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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Orașul Băile Tușnad 
 

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: Cod SMIS 118750 

Titlul: REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN SCOPUL DEZVOLTARII TURISTICE A 
STATIUNII BALNEARE BAILE TUSNAD 

Solicitant – UAT Orașul Băile Tușnad; 
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Harghita, Oraș Băile Tușnad. 
 
Durata de implementare: 68  luni respectiv între data 01.02.2016 și data 30.09.2021, aceasta cuprinzând si 
perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru 
valorificarea atractiilor turistice în statiunea Baile Tusnad. 
  
Obiectivele specifice al proiectului:  

1. Reabilitarea strazilor Ciucas, Brazilor, Jókai Mór, Morii din Orasul Baile Tusnad. 
2. Realizare pista de bicileta pe Al. Lac Ciucas si Str. Oltului din Orasul Baile Tusnad. 
3. Reabilitarea parcarii de pe Str. Oltului din Orasul Baile Tusnad. 
4. Realizarea iluminatului public pe strazile reabilitate (cu exceptia parcarii) si pe Aleea Soimilor. 
5. Reabilitarea treptelor pietonale pe Str. Oltului din Orasul Baile Tusnad. 
6. Reabilitarea trotuarelor de pe strazile Ciucas, Brazilor si Jókai Mór. 

 
Indicatori de realizare: 
-Suprafata spatii deschise/ cladiri create/ reabilitate în statiuni turistice: 13,200.20 mp 
-Cresterea numarului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural si natural si atractiile care 
beneficiaza de sprijin: 6,740.00 Vizite/an 

Indicatori suplimentari de realizare: 
Lungimea infrastructurii rutiere 2.15 km 
Suprafata infrastructurii rutiere 10723 mp 
Lungime pista de biciclete construita 0.64 km 
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Suprafata pista de biciclete construita 1,477.20 mp 
Lungime sistem de iluminat public 4,131.00 ml 
Lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate 0.96 km 
Suprafata trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate 1,000.00 mp 

 
Grup țintă: 

Strazile, aleile, parcarea, pista de biciclete se adreseaza tuturor categoriilor sociale si de vârsta. 
Dintre categoriile de beneficiari potentiali pot fi amintite atât persoanele cu domiciliul în Baile 
Tusnad cât si turistii care viziteaza localitatea / statiunea. Un factor important în proiectarea 
strazilor, aleei si a parcarii a fost aplicarea principiului egalitatii de sanse. Având în vedere natura 
investitiei, strazile si parcarea vor fi accesibile tuturor persoanelor, indiferent de mobilitatea 
acestora, inclusiv pista de bicileta. Acestea vor putea fi folosite de biciclisti, copii cu role, cu roller, cu 
carucioare pentru copii si persoane cu dizabilitati locomotorii. 
Astfel vor beneficia de rezultatele proiectului toti locuitorii orasului si turistii care vin în oras/zona 
precum si: 
• Copii din orasul Baile Tusnad 
• Scolarii din scoala generala din orasul Baile Tusnad: 1 scoala si 1 gradinita, cu 217 de copiii, din 
care 174 de elevi din învatamântul primar si gimnazial si 43 de copiii din gradinita. 
• Populatia orasului Baile Tusnad (vor avea la dispozitie strazi si pacari reabilitate, pista de biciclete, 
calitatea aerului se va îmbunatati, infrastructura de turism se va îmbunatati, va creste numarul 
turistilor care viziteaza statiunea, vor fi create locuri de munca noi în sectorul turistic si balnear) 
• Unitatile turistice din statiune: 5 hoteluri si 21 de pensiuni: în urma implementarii proiectului 
numarul turistilor va creste, astfel veniturile acestor unitati vor creste. De asemenea ca urmare a 
cresterii atractivitatii turistice va creste si necesarul de personal al acestor unitati turistice. 
• turistii care viziteaza statiunea vor beneficia de investitie datorita faptului ca infrastructura 
modernizata/realizata (iluminatul public) va asigura conditii de recreere si de petrecere a timpului 
liber mai atractiv pentru vizitatori. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoare totală a 
proiectului 

(RON) 

Valoare eligibilă (RON) 

Total eligibil 
din care: 

FEDR Buget național Contribuție beneficiar 

10.915.836,64 10.685.036,14 9.082.280,72 1.389.054,70 213.700,72 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  - AM POR: 10.471.335,42 lei (98,00 % din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.363.732,60 Euro, 1 euro = 4,43 RON (cursul de schimb 
prevăzut în Ghidul solicitantului). 


