
Drumul PorDrumul Porțților Secuieilor Secuieșștiti



1. 1. Date generaleDate generale

• Solicitant: Consiliul Județean Harghita

 

• Perioada de implementare: 24 de luni

 

• Valoarea totală a proiectului: 952.938,77 lei

• Contribuția proprie CJH: 22 723,56lei (3%)

+ 47 952,00 lei costuri neeligibile

+ 147 534,74 lei TVA



2. 2. Programul de finanProgramul de finanțțareare

•• Programul OperaProgramul Operațțional Regional 2007ional Regional 2007--20132013

•• Axa prioritară Axa prioritară 55-- Dezvoltarea durabilă  Dezvoltarea durabilă șși i 

promovarea turismuluipromovarea turismului

•• DMI 5.3 DMI 5.3 –– Promovarea potenPromovarea potențțialului turistic ialului turistic șși i 

crearea infrastructurii necesare, crearea infrastructurii necesare, îîn scopul cren scopul creșșterii terii 

atractivităatractivitățții României ca destinaii României ca destinațție turisticăie turistică

•• OperaOperațțiuneaiunea-- Dezvoltarea Dezvoltarea șși consolidarea i consolidarea 

turismului intern prin sprijinirea promovării turismului intern prin sprijinirea promovării 

produselor specifice produselor specifice șși a activităi a activitățților specificeilor specifice



3. 3. Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului

• Obiectivul general: îmbunătățirea imaginii de țară și 

creșterea atractivității țării pentru turism și pentru afaceri 

prin creșterea nivelului de cunoașterea atracțiilor turistice 

din județul Harghita

• Obiectivele specifice: 

Dezvoltarea şi consolidarea turismului în judeţul Harghita prin 

conceperea unui traseu turistic cultural și istoric în judeţul 

Harghita și promovarea acestuia prin instrumente de 

marketing în rândul grupurilor ţintă identificate

Creşterea numărului turiştilor care vizitează judeţul Harghita 

prin oferirea unor atracţii suplimentare faţă de cele deja 

existente şi a posibilității de cunoaştere a tradiţiilor şi culturii 

locale din judeţul Harghita



4. 4. ActivităActivitățțile proiectuluiile proiectului

1. Etapa de formare a echipei de proiect

2. Etapa de realizare a achiziţiilor publice pentru 

implementarea proiectului 

3. Realizarea produsului turistic – traseul turistic 

“Drumul Porților Secuiești”

4. Promovarea produsului turistic “Drumul Porților 

Secuiești”

5. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea 

6. Informare și publicitate



5. 5. Rezultate aRezultate așșteptateteptate

Rezultate directe: 

• produs turistic elaborat

• portal turistic

• materiale publicitare: broșuri, foi volante, pliante, panouri, 

Cd/DVD-uri

• comunicate de presă, articole

Rezultate indirecte:

• Creşterea numărului de turişti care vizitează regiunea și a 

înnoptărilor în unităţile de cazare petrecute de turiştii sosiţi 

în regiune

• Crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economico-

socială a judeţului




