerariile turistice. 

I-II-III DJCPN Harghita 
Consiliul Judeţean  

 
Utilizarea în scop turistic a traseelor culturale propuse: 

- Zone cu monumente si situri arheologice 

- Monumente apartinand cultelor religioase Ansamblurile 
bisericilor romano-catolice, Ansamblurile bisericilor unitariene, 
Manastiri ortodoxe,  Bisericile de lemn 

- Monumente civile- arhitectura tradiţională de lemn şi de 
zid, arhitectura staţiunilor balneare. 

 

 
I- II-III 

DJCPN Harghita 
Consiliul Judeţean  
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1.3. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

STRUCTURA REŢELEI DE LOCALITĂŢI 

18. Structurarea reţelei de localităţi, echilibrat  
în teritoriu, printr-o dezvoltare policentrică, 
coerentă şi unitară.  

 

18.1. Crearea relaţiilor de cooperare/dependenţă 
între aşezările cu şanse de dezvoltare 
policentrică. 

Crearea parteneriatelor voluntare în zonele periurbane ale 
municipiilor, în vederea cooperării între localităţile urbane şi rurale 
din vecinătate şi  creare a unor structuri policentrice. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale  

Imbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, 
conform legislaţiei în vigoare (Legea 351/2001) pentru asigurarea 
îndeplinirii funcţiilor centrale, echilibrarea reţelei de localităţi şi 
creşterea nivelului de trai al locuitorilor. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 

 

Atenuarea disparităţilor dintre zonele caracteristice ale reţelei de 
localităţi prin distribuţia echilibrată a funcţiilor economice, a 
dotărilor şi echipărilor edilitare. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale din zonă 

Realizarea Planurilor de Amenajare a Teritoriului Zonal şi a 
strategiilor de dezvoltare a teritoriilor periurbane ale municipiilor 
Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc. 

I 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale din zonă 

Realizarea Planurilor de Amenajare a Teritoriului Zonal pentru zone 
cu caracteristici specifice geografice, socio-economice, 
culturale/etnografice. 

I 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale din zonă 

18.2. Mărirea mobilităţii pe căile de comunicaţii şi 
transport în vederea dezvoltării şi accentuării 
relaţiilor dintre localităţi.  

 

Asigurarea condiţiilor de transport între centrele urbane şi 
localităţile din zona de influenţă prin modernizarea arterelor de 
circulaţie, asigurarea capacităţilor de transport, îndeosebi pe 
drumurile locale- Dc şi Dj. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 

Dezvoltarea transportului suburban, prin promovarea formelor 
diversificate de transport şi adaptate la solicitările din localităţile 
polarizate. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean  
Consiliile locale 
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18.3. Rezolvarea juridică a propunerilor de 
împărţire administrativă a unităţilor 
administrativ- teritoriale. 

Rezolvarea judicioasă a problemelor litigioase legate de limitele 
administrativ- teritoriale ale Unităţilor Administrativ- Teritoariale de 
bază. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean  
Consiliile locale 
Administraţia publică 
centrală 
  Legalizarea propunerilor acceptate de modificare a limitelor 

administrativ- teritoriale. 
I- II-III 

19. Ierarhizarea localităţilor prin diferenţierea 
echipării şi dotării conform rolului teritorial 
al  localităţilor. 

 

19.1. Constituirea sistemului urban Miercurea 
Ciuc – Odorheiu Sercuiesc ca centre de 
dezvoltare cu rol regional şi judeţean. 

Creşterea rolului teritorial al Municipiului Miercurea Ciuc  prin 
întărirea bazei economice, a mediului de afaceri, dezvoltarea 
serviciilor de importanţă regională şi a celor specifice activităţilor de 
transport. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 

 

Realizarea parteneriatelor dintre municipii şi oraşe în scopul creării 
unei structuri ierarhice conform Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional – Secţiunea a IV –a – Reţeaua de localităţi.  

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 
 

Diferenţierea gradului de echipare şi dotare conform rolului 
teritorial al fiecărei localităţi şi principiului complementarităţii.  

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 

20. Îmbunătăţirea gestiunii terenurilor şi a 
patrimoniului imobiliar 

  
 

20.1. Creşterea calităţii serviciilor publice şi 
simplificarea accesului cetăţenilor la acestea prin 
participarea la actualizarea cadrului legislativ în 
domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; 
creşterea gradului de informatizare al instituţiei. 

Participarea OCPI Judeţul Harghita la actualizarea cadrului legislativ 
în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi creşterea gradului 
de informatizare al instituţiei prin: 

- redactarea şi transmiterea de propuneri către ANCPI în 
vederea elaborării proiectelor de aprobare, modificare şi 
completare a actelor normative din domeniul cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, 

-  conversia în format digital a cărţilor funciare, 

-  implementarea aplicaţiei de management al documentelor 
elaborată de ANCPI,  

- introducerea formularelor on-line şi perfecţionarea 
modalităţii e-petiţie,  

- crearea info-chioşcurilor,  

- implementarea aplicaţiei de monitorizare a preţurilor şi a 
sistemului de ticketing elaborată de ANCPI. 

I-II 
Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 
Harghita (OCPIH) 
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20.2. Înregistrarea sistematică a proprităţilor 
(introducerea cadastrului) 

Realizarea unei campanii la nivel judeţean de conştientizare a 
populaţiei şi reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale 
referitor la beneficiile introducerii cadastrului general. 

I-II 
(OCPIH) 

Introducerea cadastrului general în municipiul reşedinţă de judeţ şi 
alte localităţi din judeţ. 

20.3. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 
sistemului de management al calităţii 

Respectarea cerinţelor SR EN ISO 9001-2008 şi a prevederilor din 
documentele specifice şi prin documentarea principalelor procese 
operaţionale specifice OCPI Harghita. 

I-II 
(OCPIH) 

20.4. Implementarea la nivel judeţean a 
proiectului Registrului Electronic al Limitelor 
Unităţilor Administrativ Teritoriale  

Încheierea proceselor verbale şi întocmirea anexelor grafice 
aferente, pentru fiecare tronson de hotar între două unităţi 
administrativ- teritoriale vecine. 

I-II 
(OCPIH) 

20.5. Participarea la crearea unei structuri 
moderne pentru lucrările de cadastru şi 
cartografie prin extinderea reţelei geodezice 
naţionale de clasă C prin tehnologie GNSS. 

Extinderea la nivel judeţean a reţelei geodezice naţionale de clasă C 
prin tehnologie GNSS. 

I-II 
(OCPIH) 

20.6. Participarea la implementarea Directivei 
INSPIRE-Directivei 2007/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 14.03.2007 de 
instituire a unei infrastructuri pentru informaţii 
spaţiale în Comunitatea Europeană. 

Participarea la realizarea Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii 
Spaţiale INIS. 

I-II 
(OCPIH) 

LOCUIREA 

21. Asigurarea condiţiilor de locuire la 
standarde moderne şi diferenţiat, în 
conforitate cu ierarhia localităţilor.   

 

21.1. Creşterea calităţii şi mărimii fondului de 
locuinţe în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi 
imaginii localităţilor. 

Sprijinirea construcţiei de locuinţe conform standardelor europene; 
asigurarea confortului locuirii prin realizarea dotărilor/amenajărilor 
din zonele de locuit, utilizarea eficientă a resurselor de teren prin 
realizarea documentaţiilor de urbanism. 

I- II 

 

Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 

 

Reabilitarea fondului de locuinţe în scopul îmbunătăţirii confortului 
şi a valorii estetice în localităţile situate pe artere majore de circulaţie 
şi în zone cu potenţial turistic. 

I- II 

 

C. J.H. 
Consiliile locale 
Investitori privaţi 

21.2. Dezvoltarea diferenţiată a locuirii prin 
lărgirea gamei tipoplogice, în conforitate cu 

Dezvoltarea fondului locativ în scopul acoperirii cererii diferenţiate 
de locuinţe noi şi creării unui circuit de imobiliar adaptat nevoilor 
pieţei.  

I- II-III 
 

C. J.H. 
Consiliile locale 
Iinvestitori privaţi 
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ierarhia localităţilor.   Reglementarea prin documentaţii de urbanism a construcţiei de 
locuinţe cu respectarea specificului local (dimensiuni, materiale, 
tratarea faţadelor, amenajarea ambientului locuirii, în acord cu valori 
ale mediului construit tradiţional. 

 
I- II-III 

 

Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 
 

INFRASTRUCTURA SOCIO-ECONOMICĂ 

22. Distribuţia funcţiilor economice în 
concordanţă cu rolul teritorial şi profilul 
localităţilor. 

 

22.1. Distribuţia funcţiilor economice în 
concordanţă cu rolul teritorial şi profilul 
localităţilor. 

Promovarea specializării şi extinderii funcţilor de înalt nivel în 
centrele de dezvoltare se referă la activităţile de finanţe, târguri şi 
expoziţii, înaltă tehnologie, servicii industriale, cercetare, IT, comerţ 
exterior, transport internaţional şi distribuţie - Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa şi Cristuru Secuiesc; 

I- II-III Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale  

Revigorarea şi diversificarea funcţiilor localităţilor ce necesită 
restructurare şi modernizare menită a mări competitivitatea şi 
eficienţa activităţilor care au avut o dinamică slab crescătoare sau 
stagnantă (Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, Borsec, 
Băile Tuşnad). 

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale  

Potenţarea funcţiilor turistice în localităţi cu resurse de nivel local şi 
în puncte turistice montane în vederea creării unei reţele 
diversificate de oferte turistice.  

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale  

22.2. Dezvoltarea infrastructurii sociale în acord  
cu structura reţelei de localităţi, pentru  o 
funcţionare optimă a socio-culturale 
 
 
 
 
 

Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea 
asigurării accesului populaţiei şcolare la forme diversificate şi 
adecvate de învăţământ. 

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  Diversificarea specializărilor în unităţile de învaţamânt liceale şi 

postliceale în domenii cum sunt: informatică, turism, textile, 
prelucrarea lemnului/produselor alimentare, agricultură/piscicultură 
s.a. 

I- II 

Modernizarea /reabilitarea/extinderea unităţilor medicale existente 
din toate localităţile urbane, în principal dotările spitaliceşti şi de 
diagnoză. 

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale 
Autoritatea de Sănătate 
Publică 
Ministerul Sănătăţii 

Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază 
pentru toate localităţile rurale, pe baza principiului arondării.  

I- II-III 
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Construirea centrelor sociale pentru bătrâni îndeosebi în zonele cu 
populaţie îmbătrânită potrivit mărimii grupelor de vârste. 

I- II 

Dezvoltarea serviciilor de educaţie sanitară în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor şi a fenomenelor de devianţă socială. 

I- II 

Reabilitarea caselor de cultură existente, cluburilor, căminelor 
culturale şi revenirea la funcţia lor culturală printr-un management 
îmbunătăţit. 

 Consiliul Judeţean 
Harghita, 
Consiliile locale, 
DCCPN  

Mediatizarea şi includerea caselor memoriale, alături de 
monumentele istorice în activităţile culturale şi turistice;  

I- II 

Promovarea şi valorificarea resurselor etnografice şi meşteşugăreşti 
prin organizarea de târguri şi serbări populare; 

I- II 

Diversificarea ofertei de dotări sportive şi de agrement, prin 
utilizarea resurselor naturale zonale, pentru desfăşurarea unor 
activităţi sportive şi de interes turistic: turism sportiv, ciclism, 
motocros, sporturi nautice, înot, pescuit şi vânătoare sportivă s.a. 

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita, 
Consiliile locale 
 

Crearea bazelor sportive şi de agrement în zone cu potenţial turistic 
montan şi balnear. 

I- II Consiliul Judeţean 
Harghita, 
Consiliile locale 
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1.4. INFRASTRUCTURI TEHNICE 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi 
dezvoltării teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

REŢELE DE TRANSPORT 

23. Dezvoltarea  şi modernizarea  infrastructurii 
rutiere majore de transport 

 

 
Dezvoltarea infrastructurii reţelei de transport de interes naţional: 
- construcţia de autostradă şi drumuri expres  pe următoarele trasee 
indicative: 
* Autostradă- - Roman – Piatra–Neamţ – Târgu Mureş – racord 
autostrada Braşov – Borş 
* Drum expres:  

            -  Reghin – Miercurea Ciuc – Târgu Secuiesc 

                 - Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc – Mediaş 
- rezervarea zonei necesare realizarea autostrăzii în cadrul 
coridorului de dezvoltare de către C.J.Harghita 

 
 

 
Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale 
Administraţia locală 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere pe reţeaua majoră prin: 
- lucrări de reabilitare/modernizare pe următoarele trasee:  

 DN 15  Topliţa – Reghin  - 62,00 (etapa VI)     

 DN 12  Topliţa – Chichiş  -174,00 (etapa VI)     

 DN 15  Topliţa – Bacău  -176,00 (etapa X)     

 DN 12A  Miercurea Ciuc – Oneşti -114,40 km (etapa XII)   

 - DN 13A  Miercurea Ciuc – Praid - Bălăuşeri – 121,00 km 
(etapa XI) .  

 

 
 
 
 
 

 

 
Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale 

Amenajarea variantelor ocolitoare ale localităţilor : 

Miercurea Ciuc-Ciceu-Siculeni (28 km),  Odorheiu Secuiesc, 
Gheorgheni (6 km), Topliţa (12 km), Băile Tuşnad (15 km) şi 
Cristuru Secuiesc.  

Rezervarea zonelor necesare realizării centurilor ocolitoare de   
către administraţia locală. 

I-II 
 
 
 
I 
 

Compania Naţională 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale 
 
Administraţia locală 
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24. Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurilor rutiere de interes local 

 

 
Realizarea unui studiu de trafic la nivelul judeţului pentru o 
perspectivă de 15 ani. 

I 
 

Consiliul judeţean 

 Drumuri naţionale reabilitate primar:  
      DN 11B limita judeţului-Caşinu Nou-Cozmeni,  
      DN 12A Miercurea Ciuc-Lunca de Jos- lim. judeţ,  
      DN 13A limita judeţ-Praid-Miercurea Ciuc,  
      DN 13B Praid-Gheorgheni,  
      DN 15 Toplita-Borsec-Tulghes-Lim.judet 

 Drumuri naţionale in curs de reabilitare standard : DN 12-E 
578  limita judeţ-Tuşnad-Miercurea Ciuc-Gheorgheni-Topliţa,  
       DN15 – E578 limita judeţ-Topliţa  

 Lucrări de reparaţii capitale:  
      DN 13 C km 0+000-17+500, 

 Lucrări de investiţii- reabilitare: 
      DN 12 Tuşnad -Topliţa,  
      DN 15 limita Judeţ Mureş –Topliţa; 

 

 Direcţia Drumuri şi 
Poduri Braşov 
S.D:N. 
Miercurea Ciuc 
 
Consiliul local 
 
 

 Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene: 
DJ 123, DJ 153C. DJ 174 C, DJ 174A, DJ 127, DJ 136A, DJ 
133,  DJ 132B, DJ 131, DJ 137 A,  DJ 135, DJ 136 , DJ 125,  
DJ 125A, DJ 123A, DJ 123B, DJ 123D, DJ 128, DJ 124, DJ 
136B, DJ 138B, DJ 134A, DJ 132A, DJ 134, DJ 126, DJ 153D, 
DJ 113B, DJ 123E, DJ 131A, DJ 124A (Anexa 7) 

 Reabilitare drumuri comunale: DC 13, DC 34, DC 65, DC 66, 
DC 67, DC 98, DC 99, DC 100, DC 123, DC 130, DC 134, 
DC 135 şi DC 142. 

 Lucrări necesare  eliminării  efectelor inundaţiilor: consolidare 
pe DN 11B km 20+000-22+500, DN 12C km 9+500-12+400, 
DN 13A km 51+720-54+000, DN 13A km 63+000-65+000, 
DN 13A km 87+900-88+000, DN 11 B km 22+600-34+280, 
DN 12 C km 12+450-21+000, DN 13 A  km 41+100-41+400, 
km 58+400-58+800, km 119+400-119+900, Podurile de pe 
DN 13 A  km 97+877, km 105+046 şi km 108+914, DN 13 B  
km 5+000- 33+000, DN 15  km 187+100- 198+100 . 

  

 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
 
 
 
 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
 
 
 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
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 Continuarea lucrărilor la podurile începute în 2007: 

- poduri noi: pe DN 13B km 38+719 în Borzont şi pe 
DN 15 km 182+880 la ieşire din Topliţa; 

- poduri noi: pe DN 13B km 38+719 în Borzont şi pe 
DN 15 km 182+880 la ieşire din Topliţa; 

- reparaţii poduri existente: pe DN 15 la km 214+480 în 
Corbu şi în Tulgheş la km 220+265 şi la km 217+424; 

 Continuarea lucrărilor noi la podurile de pe: DN 13A km 
76+915 la Odorheiu Secuiesc şi pe DN 13C km 29+989 la 
Morăreni; 

 Construire podeţe pe DC 65 şi DC 68: 

- poduri noi: pe DN 13B km 38+719 în Borzonţ şi pe DN 
15 km 182+880 la ieşire din Topliţa. 

 
I-II 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
 

 
Direcţia Drumuri şi 
Poduri Braşov 
S.D:N. 
Miercurea Ciuc 
 
 
 
 
 
Direcţia Drumuri şi 
Poduri Braşov 
S.D.N. Miercurea Ciuc 
 
 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
 

25. Modernizarea şi dezvoltarea reţelei  
feroviare la standardele europene 

 

 
Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin: 

- realizarea liniei de cale ferată convenţională, cu asigurarea 
vitezei maxime de 160 km/h, modernizarea liniilor de cale 
ferată existente prin reabilitarea, electrificarea şi dublarea 
liniei de cale ferată pe traseul:  

- Braşov – Sfântu Gheorghe  – Miercurea Ciuc – Dej   

         -linie de cale ferată de interes local pe traseu nou: 
- Bicaz – Gheorgheni 

 
II-III 

 
 

 
Compania Naţională Căi 
Ferate CFR 
 

Modernizarea liniilor de cale ferată prin investiţii: 

- Lucrări de reabilitare linia 501 (504) Adjud- Siculeni 
(Ghimeş- Păltiniş, de la km CF 115+000, la km CF 
123+206), 85% stadiul execuţiei, cu termen de punere în 
funcţiune 2012; 

- Lucrări de reabilitare la 1 pod, 2 podeţe şi 3 tuneluri de cale 
ferată, investiţie FEDER şi cofinanţare de la bugetul de stat, 
durată 2011-2014, cu termen de punere în funcţie, 
trimestrul IV 2014(etapa II); 

I-II Compania Naţională Căi 
Ferate CFR 
Consiliul Judeţean 
Harghita 

 



PATJ HARGHITA FAZA III – DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR -  2011 
SC HALCROW ROMANIA SRL – INCD URBAN INCERC 

106 

- Modernizare 3 treceri la nivel cu calea ferată, investiţie 
PHARE şi co-finaţare de la bugetul de stat, cu termen de 
punere în funcţie- trimestrul III 2014 (etapa II); 

- Modernizare 5 staţii de centralizare electrodinamică (CED) 
pe secţiunea de circulaţie Adjud- Siculeni, cu termen de 
punere în funcţie 2012 (etapa I); 

- Reabilitare staţia CF Miercurea Ciuc, modificat 
documentaţie, etapa II-III. 

Alimentarea cu apă potabilă  a haltelor în care există personal CFR 
sau care au amenajate spaţii destinate călătorilor; 
Amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată.; 

I-II R.C.F. Braşov 
 

Asigurarea protecţiei căilor ferate prin respectarea următoarelor 
zone: 

- Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice1, conf. 
O.U.G. 12/1998 (republicată 2004), Art. 29, al. (2), 
aprobată cu Legea nr. 89/1999 şi conf. Precizărilor H.G. 
581/1998;  

- Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice2- conf. 
O.U.G. 12/1998 (republicată 2004), Art. 29, al. (4); 

Zona cadastrală CFR3 – conform Arhivelor Centrelor Regionale de 
Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF- unde este interzisă 
ocuparea terenurilor cu alte funcţiuni decât cele destinate. 

I-II-III R.C.F. Braşov 

26. Realizarea reţelei judeţene de piste pentru 
ciclişti 

- Rezervarea terenurilor pentru realizarea pistelor pentru ciclişti de-
a lungul drumurilor de interes local, 
- Facilitarea realizării traseelor pentru  ciclişti de-a lungul căii ferate; 
- Realizarea unei reţele judeţene pentru ciclişti în directă legătură cu 
drumurile forestiere, îndeosebi în zonele turistice. 
 

I-II Consiliul judeţean 
Consiliile locale 
Compania Naţională Căi 
Ferate CFR 
 

                                            
1 Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare cuprinde fîşiile de teren situate de o parte şi de alta a axului căii ferate, având limita la 20 m distanţă, măsurată din axul căii 

ferate; prin HG nr. 581/1998, „CFR”- S.A. are dreptul să utilizeze zona de siguranţă a infrastructurii feroviare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare, de siguranţa 

circulaţiei, a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţia mediului, construcţiile şi instalaţiile neferoviare fiind strict interzise. 
2 Zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe situate de o parte şi de alta a axului căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a 100 m de la 

axul căii ferate, precum şi terenurile care servesc la funcţionarea căii ferate. 
3 Zona cadastrală CFR cuprinde terenuri proprietate publică a statului sau proprietate privată, aflate în administrarea C.N.C.F. „CFR”- S.A., cu limită variabilă, aşa cum au 

fost expropriate, respectiv cumpărate, pentru construirea căilor ferate; limita zonei cadastrale se găseşte în arhivele Centrelor regionale de Exploatare, Întreţinere şi reparaţii 

CF. 
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27. Dezvoltarea transportului combinat.  

 
 Studii pentru identificarea de noi locaţii sau modernizarea 
terminalului de transport combinat de la Miercurea Ciuc-mărfuri.  

III C.F.R Marfă 

GOSPODĂRIREA APELOR 

28. Valorificarea resurselor de apă existente 
pe teritoriul judeţului, conform Programului 
de guvernare pe 2008. 

 

 
28.1. Implementarea Directivei Cadru a Uniunii 
Europene în domeniul apei. 
 

 Raportarea folosinţelor de apă autorizate ce intră sub incidenţa 
IPPC –Directiva 91/61/EEC privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării; 

 Raportarea folosinţelor de apă autorizate ce intră sub incidenţa 
Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate; 

 Raportarea realizării prevederilor programului de monitoring 
cantitativ al resurselor de apă. 

I Consiliul Judeţean 
Harghita 

28.2. Elaborarea programelor de gospodărire a 
apelor şi a sintezelor bazinale privind folosirea şi 
protecţia resurselor de apă: 

 

 Sinteza privind calitatea apei în bazinele hidrografice de pe 
teritoriul judeţul Harghita; 

 Reactualizarea planului de prevenire şi combatere a efectelor 
poluărilor accidentale; 

 Raport privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea 
cerinţelor de apă a localităţilor şi epurarea apelor uzate urbane; 

 Rezolvarea unor sesizări în domeniul apelor privind execuţia de 
lucrări fără acte de reglementare; 

 Completarea bazei de date în Cadastrul Apelor Române şi 
Balanţa Apei. 

I Administraţia Naţională 
“Apele Române”- 
Direcţiiile Apelor Mureş, 
Olt, Siret; 

Consiliul Judeţean 
Harghita. 

 
 

 

Reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor: 

 Emiterea de avize, autorizaţii de gospodărire a apelor, notificări 
de începere şi punere în funcţiune, referate tehnice conform 
Ordinului 661/2006 al MMGA şi Ordinului 811/1999 al MAPPM. 

I - III Sistemul de Gospodărire 
al Apelor Harghita 

Verificarea folosinţelor consumatoare şi neconsumatoare privind 
respectarea legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor; 

I - III Operatori specializaţi 

29. Îmbunătăţirea managementului apei 
potabile. 
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Îmbunătăţirea calităţii surselor de apă din judeţul Harghita prin 
reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor 
uzate din mediul urban; 

I - III 
Consiliile locale; 
Societăţile prestatoare de 
servicii de gospodărie 
comunală 

Elaborarea studiilor şi proiectelor necesare reabilitării staţiilor de 
captare, tratare, respectiv reabilitării şi extinderii reţelelor de 
aducţiune şi de distribuţie apă potabilă în mediul urban (cu accent 
pe sisteme regionale integrate apă-canal); 

I - III 
Consiliile Locale; 
Consiliul Judeţean 

Monitorizarea calităţii apei potabile furnizate în sistem centralizat; 

 

I - III 
Unităţi de servicii-
furnizare apă potabilă; 
Direcţia de Sănătate 
Publică Harghita 

Elaborarea studiilor şi proiectelor necesare realizării sistemelor 
centralizate de alimentare cu apă potabilă în mediul rural; 

I - III 
Consiliile Locale; 
Consiliul Judeţean 

Instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitare şi 
hidrogeologice în jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă din 
jud.  Harghita; 

I 
Consilii locale; 
Proprietarii captărilor 

Desfiinţarea construcţiilor ilegale din zonele de protecţie sanitară a 
captărilor; 

I 
Consilii locale; 
Proprietarii captărilor 

Întocmirea şi implementarea regulamentelor de exploatare a 
terenurilor din zonele de protecţie a captărilor; 

I 
Consilii locale; 
Proprietarii captărilor 

Monitorizarea cantitativă a apei la sursa,  pe reţelele de distribuţie şi 
la consumatori prin achiziţionarea şi montarea de dispozitive de 
măsură omologate; 

II 
Consilii locale; 
Operatorii sistemelor 

Realizarea studiilor aplicative; oficializarea şi implementarea în 
strategiile locale a rezultatelor studiilor în managementul durabil de 
utilizare a apei potabile şi de suprafaţă; 

II 
Direcţia de Sănătate 
Publică; 
Sisteme de Gospodărire 
a Apelor; 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Harghita; 
Consiliul Judeţean 
Harghita 

Desfăşurarea unor acţiuni educative şi de conştientizare a publicului 
privind managementul durabil al apei potabile 

II 
Sisteme de Gospodărire 
a Apelor; 
APM Harghita; 
Consilii locale; 
ONG-uri. 
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30. Reducerea impactului asupra apelor 
subterane generat de activităţile agricole 

 

 Realizarea / modernizarea staţiilor de epurare ape uzate la fermele 
zootehnice; 

 

I 
Fermele zootehnice; 
Penitenciarul Miercurea 
Ciuc; SC AGROIND 
SA Miercurea Ciuc ş.a. 

Utilizarea ca îngrăşământ în agricultură a dejecţiilor animaliere;   
I 

SC AVICOM SA 
Odorheiu Secuiesc;  
Fermieri; 
Crescători de animale în 
gospodăriile individuale; 
Direcţiile de Ape; 
DADR Harghita. 

Dotarea producătorilor agricoli cu utilaje de manipulare şi 
administrare a îngrăşămintelor organice naturale. 
 

I 

31. Amenajarea Bazinelor Hidrografice  

 
Realizarea lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor 
(regularizări curs de apă, apărări demaluri) în oraşele Odorheiu 
Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Borsec, Gheorgheni, Topliţa şi 
comunele Feliceni, Voşloveni, Ciumani, Dăneşti, Dârjiu, Plăieşii de 
Jos, Şimoneşti, Tulgheş, Gălăuţaş, Subcetate, Frumoasa, Ciceu, 
Cârţa, Căpâlniţa, Atid, Băile Tuşnad, Sâncrăieni, Vlăhiţa, Cozmeni, 
Ciucsângeorgiu, Sântimbru, Satu Mare, Porumbeni, Săcel, Mugeni, 
Ditrău, Lăzarea Lupeni, Remetea, Râcu, Ocland, Sândominic. 

III 
Administraţia Naţională 
Apele Române -
Direcţiile de Ape;  
Sisteme de Gospodărire 
a Apelor; 
Consilii locale. 

 
 
 
 

Amenajarea râului Trotuş, pe teritoriul judeţului Harghita în com. 
Lunca de Sus – 5 km, râul Trotuş în com. Lunca de Jos – 7 km, pr. 
Comiat în com. Lunca de Sus – 1,5 km, pr. Ugra în com. Lunca de 
Sus – 3 km, pr. Gârbea în com. Lunca de Sus – 2 km, pr. Valea 
Rece în com. Lunca de Jos – 1 km, pr. Iavardi în com. Lunca de Jos 
– 3 km, pr. Baratcos în com. Lunca de Jos – 1,5 km. 
 

III 
SGA Bacău 

ECHIPAREA HIDROEDILITARĂ A LOCALITĂŢILOR 

32. Asigurarea apei potabile corespunzătoare 
calitativ şi cantitativ prin sistem centralizat 
populaţiei din mediul urban şi rural. 

 

Elaborarea studiilor şi proiectelor necesare reabilitării staţiilor de 
captare, tratare, respectiv reabilitării şi extinderii reţelelor de 
aducţiune şi de distribuţie apă potabilă în localităţile judeţului 

I -III 
Consiliile locale; 
Consiliul Judeţean. 
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Derularea lucrărilor de reabilitare/dezvoltare a sistemelor de 
alimentare cu apă în : 
-oraşele oraşele Cristuru Secuiesc, Borsec, Odorheiu Secuiesc, 
Topliţa, Gheorgheni, Bălan, Băile Tuşnad, Vlăhiţa,  şi 
- comunele Atid, Brădeşti, Avrămeşti, Dârjiu, Ditrău, Lupeni, 
Feliceni, Frumoasa, Ciumani, Păuleni Ciuc, Dăneşti, Tulgheş, 
Subcetate, Cârţa, Corbu, Lupeni, Remetea, Căpâlniţa, Sândominic, 
Sâncrăieni, Cozmeni, Sânmartin, Ocland, Mihăileni, Mugeni, 
Lăzarea, Mereşti, Păuleni Ciuc, Praid, Satu Mare, Sântimbru, Suseni, 
Şimoneşti, Ulieş, Zetea. 

2010/2015 - termene finale pentru conformarea cu Directiva 
privind calitatea apei destinate consumului uman. 

I-II 
 

Consiliile locale; 
Consiliul Judeţean. 
 

 

Realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile 
Bilbor, Ciceu, Ciucsângeorgiu, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Plăieşii 
de Jos, , Râcu, Sărmaş, Siculeni, Subcetate, Voşlobeni. 

2018 - termen final pentru conformarea cu Directiva privind 
calitatea apei destinate consumului uman 

III 
 

Consiliile locale; 
Consiliul Judeţean. 
 
 

Monitorizarea calităţii apei potabile furnizate în sistem centralizat 
I -III Operatori specializaţi; 

Direcţia de Sănătate 
Publică Harghita 

Instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică în jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă din 
judeţ 

I Consiliile locale; 
Proprietarii captărilor de 
apă 

33. Realizarea, extinderea  şi reabilitarea 
sistemelor de canalizare în mediul urban şi 
rural (vezi anexa 2,3) 

 

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare şi racordarea la 
staţiile de epurare în oraşele Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Topliţa, 
Băile Tuşnad, Bălan, Brădeşti,Cristuru Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, 
Vlăhiţa şi în comunele Avrămeşti, Ciucsângeorgiu, , Ciumani, Cârţa, 
Corbu, Dăneşti, Dealu, Ditrău, Feliceni, Gălăuţaş, Joseni, Lăzarea, 
Lueta, Mădăraş, Mărtiniş, Păuleni Ciuc, Plăieşii de Jos, Porumbeni, 
Râcu, Remetea, Sâncrăieni, Sândominic, Sânmartin, Sântimbru, 
Secuieni, Siculeni, Tomeşti, Tulgheş, Vărşag 

2015/2018 - termen final pentru conformarea cu Directiva 
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

II-III 
 

Serviciile de gospodărie 
comunală din 
municipiile şi oraşele 
judeţului 
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Realizarea sistemelor de canalizare (reţele de canalizare şi staţii de 
epurare) în oraşele Borsec, Vlăhiţa şi comunele Atid, Bilbor, 
Căpâlniţa, Ciceu, Corund, Dârjiu, Frumoasa, Lăzarea, Leliceni, 
Lunca de Jos, Lunca de Sus, Lupeni, Mihăileni, Mugeni, Ocland, 
Praid, Râcu, Săcel, Sânsimion, Sărmaş, Siculeni, Subcetate, Suseni, 
Şimoneşti, Tulgheş, Tuşnad, Ulieş, Voşlobeni, Zetea 

2018 termen final pentru conformarea cu Directiva 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate 

III 
 

Consiliile locale; 
Consiliul judeţean 
Harghita 

Extinderea capacităţii, modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de 
epurare din oraşele Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, 
Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc, Bălan, Băile Tuşnad. 

II-III Servicii de gospodărie 
comunală din 
municipiile şi oraşele 
judeţului 

LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE 

34. Reintroducerea în circuitul economic a 
suprafeţelor de terenuri degradate 

 

34.1. Diminuarea eroziunii solului prin 
amenajarea bazinelor hidrografice Olt, Mureş, 
Siret, Târnava Mare, Târnava Mică, Trotuş 

Combaterea eroziunii de suprafaţă localizata pe versantii unitatilor 
deluroase (Subcarpatii Transilvaniei) - lucrari de agrotehnica 
antierozionala a versanţilor (executarea lucrarilor solului pe curbe de 
nivel, benzi înierbate, culturi în fâsii), lucrari de arta (praguri, baraje, 
etc), perdele antierozionale, împaduriri, lucrări de evacuare dirijată a 
scurgerilor de pe versanţi; 

 
I-III 

Societatea Naţională de 
Îmbunătăţiri Funciare -
Sucursala teritorială 
Mureş - Olt Superior – 
Unitatea de administrare 
Harghita 
Autorităţile locale 

Combaterea eroziunii de adâncime- lucrări de ameliorare intensive, 
împădurire, împrejmuire de stabilizare; 

I-III 

34.2. Reabilitarea şi consolidarea malurilor şi 
albiilor cursurilor de apă din judeţul Harghita 

 

- Regularizarea cursurilor de apă; 

- Amenajarea complexă antierozională, cu precădere a bazinelor 
hidrografice din vestul judeţului; 

- Amenajarea, ameliorarea şi folosirea raţională a pajiştilor 
naturale. 

I-III 

Lucrări de combatere a eroziunii solului în bazinul hidrografic 
Târnava Mare, în zona Zetea – Odorhei (3.000 ha) şi bazinul 
hidrografic Olt mal drept, zona Racu – Jigodin in decursul anului 
2010. 

 

I-III 
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34.3. Reducerea suprafeţelor afectate de alunecări 
de teren 

 

Solurile cu exces de umiditate specifice zonei de lunca a râurilor Olt 
si Mures, afectate de nivelul ridicat al pânzei freatice (1 – 2 m) au ca 
cerinte ameliorative lucrari de desecare - drenaj sau numai de 
drenaj, acolo unde terenul este mai înaltat. 

I-III 

 
Lucrări necesare pentru consolidarea alunecărilor de teren prin 
lucrari de combatere a eroziunii solului: 

- Odorheiu Secuiesc: Consolidarea unor alunecări de teren pe 
trupuri de teren: Feketeto (6 ha), Verofeny (4 ha), Telekpataka 
(1 ha), lucrări de terasare şi plantaţii de arbori şi arbuşti 

- Feliceni: Consolidarea alunecării de teren de-alungul DJ 137/C 
Hoghia-Forţeni la km 3,5-4, construirea unui zid de apărare de 
cca. 30 m pe partea dreaptă a drumului şi consolidarea 
acostamentului pe partea stângă pe o lungime de cca. 15 m 

- Dârjiu: Consolidare alunecării de teren  

- Gălăuţaş: Consolidarea alunecării de teren - DN 12  

- Lupeni: Consolidarea unor alunecări de teren din localităţile 
Lupeni, Bisericani, Păltiniş, Păuleni, Firtuşu, lucrări CES de 
suprafaţă şi de adâncime 

- Sândominic: Consolidarea alunecării de teren din zona Dorna  

- Atid: Consolidarea alunecării de teren din localitatea Şiclod, 
construire dig 

- Sântimbru: Consolidarea alunecării de teren – la malul pârâului 
Minei, DC 132, lucrări de apărare de mal împotriva alunecării 

- Satu Mare: Consolidarea alunecării de teren din intravilanul 
comunei Satu Mare , lucrări de consolidare 

- Săcel: Consolidarea alunecării de teren din extravilanul com. 
Săcel, plantaţii puieţi (salcâm, stejar) 

- Mugeni: Consolidarea alunecării de teren din localitatea Lutiţa  

- mun. Gheorgheni: consolidare a alunecărilor de teren pe   
versanţii despăduriţi şi pe cele cu păşunat abuziv. 
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RETELE ENERGETICE 

Alimentarea cu energie electrică 

35. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu energie electrică  

 

35.1. Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu energie electrică ( Anexa 9) 

Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a celor 15 staţii 
electrice de transformare, cu prioritate a ST Gheorgheni,  

I- II TRANSELECTRICA 
SA  

Firmele autorizate 

Continuarea acţiunii de înlocuire a reţelelor şi echipamentelor care 
funcţionează la tensiuni de 6 sau 10 kV, cu unele funcţionând la 
tensiunea de 20 kV 

II TRANSELECTRICA 
SA  

Firmele autorizate 

Prelungirea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în zonele 
muntoase, izolate 

I  Firmele autorizate 

Operatorii de alimentare 
cu energie electrică 

Consiliile locale 

35.2. Dezvoltarea/modernizarea reţelelor de 
transport al energiei electrice 

Trecerea la tensiunea de 400 kV a liniei electrice CTE Fântânele – 
Gheorgheni – CHE Stejaru (Bicaz) în scopul măririi capacităţii de 
transport 

II 

 Dezvoltarea reţelelor electrice, în următorii 10 ani, prin: 
l. Electrificare Liban (com. Suseni)- Sicasău (com. Zetea) prin 
construcţia de LEA 20 kV între Chileni- Suseni şi Subcetate (com. 
Zetea) 
2. Electrificare statiunea Harghita-Mădăraş 
3. Electrificare Borzonţ (ieşirea spre Pasul Bucin) 
4. Electrificare Pasul Bucin prin construcţia LEA 20 kV între 
Joseni-Borzonţ şi Praid. 
 

I - III 

36. Dezvoltarea sistemelor de producere a 
energiei electrice din surse alternative 

 

36.1. Dezvoltarea sistemelor de utilizare a 
biomasei, cu accentul pe producerea şi arderea  
peleţilor din rumeguş de lemn sinterizat 

Studii de detrerminare a resurselor şi posibilităţilor de utilizare în 
condiţii de eficienţă economică 

I Consiliile locale 
Investitorii particulari 

Crearea de sisteme (pilot) de încăţzire în toate localităţile judeţului, 
cu accentul pe cele din zonele de exploatări forestiere 

I 
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36.2. Dezvoltarea sistemelor de producere a 
energiei electrice cu ajutorul micro-
hidrocentralelor şi al mini-hidrocentralelor 

Studii de fezabilitate a amplasamentelor micro-hidrocentralelor şi al 
mini-hidrocentralelor 

I - III TRANSELECTRICA 
SA, Operatorii de 
distribuţie a energiei 
electrice 

Consiliile locale 
Investitorii particulari 

Crearea de sisteme de  micro-hidrocentralelor şi al mini-
hidrocentralelorpe râurile din judeţ, în paralel cu lucrări de 
regularizare, de combatere a viiturilor, de alimentare cu apă etc. 

36.3. Utilizarea energiei fotovoltaice Studii de fezabilitate a amplasamentelor pentru unităţi de producere 
a energiei fotovoltaice 

I - III Investitorii particulari 

Consiliile locale 
  

Realizarea de sisteme (pilot)de  producţie fotovoltaice  în zonele şi 
la obiectivele izolate, unde realizarea reţelelor de alimentare cu 
energie electrică nu este rentabilă. 

 

I - III 

Alimentarea cu energie termică 

37. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor 
de alimentare cu energie termică 

 

37.1.  Modernizarea/ reabilitarea sistemelor de 
alimentare centralizată cu energie termică 
(SACET) . 

Finalizarea reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) la nivelul centralelor termice şi reţelelor 
de distribuţie a agenţilor termici în municipiile Miercurea Ciuc, 
Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc şi în oraşele  Cristuru Secuiesc,  
Vlăhiţa 

I Consiliile locale 
municipale / orăşeneşti 
Agenţii economici 
furnizori de energie 
termică 

 Studierea şi montarea de centrale termice de bloc sau scară de bloc 
funcţionând pe gaze naturale şi/sau combustibil solid, în paralel cu 
reabilitarea clădirilor deservite – în localităţile cu distribuţii de gaze, 
în care clădirile  au fost racordate la SACET  desfiinţate (Băile 
Tuşnad) 

II Consiliile locale 

Asociaţiile de proprietari 
Investitorii privaţi 

 Montarea de centrale termice de bloc sau scară de bloc funcţionând 
pe combustibil solid pentru eliminarea sistemelor improvizate de 
încălzire a apartamentelor în localităţile fără distribuţii de gaze, în 
care clădirile  au fost racordate la SACET  care au fost desfiinţate 
(Topliţa, Borsec) 

II 

3.7.2. Reabilitarea termică şi/sau funcţională a 
clădirilor de locuit de tip condominiu. 

Acţiuni în toate localităţile în care există numeroase locuinţe de tip 
condominiu 

I - II MDRT 
Consiliile locale  
Asociaţiile de proprietari 
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37.3. Reabilitarea termică a clădirilor existente şi 
asigurarea unor performanţe energetice  

corepunzǎtoare la clǎdirile noi. 

In toate localitǎţile judeţului, la clǎdirile care se preteazǎ la lucrǎri de 

izolare termicǎ suplimentarǎ 

I - III Consiliile locale 
Proprietarii clădirilor 

Alimentarea cu gaze naturale şi reţele de transport gaze naturale 

38. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor 
de distribuţie  gaze naturale  

 

38.1. Extinderea/ reabilitarea  reţelelor de 
distribuţie a gazelor naturale ( Anexa 9) 

Studii de fezabilitate şi eficienţă a realizării distribuţie a gazelor 
naturale în localităţi rurale şi oraşe mici. 

I - III Operatorii de distribuţie 
a gazelor naturale 
Firmele autorizate 
ANRE Extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în paralel cu 

înlocuirea conductelor cu durata normală de viaţă expirată – în 
localităţile în care sunt în funcţiune distribuţii de gaze naturale. 

I - III 

38.2. Infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale 
(Anexa 9) 

Infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi 
instalaţiilor de consum pe baza unor studii de  fezabilitate în funcţie 
de planurile de dezvoltare  prezumate de către investitorii strategici 
– în localităţi amplasate în apropierea conductelor de transport 

I - II Consiliile locale 

SNTGN TRANSGAZ 
Mediaş SA 

Operatorii de distribuţie 
a gazelor naturale  
Firmele autorizate 
ANRE 

Infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi 
instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie 
de planurile de dezvoltare  prezumate de către investitorii strategici 
– în localităţi amplasate în afara zonelor  conductelor de transport. 

 

II - III 

39. Extinderea reţelelor de transport gaze 
naturale 

 

39.1. Intocmirea studiilor, a proiectelor de 
extindere a reţelelor de transport gaze naturale 
(Anexa 9) 

Intocmirea studiilor, a proiectelor şi realizarea reţelelor etapizat în 
funcţie de zonele de dezvoltare : 

 Gheorgheni – Topliţa 

 Topliţa – Borsec.  

I - II SNTGN TRANSGAZ 
Mediaş SA 

Consiliile locale 
Investitorii particulari 

39.2. Aplicarea normelor de siguranţă a noilor 
clădiri  faţă de conductele de transport gaze 
naturale. 

In zonele tranzitate de  conductele de  transport şi de repartiţie a 
gazelor naturale. 

I - III Consiliile locale 

SNTGN TRANSGAZ 
Mediaş SA 
Operatorii de distribuţie 
a gazelor naturale 
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REŢELE DE TELECOMUNICAŢII 

40. Îmbunătăţirea sistemelor de 
telecomunicaţii  

 

40.1. Modernizarea reţelelor de telecomunicaţii 
prin cablu fibră optică. 

Montare cablu fibră optică pe traseele Lueta – Mereşti – Ocland, 
Simoneşti – Lupeni, Gheorgheni – Joseni – Praid, Gheorgheni – 
Bicaz (jud. Neamţ). 

I - II Operatorii de 
telecomunicaţii  

40.2. Mărirea ariei de acoperire la sistemele de 
telecomunicaţii wireless. 

Mărirea ariei de acoperire la sistemele de telecomunicaţii wireless. 
I - III 

 

 

1.5.  ZONIFICAREA TERITORIULUI 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

41. O structură a  folosinţelor care valorifică 
superior şi eficient resursele solului în scopul 
implementarii unei dezvoltări durabile. 

 

41.1. Protejarea şi îmbunătăţirea structurii 
folosinţelor agricole (creşterea productivităţii 
agricole, optimizarea culturilor tradiţionale, 
relansarea sectorului zootehnic) 

Promovarea folosinţelor afectate activităţilor economice 
performante din sectorul primar - diversificarea producţiei agricole 
prin creşterea productivităţii terenurilor.  
(1- Sâncrăieni, Sânsimion, Sânmartin, Siculeni, Lunca de Jos, Lunca 
de Sus, Frumoasa, Ciucsângeorgiu, Plăieşii de Jos; 2- Lăzarea, 
Ditrău, Joseni, Suseni, Bilbor, Corbu, Tulgeş; 3 -Feliceni, Lupeni, 
Vlăhiţa, Zetea, Dealu); 

I - III Consiliile locale; 
Consiliul judeţean 
Harghita 

Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale prin 
valorificarea potenţialului endogen: activităţilor piscicole şi 
zootehnice, a turismul rural, zonelor de servicii de depozitare/ 
transport s.a.; 

I - III 

Încurajarea activităţilor zootehnice în localităţile care deţin 
importante suprafeţe de păşuni şi fâneţe (Bilbor, Corbu, Tulgeş); 

I - III 

41.2. Ameliorarea şi refacerea zonelor silvice 
afectate de factori naturali  şi antropici 

Practicarea unei silviculturi durabile, în echilibru cu reţeaua de arii 
naturale protejate (Lunca de Jos; Odorheiul Secuiesc, Vlăhiţa; 
Tulgheş, Ditrău); 

I - II Consiliile locale; 
Consiliul judeţean 
Harghita, DS Harghita 
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 Refacerea ariilor afectate de tăieri masive şi a  celor cu deficit de 
vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire. 

 

I - III 

42. Armonizarea protecţiei mediului şi 
dezvoltării în zonele naturale şi turistice 

 

42.1. Protecţia şi dezvoltarea zonelor naturale de 
patrimoniu şi a ariilor naturale protejate 

Măsuri de protecţie a mediului natural (1- Leliceni, Păuleni Ciuc, 
Frumoasa, Mihăileni, Sâncrăieni, Sântimbru, Sânsimion, Tuşnad; 2- 
Mărtiniş, Mereşti, Ocland; 3- Remetea, Joseni, Ciumani, Voslobeni, 
Suseni);  

I - III Consiliile locale; 
Consiliul judeţean 
Harghita 

Valorificarea turistică a potenţialului cultural şi etnografic prin 
dezvoltarea capacităţilor de cazare de mici dimensiuni, în mediul 
rural; 

I - III 

Promovarea meşteşugurilor şi dezvoltarea ramurilor industriale 
legate de prelucrarea produselor agricole, ale pădurii, lemnului şi 
valorificarea lor în turism; 

I - III 

42.2. Dezvoltarea zonelor turistice pe baza 
morfologiei peisagistice, a obiectivelor şi a 
infrastructurii specifice. 

Delimitarea şi dezvoltarea zonelor turistice pe baza infrastructurii şi 
resurselor acestora (1- Sântimbru, Sânmartin, Sâncrăieni, 
Ciucsângeorgiu, Dăneşti, Cârţa, Tuşnad, Racu; 2- Lupeni, 
Simioneşti, Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, Căpâlniţa; 3- Remetea, 
Lăzarea, Ditrău, Borsec, Bilbor); 

I - III Consiliile locale; 
Consiliul judeţean 
Harghita 
 

Sprijinirea dezvoltării turismului prin modernizarea şi extinderea 
capacităţilor turistice şi de servicii în staţiuni precum şi dezvoltarea 
agroturismului în localităţile rurale (Miercurea Ciuc, Sântimbru, 
Sânmartin, Sâncrăieni, Ciucsângeorgiu, Dăneşti, Cârţa, Tuşnad, 
Racu). 

I - III 

Dezvoltarea turistică a localităţilor, prin turism balnear, montan şi 
cultural (Odorheiul Secuiesc, Lupeni, Simioneşti, Cristuru Secuiesc, 
Vlăhiţa, Căpâlniţa); 

I - III 
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2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

2.1. POTENŢIALUL DEMOGRAFIC 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor 
judeţului din zonele afectate de fenomene 
demografice negative (îmbătrânirea 
populaţiei, tendinţa de reducere a efectivelor 
de populaţie) 

 

 Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin construirea / modernizarea / 
reabilitarea infrastructurii de utilităţi (canalizare, apă potabilă, gaze, 
evacuare ape uzate şi deşeuri) mai ales în localităţile cu populaţie 
îmbătrânită sau scăderi semnificative ale volumului populaţiei 
(Dârjiu, Sânmartin, Bilbor, Mereşti, Săcel, Tulgheş şi Varsag). 

II Consiliul Judeţean 
Consilii locale Agenţi 
economici 

Diversificarea soluţiilor de asigurare a combustibililor pentru 
încălzire a gospodăriilor 

I Consiliul Judeţean 
Consilii locale 

Subvenţionarea condiţionată a gospodăriilor ce nu pot susţine 
serviciile de alimentare/evacuare 

I Consiliul Judeţean 
Consilii locale 

 Diversificarea ofertei de servicii oferite familiilor cu copii – 
înfiinţarea de noi creşe, grădiniţe cu orar prelungit , dezvoltarea de 
servicii de tip babysitting în special în oraşele Bălan şi Băile Tuşnad, 
municipiile Topliţa şi Miercurea Ciuc, comunele: Dârjiu, Sânmartin, 
Bilbor, Mereşti, Săcel, Tulgheş şi Vărşag. 

II Consilii judeţene, 
Inspectorat Şcolar, 
Direcţia de Sănătate 
Publică 

Dezvoltarea construcţiei de locuinţe sociale pentru familiile tinere în 
mediul urban. 

II Consilii judeţene, 
Agenţia naţională pentru 
Locuinţe 

Facilitarea închirierii de locuinţe pentru familii tinere. 
II Consilii judeţene, 

Consilii locale 

2. Dezvoltarea serviciilor publice (sociale, de 
învăţământ şi de sănătate) 

Dezvoltarea mobilităţii pe reţeaua de transport intra-judeţeană. 
I 
II 

Consiliul Judeţean 
Agenţi economici 

Reabilitarea şi modernizarea clădirilor ce adăpostesc spitale şi a 
centrelor de sănătate, mai ales a celor din mediul rural. 

I Direcţia judeţeană de 
Sănătate publică 
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Consiliul judeţean 
Consilii locale 

Asigurarea accesului la servicii medicale primare (medicină de 
familie) prin atragerea de medici generalişti , în special în zonele 
rurale. 

I Direcţia judeţeană de 
Sănătate publică 
Consiliul judeţean 
Consilii local 

Dotarea cu echipamente medicale moderne a centrelor de sanatate 
şi a spitalelor. 

I - II Direcţia judeţeană de 
Sănătate publică 
 

Construirea, reabilitarea, modernizarea, restaurarea cladirilor pentru 
servicii sociale multifunctionale si rezidentiale si dotarea acestora cu 
echipamente (camine de batrani, cantine sociale, centre de zi pentru 
tineri, centre pentru grupuri dezavantajate, copii abandonati etc.). 

 

II Consiliul judeţean 
Consilii locale 

Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice (ajutor 
pentru menaj, consultanţă administrativă şi juridică, asistenţă 
medicală) mai ales în zonele cu populaţie îmbătrânită (oraşele Bălan 
şi Băile Tuşnad, municipiile Topliţa şi Miercurea Ciuc, comunele: 
Dârjiu, Sânmartin, Bilbor, Mereşti, Săcel, Tulgheş şi Vărşag). 

 

II Consiliul judeţean 
Consilii locale 
Direcţia judeţeană de 
Sănătate publică 
 

Reabilitarea şi modernizarea scolilor, gradinitelor si campusurilor 
scolare/universitare din mediul urban si rural. 

I -II Inspectoratul şcolar 
Judeţean 
Consiliul Judeţean 
Consiliile locale 

Dotarea laboratoarelor şi unităţilor şcolare cu echipamente 
moderne. 

II Inspectoratul şcolar 
Judeţean 
 

2.2. RESURSELE UMANE 

3. Creşterea capacităţii resurselor umane de a 
răspunde nevoilor pieţei forţei de muncă 

Înfiinţarea de centre zonale pentru perfecţionarea profesională 
continuă în staţiunile balneoclimaterice (ex. Băile Harghita, Băile 
Tuşnad, Staţiunea Borsec, Băile Homorod); 

I Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 
Consiliile locale 

Asistarea gratuită a grupurilor ţintă (proaspăt absolvenţi, 
disponibilizaţi pe criterii economice etc.) pentru a intra sau reveni 

I Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă 



PATJ HARGHITA FAZA III – DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR -  2011 
SC HALCROW ROMANIA SRL – INCD URBAN INCERC 

120 

pe piaţa forţei de muncă; 

Derularea unor programe de reconversie profesională şi reintegrare 
pe piaţa muncii a şomerilor pe termen lung; 

I 
II 

Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă  
Consiliu Judeţean 
Consilii locale 

Furnizarea serviciilor de ocupare personalizate, inclusiv elaborarea 
şi implementarea planurilor individuale de acţiune; 

II Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice, mai ales a 
şomerilor din mediul rural, prin acordarea de prime de încadrare sau 
instalare; 

I Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă  
Consilii locale 

Consiliere gratuită pentru începerea unei activităţi independente sau 
iniţierea unei afaceri, în scopul creşterii gradului de ocupare prin 
înfiinţarea propriei afaceri. 

I- II Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă  
Consilii locale 
 
 
 

4. Adaptarea sistemului educaţional 
cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă 

 
  

 Dezvoltarea ofertei de învăţământ tehnic şi profesional în raport cu 
exigenţele pieţei muncii 

I Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 

Adaptarea curriculei şcolare la cerinţele pieţei muncii 
I Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 

Înfiinţarea de centre de orientare şi consiliere profesională dedicate 
elevilor/ studenţilor din ani terminali şi proaspăt absolvenţilor  

II Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă Inspectoratul 
Şcolar Judeţean 

Dezvoltarea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi agenţii 
economici care să faciliteze inserţia proaspăt absolvenţilor pe piaţa 
muncii 

I - II Consiliile locale 
Agenţia pentru 
Ocuparea Forţei de 
Muncă 

Crearea unui sistem structurat de formare profesională continuă a 
resurselor umane din învăţământ 

I 
II 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 
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3. STRUCTURA  ACTIVITĂŢILOR 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

3.1. ACTIVITATI ALE SECTORULUI PRIMAR  

Agricultura 

1. Protecţia şi ameliorarea calităţii solurilor şi  
promovarea unei agriculturi ameliorative 

 

1.1. Managementul integrat al calităţii solului 
pentru prevenirea şi combaterea degradării 
solurilor şi a zonelor naturale. 

Monitorizare, sistem de prelucrare, prognoză şi valorificare a 
datelor privitoare la resursele de sol şi apă, inclusiv, din rezervoare 
freatice; 

I-II-III 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană 

Oficiul de Studii 
Pedologice şi 
Agrochimice 

Administraţia Naţională 
a Îmbunătăţirilor 
Funciare 
 

Ameliorarea cadrului climatic nefavorabil agriculturii prin 
promovarea lucrărilor de amenajare a perdelelor de protecţie, a 
zonelor împădurite şi conservarea zonelor umede existente; 

I-II-III 

1.2. Creşterea capacităţii de producţie a 
terenurilor prin aplicarea lucrărilor ameliorative 

Perfecţionarea sistemului de servicii ameliorative pentru agricultură, 
care să acopere o gamă mai largă de exploataţii agricole 

I-II-III 

Încurajarea/facilitarea  utilizării  serviciilor şi lucrărilor ameliorative 
în exploataţiile agricole de talie mică şi mijlocie prin constituirea de 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare conform Legii 138/2004 a 
îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

I-II-III 

Asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii 
de construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, 
precum şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi 
regularizarea cursurilor de apă. 

I-II-III 
A. N. A. R. – Direcţiile 
de Ape, Sisteme de 
Gospodărire a Apelor, 
I.J.S.U,  
Prefectura Harghita,  
CJ Harghita,  
Consiliile Locale, 
Directia Silvică Harghita.                                                                             

Realizarea coordonată a lucrărilor de interes comun şi realizarea 
lucrărilor de investiţii pe terenuri agricole se va face în conformitate 
cu prevederile art. 80, 81 şi 100 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 
cu modificările ulterioare 

2. Îmbunătăţirea producţiilor agricole prin 
diversificarea şi extinderea culturilor vegetale  

 

2.1. Diversificarea structurii  vegetale şi utilizarea 
fâneţelor naturale la nivelul lor maxim de 

Susţinerea unor măsuri care să asigure premisele comasării 
terenurilor; acţiuni privind protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de 

I-II-III 
MADR 
Direcţia Agicolă 
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producţie. producţie vegetală; 

 

Harghita 
Consiliile locale 

Crearea unui sector competitiv de producţie vegetală, bazat pe o 
reţea de ferme şi unităţi destinate colectării şi prelucrării  producţiei 
agricole, relaţionat cu zonele agricole din judeţele vecine;   

I-II-III 

Promovarea/susţinerea culturilor cu valoare adăugată mare (legume 
şi fructe)  în zonele existente şi în alte zone pretabile; 

I-II-III 

2.2. Promovarea culturilor tradiţionale (in, sfeclă 
de zahăr, cartofi) şi a pluriactivităţii în 
agricultură. 

Promovarea unor metode de producţie agricolă care vizează 
protecţia mediului (agricultură ecologică);  

I-II-III 
MADR 
Direcţia Agicolă 
Harghita 
Consiliile locale Asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea 

realizării de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare 
nerambursabilă;  

I-II 

Susţinerea serviciilor de extensie agricolă; I-II 

Încurajarea pluriactivităţii în agricultură, prin crearea unor 
oportunităţi de diversificarea a activităţilor (piscicultură, 
meşteşuguri, turism); 

I-II-III 

3. Dezvoltarea unui sector zootehnic 
performant şi diversificat bazat pe resursele 
naturale locale. 

 

3.1. Orientarea zootehniei către speciile 
autohtone, cu  producţii importante de carne 
(bovine şi porcine); relansarea fermelor de păsări 

Creşterea competitivităţii sectorului zootehnic bazat pe specii 
autohtone prin sprijinirea activităţii fermelor de bovine 

I-II-III Direcţia Agicolă 
Harghita 
Consiliile locale 

Asigurarea contractării/colectării producţiilor pentru micii 
crescători de porcine şi păsări; 

I-II-III 

Încurajarea înfiinţării marilor unităţi de creştere a speciilor 
autohtone de animale.   

I-II-III 

3.2. Ameliorarea sistemului  de creştere şi 
procesare  a animalelor; implementarea  
normelor sanitar – veterinare din zootehnie 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea  de micro-întreprinderi de 
creştere şi/sau procesare a animalelor; 
 
 

I-II 

Înfiinţarea grupurilor de producători în vederea diseminării 
cunoştinţelor de specialitate care să asigure adaptarea la cerinţele şi 
normele europene; 

I-II 
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Furnizarea de servicii  de consiliere  şi consultanţă  pentru 
implementarea  normelor sanitar – veterinare din zootehnie 

I-II 

4. Dezvoltarea rurală  

4.1. Dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale 
din judeţul Harghita  prin diversificare 
economică, ocupaţională 

Dezvoltarea unui sector agricol performant şi diversificat I-II-III Direcţia Agicolă 
Harghita 
 
Consiliile locale 

Dezvoltarea silviculturii bazată pe o gestiune durabilă a pădurilor I-II-III 

4.2. Valorificarea potenţialului turistic şi cultural. Valorificarea socio-economică şi turistică a meşteşugurilor 
tradiţionale în Atid, Corund, Dăneşti, Simoneşti, Praid. 

I-II-III 

Crearea structurilor turistice în sate cu resurse ca: Ciumani, Izvoru 
Mureşului, Iacobeni, Plăieşii de Jos, Sântimbru, Zetea.  

I-II-III 

4.3. Dezvoltarea parteneriatelor public – privat 
pentru îmbunătăţirea calităţii mediului, a spaţiului 
rural şi infrastructurii publice rurale. 

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice I-II-III 

Modernizarea  şi dezvoltarea infrastructurii publice rurale I-II-III 

Silvicultura 

5. Exploatarea judicioasă şi valorificarea 
eficientă a resurselor silvice. 

 

5.1. Impunerea respectării prevederilor 
amenajamentelor silvice  în exploatarea 
forestieră, combaterea tăierilor ilegale de masă 
lemnoasă 

Monitorizarea atentă a  activităţii de exploatare a pădurilor; întărirea 
structurilor administrative pentru controlul aplicării regimului silvic 
(Tulgheş, Plăieşii de Jos, Topliţa, Zetea, Gheorgheni, 
Ciucsângeorgiu, Corbu, Praid, Joseni, Bilbor, Borsec);  

I-II-III DS Harghita 
Consiliul Judeţean 
Harghita 

Promovarea unor măsuri de conservare a fondului genetic şi 
ecologic specific; 

I-II-III 
DS Harghita 

Finalizarea reformei proprietăţii forestiere; I 
Consiliul Judeţean  
Harghita 

5.2. Organizarea  şi controlul exploatării 
resurselor secundare ale pădurii (fructe de 
pădure, ciuperci, plante, vânat) 

Dezvoltarea fondului de resurse secundare ale pădurii în accord cu 
măsurile de protejarea zonelor avifaunistice; 

I-II-III 
DS Harghita 

Exploatarea durabilă a resurselor secundare ale pădurii prin unităţi 
de colectare /procesare locale, evitându-se exportul materiilor 
prime. 

 

I-II-III 
Consiliul Judeţean  
Harghita 
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6. Dezvoltarea silviculturii bazată pe o 
gestiune durabilă a pădurilor 

 

6.1. Creşterea cantităţi de lemn utilizat în 
industria judeţeană. 

Iniţierea unor acţiuni de creştere a suprafeţelor împădurite şi 
îmbunătăţire a managementului forestier;  

I-II-III Consiliile locale, 
DS Harghita 

Îmbunătăţirea accesului la fondul forestier prin extinderea reţelei de 
drumuri (Tulgheş, Plăieşii de Jos, Topliţa, Zetea, Gheorgheni, 
Ciucsângeorgiu, Corbu, Praid, Joseni, Bilbor, Borsec); 

Realizarea pistelor pentru biciclete din judeţ în legătură cu cele 74 
de drumuri forestiere existente. 

I-II-III DS Harghita 

6.2. Promovarea activităţilor de prelucrare 
tradiţionale a lemnului îndeosebi în localităţile 
rurale. 

Cercetarea şi promovarea activităţilor de prelucrare tradiţionale a 
lemnului îndeosebi în localităţile rurale (Plăieşii de Jos, 
Ciucsângeorgiu, Corbu,  Praid,  Joseni, Bilbor, Tulgheş); 

I-II Consiliile locale 

Îmbunătăţirea accesului produselor tradiţionale din lemn la pieţele 
interne şi externe, precum şi în zonele turistice.  

I-II Consiliile locale 

 
 

3.2. ACTIVITATI ALE SECTORULUI SECUNDAR 

Industria 

7. Consolidarea rolului industriei bazate pe 
resurse locale pentru  a valorifica deplin 
potenţialul existent 

 

7.1. Creşterea ponderii şi diversificarea producţiei 
industriei exploatãrii şi prelucrãrii lemnului. 

Retehnologizarea unităţilor industriale viabile, susţinerea investiţiilor 
productive prin achiziţionarea de utilaje şi tehnologii noi şi 
performante (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Odorheiul 
Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Bălan, Vlăhiţa, Borsec, Atid) 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita; 

Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului 
Harghita;  

Ministerul IMM-urilor, 
Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

 

Pomovarea obiectivelor industriale de interes judeţean, care 
utilizează resursele economiei forestiere locale; 

I-II-III 

7.2. Creşterea ponderii industriei alimentare, 
textile şi a pielãriei odatã cu dezvoltarea 
sectorului zootehnic 

Vitalizarea activităţilor economice din mediul rural şi sprijinirea 
acestora prin valorificarea eficientă a produselor agricole. 

I-II-III 

Crearea unor structuri de producţie în oraşe care să faciliteze o 
eficientizare şi diversificare a activităţilor economice din mediul 

I-II 
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rural (Miercurea  Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, 
Bălan, Vlăhiţa). 

7.3. Dezvoltarea industriei extractive a 
mineralelor în acord cu principiile dezvoltării 
durabile 

Redefinirea profilului industriei extractive în localităţile bazate pe 
aceste activităţi într-o viziune integratoare la nivel judeţean;  

I-II 

Restricţionarea exploatărilor de suprafaţă, de tip carieră - balastieră, 
care afectează integritatea mediului şi configuraţia peisajelor; 

I-II-III 

Extinderea/modernizarea/crearea de noi întreprinderi în sectorul 
extractiv, care să faciliteze o eficientizare şi diversificare a 
activităţilor (Vlăhiţa, Avrămeşti, Corund, Porumbeni, Voşlăbeni, 
Ciucsângeorgiu, Ditrău, Lueta, Bradesti, Racu, Sântimbru);  

I-II 

7.4. Creşterea ponderii industriei energiei 
electrice, termice, gaze, apă pe baza extinderii 
utilităţilor pentru gospodării şi economie. 

Crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă prin 
promovarea utilizării de energie neconvenţională şi eficientizarea 
sistemelor de distribuţie şi consum a energiei electrice şi termice 
(Baile Tusnad, Balan, Cristuru Secuiesc, Vlahita, Carta, Ciumani 

Corund, Felicieni, Mihaileni, Mugenim Remetea, Sandominic, 
Sanmartin, Simonesti); 

I-II-III 

Extinderea/monernizarea/crearea de noi unităţi pentru alimentări 
cu apă, gaze naturale în localităţi cu potenţial de susţinere a  acestor 
echipări; 

I-II-III 

8. Susţinerea iniţiativelor în industria bazatã 
pe resurse derivate 

 

8.1. Dezvoltarea industriei bazate pe resurse 
externe (metalurgie construcţii de maşini  
electrotehnice, electronice, mecanicã finã, 
produse chimice) cu producţii având valoare 
adãugatã mare. 

Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de tip cluster (reţea de firme), 
care să poată constitui structura unor poli de excelenţă în 
municipiile Miercurea Ciuc şi odorheiu Secuiesc; 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita; 

Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului 
Harghita;  

Ministerul IMM-urilor, 
Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Susţinerea şi dezvoltarea suprastructurilor industriale/reţelelor de 
producţie; dezvoltarea parcurilor tehnologice (Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Gheorghieni, Topliţa, Cristuru Secuiesc);  

I-II 

Dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi infrastructurii de afaceri; 
valorificarea şi dezvoltarea potenţialului IMM-urilor, pricipalul 
generator de locuri de muncă din economie; 

I-II 

Dezvoltarea resurselor umane în  industriile competitive, 
îmbunătăţirea nivelului de calificare şi creşterea capacităţii de 
ocupare a resurselor umane în activităţi durabile; 

I-II-III 
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8.2. Creşterea ponderii investiţiilor străine în 
judeţ prin îmbunătăţirea mediului de afaceri 

Înfiinţarea unei agenţii pentru investiţii, ca filială a Agenţiei Române 
pentru Investiţii Străine (ARIS); 

I-II-III 

Acces rapid la informaţii cu privire la investitori şi modalităţi de 
finanţarea prin parteneriat; 

I-II-III 

Măsuri de sprijinire a investiţiilor în domeniul cercetarii–dezvoltării 
de înaltă tehnologie şi creştere a productivităţii (Miercurea Ciuc, 
Odorheiul Secuiesc, Gheorghieni, Topliţa, Cristuru Secuiesc) . 

I-II-III 

9. Dezvoltarea cooperării industriale în 
vederea creşterii complexităţii structurii 
economice 

 

9.1. Redefinirea profilului industrial al localităţilor 
urbane într-o viziune integratoare la nivel zonal 

Reabilitarea şi reconversia către alte tipuri de utilizări a siturilor 
industriale devenite disponibile în urma restructurării activităţilor 
industriale (Bălan, Vlăhiţa, Băile Tuşnad, Borsec ); 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita; 

Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului 
Harghita;  

Ministerul IMM-urilor, 
Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Promovarea obiectivelor industriale de interes local,  
susţinerea şi diversificarea activităţilor economice ce se desfăşoară 
pe teritoriul celor 9 zone de dezvoltare, îndeosebi a celor care 
utilizează resurse locale. 
 

I-II-III 

9.2. Integrarea economică a mediului rural cu 
mediul urban  pentru diversificarea activităţilor şi 
înfiinţarea de locuri de muncă 

Revitalizarea activităţilor economice din mediul rural şi sprijinirea 
acestora prin valorificarea eficientă a resurselor naturale (energetice 
şi neenergetice);  

I-II-III 

Crearea unor structuri de producţie în mediul urban care să 
faciliteze o crearea şi diversificare a activităţilor economice din 
mediul rural, prin relaţii de producţie/distribuţie (Miercurea Ciuc cu  
Leliceni, Sâncrăieni; Gheorgheni cu Ciumani, Ditrău, Joseni, 
Lăzarea, Suseni; Topliţa cu Sărmaş, Remetea; Odorheiu Secuiesc cu 
Brădeşti, Dealu, Lupeni, Zetea, Bălan cu Lunca de Jos şi Lunca de 
Sus; Băile Tuşnad cu Tuşnad). 

I-II-III 

Construcţii 

10. Creşterea ponderii activităţilor din 
construcţii în economia judeţeană 
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10.1. Crearea unor cicluri de dezvoltare în 
imobiliar pentru asigurarea unui flux continuu  
de lucrări de construcţii. 

Diversificarea ofertei în domeniul construcţiilor, creşterea 
indicatorilor de performanţă şi a locurilor de muncă (Miercurea 
Ciuc, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Borsec, Băile Tuşnad); 

I-II-III Consiliul Judeţean;  

Consiliile Locale;  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, 
Agenţia judeţeană de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă Harghita 

Construirea de locuinţe sociale pentru familiile cu venituri modeste 
şi pentru familiile tinere; construirea de locuinţe individuale în 
proprietate; 

I-II-III 

Formarea forţei de muncă cu calificare în domeniul lucrărilor de 
restaurare/ renovare urbană şi de monumente istorice; 

 

I-II-III 

10.2. Promovarea construcţiilor de infrastructuri, 
complement  al dezvoltării în imobiliar 

Diversificarea modalităţilor de accesarea a fondurilor naţionale şi 
europene nerambursabile (fonduri structurale) pentru construcţii de 
infrastructuri; 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  

Consiliile Locale;  

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

Ministerul Finanţelor; 
Camera de Comerţ şi 
Industrie Harghita 

Măsuri de stimulare, administrative şi financiare, pentru investitorii 
străini şi locali (Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni); 

 

I-II-III 

10.3. Asigurarea condiţiilor creşterii capacităţii 
unităţilor din construcţii în 
vederea absorbţiei unei cote mai mari din forţa 
de muncă 

Măsuri de susţinere a firmelor ce-şi dezvoltă/extind activitatea; 
încurajarea competitivităţii firmelor prin calitatea produselor şi 
serviciilor oferite (Toplita, Borsec, Vlahita, Avramesti, Corund, 
Cozmeni, Joseni); 

I-II-III 

Măsuri de stimulare a transferului de experienţă, eficientizarea 
modalităţilor de achiziţie a utilajelor şi tehnologiilor moderne, de 
calitate şi standarde occidentale.  

 

I-II-III 

 

3.3. ACTIVITATI ALE SECTORULUI TERTIAR 

Servicii economice şi sociale 

11. Ameliorarea  activităţii serviciilor private 
supuse unei cereri reduse 

 

11.1. Dezvoltarea şi diversificarea  
serviciile personale şi pentru gospodãrii  

Reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre mediul urban şi cel 
rural, realizată prin creşterea atractivităţii localităţilor rurale şi a 
oraşelor mici (Toplita,  Balan, Vlăhiţa, Băile Tuşnad, Borsec); 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  
Consiliile Locale;  
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Sprijinirea IMM-urilor şi antreprenorilor ce desfăşoară activităţi de 
servicii (ex: consultanţă în afaceri din partea Centrului de 
consultanţă în afaceri)  

I-II-III Ministerul IMM-urilor, 
Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

11.2. Creşterea calităţi ofertei de servicii odată cu 
accesul populaţiei la venituri suficiente  şi stabile. 

Diversificarea ofertei de servicii pentru mediul rural prin 
dezvoltarea centrelor de servire în localităţi urbane şi extinderea 
serviciilor şi reţelelor de informare/comunicaţie pentru clienţi 
(Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru 
Secuiesc); 

I-II-III Consiliile Locale;  
Camera de Comerţ şi 
Industrie Harghita 
Ministerul Economiei; 

Îimbunătăţirea infrastructurii de servicii în scopul creşterii 
competitivităţii economice şi reducerii costurilor acestora. 

I-II-III 

12. Restructurarea serviciilor publice pentru a 
face faţă schimbărilor 

 

12.1. Restructurarea serviciilor publice de 
învăţământ în concordanţă cu reducerile 
previzibile ale populaţiei şcolare. 

Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii în şcoli 
viabile, care să atragă un număr optim de elevi (Ocland, Săcel, 
Brădeşti, Dârjiu, Avrămeşti, Mărtiniş, Păuleni-Ciuc, Mihăileni, 
Bilbor, Vărşag, Feliceni); 

I-II Consiliul Judeţean 
Harghita;  
Consiliile Locale; 

Ministeru Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării;  
 

Realizarea unei oferte cuprinzătoare şi diversificată, utilă în 
formarea profesională şi economia judeţului şi eliminarea 
paralelismelor.  

I-II 

12.2. Eficientizara serviciilor  publice de ocrotirea 
sănătăţii şi asistenţă socială în vederea 
îmbunătăţirii prestărilor  către populaţie. 

Eficientizarea proceselor de diagnoză şi tratament, cu scopul 
micşorării duratei asistenţei medicale a pacienţilor (Topliţa, Cristuru 
Secuiesc, Vlăhiţa, Bălan, Borsec);  

I-II Consiliul Judeţean 
Harghita;  
Consiliile Locale; 

Ministerul Sănătăţii 
 

Diversificarea modalităţilor de prevenire a îmbolnăvirilor prin 
măsuri educaţionale, îngrijire la domiciliu şi depistare timpurie a 
maladiilor; 

I-II-III 

Turism  

13. Dezvoltarea turismului balnear care să 
valorifice integral resursele naturale existente 

 

13.1. Creşterea numărului de locuri de cazare în 
unităţi de mare capacitate odată cu asigurarea 
unor fluxuri stabile de turişti. 

Promovarea investiţiilor în mari unităţi de cazare; modernizarea şi 
dezvoltarea amenajărilor şi structurilor turistice existente la 
standarde actuale (Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Borsec, 
Băile Tuşnad, Gheorgheni);  

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  

Consilile Locale; 
Ministerul Turismului 
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Intensificarea marketing-ului şi crearea ofertelor turistice 
diversificate şi competitive, pe piaţa externă şi internă, în vederea 
măririi numărului de turişti  

I-II-III 

13.2. Creşterea numărului de cabane turistice în 
vederea acoperirii traseelor montane şi atragerii 
unui număr sporit de turişti. 

Modernizarea şi dezvoltarea amenajărilor şi structurilor turistice 
montane (cabane, refugii, popasuri) - zonele cu trasee turistice: M-ţii 
Giurgeu, M-ţii Hăghimaş, M-ţii Harghita, M-ţii Gurghiu; 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  

Consilile Locale; 
Ministerul Turismului 
Ministerul Mediului 

Înfiinţarea unor amenajări turistice specifice pentru turismul 
montan (căţărare, canotaj, rafting, schi, pescuit sportiv); 

I-II-III 

Dezvoltarea unui turism de weekend controlat care să valorifice 
eficient şi durabil resursele montane. 

I-II-III 

13.3. Dezvoltarea/renovarea structurilor de 
tratament şi relaxare, din localităţile cu resurse 
balenare, la standare contemporane. 

Amenajarea şi dotarea la standarde actuale a staţiunilor balneare de 
interes naţional Borsec şi Băile Tuşnad 

 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  
Consilile Locale; 

Dezvoltarea/renovarea structurilor de tratament şi relaxare din 
localităţile cu resurse balneare: Miercurea Ciuc (Băile Selters, Băile 
Chiruti), Remetea (Băile Syeredai), Corund (Băile Dugaş, Băile 
Arcio), Sâncrăieni (Băile Madicea), Sântimbru (Băile Sântimbru – 
Pucioasa), Topliţa (Băile Banffy), Lunca de Jos (Valea Întunecoasă), 
Cârţa, Ciumani, Caşin, Iacobeni, Plăieşii de Jos; 

I-II-III 

 
Crearea unei zone de cooperare în domeniul turismului cu judeţul 
Covasna în perimetrul Băile Tuşnad, Cozmeni, Plăieşii de Jos, 
Balvanyos, Bixad. 

II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  
Consilile Locale; 

14. Dezvoltarea turismului montan şi de sejur 
bazat pe resursele naturale şi culturale  

 

14.1. Mărirea duratei sejururilor în anotimpurile 
reci şi de tranziţie prin creşterea numărului de 
activităţi sportive, recreative şi culturale. 

Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea ecoturismului 
durabil în zonele protejate  din judeţ. 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  

Consilile Locale; 
Ministerul Turismului 
Ministerul Mediului 

Dezvoltarea infrastructurii sportive şi de agrement în legătură cu 
activităţile turistice. 

Promovarea şi dezvoltarea activităţilor tradiţionale (etnografie şi 
folclor) valorificarea turismului cultural şi religios  

I-II-III 
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14.2. Dezvoltarea/ valorificarea resurselor 
(atracţiilor) turistice pentru determinarea 
deplasării şi susţinerea acestora la faţa locului 

Introducerea siturilor şi monumentelor istorice protejate în pachete 
turistice specializate, precum şi valorificarea turistică superioară  a 
centrelor istorice ale localităţilor cu clădiri/ansambluri de 
patrimoniu; 

I-II-III Consiliul Judeţean 
Harghita;  

Consilile Locale; 
Ministerul Dezvoltării 
regionale şi Turismului 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Crearea unui sistem unitar de informare a turiştilor asupra 
atracţiilor, infrastructurii şi itinerariilor turistice (Miercurea Ciuc, 
Şumuleu Ciuc, Lacu Roşu, Cheile Bicazului, Munţii Harghita, Băile 
Tuşnad, Lacu Sf. Ana, Corund, Lupeni, Praid, Odorheiul Secuiesc, 
Lăzarea, Dârju, Zetea). 

I-II-III 

Asigurarea unei accesibilităţi ridicate spre localităţile de interes 
turistic prin reabilitarea reţelei de drumuri locale, precum şi 
realizarea unei reţele de piste pentru ciclişti, în special în mediul 
rural. 

 

I-II-III 

15. Promovarea parteneriatelor public-privat 
şi public-public. 

Promovarea parteneriatelor public-privat în vederea reabilitării, 
renovării, repunerii în circuitul socio-economic a dotărilor turistice 
şi de agrement. 

I-II-III 
Consiliul Judeţean 
Consiliile locale 
Investitori privaţi 

Promovarea parteneriatelor public-public pentru dezvoltarea unor 
zone turistice în cooperare între judeţe/ localităţi vecine ( priorităţi 
cu Judeţele Covasna şi Neamţ).  

 

I-II-III 
Consiliile Judeţene 
Consiliile locale 

Comerţ exterior 

16. Atenuarea deficitului între exporturi şi 
importuri. 

 

16.1. Promovarea exporturile de bunuri cu 
valoare adăugată mare în paralel cu dezvoltarea 
structurilor economice complexe. 

Promovarea brandurilor locale şi comercializarea acestora; I-II-III Consiliul Judeţean;  
Camera de Comerţ şi 
Industrie Harghita 
Ministerul Economiei; 

Dezvoltarea şi extinderea în plan teritorial a centrelor de 
consultanţă în afaceri;  

16.2. Crearea condiţiilor exportului de servicii cu 
valare adăugată mare (educaţie, servicii 
industriale, cercetare, IT, administrative) 

Stimularea investiţiilor în activităţile de servicii economice şi sociale 
(inclusiv învăţământ şi sănătate); 

I-II-III 

Îmbunătăţirea infrastructurii de servicii în scopul creşterii 
competitivităţii economice. 

 



PATJ HARGHITA FAZA III – DOCUMENTAŢII PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR -  2011 
SC HALCROW ROMANIA SRL – INCD URBAN INCERC 

131 

 

4. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL 

Obiective / direcţii de dezvoltare  Măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi dezvoltării 
teritoriului  

Etape de 
realizare 

Propuneri de 
responsabilităţi 

1. Dezvoltarea polilor şi coridoarelor de 
integrare spaţială; racordarea la reţeaua 
naţională şi europeană a a polilor şi 
coridoarelor de dezvoltare spaţială. 

 

1.1. Creşterea nivelului de dezvoltare socio-
economică şi urbană a mun. Miercurea Ciuc 
pentru îndeplinirea rolului teritorial, conform 
PATN Secţiunea IV- Reţeaua de localităţi;  

Realizarea proiectelor de infrastructură prevăzute prin PATN 
Secţiunea Reţele de transport care vor asigura legătura cu 
Coridoarele IV şi IX  şi teritoriul naţional. 

I- II-III 
C. J.Harghita 
Consiliile locale  

D.G.T.N. , D.G.T.A.  
C.N.C.F. , CFR S.A. 
C.A.D.N. R. S.A.   

Dezvoltarea cooperării dintre reşedinţa judeţenă şi localităţile din 
proximitate, în vederea întăririi rolului teritorial al acesteia şi creării 
unui pol cu rol regional; 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 

Consiliile locale  

Întărirea cooperării dintre reşedinţa judeţenă cu municipiile  şi alte 
unităţi administrative din zona sa de influenţă, în vederea creării 
unui sistem urban cu rol de echilibru în partea de est a regiunii. 

 
Consiliul Judeţean 
Harghita  
Consiliile locale  

1.2. Realizarea proiectelor de infrastructură 
majoră, drumurile expres prevăzute prin PATN 
Secţiunea Reţele de transport ca sistem de 
legături între polii cu rol regional; 

Facilitarea realizării proiectelor de infrastructură majoră prin 
antrenarea factorilor implicaţi de pe traseele căilor de transport 
prevăzute în planurile de amenajare. 

I- II-III 
C. J. Harghita 
Consiliile locale  

Participarea firmelor din judeţ la realizarea infrastructurii majore de 
transport cu implicaţii în dezvoltarea economică a judeţului şi 
crearea de locuri de muncă.  

I- II-III 
C. J. Harghita 
SC de construcţii şi 
logistică 

Iniţierea unor proiecte comune cu judeţele învecinate, în domeniul 
infrastructurilor locale, legate de realizarea prevederilor PATN 
Secţiunea Reţele de transport, destinate să rezolve probleme intra-
regionale. 

 

I- II-III 
C. J. Harghita,  
Consiliile locale  
Ministerul 
Transporturilor 

1.3. Crearea parteneriatului de dezvoltare între 
municipiul Miercurea Ciuc, municipiul Odorheiul 
Secuiesc şi localităţile din aria lor de influenţă  - 
formarea unui sistem urban cu rol şi importanţă 

Dezvoltarea funcţiilor complementare (cercetare, învăţământ înaltă 
tehnologie, IT, administrative, financiare, etc.), de nivel regional, în 
municipiile Miercurea Ciuc şi Odorheiul Secuiesc care să ducă la 
întărirea rolului lor regional. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
Consiliile locale  
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regională. 
Dezvoltarea cooperării celor două municipii cu ceilalţi poli regionali 
şi cu regiunile învecinate, în vederea creşterii competitivităţii 
acestora pe plan regional şi naţional. 

I- II-III 

2. Integrarea judeţului în spaţiul regional şi 
naţional prin cooperare interjudeţeană. 

 

2.1. Întărirea rolului oraşelor în cadrul reţelei 
regionale de localităţi, pentru dezvoltarea 
structurilor economice şi crearea de locuri de 
muncă; 

Dezvoltarea unitară prin cooperarea între localităţile urbane şi cele 
rurale în vederea întăririi rolului teritorial al acestora şi echilibrării 
dezvoltării reţelei de oraşe în spaţiul regional; 

I- II-III 
Consiliile Judeţene  
Consiliile locale  

Accentuarea specializării funcţionale a localităţilor urbane din 
reţeaua regională care să producă o revitalizare economică a zonelor 
rurale sau slab dezvoltate din teritoriul regional;  

I- II-III 
Consiliile Judeţene  
Consiliile locale  

Realizarea asocierilor între locaalităţi din judeţe vecine în vederea 
creării unei reţele regionale unitare şi funcţionale. 

I- II-III 
Consiliile Judeţene  
Consiliile locale  

2.2. Valorificarea resurselor turistice în plan 
regional printr-un turism durabil, care să 
protejeze aceste resurse şi să confere un spor de 
identitate teritoriului zonal 

Modernizarea şi dezvoltarea structurilor de primire coordonat în 
plan regional prin: 
- dezvoltarea bazelor de cazare în mod diferenţiat şi proporţional, în 
funcţie de formele de turism practicate şi localizările în teritoriu 
regional; 
- identificarea, reabilitarea, amenajarea sau construirea unor zone 
rurale cu potenţial pentru dezvoltarea agroturismului pe teritoriul 
mai multor judeţe; 

I- II-III 
Consiliile Judeţene  
Consiliile locale  

Pregătirea la nivel superior a personalului calificat pentru activităţi 
turistice, în vederea asigurării unor servicii la standarde unitare în 
plan regional, prin: 

- perfecţionarea în comun personalului şi a celor care activează în 
turism; 

- dezvoltarea învăţământului preuniversitar în acest domeniu de 
activitate; 

- organizarea centralizată de cursuri de specialitate, de perfecţionare 
şi pregătire în management, marketing, gastronomie,  etc. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita 
MDLT 

Dezvoltarea brandurilor în turism şi a pachetelor de servicii turistice 
în comun pentru judeţele din regiune în vederea diferenţierii 
acestora  şi creşterii atracţiei ofertei turistice integrate, a 
competitivităţii pe piaţa externă şi internă. 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita  
MDLT 
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2.3. Dezvoltarea localităţilor rurale şi a cooperării 
regionale între zonele agricole în vederea 
realizării de clustere agricole. 

Întărirea rolului oraşelor cu funcţii legate de agricultură în cadrul 
unei reţele regionale, prin dezvoltarea infrastructurii tehnice şi 
economice care să  susţină dezvoltarea zonelor rurale adiacente; 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita, Consilii 
Judeţene 
Consiliile locale  

Realizarea de proiecte comune de dezvoltare rurală cu localităţi din 
judeţele vecine, pentru zone rurale cu potenţial agricol, silvic şi 
turistic;  

I- II 
Consiliul Judeţean 
Harghita, Consilii 
Judeţene 
Consiliile locale  

Reducerea disparităţilor regionale de dezvoltare dintre zonele 
rurale, pe de –o parte, şi dintre mediul urban şi cel rural, pe de altă 
parte, care se va realiza prin creşterea atractivităţii localităţilor rurale 
şi a oraşelor mici din zone rurale. 

 

I- II-III 
Consiliul Judeţean 
Harghita, Consilii 
Judeţene 
Consiliile locale  
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