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Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 
Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, 
prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice 
Proiectul aferent cererii de finanțare cu nr. C/HR/2016/7/7.1/1/103/05.12.2016 

Titlul: AMENAJĂRI PARCURI ȘI SPAȚII VERZI ÎN STAȚIUNEA BALNEARĂ BĂILE TUȘNAD 
 

Solicitant – UAT Orașul Băile Tușnad; 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Harghita, Oraș Băile Tușnad; 
Durata de implementare: 16  luni de la data semnării contractului; 
 

Obiectivul general al proiectului este crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv 
a utilităților aferente, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea 
atracțiilor turistice în stațiunea Băile Tușnad, precum și îmbunătățirea serviciilor oferite 
utilizatorilor de parcuri și spații verzi, de terenuri de joacă și de sport de agrement la nivel urban. 
Obiectivele specifice al proiectului:  

- Amenajarea de 3 parcuri/spații verzi și infrastructura de acces necesară în stațiunea 
balneară Băile Tușnad, în suprafață totală de 8.789 mp din care 2.850 mp suprafață 
drum de acces, parcări, trotuare, alei și 4.716 mp suprafață spațiu verde. 

- Realizarea sistemului de iluminat public în zonele amenajate din stațiunea balneară 
Băile Tușnad cu o lungime de 970 ml. 

- Plantarea de 131 de arbori, 1632 arbuști, 83 conifere și 728 de plante perene în 
stațiunea balneară Băile Tușnad. 

- Realizarea unui teren de sport multifuncțional (inclusiv patinoar artificial pe timpul 
iernii) în stațiunea Balneară Băile Tușnad.  
 

Indicatori de realizare: 
- Suprafață spații deschise reabilitate în stațiuni turistice – 8,789,00 mp. 
- Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și 

natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin – 21,56%. 
 

Grup țintă: Parcurile, cu infrastructura de agrement/turism se adresează tuturor categoriilor 
sociale și de vârstă, prezentând facilități/dotări de recreere, sport, precum și de joacă, 
specifice. Dintre categoriile de beneficiari potențiali pot fi amintite atât persoanele cu 
domiciliul în Băile Tușnad cât și turiștii care vizitează locația/stațiunea. 
 

Bugetul proiectului: 

Valoare totală 
a proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

6.777.980,84 6.708.318,24 5.702.070,50 872.081,38 134.166,36 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 6.574.151,88 lei (98,00 % 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.484.007,20 Euro, la cursul de 1 euro = 4,43 RON 
(prevăzut în Ghidul Solicitantului). 

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – Proiect UAT Orașul Băile Tușnad 
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