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Partea I: Analiza situației existente și a tendințelor de dezvoltare

1.Orasul - turism si  spatiu

1.1 Repere geografice si istorice ale orasului

1.1.1. Repere geografice.

Borsecul (depresiunea intracarpatica Borsec) este situat în:
 zona de Nord  a judeţului Harghita, 
 în centrul lantului muntos al Carpaţilor Orientali,  
 pe partea de  Est a Muntilor Gurghiului, 
 in depresiunea Borsec, 
 in bazinul superior al Bistricioarei
 Pe Valea Vinului
 La contactul dintre muntii Calimani, Giurgeu si Bistritei
 la 26 km de Topliţa pe drumul naţional 15 care duce spre Piatra

Neamţ. (singura alternativa directa de accesibilitate) 

Orasul este traversat de pârâul Vinului - pârâul de colectare a apelor curgătoare din depresiune, și
pâraiele  secundare  ale  acestuia.  Depresiunea  Borsec  se  invecineaza  cu  depresiunile  Bilborului,
Ciucului si Gurghiului, de ultima legand-o pasul Bistricioara, iar de bazinul Bistritei pasul Tulghes.
Înconjurat de Munţii Bistriţa, Munţii Călimani, Munţii Gurghiu şi Masivul Ceahlău, oraşul este situat la
o altitudine intre 850 - 950 m. Distanţa de la oraşele mai importante din zonă: Topliţa 28 km, Reghin
80 km, Miercurea Ciuc 125 km, Braşov 186 km, Tîrgu Mureş 119 km. 

Borsecul este situat intre:
 46o 54’ 42’’  - 47o 0’ 15’’ latitudine nordica si
 25o 34’ -  25o35’49’’ longitudine estica 

  

 Localizare Borsec in context geografic

Eroziunea  apelor  curgătoare  a  transformat   lanțul  vulcanic  uriaș  format  în  mijlocul  depresiunii
Borsecului,  rezultand doua  podișuri  de  mici  dimensiuni  ale depresiunii:  In direcția  nord-vestică,
Depresiunea Borsecului de Jos, și în direcția nordică Depresiunea Borsecului de Sus - care a condus la
formarea locului băii de ape minerale propriu-zise. Rocile caracteristice sunt ardeziile și calcarele, din
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punct de vedere geologic, depresiunea poate fi considerată tânără, formarea s-a petrecut în perioada
neozoică. 
Depresiunea  Borsecului  cu  o  înălțime  medie  de  880  m  ,  depășește  înălțimea  depresiunilor
intracarpatice mari Ciuc și Gheorgheni, dar față de alte depresiuni ale zonei (depresiunile Bilbor, Glod
sau Drăgoiasa au inaltimi intre 900-1000 m) este cea mai mică. 

Din punct de vedere al intinderii teritoriale, se află pe locul doi între depresiunile-mici amintite, cu un
suprafata de  aproximativ 50 km2, după depresiunea Bilbor, cu 159 km2, și înainte de depresiunile
Glod, cu 12,5 km2 și Drăgoiasa, cu 11,5 km2. 

  
 Imagini reprezentative pentru depresiunea si asezarea urbana Borsec

Pozitia geografica a statiunii Borsec este caracterizata de altitudini de înălţime mijlocie, cuprinse intre
800 –  1000 m care  plaseaza  depresiunea Borsecului  in  zona climatului  subalpin.  Acest  climat  se
caracterizeaza in general prin scaderea presiunii atmosferice si a temperaturii. „Climatul de padure”
existent in deprtesiunea Borsecului se datoreaza faptului ca zona este aparata     pe aproape toate
partile  de  lanturile  muntoase  si  de  paduril;e  care  le  acopera,  acestea  atenuand  viteza  vantului,
purificand aerul si  reducand variastriile bruste de temperatura.Relieful este  in general  carstic,  în
deplină concordanţă cu structura geologică, iar zona bazinului propriu-zis prezintă suprafeţe aproape
plane, pe care local exista zone de înmlăştinire datorate impermeabilităţii rocilor marnoase. Zonele
ocupate cu travertine, din partea nord-estică a depresiunii s-au dezvoltat sub formă de petice, dintre
care cel mai bine reprezentat ocupă o zonă de circa un kilometru pătrat, delimitată de Valea Vinului la
sud, Valea Usturoi la nord şi pârâul Vinului la est. Zonele ocupate cu travertine au aspect relativ plat,
cu mici depresiuni carstice (doline).  Partea sudică a acestor depuneri prezintă margini abrupte de
până la 100 m, de-a lungul văii Vinului iar zona are aspectul clasic al regiunilor carstice, cu numeroase
grote, peşteri etc. Borsecul, prin aşezarea geografică, aparţine climatului subalpin de depresiune. 

Studiile si prospectiunile hidrologice efectuate la Borsec in ultimii 30 de ani, au evidentiat ca ivirile de
ape subterane mineralizate urmeaza doua linii distincte si anume:
Linia de izvoarte provenite din fasia de calcare cristaline de-a lungul careia se insira Sapte Izvoare,
Izvorul Principal si Republica, Izvoarele 3,5 si 6.
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Linia de izvoare mineralizate cantonate in tuful calcarosd de-a lungul caruia se insira ivirile de ape ale
izvoarelor 10, 11, 12, 13, etc.

 Depresiunea Borsec imagine de ansamblu

Temperatura medie anuală este de 5o C, cu temperaturi medii minime de –  5 o C, până la  –  7 o C în
luna ianuarie şi de 15 o  C pana la 18 o  in luna iulie.. In marea majoritate a perioadelor cuprinse intre
lunile aprilie si septembrie, temperatura medie depaseste cu putin 10o C.  Umiditatea medie a aerului
se situează între 79% şi 86% în lunile de vară şi 86 – 90% în lunile de iarnă, excepţie făcând ultimii ani,
in care aceste caracteristici sunt diferite datorita secetei. In timpul verii cerul este majoritar senin, in
timp ce primavara si toamna prezenta cetii este obisnuita.Variaţiile mici de temperatură, vânturile
puţine, puritatea aerului, bogăţia în ozon sunt caracteristicile binefăcătoare ale climatului caracteristic
Borsecului, însoţite de un bioclimat de tip montan, tonic, stimulent şi cu aeroionizare preponderent
negativă, puternic sedativă, ce permite alternanţe de tratament cu agenţi şi fizioterapeutici, băi de
soare şi de aer ionizat. 

1.1.2. Repere istorice 

Reperele istorice ale Borsecului au cunoscut permanent doua zone  majore care au evoluat, uneori
impreuna, alteori diferit, de-a lungul timpului. Cele doua sunt descoperirea si mai apoi utilizarea apei
minerale ca si principala resursa pentru generarea, evolutia si/sau involutia/decaderea localitatii. Desi
cele doua pot fi  analizate separat,  doar impreuna se constituie in intelegerea evolutiei  istorice a
localitatii. 

Numele localitati Borsec provine, dupa unii autori, din expresia "borviz" (apa minerala) si "borvizszek"
(scaunul/ tinutul apei minerale), denumire ce se da de obicei locului unde apa minerala bolboroseste,
iesind din pamant.

Legenda vorbeste de un cioban, din Salistea Sibiului, care, venind pe aici cu turma de sa de oi, s-a
imbolnavit si  a cazut aproape mort intr-o poiana in care curgea un izvor clocotitor.  Din acel izvor
curgea o apă deosebită, limpede precum cristalul, rece ca gheaţa şi care a fost recunoscută ca apă
minerală carbogazoasă, localnicii botezând-o ulterior „borviz“. Ciobanul a rămas pe aceste locuri până
când prima zăpadă l-a obligat să-şi mâne turma spre casă, plecând însănătoşit, fără urmele bolii cu
care venise în primăvară. Povestind apoi tuturor cum a fost el vindecat, toata lumea a inceput sa
caute acest izvor.

Datorită calității deosebite, apa minerală din Borsec, a fost un produs recunoscut și căutat în curțile
aristocrate, și de aceea este valorificată de 400 de ani. Borsecul este amintit pentru prima data intr-
un document din 1700 sub denumirea de „campul Borsecului”(Naghy Bodo Tibor – Borsec 1997) În
același timp, reiese dintr-un document de judecată, din 1745, că în această perioadă au înființat la
Borsec locuitorii  Scaunului Gheorgheni mai multe case de băi  și  capele.Depresiunea începe să fie
locuită  pe  la  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea,  respectiv  între  anii  1769  –  1773,  când  apar  primele
gospodării, ocazie cu care se întinde faima izvoarelor de ape minerale, cu efectele lor tămăduitoare.
Calităţile apelor minerale din Borsec, au fost studiate de-a lungul secolelor de nenumăraţi medici şi
specialişti  ai  vremurilor,  începând cu secolul  al  XVI  -  lea,  când medicul  italian Bucella  îi  prescrie
principelui Sigismund Bathory o cură „cu apa unui izvor din Borsec”.

5

U
A

T
 O

R
A

S
U

L B
O

R
S

E
C



Urmează studiile şi conferinţele doctorului Krantz din Viena, care, pe la 1770, descrie calităţile acestor
ape.  În 1773, profesorul  Krant Heinrich, din însărcinarea margrafului  Austriei  a analizat  ce efecte
terapeutice are apa minerală, subliniind calitățile deosebite ale izvoarelor Principal  și Lobogo (care au
dispărut în 1926). În 1774, L. Wagner publică un studiu privind apele minerale din Borsec, în revista
„Academische Dissertat".  In 1793,  într-o revistă medicală  ce apărea la  Sibiu,  doctorul  Neustadler
prezintă o expunere ştiinţifică despre apele din Borsec.Primele analize ale apei din Izvorul Principal au
fost realizate 1803 de un grup de doctori din Viena, iar în 1820 de Pataky Sámuel,  cercetările fiind
continuate la Universitatea din Viena.Îinitial, apa minerala a fost transportată în butoaie de lemn, în
căruțe la distanțe mari, până la curțile aristocrate din Europa. 

Pe  la  1819  se  descoperă  calitatea  travetinului  ca  material  de  construcţii,  si  incepe  exploatarea
acestuia.

In 1825, primul doctor al băii, dr. Schneit Dániel publică lucrarea „Izvoarele minerale ale Borsecului".
În  1863  J.  Mayer,  iar  în  1873  dr.  Neustadter  au  analizat  efectele  apelor  minerale  și  au  început
construirea băii  curative, iar în 1893 în jurnalul „Siebenburgische Quartalschrieft" sunt enumerate
acele boli, care pot fi vindecate cu apele minerale de la Borsec Cercetarile sunt  continuate de dr.
Than Károly, in 1873, iar în 1890 dr. Hanko Vilmos analizează efectele chimice ale izvoarelor Republica
si Izvorul Principal, ocazie cu care se adeveresc observațiile cercetătorului dr. Szilvassy Janos, care a
cercetat anterior asemănările celor două izvoare. 

In  toamna anului  1845,  poetul  Vasile  Alecsandri  a  vizitat  Borsecul,  publicand  apoi  in  Calendarul
pentru poporul romanesc (Iasi,  1845) o schita elogiativa, intitulata Borsec. Cu talentul unui avizat
observator, Alecsandri descrie atmosfera din statiunea Borsec, "care nu se poate numi nici targ, nici
sat, pentru ca nu are nici uliti, nici magazii, nici locuitori". 

Sunt descrise: "chipul de a face cura", excursiile la "Steclarie", la "Cascada", la "Pestera", la "Stanci";
balurile organizate intr-o "sala de lemn fara de nici o alta decoratie decat niste fofeze de brad in care
ard douazeci de lumanari de sau". Printre dantuitori, Alecsandri identifica "figuri de toata faptura, de
tot calupul, strambe, triste, vesele", cei prezenti distrandu-se "giucand, sarind, invartindu-se ca niste
titirezi, batand din pintini". Sosirea toamnei gasea Borsecul "singur, desart si trist ca un mormant,
pana la vara viitoare". Insa, cei care i-au fost oaspeti "gandesc totdeauna cu multamire la dansul, ca la
un prietin bun si iubit".

Vizitatorii erau nobili cu vechi blazoane, doamne, domnisoare frumoase, inalti functionari guberniali
sau  scaunali,  ofiteri  inzorzonati  si  panasati,  preoti,  negustori  bogati,  servitori  si  servitoare.  O
importanta parte a turistilor veneau din Moldova.

In  preajma  anului  1848,  oaspeti  din  Moldova,  Muntenia  si  Transilvania  urcau  in  aceste  locuri
singuratice sub pretextul tratarii  unor boli,  dar in taina pregateau viitoarele actiuni revolutionare.
Printre cei care au stat un timp la Borsec s-au aflat Ion Heliade Radulescu, Dimitrie Bolintineanu,
Nicolae Balcescu,  Vasile  Alecsandri  s.a.  Afluxul  vizitatorilor  de peste  munti  fusese remarcat si  de
Gazeta de Transilvania, care, in 1845, aducea la cunostinta cititorilor sai ca "vecinii  si prietenii  de
peste Carpati au inceput a se strecura incoace prin Timis, Bran, Oituz, pentru apele minerale de la
Arpatac (Araci), Borsec, Covasna, Zizin". Aceeasi gazeta constata faptul ca oaspetii veniti la tratament
"politizeaza mai mult decat fac cura". Oaspeti ai Borsecului au mai fost si scriitorii si poetii  Mihai
Eminescu,  Costache  Negri,  Costache  Negruzzi,  Calistrat  Hogas,  George  Toparceanu,  Garabet
Ibraileanu, I. I. Mironescu (al carui stramosi au fost baci pe meleagurile Bretcului), George Lesnea s.a.
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O interesanta prezentare a societatii celor ce veneau la bai la Borsec, alertata de sosirea printului
Carol (viitorul rege al Romaniei, Carol al II-lea), este publicata de Gazeta Transilvaniei la 5 august 1909
st.n., sub titlul Scrisoare din Borsec - iulie 1909:
"Ziarele maghiare anuntasera de mult - se spune in corespondenta - ca in vara anului curent regina
Romaniei va petrece cateva saptamani la Borsec. Cu zvonul despre venirea reginei aduc in legatura si
voiajul ce l-a facut de curand in Borsec fostul primar al Bucurestilor, Misu Cantacuzino, numindu-l pe
acesta principe, si maresalul reginei, care a vrut sa ia dispozitiile anterioare necesare. Eram in fata cu
realitatea, avand inaintea noastra nu pe mostenitorul de tron, ci pe fiul acestuia, Carol, insotit de
medicul de curte si de 7 tineri romani descendenti din familiile mai fruntase si mai de influenta din
Romania. Pentru noi, ziua de 24 iulie a fost zi de sarbatoare, vazand intre noi pe viitorul purtator al
coroanei  Romaniei".  Suntem, asadar,  martorii  unui  moment de exceptie pentru romani si  pentru
celelalte etnii din Borsec in vara acelui an, iar relatarea este demna de pana unui scriitor veritabil.

Se descoperă între timp efectele benefice ale acestor ape prin cură externă, respectiv efectuarea de
băi în aceste ape, deşi ele ieşeau din pământ la temperatura de doar cca. 11o  C.

Astfel,  pe la mijlocul secolului al XIX-lea, se construiesc primele băi, cunoscute sub denumirile de
„Lobogó”, „Lázár”, „Sáros“ etc. 

Despre îmbutelierea apei minerale, ca activitate industrială putem vorbi numai după 1804-1806, când
Zimmethausen Antal a construit fabrica de sticlă necesară îmbutelierii, în Borsecul de Jos. 
O  explozie  demografică  se  consemnează  odată  cu  construirea  primei  manufacturi  de  fabricarea
sticlei,  atât de necesară pentru îmbutelierea apei minerale,  fapt petrecut între anii  1804 – 1806,
datorită unui ambiţios întreprinzător austriac, Zimmethausen Antal, care, la vremea respectivă, şi-a
cheltuit averea şi chiar şi-a distrus sănătatea în decursul multor ani de procese cu autorităţile şi cu
proprietarii din acea vreme, de la care a concesionat terenurile pe care astăzi există Borsecul.

Zimmethausen a încheiat contracte de comercializare cu firme rusești, italiene, grecești, turcești și
moldovenești, și a transportat acolo apele, la început în vase de lut, iar de la 1806, când a început
fabricarea  manuală  de  sticlă,  îmbuteliate  în  sticle.  A  adus  specialiști  din  Silezia,  Bavaria,  Cehia,
Polonia, dintre care mulți s-au stabilit în această regiune. Acesti oameni sunt  antecesorii unora dintre
familiile  existente  inca  in  Borsec  si  ale  caror  nume,   Fokt,  Krammer,  Schiller,  Kamenitzky,  Eigel
pastreaza inca originile acestora. 

Îmbutelirea se realiza primăvară până toamnă, atat  ziua cat și noaptea. Existand inregistrari (Ötvös
Ágoston) conform carora, au fost îmbuteliate 5000 sticle pe zi, le-au pus între rogojini și au plecat în
Europa cu căruțe trase de cai.
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Până la fabricarea primelor recipiente din sticlă, apa minerală se punea în butoaie din lemn şi se
transporta cu care trase de boi, fiind foarte căutată şi apreciată in marile capitale europene.

În 1855, o linie de îmbuteliere încălzită asigură îmbutelierea și în timpul iernii, producția crește, și
căruțele sunt schimbate cu autovehicule. Sunt aduse mașini de turnare de tip „Oelhaffer", care au
fost considerate cele mai bune, la momentul respectiv și  capacitatea zilnică a ajuns la 20.000 de
sticle. Apa minerală ajunge în curând în Egipt, în America, si pe toate  piețele europene importante.

Calitatea apei minerale din Borsec a fost apreciată în numeroase expozitii, fiind premiată: în: 
 1873 la Viena,
 1878 la expoziția mondială din Paris, 
 1882 la Berlin, si la Trieste, 
 1885 a fost pr:emiată la Budapesta, 

(ocazie cu care,  Francz Jósif denumeste  apa minerala Borse,  „Regina Apelor Minerale".)

Analiza stiintifica a compoziției chimice,  începe în 1927, în laboratoarele universităților din București,
Cluj  si  Budapesta.  Analizele  chimice  realizate  in  aceste  laboratoare,  confirmand  stabilitatea
componentele minerale ale apelor din Borsec.

Prin 1857, Pávai Vajna Elek descoperă rezervele de cărbune (lignit) din bazinul Tinoavelor, astfel că, de
pe la 1879, începe exploatarea acestuia.

În tot acest timp, o preocupare de bază a constituit-o exploatarea şi prelucrarea lemnului; proprietarii
pădurilor fiind la vremea respectivă comunele Ditrău, Lăzarea şi Remetea.
Dar resursa cea mai de preţ a rămas apa minerală, cu efectele ei miraculoase în tratarea şi vindecarea
multor boli, considerate pe atunci ca nevindecabile. 

Tot în această perioadă se pune un accent deosebit pe infrastructură, astfel se construiesc multe vile,
se amenajează străzile şi aleile, apare iluminatul public, (iniţial cu seu de oaie), se începe construirea
drumului spre Topliţa peste masivul Creanga – ctitorul acestor lucrări fiind inginerul Baross Gábor. 

Oficializarea turismului balnear are loc în anul 1918, când ia fiinţă prima întreprindere balneară, a
cărei  sarcină  primordială  a  constituit-o  ştergerea  urmelor  Primului  Război  Mondial  şi  refacerea
infrastructurii  staţiunii.  Cel  mai  mare  revirement  se  constată  în  perioada  interbelică  -  atunci  se
construiesc majoritatea vilelor, continuând acelaşi stil arhitectonic cu minunatele dantelării din lemn. 

In 1926 baile au fost inchiriate de catre Tischler Mor, cel care realizeaza investitii  care conduc la
descoperirea Izvorului Principal in 1926.

8

U
A

T
 O

R
A

S
U

L B
O

R
S

E
C



  

O dovadă a recunoaşterii dezvoltării staţiunii este şi faptul că, în anul 1937, are loc aici Congresul
Internaţional de Balneologie, cu reprezentare din foarte multe ţări cu tradiţii în acest domeniu. 

Al doilea razboi mondial distruge in mare parte baile Borsec, care vor incepe a fi reparate abia dupa
nationalizarea din 1948. 

Istoria statiunii Borsec este una contradictorie cu cicluri de stalucire si de esecuri.

Toata istoria sa este legata de dorinta chiriasilor si a comunelor proprietare care au exploatat in forme
variate apele din Borsec de castig imediat. Investitiile au fost sporadice fara sa aiba o continuitate mai
ales in ceea ce priveste intretinerea si protejarea apei, mediului natural si construit.

1.1.3. Evolutia spatiala a localitatii

 Perioada administraţiei corporative (1804-1948)

În această perioadă majoritatea terenurilor şi multe dintre clădiri aparţin societăţilor proprietarilor de
pădure  (composesoratele)  comunelor  Lăzarea  şi  Ditrău.  Cele  doua  comune  sunt  cele  care  obtin
beneficiile inchirierii izvoareleor de ape minerale, fara a avea insa capacitatea de utilizare a resurselor
financiare rezultate, pentru dezvoltare in interesul comunitatii. Deşi în 1896 Borsec devine localitate
independentă şi se formează administraţia locală, soarta localităţii este determinată în continuare de
cele 2 societăţi proprietare, respectiv de chiriaşii acestora. Ţesutul urban s-a dezvoltat în jurul celor 2
nuclee: staţiune (Borsecul  de Sus) şi  sat (Borsecul de Jos).  Evolutia  in timp a celor doua tesuturi
urbane este generata de functiunile lor dominante, locuire si productie in Borsecul de Jos, Statiune
turistica (cu functiuni de tratament balnear pentru anumite perioade de timp). Staţiunea s-a format
în apropierea izvoarelor minerale urmând tipologia specifică a băilor alpine din Monarhia Austro-
Ungară, caracterizată prin dispunerea pavilionară a funcţiunilor (locuinţe, restaurant, pavilioane de
băut apă minerală / Trinkhalle, băi publice / Badhaus, salon de tratament / Kursalon, prăvălii, biserică)
într-un parc de tratament (Kurpark) cu o puternică legătură funcţională între clădiri şi spaţiul verde.
Această tipologie urbanistică administrată unitar a generat un ţesut urban deschis şi armonios, tipic
pentru staţiunea de astăzi. Satul a evoluat în jurul fabricii de sticlă înfiinţată în 1806 cu o tipologie
rurală lineară, cu locuinţe înşiruite de-a lungul străzilor si cu nivelul de servicii minimale necesare.

 Perioada administraţiei  comuniste, centralizate (1948-1990)

După naţionalizarea din 1948 proprietăţile composesoratelor vor incepe sa fie  administrate de stat.
In  această  perioadă,  în  prima  parte  s-au  realizat  investiţii  mari  (o  staţie  nouă  de  îmbuteliere,
microcentrala,  viaductul  feroviar  etc.),  s-au  deschis  mine  (de  piatra,  de  cărbuni),  a  inceput
exploatarea travertinului  şi  localitatea a  dobândit  rangul  de  oraş  (1956).  In  1949 se  construieste
pavilionul central iar in 1953   a fost construita noua statie de imbuteliere.  Tot in 1953 se construieste
calea ferata ingusta care va ajunge pana la Capul Corbului, ulterior construindu-se si viaductul care
traverseaza depresiunea si separa Borsecul de Jos de Borsecul de Sus (statiunea).
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Regimul socialist,   aduce dupa sine schimbari  majore in  activitatea de turism balnear cu efect  si
asupra dezvoltarii orasului. Astfel, incepe procesul de nationalizare a  vilelor, bailor, restaurantelor,
toate  acestea  constituind  baza  materiala  a  Intreprinderii  Locale  Balneara  (I.L.B.Borsec)  –
intreprinderea  de  stat  ce  va  gestiona  activitatea  de  turism,  ulterior  primind  denumirea  de
Intreprinderea Balneo-Climaterica(I.B.C. Borsec). In timp, se procedeaza la modificari structurale si
functionale,  aduse  vilelor  pentru  a  putea  functiona  in  sezonul  rece,  se  introduce  apa  potabila,
incalzirea(partial) si canalizarea, lucrari cu efecte pozitive prin ridicarea gradului de confort, dar si
negative  prin  faptul  ca  au  dus  la  deprecierea  prematura  a  multor  imobile,  datorita  calitatii
necorespunzatoare a lucrarilor, majoritatea cladirilor fiind construite din lemn.

Dupa anii 1970, avântul constructiv s-a oprit, nu s-au mai făcut investiţii noi, iar cele vechi nu au fost
intreţinute, astfel ca,  atât mediul construit, cât şi cel natural au început să se degradeze.

 Perioada post comunista, democratizarea si descentralizarea (dupa 1989)

Perioada de dupa 1990 a adus o evolutie spatiala similara altor statiuni turistice si localitati care le
aveau pe acestea in componenta. Pe fondul anularii reglementarilor legale anterioare, a unor unor
carente  si  inconsecvente  in  legislatie  nou  aparuta,  o  privatizare  nereusita,  jocurile  de  interese
economice si imobiliare, au facut ca Statiunea Borsec sa decada intr-un ritm vertiginos, ajungandu-se
pana la excluderea din sistemul turistic si balnear de interes national.

In prima etapa un  usor reviriment parea sa apara, dar inflatia galopanta si inceputul procesului de
restituire  „in  integrum”  al  proprietatilor  au  declansat  declinul  definitiv  al  statiunii.  Structura
proprietarilor si a proprietatilor,  responsabilitatea proprietarilor versus proprietatile lor se modifica in
intregime. Se vand imobile aflate in proprietatea statului reprezentat de mostenitoarea Intreprinderii
Balneo-Climaterice (I.B.C. Borsec), transformata acum in S.A. Nu a existat un management care sa fie
capabil sa mentina macar in functiune baza de tratament care se inchide in final, consfintind colapsul
turistic balnear din Borsec.  

Deşi  până în  prezent  majoritatea imobilelor  preluate  de stat,  in  perioada 1948-1989,   in  diferite
forme, (fie direct, fie in urma unor lungi procese cu administratia si/sau intre mostenitori) au fost
restituite  vechilor  proprietari,  structura  de  proprietate  a  devenit  mult  mai  complicată  decât  în
perioadele  precedente.  Lipsa  resurselor  financiare  sau  situaţia  juridică  neclară  cadirilor  si/sau
terenurilor pe care acestea sunt construite, a accentuat starea de degradare a unor clădiri valoroase,
iar  unele  intervenţii  neadecvate  au  introdus  elemente  atipice  în  contextul  urban.  Nu  au  existat
preocupari pentru pastrarea patrimoniului construit valoros (monumentele listate pe Lista nationala a
monumentelor ansamblurilor), astazi situatia acestora devenind dramatica, mai ales in  zona centrala
a statiunii.

1.2 Pozitionarea, accesibilitatea si cooperarea teritoriala

1.2.1. Pozitionarea  :

 Tara               Romania
 Regiunea:       Centru 
 Judeţul:          Harghita
 Localitatea:    Oraşul Borsec 
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Oraşul Borsec este compus din trei arii spatiale distincte :
 Borsecul de Sus, 
 Borsecul de mijloc şi 
 Borsecul de Jos. 

Acesta din urmă se află de-a lungul şoselei naţionale 15, iar legatura dintre acesta si Borsecul de Sus,
care  se află pe platoul de travertin şi este statiunea turistica, se realizeaza prin intermediul Borsecului
de mijloc. 

Din puct de vedere functional si spatial, Borsecul de Sus  incearca in acest moment sa isi reconstituie
si recastige identitatea de centru turistic balnear polarizator, in timp ce prin realizarea si finalizarea
partiilor de schi, prin rafacerea si marcarea vechilor trasee turistice si deschiderea unora noi trasee de
turism montan si de cicloturism  precum si prin pachetul de proiecte de investitii aflat in executie ca si
prin cele propuse se urmareste constituirea infrastructurii necesare pentru desfasurarea si evolutia
turismului in zona.

Borsecul de mijloc este o zona integral liniara, pornita din zona administrativa si de servicii a localitatii
si  care  se  termina  brusc  (astazi  )  la  viaduct.  Aceasta  parte  a  localitatii,  care  asigura  conexiunea
spatiala intre cele doua asezari cu caractere functionale, economice si spatiale distincte, nu este inca
recunoscuta, reliefata si mai ales pusa in valoare. Nu exista in acest moment o functiune dominanta,
alta decat cea de locuire si de trecere intre cele doua parti recunoscute ale Borsecului. In viitor insa
Borsecul  de mijloc poate juca un rol  major  in dezvoltarea orasului,  prin preluarea unor functiuni
caracteristice care sa poata asigura dezvoltarea unitara a intregului oras.

1.2.1. Accesibilitatea 

 Accesibilitate Rutiera : Drumuri.

Transportul rutier predomină, in ciuda vechimii si a calitatii mediocre a infrastructurii de transport
între mijloacele de transport utilizate pentru sosirile în România ale vizitatorilor internationali  si  se
costituie de altfel ca cea mai importanta alternativa de transport si pentru turistii romani aflati in
vacante. Borsecul confirma si el aceasta optiune, singura alternativa directa de acces spre si dinspre
Borsec o reprezinta caile rutiere. De altfel, prima legătură rutieră importantă între Borsec si Topliţa
datează  din  perioada  1882-1887,  când  s-a  realizat  un  drum  pietruit,  pentru  a  facilita  accesul
vizitatorilor dinspre gara de cale ferata catre statiune. Ulterior, in perioada comunista calea ferata cu
ecartament mic s-a conbstituit intr-o conexiune provizorie pe calea ferata, desi doar pentru apele
minerale si explosatarile din zona.
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De la Borsec spre Moldova, prin pasul Tulgheş, pe şoseaua asfaltată DN 12, ce trece pe lângă lacul de
acumulare de la Bicaz, se poate ajunge la Piatra Neamţ. Traseul Borsec – Topliţa, care traversează
masivul Creanga, este de o rară frumuseţe. 

Localitatea  Borsec  are  două  componente:  aşezarea  primară,  situată  pe  DN  15  (Topliţa-Borsec-
Tg.Neamţ) la intersecţia cu DJ 128 (Borsec-Ditrău) şi staţiunea propriu-zisă, situată la nord de aşezarea
primară. Legatura dintre cele doua se face printr-un culuar, spatial distinct, care poate fi identificat ca
Borsecul de mijloc.
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Oraşul  staţiune balneo-climaterică Borsec,  declarat  astfel  din anul 1953,  este racordat la  circuitul
căilor  rutiere  prin  Drumul  Naţional  DN 15 Topliţa  – Piatra  –  Neamţ,  ce face  legătura  cu drumul
european E 578 Braşov – Miercurea-Ciuc - Tg-Mureş. 

Oraşul Borsec se află la distanţe aproximativ egale, fata de oraşele reşedinţă de judeţ Miercurea Ciuc,
Tîrgu  Mureş  şi  Piatra  Neamţ  şi  la  distanta  deasemenea  aproximativ  egala  fata  de  Cluj,  Sfântu
Gheorghe, Braşov, Bacău, Iaşi.

 Distantele fata de orasele principale cu potential de facilitare a accesibilitatii sunt: 

Localitatea
Distanta in km
fata de Borsec Accesibilitate spre

Toplita 26 km Gara cale ferata; Reghin, Gheorghieni
Gheorhieni 64 km Sovata, Lacul Rosu, Bicaz

Miercurea Ciuc 123 km Odorheiul Secuiesc, Bacau
Brasov 224 km Pitesti, Valea Prahovei, Breaza, Ploiesti

Bucuresti 401 km Constanta, Giurgiu
Piatra Neamt 103 km Zona turistica a Manastirilor Moldovei

Suceava 164 km Zona turistica a Manastirilor Moldovei
Iasi 214 km Republica Moldova

Targu Mures 122 km Aeroport – transport aerian
Cuj Napoca 222 km Aeroport – transport aerian

Oradea 375 km Vama - Ungaria

Exista si alte alternative de accesibilitate in curs de generare prin lucrari de modernizare realizate in
ultimii ani:

 Accesibilitate Feroviara

Reteaua de cai ferate a judetului Harghita, insumeaza 209 km, din care 174 km este electrificata.
Densitatea de artere feroviare a judetului Harghita este de 32,1 km/1000 km 2 , sub media pe tara care
este de 47,7 km/1000km2 . Caile ferate desi sunt reduse ca numar, realizeaza totusi legaturi intre
centrele mai importante in judet cu cele din . Toplita lGheoui. Principala cale ferata electrificate care
strabate  judetul  Harghita  de  la  sud  la  nord,  in  lungul  vaii  Oltului  si  Muresului,  face  parte  din
magistrala feroviara ce pune in legatura, trecand prin Brasov, centrul cu sudul si nordul Romaniei.
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Aceasta linie de cale ferata traverseaza depresiunea Ciucului, trecand prin orasele Baile Tusnad si
municipiul Miercurea Ciuc si depresiunea Giurgeului, trecand prin orase.

Borsecul nu dispune de conexiuni directe pe cale aferata pe nici o directie de mers. Legătura feroviară
cea mai apropiata se face prin staţia CFR Topliţa, care este situată la 26 Km de Borsec. aflată pe
magistrala feroviara Braşov – Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare.
 
Pentru  a  ajunge  la  Borsec  se  pot  utiliza  cursele  de  microbuz  regulate  Toplita-Borsec.  O
disfunctionalitate  importanta  este  lipsa  unui  mijloc  de  transport  intre  Gara  Toplita  si  statia  de
microbuz  catre  Borsec.  Din  Gara  Toplita  nu  exista  in  acest  moment  forme  de  transport  direct,
organizat destinate unor legaturi permanente, comode, imediate de conexiune spre si dinspre Borsec
ale caror orare sa fie conectate sosirii/plecarii trenurilor din gara.

Intre Borsec si Toplita s-a realizat o linie ferata industriala pe etape.

Intre anii 1912 – 1914 a fost construita o cale ferata forestiera intre Toplita si Capu Corbului. Aceasta
linie  este  prelungita  in  anul  1954 pana la  mina de carbune Borsec,  tot  atunci  realizandu-se  si  o
ramificatie  catre  uzina  de  imbuteliere  a  apei  minerale.  La  statia  C.F.R.  Toplita  pentru  produsele
industriale  transportate  de  la  Borsec  a  fost  realizat  un  depozit  tampon.  Incepand  cu  anul  1992
transportul pe calea ferata a incetat si s-a tracut la transportul cu transcontainere izoterme din Borsec
al apei minerale.

Linia de cale ferata cu ecartament mic, menita sa deserveasca exclusiv scopuri industriale, este astazi
nefunctionala. Dupa dezafectarea sa, o importanta parte atat din sinele de rulare cat si din traversele
de cale ferata, au fost furate, in timp ce fara existenta unei viziuni de dezvoltare, in cadrul procesului
de  restituire  a  terenurilor  au fost  restituite  terenuri  care  includ si  fostul  traseu  al  caii  ferate  cu
ecartament mic.   Cu toate acestea, realizarea unui studiu de fezabilitate, pentru refacerea acestei cai
de acces in Borsec, dupa o diagnoza realista, cuantificarea valorii exproprierilor necesare si a valorii
investitiei prin estimari de specialitate, poate conduce la obtinerea unor finantari europene. Aceasta
conexiune poate deveni nu doar o alternativa viabila de accesibilitate ci si un punct major de atractie
datorita frumusetii cu totul speciale a peisajului natural pe care il parcurge de la Toplita la Borsec.

 Reteaua feroviara din Romania 

 Accesibilitate Aeriana

Judetul Harghita nu are in prezent un aeroport, din aceasta cauza, nu exista alternativa de aeroport
situat in imediata vecinatate a Borsecului.. Borsecul, are insa, mai multe alternative, acceptabile mai
ales  in  contextul  unor  grupuri  organizate  de  turisti,  putandu-se  utiliza  doua  dintre  aeroporturile
internationale din zona centru si cea de vest, dar si doua aeroporturi nationale (inca astazi)  din  zona
de est a Romaniei. 
Conbexiunile aeriene catre cele de transfer rutier se pot face utilizand cele mai apropiate aeroporturi:
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 Internationale din:
 Targu Mures situat la 122 km,  
 Cluj-Napoca situat 222 km 

 Nationale din 
 Iasi situat la 214 km,  
 Suceava situat la 164 km

Exista deasemenea in perspectiva alternativa generata de construirea, in derulare, a unui aeroport in
zona municipiului Brasov, care va deservi in viitor si judetul Harghita.

Accesibilitatea aeriana, in toate situatiile  care privesc Borsecul,  este insa direct  conectata de cea
rutiera,  de  starea  cailor  de  transport  rutier,  de  gabaritele  drumurilor  de  acces,  de  traversarile
succesive ale localitatilor, de lipsa centurilor ocolitoare. Toate acestea si altele similare lor contribuie
la lungirea nepermis de mult a timpilor de parcurs, de la locul de imbarcare al potentialilor turisti
(tara, localitatea lor de orgine) pana la destinatia posibila Borsec.

1.3. Profilul turistic

Borsec şi împrejurimile sale, peisajul bazinului Borsec de 50 km2 înconjurat de munţi pitoreşti, este
unul dintre punctele cu cel mai mare potenţial turistic al ţării.  Îşi datorează renumele apelor sale
minerale  excelente,  dotate  cu premii  de  aur,  argint  şi  de  bronz la  mai  multe  expoziţii  mondiale,
meritând din plin titlul de „Regina apelor minerale”. Apa minerală cu forţă terapeutică excelentă a pus
bazele dezvoltării turistice ale oraşului. Efectul benefic al apelor minerale şi condiţiile climatice ale
zonei au atras incepand din secolul al XVII -lea, pe cei dornici de vindecare, de odihnă. 

Dar,  abia   in  urma dezvoltării  iniţiate  în  secolul  al  XIX-lea,  oraşul  a  devenit  o  staţiune  balneară
cunoscută. Toate instituţiile culturii balneare au apărut şi aici, la fel ca şi în staţiunile balneare de
atunci ale Europei. Deasupra  izvoarelor s-au construit pavilioane de protectie, s-au amenajat băi cu
apă rece şi caldă. Bolnavii erau trataţi în centre de tratament. S-au construit hoteluri, vile, cu camere
care  au  fost  închiriate  oaspeţilor.  Au  funcţionat  restaurante,  saloane,  cafenele,  cofetării.  Viaţa
comunitară s-a desfăşurat în săli de dans, pe terenul de popice, în bibliotecă. Artişti, actori cunoscuţi
dădeau spectacole si vizitau Borsecul in sezonul balnear. Elemente importante ale şederii în aer liber il
constituiau parcurile, aleile amenajate cu flori, promenadele, culoarele acoperite de promenadă. Nu
numai în interiorul oraşului balnear, dar şi în jurul său, la marginile pădurilor s-au amenajat trasee
pentru plimbări mai lungi. S-au marcat traseele turistice către rarităţile naturale, spre peşteri, stânci,
foişoare. Moda plajei în munţi a dus la formarea unor grădini de plajă.

Staţiunea Borsec începe să se dezvolte.  Începând cu 1850, în imediata apropiere a izvoarelor,  se
construiesc  vile  particulare.  Capacitatea  de cazare  este  redusă  iar  întreaga organizare  tinde  spre
servirea  –  la  preţuri  mari  –  a  unui  număr  mic  de  vizitatori.  Vilele,  în  majoritatea  lor,  nu  erau
amenajate pentru lunile de iarnă, staţiunea funcţionând în continuare numai în timpul sezonului de
vară. Lipsa instalaţiilor şi amenajărilor balneare, a unui cabinet medical, determina Borsecul să fie
staţiune de odihnă nu şi de tratament. Numărul anual al vizitatorilor era:

 1856-1863, peste 400 vizitatori  
 1864-1866, intre 275-330 vizitatori
 1868-1874 depăşea 500 vizitatori
 1883, ajunge la 1155 vizitatori

Cele două războaie mondiale provoacă pagube însemnate băilor, a căror reparare a început abia în
anul 1948. 
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La această dată băile,împreună cu vilele, trec în proprietatea Ministerului Sănătăţii, care le reface,
înzestrând cu cele necesare casele de odihnă, băile, cluburile. Borsecul era pregătit să primească într-
o serie circa 3800 de vizitatori, numărul anual depăşind 14.000. 

Între anii 1918, când a luat fiinţă Întreprinderea Balneară Borsec, şi 2001, când a încetat exploatarea
băilor, staţiunea era profilată pentru tratamentul afecţiunilor cardiovasculare, afecţiuni ale tubului
digestiv,  bolilor  hepato-biliare  şi  nevrozei  astenice.  Tratamentul  cu  agenţii  fizici  balneoclimatici  şi
recuperare era asigurat de policlinica balneară prin 12 cabinete medicale de specialitate, la care se
adăugau camera de gardă, camera de reanimare, cabinetul de stomatologie cu laborator dentar si
laboratorul  clinic,  unde  se  puteau  efectua  analizele  necesare.  Policlinica  deservea  atât  bolnavii
sanatorizaţi, cât şi ambulatorii  din tot cuprinsul ţării şi chiar de peste hotare, în tot cursul anului,
asigurând astfel un tratament balnear complex şi individualizat în cadrul bazei de tratament.
În  general,  întreaga  terapie  era  profilată  pentru  recuperarea  medicală  a  bolnavilor  cu  diferite
afecţiuni,  de  diferite  etiologii,  în  vederea  însănătoşirii  lor  şi  a  scăderii  numărului  de  zile  de
incapacitate  temporară  de  muncă,  obţinut  prin  asocierea  unui  tratament  balnear  complex,
individualizat de la caz la caz şi în special prin cura de teren organizată, prin plimbări de agrement, pe
alei şi parcuri, prin estetoclimatism şi prin gimnastică medicală în aer liber, terenuri de sport sau în
săli de gimnastică medicală sau bazin acoperit, sub îndrumare strict medicală.

Cu  toate  acestea,  managementul  inadecvat  al  S.C.A.T.  Borsec  S.A.  a  dus  la  încetarea  serviciilor
turistice oferite. Începând cu anul 1990, din cauza degradării staţiunii sosesc în fiecare an tot mai
puţini turişti. 

Această  scădere  bruscă  este  datorată  lipsei  de  resurse  financiare  proprii  pentru  modernizarea
staţiunii  şi  lipsei  de  preocupare  susţinută  de  atragerea  turiştilor.  Totodată  a  început  derularea
procedurii  de privatizare a staţiunii,  cu restituirea vilelor naţionalizate către foşti  proprietari  şi  cu
vânzări  de  active.  Activitatea  turistică  la  nivelul  staţiunii,  după  sistarea  serviciilor  de  tratament
balnear în cadrul S.C.A.T. Borsec S.A., a fost continuată de întreprinzători din sectorul privat, care s-au
limitat la servicii de cazare şi masă. S-au construit spaţii de cazare tip vilă şi tip hotel cu restaurant, s-
au folosit în continuare câteva vile cumpărate încă din anul 1995 din patrimoniul statului.

În momentul de faţă există un singur cabinet medical balnear particular pentru tratament balneo-
fizioterapie  şi  recuperare  medicală.  În  jurul  situaţiei  terenurilor  aferente  activelor  s-a  creat  o
problemă majoră, ele fiind în proprietatea statului, Societatea S.C.A.T. Borsec S.A. a încercat (abuziv)
să obţină titlul de proprietate asupra terenurilor, apelând la organele de justiţie, şi intabulând toată
terenurile în favoarea ei, ocolind calea legală a respectării HGR 834/1991; apoi vinde o mare o parte
din terenurile astfel câştigate cu activele aferente (24) la alte 4 societăţi. Consiliul Local înaintează un
proces pentru redobândirea terenurilor care au fost în posesia lui încă de la naţionalizarea din 1950.
Prin Decretul 92, în momentul de faţă terenurile sunt în posesia Consiliului Local, care a concesionat o
parte din ele si urmează să initieze proceduri de vânzare pentru o parte la acele societăţi şi persoane
fizice care au cumpărat sau au redobandit fostele acvtive ale S.C.A.T. Borsec. Dintre cele mai noi vile
mentionam: Vila Riki, Moga, Fitness, Ana,Trandafirul, Vila 60, cu oferte atractive atat pentru sejurul
de iarna (Revelionul si Carnavalul zapezii, schi alpin) cat si cel de vara(tabara nationala de creatie,
zilele Borsecului).
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 Vila Riki
In  momentul  de  fata  exista  un  cabinet  medical  balnear  particular  pentru  tratament  balneo-
fizioterapie si recuperare medicala. In prim plan, interesul orasului, al Consiliului Local Borsec este
preocuparea pentru relansarea statiunii, acordand facilitati pentru investitori autohtoni si straini in
sensul posibilitatii de cumparari de trenuri intravilane pentru constructii de vile, necesare cresterii
numarului de locuri de cazare si nivelul de confort, folosirea surplusului de ape minerale din izvoarele
existente(izvorul  Boldizsár,  László,  Petőfi)  si  altele  cu  posibilitati  de  a  fi  utilizate  pentru  bai
carbogazoase. De asemenea sunt posibilitati de cumparari de vile cu terenul aferent de la proprietarii
acestora. Odata cu renasterea statiunii s-ar putea pune capat in mare masura scaderii ratei somajului,
a saraciei, astfel imbunatatindu-se viata sociala si economia orasului Borsec. 

*Date preluate din Planul local de dezvoltare durabila al orasului Borsec 2005

În  prezent,  în  bazinul  Borsec  se  găsesc  trasee  turistice  corespunzătoare  standardului  naţional  în
lungime de 116 km. O parte dintre trasee se leagă de reţeaua din afara bazinului, cealaltă parte se
leagă de valorile de aici şi se închide în cadrul bazinului. Pe jumătate dintre crestele munţilor care
înconjoară bazinul sunt amenajate trasee turistice. Traseele existente sunt marcate profesional, dar
sunt câteva porţiuni unde este necesară revopsirea acestora. Este nevoie de reabilitarea unora dintre
secţiunile traseelor turistice, la fel şi de amplasarea indicatoarelor, amenajarea izvoarelor şi a unor
refugii  montane. Reţeaua de azi ar trebui completată prin marcarea secţiunilor lipsă ale traseului de
pe creastă. Pe unele secţiuni este nevoie de completarea traseelor deja existente. Scopul dezvoltării
este ca turiştii să utilizeze Borsecul ca punct de bază, parcurgând zona pornind de aici. Traseele sunt
de dificultăţi diferite, astfel peisajul putând fi parcurs nu numai de turiştii experimentaţi, dar şi de
către familiile care-şi petrec concediul aici.

Traseele turistice conduc către mai multe puncte de observaţie la  înălţime.  În cazul  unora dintre
acestea copacii care au crescut în faţa punctelor de observaţie trebuie să fie îndepărtati. În ultimii ani,
în industria turismului se manifestă o orientare a turiştilor  si către forme alternative ale turismului de
masă,  bazate  pe  întoarcerea  către  natură  şi  valorile  culturale  autentice.  Evoluţia  ascendentă  a
turismului  montan,  respectiv  a  drumeţiei  montane  este  influenţată  de  dorinţa  tot  mai  mare  a
societăţii urbane, dependentă de birouri, de a fi mai activă. Mobilitatea accentuată a turiştilor, care
preferă să circule dintr-un loc în altul, cercetând şi descoperind noi atracţii turistice, contribuie la
necesitatea creării de produse turistice competitive pe piaţa locală şi naţională.

Atracțiile turistice cele mai importante, recunoscute national si international, prezente in majoritatea
ghidurilor care prezinta Borsecul sunt (restul obiectivelor turistice sunt prezentate in Anexa ): 

 Poiana Zanelor si  'cariera de travertin,  situate la  cca 400 m de centrul  statiunii.In drum se
gasesc  izvoarele  10  si  11  pentru cura  interna,  precum si  stadionul  cu  amenajarile  sportive
respective)

 Grota Ursilor ,situata la circa 1200 m fata de centrul statiunii, 
 Pestera cu  gheata 
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 Izvorul Stravechi (mofeta), unul dintre cele mai vechi izvoare de cura din statiune, situat pe 
drumul spre Pestera cu gheata, 

 Izvorul  Pierre Curie, aflat la o distanta de cca 1800 m de centrul statiunii, este izvorul cu cea 
mai radioactiva apa minerala din statiune,  

 Cetatea Bufnitelor, aflata la circa 2500 m de centrul statiunii, pe o panta abrupta si inalta. Aici 
pot fi vizitate ruinele unor constructii militare din primul razboi mondial.

   
              Grota Ursilor                                                   Pestera cu gheata

Revitalizare  statiunii  este  indiscutabil  strans  legata  de  realizarea  unei  baze  de  tratament  care  sa
asigure efectuarea unor proceduri balneare bazate pe apa minerala existenta. Prin proiect se propune
crearea unui complex balnear  multifunctional, care sa asigure pe langa tratamentele executate si o
posibilitate de relaxare, de petrecere a timpului  liber.  Acest  proiect sa va realiza prin parteneriat
public-privat: Consiliul Local concesionand terenul necesar realizarii investitiei, partenerul urmand a o
realiza din surse proprii. 

1.3.1. Coerenţa cu strategiile naţionale şi regionale

Dezvoltarea turismului în România, creşterea competitivităţii şi atractivităţii României ca destinaţie
turistică  la  nivel  regional  şi  internaţional,  conservarea  resurselor  turistice  reprezintă  obiective
prioritare  în  cadrul  Programului  de  Guvernare  2009-2013,  turismul  fiind  declarat  ca  unul  din
sectoarele  care  dispune  de  un  valoros  potenţial  de  dezvoltare  în  contextul  noilor  provocări
economico-sociale.

Turismul reprezintă totodată un mijloc de valorificare superioară a resurselor naturale şi culturale .
Activitatea  turistică  asigură  şi  dezvoltarea  unor  zone  mai  sărace  în  resurse,  prin  realizarea  unor
amenajări  turistice,  favorizând utilizarea pe plan local  a potenţialului  existent,  a forţei  de muncă,
astfel creându-se condiţii de viaţă mai bune rezidenţilor.
Importanţa turismului nu ţine doar de consideraţii economice, ci şi de relevanţa sa socială, întrucât
contribuie la promovarea unei coeziuni sociale şi reducerea disparităţilor între diferitele regiuni ale
ţării, în măsura în care oferă anumitor regiuni perspective de dezvoltare, în special acelora care nu
dispun de alte resurse pentru a obţine creştere economică.

În cuprinsul Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 se menţionează în
cadrul iniţiativelor strategice, la capitolul referitor la turismul activ, faptul că ciclismul a devenit o
activitate de agrement care cunoaşte o popularitate crescută şi faptul că în România acesta se află
într-o fază incipientă de dezvoltare.

Hotărârea Guvernului nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi
a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice, se menţionează la art. 1 din
Anexa nr.  2  următoarele:  “Programul  anual  de  dezvoltare  a  destinaţiilor  şi  a  produselor  turistice
urmăreşte  susţinerea  turismului  intern  în  vederea  îmbunătăţirii  circulaţiei  turistice  în  paralel  cu
conservarea patrimoniului natural şi cultural”. În cadrul obiectivelor urmărite de Programul anual de
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dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice, sunt menţionate realizarea de investiţii publice în
infrastructura  turistică,  dezvoltarea  unor  forme,  produse  şi  destinaţii  turistice  importante  din
România, modernizarea şi extinderea sistemului informaţional în domeniul turismului, perfecţionarea
cadrului legal şi instituţional din sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul
Uniunii Europene.

În cadrul  Studiului pentru realizarea brandului  turistic al României, elaborat în anul 2010, au fost
identificate şase produse cheie pentru construcţia brandului şi anume: turismul rural, turismul activ şi
de aventură, natură salbatică şi parcuri naturale, sănătate şi „wellness”, circuite şi „city breaks”. Toate
aceste categorii de turism includ şi componenta de cicloturism care le amplifică atractivitatea şi le
asigură  caracterul  durabil.  Cicloturismul  este  în  deplină  conformitate  cu  obiectivul  politic  de
dezvoltare şi comercializare a produselor turistice cu impact scăzut asupra mediului şi cu o amprentă
de  carbon redusă,  care  creează  experienţe  autentice  şi  contribuie  la  venitul  local  şi  la  valoarea
economică adăugată.

Importanţa dezvoltării cicloturismului este de asemenea subliniată în cadrul Strategiei de Ecoturism a
României elaborată în anul 2009.

1.4. Populatia, structura demografica si migratia    

Populatia totala – la 1 iulie (stabila) 2747

*Sursa INS – BDL Jud.
Harghita  Localitatea
Borsec - 2010

Populatia la 1 iulie – femei 1426
Populatia cu domiciliul in localitate la 1 iulie 2787
Populatia la 1 ianuarie (stabila) 2744
Populatia la 1 ianuarie - femei 1420
Nascuti vii 29
Decedati total 37
Casatorii 16
Divorturi 7
Stabiliri de domiciliu in localitate 47
Plecari cu domiciliul din localitate 45
Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie 
(pana in 2000 la 1 iulie)

16

Plecari cu resedinta din localitate la 1 ianuarie 
(pana in 200 la 1 iulie)

64

Singurele date disponibile la momentul redactarii documentului  sunt cele din anul 2010 si cele pana
in 2006. 

1.5. Concluzii privind situația existentă și tendințele de dezvoltare
                   
Oraşul Borsec se află în nordul judeţului Harghita, in Depresiunea Borsecului. Borsec şi împrejurimile
sale, peisajul bazinului Borsec de 50 km2 înconjurat de munţi pitoreşti, este unul dintre punctele cu
cel mai mare potenţial turistic al ţării. Este un oraş a carui aparitie, involutie sau evolutie a fost in
ultimii 250 de ani legata permanent de apa minerala ca principala resursa. Ca asezare cunoscuta a
apei  minerale  a  aparut  in  sec.XVIII,  dezvoltandu-se  cu  adevarat  incepand  cu  sec.  XIX.  Statiunea
turistica isi atinge apogeul la inceputul sec. XIX lea in timp ce bazele de tratament se dezvolta in a
doua  jumatate  a  sec.  XX.  Statiunea,  cunoaste  o  involutie  turistica  profunda  dupa  1989,  cand
identitatea sa este puternic afectata.  Are astazi, o accesibilitate redusa care influenteaza si ea afluxul
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de turisti.  Principala resursa de supravietuire economica a constituit-o din nou in ultimii  ani  apa
minerala si imbutelierea acesteia. 

Turismul  poate  fi  considerat  în  oraşul   Borsec,  ramura  economică  cu  cel  mai  mare  potenţial  de
creştere având în vedere zona depresionara si climatul ei. 
Unicitatea zonei este suplimentata de potentialul de tratament variat al apei minerale, in cure interne
si al mofetelor de origine vulcanica pntru tratamentele externe. Frumusetea spatiului geografic, nu
foarte afectat de om, bogatia florei si a faunei, anotimpurile cu climat stabil si constant se constituie
ca avantaje suplimentare pentru renasterea identitatii  si  spiritului din Borsecul, care poate deveni
turistic atractiv. 

O data cu realizarea partiilor de schi si inceperea constructiei bazei de tratament si spa, cu activitatile
turistice  noi  care  apar  (competitii  off  road,  cicloturism,  competitii  cu  sanii  trase  de  caini,  etc.)
pachetele turistice se diversifica, la fel si gama turistilor posibili de atras. 

Potenţialul  local  din  Borsec,  nu  este  valorificat  insa  decat  in  foarte  mica  masura,  iar  analiza
informaţiilor existente cu privire la dotările zonei şi la turiştii atraşi evidenţiază acest lucru. 

Strategia de dezvoltare locala si celelalte studii si proiecte de dezvoltare durabila, contin un inceput
de abordare coerent, din pacate calendarul actiunilor cuprinse in aceste documente este mult ramas
in urma. Pe de altă parte trebuie identificate şi prezervate acele forme ale activităţilor turistice care să
nu interacţioneze cu biodiversitatea specifică zonei  si  cu sursele de formare ale  apelor  minerale.
Dezvoltarea durabilă a turismului reprezintă o necesitate şi o condiţie esenţială ce trebuie sustinuta
politic si administrativ, respectată de turişti şi de cei care vor să investească în acest domeniu. 

2. Economia urbană

     2.1. Sectoare și activități economice 
                                                

Numar angajati / an 200
6

2007 2008 2009 2010

1-10 24 26 31 32 39
11-50 7 6 10 8 7
51-100 1 2 1 1 1
101-500 1 1 1 1

 Evolutie numar firme dupa numarul de salariati (*sursa: BorgDesign:www.listafirme.ro)

200
6

2007 2008 2009 2010

0-1000 5 7 6 16 5
1001-10000 10 9 16 16 8
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10001-100000 8 9 13 7 5
100001-1000000 2 1 1 4 6
>1000001 1 1 0 0 1

 Evolutie numar firme dupa profitul net (*sursa: BorgDesign:www.listafirme.ro)

200
6

2007 2008 2009 2010

0-10000       6       8       6       4       5
10000-100000     14       16       18       19       21
100001-1000000     16       17       21       19       21
1000000-10000000       6       5       5       10       7
>10000001       1       2       2       2       2

 Evolutie numar firme dupa cifra de afaceri (*sursa: BorgDesign:www.listafirme.ro)

 Distributia firmelor dupa domeniul de activitate (*sursa: BorgDesign:www.listafirme.ro) 
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2.2. Turismul și infrastructura turistică

Zona Depresiunii Borsecului permite practicarea mai multor forme de turism :

 Turism  balnear si de tratament utilizand apele minerale, mofetele si calitatile aerului
 Turism de odihnă şi recreere
 Turism pentru practicarea sporturilor de iarna;
 Drumetie
 Ecoturism
 Cicloturism
 Turism de aventura ( sanii trase de caini, raliuri pe teren accidentat, off- road, etc.)
 Turism pentru pescuit sportiv in ape de munte
 Turism pentru vânătoare;
 Turism stiinţific bazat pe observarea si studierea florei, faunei si energiei pamantului.

2.2.1. Date caracteristice Turism si Infrastructura turism 

Unitati de cazare (total) nr. 12
Vile turistice nr. 2
Unitati tip casuta (camping) nr. 1
Pensiuni turistice urbane nr. 9
Locuri in unitati de cazare (total) nr. 322
Locuri in vile turistice nr. 80
Locuri in unitati turistice tip casuta nr. 100
Locuri in pensiuni turistice urbane nr. 142
Total – locuri - zile 48727
Vile turistice – locuri - zile 11040
Unitati tip casuta – locuri - zile 3100
Pensiuni turistice urbane – locuri – locuri - zile 34587
Sosiri – total - numar 1208
Sosiri in vile turistice - numar 312
Sosiri in pensiuni turistice urbane - numar 896
Innoptari – total - numar 4244
Innoptari in vile turistice - numar 1332
Innoptari in pensiuni turistice urbane - numar 2912

*Sursa INS – BDL Jud. Harghita Localitatea Borsec – 2010
200

6
2007 200

8
2009 201

0
201

1

hoteluri si restaurante 5 6 8 8 9 13
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Evolutie unitati turistice (*sursa: BorgDesign:www.listafirme.ro)

3. Mediul urban

3.1 Calitatea elementelor mediului 

Prezentul  capitol  evidentiaza pe scurt  aspectele legate de starea mediului  inconjurator precum si
impactul activitatilor economice desfasurate in Borsec asupra componentelor de mediu. In analizele
de mai jos au fost luate in considerare si prezentate – calitatea elementelor mediului precum: aerul,
apa, solul, dar si alte elemente caracteristice.   

 Calitatea aerului

In zona orasului Borsec nu exista  puncte permanente de monitorizare a calităţii  aerului  de catre
Agentia de Protectie a Mediului Harghita, deoarece zona nu este considerata cu risc de poluare a
aerului atmosferic.  Laboratorul din cadrul APM Harghita nu este dotat cu toata aparatura necesară
pentru  determinarea  tuturor  poluantilor  aerului  si  ca  urmare  nu  au  fost  efectuate  măsurători
complete în cursul anului 2010. 

*(Sursa: Raport anual privuind starea mediului in judetul Harghita, 2010).

Pentru zona orasului Borsec, extrapoland situatia din celelalte orase cu conditii relativ similare din 
judetul Harghita (in care au fost facute masuratori privind calitatea aerului), se poate considera ca – 
principala sursa de poluare a aerului poate fi considerata traficul rutier. Totusi depasirea limitelor 
maxime admisibile este doar izolata si ocazionala.

 Apa de suprafaţă

Dintre apele de suprafata din zona orasului Borsec, pârâul Vinului este ocazional poluat de deversarile
de  ape  uzate  rezultate  de  la  staţia  de  epurare  a  orasului  (care  desi  are  capacitate  de  epurare
suficienta,  contine  doar  treapta  de  epurare  mecanica,  si  functioneaza  periodic  si  in  mod
necorespunzător deoarece se defecteaza frecvent). Poluantii principali ai apelor paraului Vinului sunt
reprezentati in special de suspensii cât şi CBO5, acestea prezentand frecvent valori depăşite faţă de
valorile prevăzute prin Autorizaţia de gospodărire a apelor eliberata de Apele Române.

O alta sursa de poluare a apelor o reprezinta existenţa reţelei de alimentare cu apa potabila în unele
părţi  ale orasului  fără existenţa reţelei  de canalizare;  aceasta fiind a doua cauza ce contribuie la
poluarea  colectorului  principal  al  apelor  de  suprafaţă  a  zonei  –  Vinul  Mare,  putand  duce  si  la
periclitarea calitatii apelor minerale. 

Pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiilor de exploatare si depăşirea limitelor maxime admise
de  poluanţi  în  apele  uzate  evacuate  în  emisar,  in  anul  2010  s-au  aplicat  penalităţi  societatilor
Romaqua Prest Borsec si Romaqua Group Borsec. 
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*(Sursa: Raport anual privuind starea mediului in judetul Harghita, 2010).

 Calitatea solurilor

Probele de sol colectate din zonele verzi preorăşenesti şi din Rezervaţia Botanică Hármasliget prezintă
depăşiri ale valorilor limita pentru soluri sensibile la elementele: plumb, cupru, zinc, cadmiu, crom,
nichel. Sursa de poluare cea mai semnificativă în acest sens este tot traficul rutier. Un alt factor de
poluare, atat a aerului cat si a solurilor din zona orasului Borsec este reprezentat de halda de steril
ramasa  in  urma  exploatarii  miniere  de  lignit  si  a  explorarilor  geologice,  halda  neacoperita  cu
vegetaţie, si din care, prin intermediul vantului, se antreneaza pulberile sedimentabile în atmosferă. 

*(Sursa: Raport anual privuind starea mediului in judetul Harghita, 2010).
3.2 Resursele naturale

Prezentul capitol evidentiaza  resursele naturale si  antropice existente pe teritoriul administrativ al
orasului Borsec. 

3.2.1 Caracterizarea peisagistica 

Oraşul Borsec cuprinde doua etaje total diferite – Borsecul de Jos şi  Borsecul de Sus, şi în care etaje
activitatile specifice sunt total diferite – industrie in Borsecul de Jos si turism balnear in Borsecul de
Sus.

Borsecul de Sus reprezinta o imagine tipica pentru o staţiune balneoclimaterică montană cu renume
dobândit în sute de ani de existenţă. Condiţiile naturale de relief, de climă, materialele de construcţii
folosite la cladiri, caracterul unic al peisajului şi izvoarele
de apă minerală au influenţat poziţia oraşului şi structura si infatisarea acestuia. 

Cu toate că staţiunea are o forma spontană, fiind realizată în mai multe etape, se poate considera insa
că ingeneral are o unitate de ansamblu unitate data de faptul ca localitatea este o statiune balneară.
Bulevardul „7 izvoare” reprezintă centrul vital al orasului, care leagă spaţiile construite şi cele libere.
De-a lungul acestei axe privirea este concentrată spre clădirile ce o mărginesc sau spre elementele
deosebite ale cadrului natural şi izvoarele de apă minerală, indicând direcţia de urmat către parcul
central cu izvoarele principale din staţiune. 
Monumentele istorice şi arhitectonice din această zonă reprezinta elementele ce atrag vizitatorii şi
concentrează mişcarea spre zonele de interes, scoţând în evidenţă
valorile construite şi naturale ale oraşului - staţiune.
*(Sursa: PNUD – Agenda Locala 21 Borsec, 2005; si Primaria Borsec, 2011).

3.2.2. Resursele naturale 

Au fost  luate  in  considerare  materialele  si  componentele  ce  apar  in  mod natural  in  mediu,  atat
resursele minerale/neregenerabile (in special: zăcăminte de minerale și minereuri) cat si  resursele
regenerabile (in special: solul, apele, flora si fauna).

 Resursele minerale naturale ale zonei se evidentiaza in special prin: resursele de apa minerala,
turba, lignit si calc

Apa minerală
Apele  minerale  reprezintă  cea  mai  importantă  resursă  minerală  din  depresiunea  Borsecului.
Conţinutul ridicat de dioxid de carbon şi debitele mari fac posibilă valorificarea acestor izvoare atât în
cura balneară, cât şi în industria alimentară.
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Balneoterapia cu ape minerale
Tratamentul intern
Tratamentul intern cu ape minerale se foloseste: in boli ale tubului digestiv şi ale glandelor anexe:
gastrite  cronice  hipo-sau  normoacide,  dispepsii,  enterite  uşoare,  enterocolite,  colite  de
fermentaţie;  in  hepatite  cronice  posthepatitice,  afecţiuni  ale  căilor  biliare,  sechele  după
intervenţii pe căile biliare; in boli de nutriţie: diabet zaharat tip II, compensate şi echilibrat, gută şi
diateză urică; in boli endocrine in special in hipertiroidii uşoare; si in boli ale rinichilor şi ale căilor
urinare:  nephrite  cronice  fără  insuficienţă  renală,  pielite,  pielonefrite,  cistite  cronice,  litiazele
urinare acide, sechele după operaţii asupra căilor urinare.

Tratament extern
Tratamentul extern se foloseste in tratarea unor boli ale aparatului cardio-vascular: miocardite
cronice,  fără  fenomene  de  insuficienţă  cardiacă;  valvulopatii  compensate,  insuficienţă
coronariană cu accese uşoare, hipertensiunea arterială esenţială, arteriopatii obliterante în stadii
incipiente, sechele după tromboflebite.

Turba
Zacamintele de turba se găsesc în Borsecul de Sus, în zonele umede formate pe strat argilos, situate
pe partea dreaptă a pârâului Usturoi. În unele părţi grosimea turbei depăşeşte 10 m iar compoziţia
chimică,  după analizele  efectuate de Ministerul  Sănătăţii,  se  reprezintă astfel:  apă:  869,46g/dmc;
substanţe  volatile  prin  calcinare:  109,72  g/dmc;  substanţe  minerale:20,82g/dmc;  nămol  vegeto-
mineral.Calităţile terapeutice ale turbei de Borsec fac posibilă utilizarea acesteia în boli reumatice.

 Flora si fauna din zona Borsec este caracteristica Bioregiunii Alpine

Flora 
Flora depresiunii Borsecului este variată. Cea mai mare parte a teritoriului este acoperită cu păduri,
iar pe alocuri, datorită condiţiilor geografice şi climatice specifice, se pot întâlni diferite alte forme de
vegetaţie, ca păşuni alpine în regiunile de mare altitudine şi vegetaţie de mlaştină pe lângă cursul
unor pârâuri.  Pădurile  sunt compuse din conifere în proporţie de 95%, printre care se găsesc pe
alocuri şi mici grupuri de foioase, cum este Păduricea de fagi bătrâni de pe înălţimea Făgetului. Pe
teritoriul staţiunii  Borsec pot fi  admirate câteva exemplare de molid ale căror vârfuri  se află la o
înălţime de 50 m. 

Fauna
Pădurile, ce acoperă în cea mai mare parte a depresiunii Borsec, sunt populate cu numeroase specii
de animale sălbatice, evidentiindu-se ca specii de fauna cinegetica: urşi, cerbi carpatini, porci mistreţi,
căpriori, lupi, vulpi, râşi, jderi, veveriţe, iepuri de câmp etc. 
În zona Borsecului sunt organizate 4 fonduri de vânătoare: 

Fondul cinegetic Borsec, cu o suprafata de 11.769 ha, 
Fondul cinegetic Bistricioara, cu o suprafata de 10.696 ha, 
Fondul cinegetic Bilbor, cu o suprafata de 14.884 ha, 
Fondul cinegetic Mures, cu o suprafata de 15.877 ha.

 Zonele naturale protejate

Conform Legii nr.5/2000 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.13/1995, pe teritoriul administrativ al
oraşului Borsec se evidenţiaza mai multe zone protejate, dupa cum urmeaza:
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 Zona carstică „Scaunul Rotund” – care este cea mai importantă depunere de travertin din
ţară cu formaţiuni carstice şi doline: „Peştera cu Stalactite”, „Pestera Urşilor" şi „Peştera
de Gheaţă”. Intreaga zona carstica protejata ocupa o suprafata de 70 ha.

 Rezervaţia botanică „Hármasliget” – care este o poiană mlăştinoasă cu suprafata de cca 2
ha,  situată  în  zona  staţiunii  Borsec,  în  care  se  găsesc  specii  vegetale  rare,  cu  este
mesteacănul pitic (Betula humilis), care reprezinta un relict glaciar.

 Perimetre de protecţie hidrogeologice stabilite pe baza H.G. nr. 101/1997, referitoare la
zăcământul  hidromineral  de la  Borsec,  sursele de apă dulce şi  nămol terapeutic.  Însă
există materializate pe teren zonele cu regim sever ale perimetrului de protecţie sanitară
doar pentru izvoarele 1, 2, şi forajul F4.

 Perimetrul  de  protecţie  sanitară  a  staţiunii  balneoclimaterice stabilit  de  Ministerul
Sănătăţii  prin  Institutul  Naţional  de  Recuperare,  Medicină  fizică  şi  Balneoclimatologie
conform Ordonanţei Guvernului României nr.109/2000.

 Situl Natura 2000 ROSCI0252 – „Topliţa - Scaunul Rotund Borsec”, cu o suprafata de 5.436
ha,  in  care  este  inclusa  zona carstica  amintita  mai  sus  cu Peștera  Urșilor,  Peștera  de
Gheață, Peștera Scaunul Rotund, Cetatea Bufnițelor, precum și numeroase doline, si care
protejeaza  habitate  de  pășuni,  păduri  de  conifere,  păduri  de  amestec  si  păduri  în
tranziție.

3.2.3. Obiectivele turistice
Nr.
crt.

Obiectiv turistic Detalii

OBIECTIVE TURISTICE LOCALE
1 ZONA CARSTICĂ 

A DEALULUI 
SCAUNUL ROTUND 

Se gaseste la o altitudine de 982 m înălțime si reprezinta cea 
mai importantă depunere de travertin din țară, unde sub 
acțiunea hidrogeologică s-au format mai multe formațiuni 
carstice: „Pestera cu Stalactite”, „Grota Ursilor" și „Pestera de 
Gheată”. Zona ocupa circa 70 ha. Travertinul de aici a fost 
exploatat și folosit la ornamentarea a numeroase instituții din 
România, inclusiv la Palatul Parlamentului si unele stații de 
metrou din București. Intreaga zona carstica are statut de 
zona naturala protejata în perimetrul administrativ al orașului 
Borsec.

2 REZERVATIA 
BOTANICĂ 
HÁRMASLIGET 

Reprezinta o poiană mlăștinoasă de cca 2 ha în arealul stațiunii 
și în care se găsesc specii rare, cu ar fi mesteacănul pitic (Betula 
humilis) - relict glaciar. Aceasta este o zona naturala protejata în 
perimetrul administrativ al orașului Borsec.

3 PERIMETRELE DE 
PROTECTIE 

Perimetrele de protecție hidrogeologică referitoare la 
zăcământul hidromineral, sursele de apă dulce și de nămol 
terapeutic din Borsec si Perimetrul de protecție sanitară al 
stațiunii balneoclimaterice. Sunt zone naturale protejate în 
perimetrul administrativ al orașului Borsec.

4 PEȘTERA DE GHEAȚĂ S-a format într-o grotă a masivului de travertin și este denumită 
astfel deoarece infiltrațiile de apă îngheață sub forma unor 
stalactite și stalagmite care se îngroașă pe timp de iarnă și se 
topesc primăvara târziu sau vara. Are o lungime de 60 m dar 
numai porțiunea inițială de la intrare este accesibilă turistic.

5 GROTA URȘILOR Reprezinta un ansamblu de coridoare adanci formate prin 
fenomenul de eroziune naturală a rocilor calcaroase sub 
actiunea apelor de infiltrație.

6 CERDACUL IADULUI Este o altă cavitate/grota aflată in Borsec, lângă Grota Urșilor.
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7 PEȘTERA CU 
STALACTITE 

Se mai numeste si Peștera Scaunului Rotund. Este situată spre 
vîrful Dealului Scaunul Rotund și reprezintă cea mai lunga 
cavitate formata in tuf calcaros din Romania. Desi are o 
dezvoltare totala de 235 m, numai porțiunea inițială de 15 m 
(luminată parțial natural prin deschideri ale tavanului) se poate 
vizita. In galeriile și sălile de prabușire ale peșterii găsim 
stalactite, depuneri de montmilch si coralite. Intrararea in 
pestera se face printr-o dolină adîncă de circa 4-5 m.

8 POIANA ZÂNELOR si 
CARIERELE DE 
TRAVERTIN

Poiana Zanelor si Cariera de travertin (de fapt carierele de 
travertin) formeaza un ansamblu de obiective invecinate intre 
ele si constituie un singur peisaj de mare atractie turistica. Este 
un anasamblu de izvoare minerale amenajate sub formă de 
bazine în aer liber cu garderobă și puncte de repaos, folosite în 
principal în cură externă. 
Tot în poiana Zânelor sunt puncte de belvedere și locații de 
picnic sau plajă. 
Carierele, in prezent  abandonate, în număr de 2, au deschidere 
spre Valea Vinului, si s-au transformat în obiective turistice. 
Langă cariera aflată limitrof Poienii Zânelor se află o si mică 
peșteră.

9 CETATEA BUFNIțEI Reprezinta o zonă aflata pe o pantă abruptă și înaltă unde pot fi 
vizitate ruinele unor construcții militare din primul război 
mondial.

10 PÂRTIA DE SCHI 
BORSEC

Este formată din trei piste: – pista principală cu nocturnă – 
numita Speranța - de dificultate medie, amenajată complet, 
deservită de un teleschi monopost, o mașină de bătut zăpada și 
tunuri de zăpadă; – pista secundară pentru începători – numita 
Prichindel - de dificultate mică, aflată încă în amenajare, 
deservită de același teleschi; – pista secundară pentru avansați 
– numita Raza Soarelui - de dificultate medie, aflată încă în 
amenajare, deservită de același teleschi.

11 DRUMUL DE CENTURĂ
AL BORSECULUI

Este asfaltat, încojoară depresiunea mică a Borsecului și are 
numeroase puncte de belvedere. În mare parte este un drum cu
sens unic.

12 MUZEUL APELOR 
MINERALE Se afla situat în centrul stațiunii Borsec.

13 TRASEELE TURISTICE 
MARCATE Traseele turistice marcate, pornesc din centrul statiunii Borsec 

catre muntii dimprejur. Se evidentiaza: Traseul Centrul statiunii 
- Muntele Faget (1305m). Distanta de parcurs cca 3200m din 
centrul statiunii. La acest punct se poate ajunge pe mai multe 
poteci. Traseul Centrul statiunii - Piciorul Fagetelului (900m). 
Distanta de parcurs este de cca 2850m. Traseul Centrul statiunii
- Muntele Arcoza (1224m). Distanta de cca 3000m de centrul 
statiunii poate fi parcursa in cca 2 ore, pe traseul care incepe din
valea Hanckel.

14 BULEVARDUL 7 
IZVOARE

Se gaseste in Borsec si reprezinta aleea centrală a stațiunii, 
denumirea acesteia venind de la ansamblul de izvoare captate 
in cadrul statiunii.
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15 IZVOARELE CU APE 
MINERALE

Se evidentiaza izvoarele nr.3 (Boldizsár), nr.5 (László), nr.6 
(Lázár), nr.10 (Kossuth), nr.11 (Petőfi) Izvorul străvechi 
(Ősforrás). Izvoarele sunt captate și amenajate cu foișoare inca 
de la începutul sec.XX.

16 IZVORUL STRĂVECHI 
(Ősforrás)

Este o locație unde in prezent se află o mofetă. Acum 150 de ani
a fost aici un mic lac și a fost construit primul ștrand, 
"Tündérkert".

17 BISERICA ORTODOXĂ Este monument cultural și arhitectural. A fost construită în 1847
(fostă inițial catolică, devenită greco-catolică și la final 
ortodoxă). 

18 VILELE DIN BORSEC Cateva din vilele din Borsec au capatat statut de monumente 
arhitecturale. Se evidentiaza – Vila nr. 51 (Emil) 1936, Vila nr. 53 
(Doru) 1936, Vila nr. 60 (Vasalopol) 1880, Vila nr. 56 (Barbu) 
1896, Vechea uzină electrică de la sfârșitul secolului XIX, Vila nr. 
14 (Szentkovits) 1933. 

OBIECTIVE TURISTICE DE VECINĂTATE
1 DEPRESIUNEA BILBOR Aici se gasesc obiectivele turistice: Mlastina cu borviz (Pârâul 

Dobreanu), Rezervatia de mesteacăn pitic (Betula humilis) de 
pe Pîrîul Rusilor, Biserica de lemn din Bilbor "Sf. Nicolae" 
(1790), Drumul Rusilor.

2 TOPLITA Aici se gasesc obiectivele turistice: Pârtia de schi, Biserica de 
lemn din 1847, Strandurile Bánffy si Urmánczy

3 DITRĂU Obiectiv turistic: Catedrala romano-catolică
4 LĂZAREA Obiectiv turistic: Castelul nobiliar renascentist
5 GHEORGHIENI Obiectiv turistic: Parcul dendrologic Csíky
6 RÂUL MURES Obiectiv: Valea superioară cu Defileul Toplita - Deda
7 DJ 127 TULGHES - 

DITRĂU
Obiectiv turistic: Pasul Sengheler acesibil cu masina precum si 
pe jos pe traseele marcate

8 TULGHES Obiective turistice: Bisericuta de lemn (1790) – unde se afla si 
„Cimitirul eroilor din primul razboi mondial”; Rezervatia 
Pietrele Rosii (1215 m) - delataplanorism, ascensiuni, 
belvedere; Piatra Runcului (1425 m); Platoul Comarnicului; 
Rezervatia de stejar

9 DURAU Obiective turistice: Cascada Duruitoarea si a Masivul Ceahlau
10 REZERVATIA MUNTII 

CALIMANI 
Obiectiv turistic: Masivul vulcanic Calimani, cu o suprafata de 
aproximativ 2000 km2, revarsat pe aproape 60 km de la vest la 
est, constituie o uriasa bariera andezitica situata intre Moldova 
si Transilvania, de unde drumurile duc spre crestele inalte ale 
"furnalului" adormit de veacuri. Calimanii reprezinta cel mai 
mare crater vulcanic (stins in prezent), cu un diametru de circa 
10 km. Pana la atingerea inaltimilor de peste 2000 de metri (Vf. 
Pietrosu, Vf. Retitis, Vf. Calimani Izvor) se intalneste vegetatie 
bogata, reprezentata in principal de zambru, jneapan, molid si 
bujor de munte.

11 CHEILE BICAZULUI Sunt situate pe valea raului Bicaz, facand legatura intre 
Transilvania si Moldova, au o lungime de 8 km (de la Lacu Rosu 
pana la satul Bicazul Ardelean). Cheile Bicazului sunt strabatute 
de o sosea in serpentina si ofera un peisaj de o rara frumusete. 
Peretii de calcar ai Cheilor Bicazului dau impresia unor ziduri de 
cetate medievala. Pe parcurs se pot admira "Piatra Altarului" - 
un masiv stancos de 1120 m altitudine, impresionant prin 
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verticalitatea sa; masivele stancoase "Piatra Pintestilor" (847 m)
si "Piatra Arsitei" (835 m).

12 LACUL ROSU Lac de baraj natural, situat la altitudinea de 980 m, in 
apropierea Cheilor Bicazului, la o distanta de cca 26 km de 
orasul Gheorgheni (judetul Harghita), pe DN 12/C, in statiunea 
cu acelasi nume. Adanc de 10 m (adancimea maxima de 10,5 
m), avand o suprafata de 12,7 ha si o circumferinta de 2830 m, 
lacul s-a format relativ recent, in vara anului 1837, cand, in 
urma ploilor abundente, o mare cantitate de moloz stancos de 
pe versatul nordic al Stancii Ucigasului a alunecat, blocand 
drumul Paraului Bicajel

13 LACUL BICAZ Lac de acumulare pe raul Bistrita. 
14 MANASTIRILE DIN 

ZONA BORSECULUI
Manastirea Secu – Se gaseste la aproximativ 22 km de orasul 
Targu Neamt, pe valea paraului Secu (DC 160), intr-o poiana la 
poalele Muntelui Vasan. Manastirea Secu are aspectul unei 
impresionante fortarete, fiind inconjurata de ziduri impunatoare
ce se imbina la colturile incintei cu puternice turnuri de aparare.
Manastirea Agapia – Este unul dintre cele mai cunoscute si mai 
apreciate monumente din aceasta parte a tarii, un nepretuit 
tezaur de arta, unic prin capacitatea sa de a dezvalui specificul si
originalitatea spiritualitatii romanesti.
Manastirea Varatec – La 12 km de Targu Neamt, amplasata intr-
un cadru natural deosebit, Manastirea Varatec este, fara 
indoiala, unul dintre cele mai cunoscute si mai vizitate 
monumente ale judetului Neamt.
Manastirea Sihastria – Aceasta biserica se ruineaza in jurul 
anului 1730, ceea ce-l determina pe episcopul Ghedeon sa 
ridice un nou lacas cu hramul "Nasterea Maicii Domnului". 
Lucrarile au inceput, dupa cat se pare, in anul 1730, cand acest 
Ghedeon era episcop de Husi, terminandu-se in 1734, cand 
ctitorul a trecut in scaunul episcopal de la Roman. In 1741, la 28
septembrie, voievodul Grigore Ghica emite o Carte Domneasca 
ce stabileste - o serie de privilegii si scutiri.
Manastirea Neamt – Situata pe soseaua spre rezervatia "Dragos
Voda" (DJ 155 C) si este cea mai veche si cea mai importanta 
asezare monastica a Moldovei.
Manastirea Sf. Ilie din Toplita – Este un asezamant construit de 
Ujica (Pop) Gheorghe impreuna cu fiii sai Ion si Stefan in 
localitatea Stanceni, intre anii 1845-1847 si mutat de 
mitropolitul Miron Cristea in orasul Toplita in jurul anului 1910. 
Biserica astfel mutata a fost dezvoltata intre anii 1924-192. 
Icoanele de aici dateaza din 1928 si au fost pictate de D. 
Belizarie si Gh. Rusu. In cladirea de la intrare s-a infiintat un 
muzeu.

*(Sursa: internet  www.borsec-turism.com)
3.3 Proiecte in derulare / proiecte propuse

In cele ce urmeaza sunt prezentate principalele proiecte de dezvoltare a turismului in zona orasului
Borsec, relationate cu mediul natural si mediul urban, aflate in curs de implementare sau posibil a fi
dezvoltate in viitor. 
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Nu au fost incluse proiectele privind infrastructura pentru protectia mediului (si anume: sistemele de
alimentare cu apa, canalizare,  epurarea apelor uzate si  gestionarea deseurilor)  care proiecte sunt
tratate in cadrul Capitolului 4 Infrastructura urbana si servicii.   

 Proiecte in curs de implementare (  Ongoing projects  )

Proiectul Amenajare de parcuri si spatii verzi in orasul istoric balnear Borsec
Descrierea
proiectului

Amenajarea a trei parcuri in staţiunea Borsec.

Valoarea
proiectului si sursa
de finantare

Valoare totala proiect :  1.039.929  lei,  din care contribuţia proprie a orasului
Borsec este de 10%. 
Proiect finantat de Ministerul Pădurilor şi Mediului

Stadiul de derulare
al proiectului

În data de 18.10.2011 s-au început lucrările de execuţie.

Proiectul Reabilitarea traseelor turistice din zona turistica montana a statiunii Borsec
Descrierea
proiectului

În  bazinul  Borsec  se  găsesc  trasee  turistice  corespunzătoare  standardului
naţional, în lungime de 116 km. Din totalul de 14 trasee turistice doar 2 sunt
omologate. 
Prin  prezentul  proiect  se  urmareste  reabilitarea  traseelor  turistice  prin
refacerea marcajelor,  amenajarea de chioscuri  pentru odihna si  adaposturi
pentru conditii  de vreme nefavorabila, panouri indicatoare si  de informare
turistica, precum si a traseelor de cura din perimetrul statiunii.

Valoarea
proiectului  si  sursa
de finantare
Stadiul de derulare
al proiectului

În data de 16.10.2011 lucrările de execuţie au fost începute şi vor fi finalizate
până la sfârşitul anului 2012.

*(Sursa: Primaria Borsec, 2011)

Nu au fost identificate alte proiecte de dezvoltare a turismului in zona orasului Borsec, relationate cu
mediul natural si mediul urban, aflate in curs de implementare.

Trebuie mentionat ca aria protejata de interes comunitar ROSCI0252 Toplita- Scaunul Rotund Borsec –
care include in intregime rezervatia geologica Scaunul Rotund, cu o suprafata de 75 ha, are realizat
Planul de Management al Ariei  Protejate si  Regulamentul de Functionare, elaborate de custodele
ariei Romaqua Group, si avizate de Academia Romana.

 Proiecte posibil a fi dezvoltate in viitor (  in pipeline projects  )

Proiectul Crearea cadrului  necesar  pentru asigurarea managementului  sitului  Natura
2000 Toplita – Scaunul Rotund Borsec

Descrierea
proiectului

Include ca actiuni  majore:  realizarea Planului  de management  al  sitului  si  a
Strategiei de vizitare/Planului de management al vizitatorilor sitului

Stadiul de derulare
al proiectului

Propunere de proiect dezvoltata de Romaqua Group SA (administrator al ariei
protejate).
Va fi finantat ca Grant POS Mediu Axa 4 Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protecţia naturii. 

Proiectul Sporturi de iarnă
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Descrierea
proiectului

Propunere de proiect.
În  prezent  au  fost  construite  trei  pârtii  de  schi  la  Borsec.  Acestea  pot  fi
completate cu: amenajarea unei pârtii pentru sănii, construirea unui patinoar
în aer liber, marcarea unui traseu in jurul depresiunii  Borsecului, pe creastă,
pentru schiori de fond. 

Stadiul de derulare
al proiectului

Nu exista realizat studiu de fezabilitate sau proiect tehnic.
Se doreste realizarea unei propuneri de proiect si identificarea unei surse de
finantare 

Proiectul Modernizare, extindere şi dotare centru de informaţii turistice in Borsec

Valoarea
proiectului si sursa
de finantare

Valoare totala proiect : 500.000 RON

Stadiul de derulare
al proiectului

Proiect ce se doreste a fi depus la MDRT, măsura 5.3 POR
Proiectul este în curs de pregătire a documentaţiei de finanţare.

Proiectul Reabilitare drumuri forestiere

Descrierea
proiectului

Există 6,5 km de drum forestier care trebuie reabilitaţi în vederea înlesnirii
accesului  turiştilor  la  obiectivele  turistice  din  zonele  imediat  adiacente
orasului.

Valoarea
proiectului si sursa
de finantare

Proiect depus la: Ministerul Agriculturii - măsura 125b.
Faza in care se afla: din cauza unor necorelări proiectul a fost respins de la
finantare. 
Nu se poate re-depunde pentru că Consiliul Local Borsec nu poate intabula
porţiunea de drum care nu a fost inclusă nici în domeniul public şi  nici  în
amenajarea silvică.

Stadiul de derulare
al proiectului

*(Sursa: Primaria Borsec, 2011; Romaqua Group 2012)

3.4. Concluzii privind starea actuala a mediului si tendintele de viitor

Avand in vedere ca in prezent economia orasului se bazeaza atat pe serviciile turistice si balnerare, cat
si pe unele  activitati industriale si extractive (desi industria este limitata doar la imbutelierea apei
minerale Borsec in cadrul Romaqua Group), si de asemenea avand in vedere caracteristicile surselor
urbane de poluare din oras – rezulta ca starea calitatii elementelor mediului urban in Borsec este in
general buna. 
Ca tendinte de viitor privind calitatea mediul urban, avand in vedere scaderea numerica a populatiei
locale si faptul ca prin proiectele propuse de realizare a infrastructurii urbane de mediu se vor asigura
aproape in totalitate serviciile de canalizare menajera si pluviala, epurarea apelor uzate si gestionarea
deseurilor, rezulta ca – calitatea elementelor mediului va continua sa se imbunatateasca, in special in
ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata si doar secundar calitatea aerului atmosferic.     

Referitor la aria naturala protejata de pe teritoriul orasului Borsec (ROSCI Toplita- Scaunul Rotund)

aceasta se caracterizeaza in prezent printr-o diversitate biologica buna, dintre habitatele protejate

evidentiindu-se izvoarele petrifiante cu formare de travertin de la Scaunul Round, si speciile protejate

de lup, urs si lynx. Avand in vedere tendintele de viitor de dezvoltare a activitatilor turistice, inclusiv in
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zona  protejata  de  pe  teritoriul  orasului  Borsec,  prin  promovarea  in  special  a  drumetiilor,  a

cicloturismului  si  a  sporturilor  de  iarna  –  acestea  vor  reprezenta  o  posibila  sursa  de  afectare  a

habitatelor si speciilor protejate daca nu se vor desfasura in mod organizat.

4. Infrastructura urbană și servicii

4.1. Locuirea

Zonele de locuire din intravilanul Borsecului, cuprind in acest moment (conform PUG) o suprafata de
6,9 ha, reprezentata prin doua tipologii principale de locuionte P – P+1 si zona cu regim maxim de P+4
situata in Borsecul de Jos, in arealul cunoscut ca „Centru Civic” Zonele de locuire sunt diferite in oras
dupa cum urmeaza:

Viaductul de cale ferată, aparţinând industriei apei minerale din zonă, traversează strada Carpaţi şi
marchează astfel spaţial începutul zonei “Borsec - Staţiune”. (Borsecul de Sus) Deşi scăderea drastică a
importanţei  localităţii  şi  degradarea  avansată  a  vilelor  turistice  a  început  odată  cu  schimbarea
regimului politic, in  1989, ansamblul  urban integrat în pădure îşi  păstrează şarmul ambivalent de
staţiunie de agrement de odinioară. Calitatea locuirii în “Borsec - Staţiune” este foarte mare datorită
structurii  urbane, pajiştilor amenajate gen parc cu copaci  bătrâni  şi  frumoşi şi  datorită parcelelor
structurate în concordanţă cu natura.Tipul de construcţii variază între case unifamiliale, vile cu două
etaje splendid ornamentate, pensiuni şi câteva construcţii  noi din “epoca socialistă” cu mai multe
etaje.Ghidul de protectie  al Statiunii Borsec, realizat de Planwerk Cluj in noiembrie 2009 identifica in
aceasta zona urmatoarele tipologii de locuire:

 Ansamblu pavilionar si locuinţe cu grădini si locuinte cu caracter rural

Zona de locuit din Borsecul de Mijloc (identificat ca atare in regulamentele de urbanism ale sec. XIX
-lea) si din  Borsecul de Jos, se prezinta ca un ansamblu grupat sub forma de fasie, in lungul DN15,
DJ128 si a strazilor de deservire de interes local. Nucleul central al orasului este format de locuintele
colective cu regim de inaltime P+4. Incadrarea locuintelor realizata de PUG, inseamna o distributie in
cele  3  castegorii,  functie  de  starea  lor  de  intretinere:  foarte  buna,  buna  si  mediocra.  Ponderea
dominanta  apartine  categoriei  de  cladiri  mediocre.  Cauzele  identificate  ale  acestei  situatii  sunt
urmatoarele:

 Fondul construit este majoritar vechi
 Cladirile sunt executate cu materiale mixte
 Agresivitatea naturala a terenului
 Adancimea mica de fundare
 Conditiile nefavorabile de fundare
 Imbatranirera populatiei si lipsa de resurse pentru intretinerea cladirilor in bune conditii
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Pentru  majoritatea  fostelor  unitati  de  cazare  turistica  situatia  incerta  a  proprietatii  ca  si  specula
imobiliara au condus la degradarea lor actuala aflata la limita sigurantei in exploatare a cladirilor.

In anul 2010 datele furnizate de INS pentru locuire in Borsec sunt:

Denumirea Date    2010 Procente
Locuinte existente -   total - numar 1244 100%
Locuinte in proprietate majoritara de stat - numar 141 11,33%
Locuinte in proprietate majoritar privbata - numar 1103 88,67%
Suprafata locuibila – total mp 45216 100%
Suprafata locuibila proprietate majoritara de stat 3357 7.42%
Suprafata locuibila proprietate majoritar privata 41859 92,58%
Suprafata intravilan Borsec - ha 360 100%
Suprafata spatiilor verzi – ha 10 2.77%

4.2. Alimentare cu apă şi canalizare

4.2.1. Alimentare cu apă

Pentru alimentarea cu apă a localităţii Borsec se utilizează în prezent două surse independente de
alimentare: 7 Izvoare care deserveşte Borsecul de Sus şi Hanczker care deserveşte Borsecul de Jos.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile de la cele două rezervoare de înmagazinare (rezervor 7 Izvoare
– 500 m3 şi rezervor Hanczker – 200 m3) are o lungime totală de cca. 18,6 km, este realizată din tuburi
de azbociment, oţel carbon şi fontă de diferite dimensiuni, cu durata de viaţă depăşită si determină
apariţia unor pierderi însemnate de apă, implicând reparaţii frecvente şi costisitoare. Unele artere nu
pot face faţă debitului necesar în orele de vârf, fiind evident subdimensionate.

Starea  precară  a  reţelei  ce  determină  pierderile,  precum  şi  intervenţiile  numeroase  conduc  la
diminuarea performanţelor serviciilor de distribuţie a apei.

In prezent 88% din locuitorii  Borsecului  beneficiază de alimentare cu apă, 80% din locuinţe fiind
branşate la reţeaua de alimentare cu apă. Consumul specific de apa este 12000mc pentru populaţie şi
16500 mc pentru agenţii economici din zona. Cel mai recent buletin de analiză indică o apă de calitate
foarte  bună  (Sursa:  Laboratorul  de  încercări  fizico-chimice  şi  microbiologice,  SC  Romaqua  Grup,
noiembrie 2011). 

In urma constatărilor privind starea precară a diverselor componente ale sistemului de alimentare cu
apa în Borsec a fost întocmit proiectul care îşi propune „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”.
In anul 2009 s-a semnat un contract cu Romaqua Prest SA, operatorul unic din localitate, pentru
reabilitarea  reţelei  de  alimentare  cu  apă  din  fonduri  proprii  ale  societăţii  de  îmbuteliere  a  apei
minerale. Reabilitarea se face în etape, în fiecare an executându-se o cantitate prestabilită, finalizarea
proiectului fiind prevăzută pentru anul 2015.

Proiectul  prevede  reabilitarea  a  17,825  km  de  reţea  de  transport  şi  distribuţie  apă  potabilă  şi
extinderea reţelei cu 2,175 km.

Prestările  de  servicii  privind  alimentarea  cu  apă  potabilă  a  localităţii,  transportul  apelor  uzate
evacuate  prin  reţeaua  de  canalizare  centralizată  şi  epurarea  acestora  prin  staţia  de  epurare
orăşenească sunt executate în prezent de către S.C. ROMAQUA PREST S.A.
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4.2.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate

Oraşul şi staţiunea Borsec dispun în prezent de un sistem separativ de canalizare şi epurare pentru
ape uzate menajere, apele pluviale fiind dirijate prin rigole în emisarii cei mai apropiaţi. Apele uzate
menajere  ajung  în  prezent  într-o  staţie  de  epurare  cu  treapta  mecanică  alcătuită  din  grătar,
deznisipator si decantor.

Lungimea totală a colectorului principal şi a colectoarelor stradale existente este de 13,6 km din care
racorduri şi ramificaţii 2,34 km.

Canalizarea  actuală  a  suferit  o  degradare  continuă  în  timp,  datorată  pe  de  o  parte  materialelor
utilizate  şi  tehnologiei  de  montaj  care  se  practica  în  anii  '80,  cât  şi  datorită  agresivităţii  apelor
subterane asupra betonului.  Acest  fapt duce la  pierderi  de apă uzată în pânza freatică cu efecte
negative  asupra  acesteia  existând  pericolul  infestării  pânzei  freatice.  Totodată  neetanşeităţile
canalizării duc şi la colectarea apelor freatice la canalizare, ceea ce face ca la staţia de epurare să
ajungă un debit de ape uzate mai mare, creându-se probleme la epurarea apelor uzate.
Conform datelor  primite  de la  Primăria  Borsec,  70% din  locuitorii  oraşului  Borsec  beneficiază  de
canalizare, 70% din locuinţe fiind branşate la reţeaua de canalizare. 

In  urma  constatării  acestor  disfuncţionalităţi  a  fost  întocmit  proiectul   „Reabilitare  sistem  de
canalizare şi staţie de epurare în localitatea Borsec, judeţul Harghita” iar conform acestuia se vor
realiza colectoare de canalizare cu lungime totala de cca 8 km pe străzile Carpaţi,  Izvoare, Aleea
Rotunda,  Pietrei,  Topliţei,  Ditrăului,  Mesteacănului,  Petöfi  si  Primăverii.  După  executarea  noilor
colectoare  colectoarele  existente  se  vor  transforma  în  colectoare  pluviale  montându-se  guri  de
scurgere  ce  se  vor  racorda în  căminele  existente,  iar  colectoarele  existente  se  vor  fragmenta pe
anumite porţiuni realizându-se deversarea acestora prin intermediul unor guri de vărsare în pârâiele
existente.  Pentru  reabilitarea  staţiei  de  epurare  s-a  propus  realizarea  unei  noi  staţii  de  epurare
modernă, modulată automatizată cu grad ridicat de eficientă circa 98 - 99 %, şi consum energetic
redus,  care  să  asigure  parametri  de  deversare  în  emisar  conform  normativelor  in  vigoare.  De
asemenea proiectul a propus 
realizarea reţelelor de colectare a apelor uzate menajere în sistem separativ din conducte de PVC
amplasate în subteran, în axul străzilor pe străzi neasfaltate şi în trotuare, respectiv zone verzi în străzi
asfaltate.
Proiectul de mai sus a fost depus la Compania Naţională de Investiţii iar pentru 4,85 km reţea de
canalizare există contract de reabilitare cu Romaqua Prest SA.

In urma consultării opiniei publice, a centralizării şi prelucrării chestionarelor de către CMS Borsec se
releva un grad de satisfacţie mai ridicat faţă de sistemul de alimentare cu apă decât cel de canalizare.

4.3. Gaze, alimentare cu energie electrică şi telefonie

4.3.1. Alimentare cu energie electrică şi iluminat public

Oraşul Borsec beneficiază de o staţie de transformare şi 29 de posturi de transformare din care cinci
sunt dezactivate.  Numărul de consumatori casnici este de 1580 iar numărul de agenţi economici de
193 (Sursa Electrica Topliţa, nov 2011). 

Reţeaua de energie electrică a fost modernizată pe strada 7 Izvoare (LES).

In ceea ce priveşte iluminatul public, prin Proiectul „Drumul apelor minerale” acesta a fost reabilitat
pe  Strada  7  Izvoare,  Aleea  Policlinicii,  Aleea  Izvor  şi  aleile  pietonale.  Sursa:  SF  Drumul  apelor
minerale, date puse la dispoziţie de Primăria  Borsec.
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Zona nu beneficiază de un potenţial deosebit de energie regenerabilă din surse eoliene, vânturile
având o intensitate redusă. 

4.3.2. Incălzire

Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu lemne iar unele pensiuni cu ajutorul combustibilului  lichid.
Primăria Borsec a depus la  Ministerul Mediului şi Pădurilor un proiect, aflat în prezent în stadiul de
evaluare, referitor la „Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă în Grup
Şcolar Zimmethausen”.  Sursa: Primăria Borsec

4.3.3. Reţele de telefonie, cablu şi internet

Legăturile de telefonie fixă sunt asigurate prin centrala de telefonie digitală, numărul de abonaţi în
noiembrie 2011 fiind 451 de locuitori şi 42 de agenţi economici. 
Internetul  este  furnizat  de  către  operatorii  naţionali:  Romtelecom,  Vodafone  si  Orange  iar
televiziunea prin cablu de către SC Digital Cable System SA, Romtelecom Dolce, DIGI TV .
Sursa: Strategia Borsec, Primăria Borsec

4.4. Transport urban 

4.4.1. Starea străzilor si organizarea circulaţiei

Pana in anul 2009 lungimea străzilor era de 40 km din care

Pana in anul 2009 lungimea străzilor era de 40 km din care 29 km erau străzi neasfaltate. 

Majoritatea străzilor din Borsec au zestrea din piatră spartă amestec cu argilă având degradări ale
suprafeţei  de rulare datorită capacităţii  portante scăzute şi  îmbătrânirii  îmbrăcăminţilor,  respectiv
lipsei elementelor ce asigură evacuarea apei din zona drumurilor. Se poate constata lipsa încadrării
suprafeţei carosabile cu borduri sau acostamente. 

Pe marginea străzilor şanţurile sunt colmatate şi datorită acestui fenomen au apărut zone în care apa
provoacă băltiri pe suprafeţe întinse.

Pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor de mai sus au fost depuse şi aprobate două proiecte :
 la POR axa 5.2 pentru reabilitarea a 6538.7 ml
 la PNDI  pentru reabilitarea a 6559.58 ml.

In anul 2011 a fost finalizată execuţia Drumului apelor minerale, cu finanţare PHARE CES 2006, care
cuprinde reabilitarea reţelei de străzi Aleea Rotunda, Stadionului, Sapte Izvoare, Aleea Izvorul 10 si
parcare.
Pentru ocolirea oraşului de către traficul de tranzit a fost construită în anul 2009 o linie de centură -
km 0+3,5 (cu sens unic)  care traversează de la sud la nord, aproximativ în formă de arc de cerc,
versantul  muntos  aflat  la  periferia  nord  estică  a  Borsecului.  Traseul  începe  din  capătul  străzii
Stadionului (km 0, partea de sud a oraşului) si se termină la capătul străzii Nadas (km 3,5 partea de
nord a oraşului).
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Autoritatea locală a întocmit încă două proiecte care au fost depuse către posibili finanţatori. Primul
dintre ele, depus la PNDI şi aprobat, aflat în faza de contractare executant,  se referă la Reabilitarea
Drumului Judeţean nr. 128 care face legătura între Borsec şi Jolotca (Ditrău) şi are o lungime de 18
km. Drumul va reduce cu peste 30 km distanţa faţă de reşedinţa de judeţ.  Până în prezent s-au
reabilitat 5 km cu finanţare din partea  Consiliului Judeţean Harghita. 

Cel de-al doilea proiect se referă la reabilitarea a două drumuri forestiere (Campu  Mare – Groapa
Rotundă cu lungime de 3,049 km şi Nadaşa - Făget cu lungime de 3,545 km care se desprind din
drumul de centură al oraşului Borsec)  necesar pentru a fi reabilitate in vederea asigurării  accesului
spre partea nordica a extravilanului pentru transportul masei lemnoase spre unităţile de prelucrare şi
a accesului la suprafeşe forestiere si fâneţuri. Starea carosabilului este degradată, zestrea existentă
fiind alcătuita din pietruiri cu interspaţii nisipoase argiloase cu grosimi variabile aşezate pe un strat cu
conţinut  de  bolovăniş  compact.  Pe  unele  porţiuni,  pe  mijlocul  drumului  exista  stânci  de  mari
dimensiuni care pot fi menţinute în structură.

Datorită retrocedărilor cca 2km de drum au intrat în proprietate privată neputând fi  intabulat  ca
proprietate publică şi depus pentru finanţare.

*Sursa: dialoguri cu reprezentanţii Primăriei Borsec

4.4.2. Organizarea circulaţiei şi transporturilor

In  Borsec  nu  există  un  sistem  organizat  de  transport  public,  deplasarea  locuitorilor  in  interiorul
localităţii făcându-se cu ajutorul curselor:

 Miercurea Ciuc – Tulgheş, o dată pe zi în zilele lucrătoare, în ambele direcţii ( nu circulă la
sfârşit de săptămână) şi 

 Târgu Mureş - Târgu Neamţ, o dată pe zi, folosind autocare, în ambele direcţii, având staţie şi
la Borsec.

 Suceava – Câmpeni, cursa de microbuz
*Sursa: Mersul autobuzelor Borsec - Topliţa

Străzile sunt de categoria a III-a si a IV-a iar în staţiune nu există trotuare ci acostamente. In cadrul
proiectului Drumul Apelor Minerale a fost realizat un traseu pietonal.

In Borsec exista 4 parcări amenajate, avand o capacitate totala de cca 200 de locuri pe strada Uzinei,
la intrarea in staţiune pe Bdul 7 izvoare, in centrul civic si la partia de schi.

*Sursa: Primăria Borsec, 7.12.2011

In urma consultării opiniei publice, a centralizării şi prelucrării chestionarelor de către CMS Borsec se
releva o opinie în general pozitivă privind calitatea infrastructurii rutiere. Opiniile negative se referă în
principal la drumuri secundare nemodernizate.  

4.5. Gestiunea deşeurilor

Până în 2008 deşeurile colectate din gospodării erau transportate la un loc de depozitare aflat la 5 km
de localitate. Depozitul respectiv a fost închis, ca fiind neconform în anul 2009, iar in momentul de
fata exista contracte individuale cu o firmă care colectează şi transportă gunoiul menajer la Miercurea
Ciuc. 

Prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2007-2013 se prevede realizarea unei platforme de
colectare deşeuri la Remetea (cca 60 km de Borsec) cu staţie de transfer la Borsec. In momentul de
fata  proiectul  „Sistem  integrat  de  management  al  deşeurilor  în  judeţul  Harghita  şi  închiderii
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depozitelor de deşeuri urbane neconforme în judeţul Harghita” este depus la Ministerul Mediului,
aflându-se pe lista de finanţare. 

In Borsec sunt amplasate câteva containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor  (în momentul de
fata numai pentru plastic) dar acest sistem încă  nu funcţionează. 

Concluzii şi recomandări pentru dezvoltare

La data elaborării studiului, deşi starea infrastructurii în Borsec este într-o situaţie destul de precară,
in ceea ce priveşte alimentarea cu apă, canalizarea, starea străzilor şi gestiunea deşeurilor, în ultimii
ani au fost demarate proiecte importante pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor prezentate mai sus,
cu finanţare de stat sau privată. Acest lucru este relevat şi de opinia, in general pozitiva, pe care o au
locuitorii în legătura cu acest tip de infrastructură. 

Cele mai importante recomandări referitoare la dezvoltarea ulterioara a infrastructurii în Borsec se
referă la:

- studierea de soluţii privind încălzirea, altele decât reţeaua de gaze naturale. In acest context
merită exploatat potenţialul referitor la energia regenerabilă;

- reabilitarea tuturor străzilor şi trotuarelor;
- studierea de soluţii privind înfiinţarea transportului public local;
- studierea posibilităţii de construire de galerii edilitare.

4.6. Educație, sănătate publică și aspecte sociale

4.6.1 Educație

Instituția principală de educație este Grupului Școlar Zimmethausen ce deservește o populație școlară
de aproape 300 de copii. Populatia școlară la nivelul orașului Borsec a avut o evoluție ușor negativă la
nivelul  școlii  primare și  generale dar  contribuția noului  profil  de  specializare  în  cadrul  liceului  a
condus la o creștere per total a populației școlare. 

Tabel 1: Populația școlară a Grupului Școlar Zimmethausen

Nivelul 2010-11 2009-10 2008-09

*Sursa: Grupul Școlar Zimmethausen

Primar 97 104 106
Gimnazial 101 102 102
Liceal 90 91 71
Total 288 297 279

Grupul școlar a fost dotat în ultimii ani cu o nouă sală de sport (prin Programul Guvernamental Săli de
Sport). De menționat că această sală de sport este situată în Borsecul de Sus, în cadrul ariei turistice,
accesul  elevilor  fiind  realizat  cu  microbuzul  școlii.  Se  poate  considera,  prin  urmare,  posibilitatea
deschiderii acestei săli și pentru folosul turiștilor având însă grijă ca sala de sport sa fie liberă și în
bune condiții de utilizare cu prioritate pentru elevi. 
 
Aproximativ jumătate din borsecenii chestionați au o opinie pozitivă despre infrastructura și serviciile
de  educație  din  oraș.  Comentariile  negative  se  referă  spre  exemplu  la  existența  a  prea  puține
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specializări  în  cadrul  învățământului  liceal,  cea  ce impune navetism pentru mulții  copii  ce vor  să
urmeze studii medii (vezi Anexa 1).  

 Grupul școlar a funcționat încă din anul 1992 ca instituție de învățământ profesional iar începând cu
anul școlar  2008 - 2009 a devenit liceu tehnologic în domeniul turism și alimentație. Un proiect
important  desfășurat  de Grupul  Școlar  Zimmethausen și  finalizat  în  decembrie  2011 a  condus la
reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea laboratorului tehnologic necesar secției de lucrător
în turism. Proiectul a fost finanțat prin fonduri structurale europene (Programul Operațional Regional
2007-2013) și a avut o valoare de 1,585,000 lei.

Acest  laborator  tehnologic  va  asigura  un  loc  de  practică  pentru  calificările  lucrător  hotelier  și
tehnician în gastronomie. Astfel, proiectul a constat în modernizarea și extinderea unei cladiri vechi și
amenajarea acesteia ca structură de primire turistică. Bucătăria, sala de mese, trei camere de hotel
cu baie vor fi dotate și folosite ca laboaratoare pentru elevii înscriși la aceste calificări. Capacitatea de
primire va fi folosită și pentru a găzdui oaspeți și invitați din programele de twinning și colaborari cu
instituții de profil din Ungaria. 
Aceste profile de calificare au fost introduse de trei ani în Borsec, prima generație urmând a absolvi
anul viitor. Pe perioada verilor s-au încheiat colaborări cu pensiunile din Borsec pentru a oferi locuri
de practică elevilor înscriși la aceste secții.
În perspectivă, conducerea Grupului Școlar dorește să diversifice profilele de calificare profesională
pentru ciclul post-gimnazial. O nouă calificare potențială este cea de construcții, dat fiind faptul ca
firme de construcții ce au desfășurat lucrări pe teritoriul orașului s-au plâns de dificultatea identificării
de forță de muncă calificată. Această calificare poate fi considerată necesară și în perspectiva nevoilor
de restaurație, dar și a tradiției construcțiilor în lemn în Borsec. Pentru acest lucru însă ar fi necesare
investiții semnificative în infrastructură și dotări (labortator și echipamente).
O altă direcție prioritară a Grupului Școlar este de a dezvolta și servicii de after school. 

4.6.2. Sănătate

Infrastructura de sănătate din Borsec cuprinde un cabinet medical de familie al cărui personal este
compus dintr-un doctor și două asistente (din care una în prezent aflată în concediu maternal). La
acestea se  adaugă  două laboratoare  de  tehnică  dentară  (privată)  și  o  farmacie  (DJS,  2010).  Prin
urmare, la o populație de 2.744 locuitori (DJS, 2010), Borsec înregistrează sub 0.5 medici la 1.000
locuitori,  un  nivel  situat  cu  mult  sub  media  Uniunii  Europene  care  depășește  3  medici  la  1.000
locuitori. Această situație a fost diferită în perioada de dezvoltare a stațiunii turistice dat fiind faptul
că în Policlinica din centrul stațiunii (acum dezafectată) exista și un punct medical de permanență. 

Într-adevar, opinia relevată de respondenții chestionarului de percepții asupra orașului Borsec are un
grad de disatisfacție relativ ridicat legat de serviciile de sănătate oferite în oraș, acestea înregistrând
cel  mai  mare  grad  de  nemulțumire  din  toate  serviciile  urbane  menționate  (vezi  Anexa  1).
Comentariile  înregistrate  semnalează  nemulțumiri  legate  de o diversitate  mult  prea redusă și  un
program insuficient al serviciilor medicale pentru cât se contribuie la bugetul asigurărilor medicale și
distanță mare față de servicii medicale mai elaborate (Toplița). 

Infrastructura în sine - clădirea ce găzduiește dispensarul – este foarte generoasă din punct de vedere
al capacității. În schimb, din discuțiile cu medicul rezident reies probleme legate de insulație deficitară
și nevoie de a reabilita / extinde instalația de termoficare pentru a face față temperaturilor de pe
timpul iernii. Clădirea dispune de spațiu suficient pentru extinderea serviciilor, inclusiv o  mansardă
amenajabilă pentru diferite activități. 

În oraș există și un punct de ambulanță cu un personal compus din 4 persoane (3 asistenți și un șofer),
ce poate prelua urgențe pentru a le transporta la spitalul cel mai apropiat (Toplița). Echipajul însă nu
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include și personal medical ci doar personal mediu sanitar și șofer, aceasta fiind și o altă deficiență
semnalată de respondeți.  În plus comentariile relevă și  slaba dotare cu condiții  de bază a acestui
punct de lucru (spre exemplu, se pare că punctul nu a primit lemne de foc până târziu în iarnă). 

Ca perspective de viitor, este important de menționat ca Borsec a fost selectat în 2011 ca locație
pentru un potențial punct medical  de permanență. Acesta va deservi o arie ce cuprinde localitățile
Borsec, Tulgheş (fără satul Hagota), Corbu și Capu Corbului cu o populația arondată de 5349 locuitori.
Deschiderea  acestui  punct  de  permanență  ar  crește  gradul  de  deservire  cu  servicii  medicale  al
populației  locale  atât  ca  diversitate  a  serviciilor  și  mai  ales  din  punct  de vedere  al  capacității  și
timpului  de  acces.  Discuțiile  cu  medicul  rezident  relevă  faptul  că  deschiderea  centrului  este
condiționată  de  recondiționarea  și  echiparea  corespunzătoare  a  spațiilor  necesare.  Acest  demers
reprezintă cu siguranță și  un element important în perspectiva creșterii  fluxului de turiști  în zonă.
Deservirea  cu  servicii  medicale  (incluzând  puncte  de  permanență)  este  un  criteriu  important  în
atragerea de operatori turistici internaționali. 

Ca stare de sănătate, discuțiile cu medicul rezident nu relevă o incidență semnificativ mai mare față
de nivelurile naționale a unor afecțiuni specifice. Se remarcă doar incidențe mai mari ale anemiei și
rahitismului.  Acestea sunt  cauzate  în  general  de  o  dieta  insuficient  de diversificată  și  expunerea
limitată la soare dat fiind numărul mai redus de zile cu soare în Borsec. 

Alte tipuri de cazuri cu implicații și în servicii sociale  se referă la incidența alcoolismului, de cele mai
multe ori însoțită de pieredea locului de muncă dar și familiile mono-parentale cu mulți copii. Pentru
acesta din urmă, se consideră necesară și dezvoltărea serviciilor de planning familial. 

Tabel 2 Evoluția numărului de decese și nașteri în Borsec

An Decese Nașteri Spor natural

*Sursa: Cabinetul medical de familie,
Borsec  până  la  data  redactării
prezentei analize, 30 noiembrie 2011

2011
*

44 35
-9

2010 40 35 -5
2009 38 25 -13
2008 35 27 -8
2007 38 31 -7
2006 32 29 -3
2005 39 23 -16

Natalitatea a avut o creștere pozitivă în ultimii ani, ceea ce e un fapt îmbucurător, deoarece contribuie
la contracararea unei tendințe de altfel manifestate la nivel național, aceea de îmbătrânire și declin
demografic.  De asemenea, oferă motive de a crede că Borsec nu este un oraș ne-atractiv pentru
tinerele familii. Cu toate acestea, sporul natural deși fluctuant a fost în ultimii ani constant negativ. 

4.6.3. Aspecte sociale

Numărul  de  cazuri  sociale  înregistrate  în  orașul  Borsec  este  relativ  scăzut,  dată  fiind și  mărimea
demografică mică a orașului. Conform datelor furnizate de primărie, în 2010 au beneficiat de ajutor
social nouă familii, număr la care s-a adăugat încă o familie pe parcursul lui 2011. Asistența pentru
persoanele  cu dizabilități  constă  în  sprijinirea  de către  primărie  a  patru  asistenți  personali  (date
valabile octombrie 2011) pentru asistarea a patru copii sau adulți cu handicap.  

Pe  teritoriul  orașului  funcționează  și  un  punct  de  lucru  CARITAS  ce  deservește  șase  unități
administrativ  teritoriale  cu un personal  compus din  15 asistenți  sociali.  CARITAS este un furnizor
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acreditat  de  servicii  sociale  ce  oferă,  în  Borsec,  servicii  de  îngrijire  la  domiciliu  pentru  persoane
vârstnice sau cu dizabilități. Numărul aproximativ de beneficiari pe teritoriul orașului este de 50-60
persoane.  Finanțarea  pentru  aceste  servicii  este  acoperită  cu  fonduri  de  la  Casa  Națională  de
Asigurări, subvențiile de stat pentru furnizorii acreditați de servicii sociale și primăria. 

Discuțiile cu personalul CARITAS au relevant o situație mai puțin dificilă în Borsec relativ la localitățile
învecinate, ce au suferit mai mult de pe urma disponibilizărilor și declinului industrial (spre exemplu
Toplița). În plus, un alt potențial factor atenuant indicat este faptul că marea majoritate a familiilor
din Borsec au cel puțin un membru angajat la fabrica de îmbuteliere a apelor minerale, deci un salariu
stabil. 

Cazurile  sociale  nu  par  a  se  corela  cu precădere vreunui  grupul  etnic.  Populația  Borsecului  este
alcătuită în mare majoritate de locuitori de etnie maghiară (78%, la ultimul recensămât din 2002).
Populația  de  etnie  română  înregistrează  sub  21%  (la  ultimul  recensământ).  Cea  de  etnie  rromă
înregistrează un nivel relativ mai redus decât în localitățile învecinate deservite de punctul de lucru
CARITAS.

Respodenții  chestionarului  de  percepții  asupra  orașului  Borsec  au  arătat  o  opinie  mai  degraba
pozitivă asupra serviciilor și sprijinului oferit de primărie grupurilor vulnerabile, doar 9 respondenți
din 57 fiind deloc sau puțin mulțumiți (vezi Anexa 1).   

4.7. Activități de timp liber și recreere

Față de perioada de dezvoltare turistică extensivă când Borsec găzduia foarte multe activități de timp
liber spre beneficiul turiștilor și al localnicilor, activitatea a descrescut foarte mult. Un demers recent
menit să contracareze aceasta tendință este reabilitarea și inaugurarea în 2011 a casei de cultură a
orașului. Aici se organizează în prezent activități cultural periodice. Cu toate acestea, primăria nu a
reușit încă să angajeze o persoană care să aibă în atribuții  gestionarea casei și a activităților sale.
Demersurile au fost începute, funcția existând în organigramă, și se preconizează ca până la primăvara
2012 funcția să fie ocupată, ceea ce va crește capacitatea primăriei de a gestiona acest domeniu de
activitate. 

Rezultatele  chestionarului  de  consultare  relevă  o  opinie  mai  degrabă  negativă-ponderată  asupra
facilităților culturale și de timp liber ale orașului, comentariile semnalând lipsa bibliotecii publice (în
în prezent închisă și necesitând recondiționare) și insuficiente activități din acest domeniu 
Mai multe opinii negative s-au înregistrat privind infrastructura de sport (figura de mai jos). Borsecul
dispune de două terenuri de sport ambele în partea de sus a orașului și necesitând îmbunătățiri. Sala
de sport menționată mai sus este folosită în circuitul școlar. 

Un proiect  recent ce a adus un aport  ca infrastructură de petrecere a timpului  liber este cel  de
realizare a traselor montane și de bicicletă în împrejurimile stațiunii,  ce pot reprezenta o opțiune
atractivă de timp liber atât pentru rezidenți cât și pentru turiști. 

Un specific al stațiunii ce ar putea fi revigorat este cel al practicării tenisului, ceea ce făcea parte din
activitățile uzuale ale turiștilor sosiți în Borsec.  

În comunitate funcționează și câteva asociații ce susțin activități sportive precum Asociația de Ski și
Asociația  Offroad Borsec.  Acestea organizează  competiții  sportive  și  promovează aceste  activități
către populația locală.  

5. Patrimoniu urban: valori materiale si imateriale
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. Patrimoniul  (lat.patrimonium),  definit  initial  ca  si  ”mostenire  a  tatalui/familiei”  are  ulterior  si
acceptiunea de “mostenirea comuna a unui grup sau colectivitati  care este transmisa generatiilor
urmatoare” si este considerata principala componenta, materiala si imateriala, a identitatii oricarei
societati umane.
Cultura si Patrimoniul contribuie astfel la dezvoltarea prin turism a unui teritoriu, dar acest teritoriu
trebuie sa poata propune un “produs turistic” de calitate, dezvoltat in jurul patrimoniului sau , pentru
a raspunde asteptarilor turistilor care vin intr-o statiune balneara istorica.
Patrimoniul construit din teritoriului studiat va face obiectul unei reabilitari adaptate scopului propus 
(  de  dezvoltarea  durabila  prin  turism),  prin  lucrari  de  evaluare  a  obiectivelor  si  restaurare  a
elementelor degradate sau imbatranite,a cladirilor cu valoare de monument dar si  a amenajarilor
urbane  sau  de  peisaj  cultural-acestea  reprezentand  o  parte  importanta  a  contextului  dezvoltarii
urbane integrate a localitatii.

Proiectele propuse pentru un turism bazat pe valorificarea patrimoniul existent vor trebui sa scoata in
evidenta autenticitatea (ex. arhitectura din lemn a vilelor sau izvoarelor), sa pastreze si sa protejeze
aceasta resursa, sa o revitalizeze printr-o interpretare imaginativa , dezvoltand in acelasi timp teme
comune cu alte zone limitrofe din teritoriul regional (Bilbor, Toplita, Baile Tusnad dar si Bicaz, Piatra
Neamt).

Studiul  se  desfasoara  in  limitele  intravilanului  localitatilor,cu  o  atentie  speciala  acordata  zonelor
centrale  si  zonelor  cu  densitate  mare  de  elemente  valoroase-nu  neaparat  inscrise  in  Lista
Monumentelor Istorice (LMI) - ci avand valoare ambientala si arhitecturala, determinand in acest fel
un  profil  specific  al  localitatii si  contribuind  la  realizarea  unei  imagini,  a  unui  brand  adecvat  al
acesteia.

5.1. Cladiri protejate, zone protejate si situri arheologice

In cadrul PATN - Sectiunea III - Zone protejate (aprobata prin Legea 5/2000) sunt enumerate in Anexa
3  Unitatile Administrativ – Teritoriale (UAT) cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu
valoare culturala de interes national la nivelul judetelor, in Judetul Harghita  fiind mentionat si orasul
Borsec.Aceasta caracterizare implica, conform Notei din finalul Anexei 3 “fie o complexitate a valorilor
culturale fie monumente istorice izolate, de valoare nationala exceptionala”.1

Din acest punct de vedere, Borsecul se inscrie in caracterizarea de complexitate a valorilor culturale -
ceea ce conduce la o abordare a patrimoniului construit in intreg contextul sau natural si antropic, in
vederea pastrarii acestui cadru. 

Cadrul natural - ca si context major al dezvoltarii cadrului antropic - este prezent in proportie foarte
mare in cadrul suprafetei localitatii, din suprafata totala de 8497 ha suprafata ocupata cu constructii
fiind de 63 ha2 iar suprafata rezervatiilor naturale prezente in PATN - Sectiunea III  - Zone naturale
protejate este de 42,00 ha - orasul Borsec fiind inclus cu 2 pozitii:
Judetul Harghita

 2479.   Scaunul Rotund                         40,00ha
 2481.   Rezervatia botanica Borsec        2,00ha

Axa specifica de interventie in domeniul patrimoniului material si imaterial este identitatea istorica si
arhitecturala a patrimoniului balnear.Cunoasterea globala a elementelor identitare ale patrimoniului

1 Nota la Anexa 3, Cap II, Sectiunea III, Legea 5/2000

2 INS-BDL Fisa localitatii Borsec
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CLADIRE BALNEARA

DIVERTISMENT

TRANSPORT

CAZARE

PAVILIOANE IZVOARE

PARC

balnear va permite afirmarea caracterului unic al orasului, prin patrimoniu balnear intelegand toate
elementele care au legatura cu activitatea balneara:

 elemente materiale - monumente, arhitectura, elemente decorative sau de peisaj 
 elemente imateriale - istoria locului, persoane/personalitati care au marcat istoria statiunii,

evenimente, traditii, practici sociale, etc.

La nivel  european,  patrimoniul  balnear  este  inventariat  si   studiat   in  vederea punerii  in  valoare
optime a elementelor caracteristice, create in decursul unei lungi  istorii,  incepand cu antichitatea
greco-romana si pana in epoca de inflorire maxima a acestei forme de utilizare a resurselor minerale
(ape, namoluri) situata in secolul al XIX-lea.
 
Componentele  patrimoniului  balnear  pot  fi  sintetizate  intr-o  schema3 ce  include  urmatoarele
domenii:

Elementele caracteristice acestor domenii ce compun patrimoniul balnear se pot clasa astfel:
 elemente reper (ce se regasesc in toate localitatile balneare: cladire/asezamant balnear, vile,

hotel, parc, cazinou)
 elemente  generale (prezente  in  majoritatea  localitatilor  balneare:pavilioane  pt.  izvoare,

magazine, cafenele - restaurante, posta, locuri de cult, gara) 
 elemente rare (prezente ocazional in aceste localitati: teatru, centru balnear, spital balnear,

viaduct).

Borsecul cuprinde  toate aceste categorii de patrimoniu, unele elemente fiind incluse in LMI2010,
altele  facand  parte  din  categoria  elementelor  cu  valoare  arhitecturala,  ambientala  sau  de  peisaj
cultural, vor trebui pastrate si  puse in valoare prin includerea lor intr-o Zona Construita Protejata
(ZCP)  determinata  si  delimitata  prin  studiile  de  specialitate  aferente  PUG  Borsec  si  urmand  sa
beneficieze de masuri de protectie stabilite in cadrul RLU aferent unei documentatii  de urbanism
specifice zonelor cu valori istorice, urbane si arhitecturale – PUZCP - plan de urbanism ce este necesar
a fi elaborat simultan/ulterior elaborarii PUG oras Borsec). 

LMI  -  Judetul  Harghita  2010  (conf.  Anexa1)  cuprinde  mai  multe  categorii  de  patrimoniu,  avand
denumirile in functie de natura patrimoniului cuprins:

I. Situri arheologice
II. Ansambluri si monumente de arhitectura

3 Adaptata dupa ”Architecture thermale dans le Puy de Dome - Conseil General du Puy de Dome”, Fr, 1995.
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III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale

In aceste categorii orasul  Borsec este inscris cu un numar de  13 obiective, toate facand parte din
Categoria II - Ansambluri si monumente de arhitectura si fiind incadrate in grupa valorica B -  valori
de importanta locala - ce contureaza insa numai  partial  imaginea si valoarea existenta a localitatii
balneare Borsec:

Ansambluri:
 ansamblu  balnear  1 obiectiv

      Monumente de arhitectura:
 cladiri (vile) 6 obiective
 pavilioane de protectie izvoare 4 obiective
 cult (biserica lemn) 1 obiectiv
 industrial (uzina electrica) 1 obiectiv

Tinand cont de faptul ca acest tip de patrimoniu (constructii civile sau cu functiune balneara) sunt
protejate la nivel European  ca marturii de valoare ale epocilor de dezvoltare a acestui program de
vilegiatura, inventarierea si propunerea clasarii de urgenta, la initiativa Directiei Cultura si Patrimoniu
National (DCPN) a Judetului Harghita si a Autoritatii locale, a unor obiective construite sau urbane
este  imperios  necesara,  pentru  a  putea intra  in  cadrul  legal  de  protectie  aferent  obiectivelor  de
patrimoniu.

Bulevardul celor ”7 izvoare” reprezinta “axa de organizare” – „coloana vertebrala” a statiunii, care
face legatura si armonizeaza spatiile construite cu spatiile libere (naturale sau amenajate).
Realizata in mai multe etape, se poate considera ca statiunea prezinta o unitate de ansamblu, in care
toate elementele componente se subordoneaza ideei de statiune balneara, cladirile cu valoare de
monument istoric sau reprezentand numai valori arhitecturale stimuland interesul turistilor pentru
vizitarea statiunii.
   
In analiza situatiei existente, am beneficiat de “Inventarului/evaluarii starii constructiilor cu valoare
arhitecturala si functiuni legate de caracterul balnear” (lucrare realizata de catre Primaria orasului
Borsec  (conf.  Anexa  2)in  care  sunt  evaluate  un  numar  de  strazi  avand  cladiri  cu  o  arhitectura
reprezentativa pentru perioada in care au fost construite (inceput de sec. XX) cat si pentru programul
balnear  si  de  vilegiatura,  cladiri  care  pot  fi  integrate  in  proiectele  de  reabilitare  si  dezvoltare  a
fondului construit existent.

Cladirile inventariate se afla amplasate pe doua axe principale de circulatie ( pietonala si auto) in jurul
carora s-a configurat statiunea Borsec :

 Bulevardul celor ”7 izvoare” 
 Str. Carpati

 dar  si  pe  strazi  secundare  care  alcatuiesc  tesutul  urban  al  statiunii  balneare:str.Tudor
Vladimirescu,.Jokai Mor,str. Primaverii,Aleea Rotunda,Aleea Stadionului, str.Petofi Sandor, str. Uzinei.
Analiza starii cladirilor a condus la gruparea pe capitole(care tin cont insa numai de starea structurala
a cladirilor, nu de valoarea lor arhitecturala):

I. Cladiri cu structura de rezistenta grav avariata (pericol de prabusire): 11 cladiri
II. Cladiri cu elemente de structura avariate: 30 cladiri
III. Cladiri cu elemente de fatada degradate: 21 cladiri

Propunerile  de  demolare  (specificate  ca  si  solutie  in  cazul  cladirilor  incluse  in  Capitolul  I  al
Inventarului susmentionat) nu sunt adecvate pentru cladirile care constituie fondul construit initial al
statiunii - in special in cazul cladirilor de pe Bulevardul “7 izvoare” - urmand a fi determinat tipul de
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proiecte necesare specifice fiecarui caz in parte, proiecte care vor include operatiunile de expertizare,
consolidare,  refacere,  punere in  siguranta  ce corespund  refunctionalizarii  la  standarde actuale  a
acestui fond construit.
Avand  in  vedere  numarul  important  de  cladiri  inventariate  cu  o  certa  valoare  arhitecturala  si
ambientala (62 cladiri), in comparatie cu numarul mic al cladirilor clasate si inscrise in LMI 2010 (12
cladiri  +  1  ansamblu  balnear)  este  necesara  adoptarea  unui  program  concertat  de  reabilitare,
refunctionalizare si re-introducere in circuitul turistic a marii majoritati a acestora, pentru pastrarea
caracterului zonei centrale si a specificului /identitatii localitatii balneare in general.
5.2. Evenimente si activitati culturale

In cadrul “Strategiei de dezvoltare locala si turistica a orasului Borsec” realizata in anul 2006 de catre
Aquaprofit Consulting, Miercurea Ciuc este specificat faptul ca “trebuie accentuat caracterul distinctiv
al Borsecului, prin stil, imagine si atmosfera”.

Daca patrimoniul material poate conferi acel caracter distinctiv prin stil si imagine, revitalizata si pusa
in  valoare,  atmosfera statiunii  trebuie  recreata  prin  intermediul  patrimoniului  imaterial,  prin
evenimente si actiuni culturale care sa stea la baza turismului cultural si balnear.

O  conditie  indispensabila  pentru  un  turism  balnear  de  calitate,  la  standardele  de  astazi,  este  si
existenta  unor spatii destinate atat institutiilor cu programe culturale cat si desfasurarii functiunilor
de cultura si agrement.

Evenimente, festivaluri, manifestari

 Ianuarie - Carnaval, Serbarile zapezii
 Baluri si serate (la caslegi, de stropitoare, la culesul viei, de Sf. Ecaterina)
 Iunie - Festivalul tineretului
 Iunie – Zilele Judetului Harghita 
 Iulie – Tabara de creatie
 Iulie - Intalnirea fanfarelor regiunii
 August - Zilele orasului Borsec
 August - Hramul Sf. Stefan
 Concerte de orga - Catedrala catolica din Borrsec

.
Spatii cu functiune culturala

 Casa de cultura 
 Biblioteca oraseneasca
 Muzeul  apelor minerale

In cadrul  “Strategiei  de dezvoltare spatiala a Judetului  Harghita” din cadrul  PATJ Harghita (autori:
Halcrow Romania srl, Urban-INCERC), 2010 una din modalitatile de punere in valoare a patrimoniului
balnear este integrarea in retelele de patrimoniu balnear (la nivel regional impreuna cu Baile Tusnad)
dar si la nivel European, prin intermediul Itinerartiilor Culturale ale Consiului Europei (Luxemburg).

Prin restaurarea patrimoniului balnear existent se vor obtine spatii cu valente culturale, ce vor putea
fi refunctionalizate si paleta de activitati culturale extinsa pe tot parcursul anului - in momentul actual
fiind  o  discrepanta  intre  activitatile  desfasurate  in  timpul  sezonului  de  vara  si  in  restul  anului
calendaristic.

5.3. Aspecte institutionale pentru protejarea patrimoniului si reabilitarea sa
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Din punct de vedere al protectiei patrimoniului construit, o mica parte a cladirilor cat si 1 ansamblu
balnear   sunt  sub  incidenta  Legii  422  din  18  iulie  2001,  Republicata,  privind  protejarea
monumentelor istorice, modificata si completata prin Legea nr. 468/2003

In cazul localitatii  Borsec, patrimoniul construit (balnear, civil,  religios, industrial) ca si patrimoniul
peisager (parcuri)  este un patrimoniu inventariat si  repertoriat partial,  care pentru a beneficia de
programe de restaurare si punere in valoare este necesar sa fie analizat si propus pentru inscriere la
categoria valorica B - valoare de importanta locala.

Stabilirea unor masuri legale in cazul cladirilor cu valoare de monument istoric care sunt lasate sa se
degradeze  este  necesar  a  fi  intreprinse  de  catre  Autoritatea locala  in  coordonare  cu Autoritatile
nationale de resort (MCPN - restaurare si MDRT - punere in siguranta si refunctionalizare turistica).

Un program important la nivelul Judetului Harghita este  Programul de protectie a monumentelor
istorice de pe teritoriul Judetului Harghita initit de catre Consiliul Judeteanin 2010 si 2011 prin care
se  finanteaza  sau  se  co-finanteaza  programe  de  proiectare  si  executie  de  lucrari  de  construire-
restaurare sau consolidare, pentru monumente si situri clasate in categoria A si B.
La nivelul orasului Borsec, nu au fost accesate acest tip de fonduri in 2010 sau 2011.

5.4. Proiecte in desfasurare/lista de proiecte investitii 2011
      
 Domeniu cultura- patrimoniu (urban si arhitectural)

Nr
crt

Denumire proiect Descriere Stadiu

1. Drumul  Apelor
Minerale

Valoare  totala  proiect:  1.934.944  euro,
inclusiv  TVA  din  care  contribuţie  proprie
32%,  aproximativ  620.000  euro,  adică
2.600.565 lei.
Proiectul   cuprinde  reabilitarea  centrului
istoric al staţiunii:  amenajarea bulevardului
7 Izvoare şi a aleilor din parcuri, reabilitare
canalizare, iluminat public, parcări, mobilier
urban.

Proiect  derulat  prin
program  PHARE  CES
2006

Faza  in  care  se  afla:
proiect  finalizat  în
procent de 99%.

2. Reînnoirea tradiţiilor
balneare.
Promovarea
resurselor  şi
valorilor  turistice  şi
balneo-climaterice
din  zona  turistică
Borsec

Valoarea  totala  a  proiectului :  727.339  lei,
din care contribuţie proprie 2%.

Proiectul  are  ca  scop  promovarea
obiectivelor  turistice,  naturale si  antropice,
din  statiunea  Borsec  si  din  imprejurimile
acesteia.

Proiect  depus  la
MDRT,  Programul
Operational  Regional,
Axa prioritara 5,  DMI
5.3
Faza  in  care  se  afla :
contract  în  derulare,
finalizare 2012

3. Reabilitarea,
modernizarea  şi
dotarea
aşezământului
cultural

Valoare proiect :  2.266.548,06 lei, din care
contribuţie  proprie  30,91%,  adică
700.590,01 lei. 

Proiectul  cuprinde  reabilitarea  si dotarea
Casei de Cultură din localitate, proiectul se
derulează prin „Programul Prioritar National

Proiect  depus  la:
Compania  Naţională
de Investiţii

Faza  in  care  se  afla:
Lucrările  au  fost
finalizate.
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pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea
aşezămintelor  culturale  din  mediul  mic
urban” 

4. Amenajare  de
parcuri şi spaţii verzi
în  oraşul  istoric
balnear Borsec 

Valoare  totala  proiect :  1.039.929  lei,
contribuţia proprie fiind de 10%.

Amenajarea  a  trei  parcuri  din  staţiunea
Borsec.

Proiect depus  la:
Ministerul Pădurilor şi
Mediului
Faza in care se afla: În
data  de  18.10.20111
s-au  început  lucrările
de execuţie.

5. Reconstruirea  băii
Osaros

Valoare proiect: 1.000.000 RON

Se urmăreşte reconstruirea unei băi cu ape
minerale care a funcţionat până la cel de-al
doilea război mondial, când s-a ars.

Proiect  depus  la:
MDRT 
Faza in care se afla: În
data de 21.10.2011 s-
a  semnat  contractul
de  execuţie.  Termen
de  finalizare  iunie
2012.

6. Reabilitarea spaţiilor
verzi  din  staţiunea
Borsec

Valoare proiect: 1.200.000 RON
amenajarea a şase parcuri din staţiune

Proiect  depus  la:
Ministerul Mediului şi
Pădurilor

Faza in care se afla: în
cursul  anului  2012 se
va depune dosarul de
finanţare

7. Reactualizare  Plan
Urbanism General
(PUG)

Valoare proiect: cca.300.000 lei. Fonduri  alocate  de
Direcţia  Generală
Dezvoltare Teritorială.
S-a  alocat  suma  de
46.390 lei pentru anul
2011. 
Termen  finalizare:  2
ani

*Sursa: Primaria orasului Borsec

5.5. Concluzii privind situatia existenta si tendinte

 Statiunea Borsec are o proportie insuficienta de cladiri si amenajari urbane clasate (inscrise
in LMI 2010), multe cladiri cu valoare arhitecturala si ambientala prezinta risc structural, fiind
cuprinse intr-un inventar general al starii  fizice dar fara o documentatie tehnica completa
(relevee, expertize structurale) necesare demararii procedurilor de clasare si pentru a putea
utiliza   fonduri  nationale  (pt.  Punerea  in  siguranta,  pentru  restaurare  a  cladirilor  de
patrimoniu) sau europene.

 Proprietarii  privati  nu  investesc  in  cladirile  de  patrimoniu  (nu  acceseaza  sau  nu  dezvolta
proiecte  de  punere  in  valoare/refunctionalizare  a  cladirilor  si  nici  nu  intreprind  masurile
minime de punere in siguranta a acestora).

 Activitati  culturale si  de divertisment sunt insuficiente pe parcursul  anului,  fiind necesara
realizarea unei Agende de evenimente pentru statiune.

 Primaria are in desfasurare proiecte ce vizeaza reabilitare unor obiective de patrimoniu (in
special in domeniul spatiilor publice urbane: spatii  pietonale, parcuri) dar elaborarea unui
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PUZCP  pentru  Zona  centrala  a  statiunii  este  necesara  ca  prima  masura  pentru
implementarea unui program de dezvoltare durabila, in vederea analizei tuturor aspectelor
legate de zona - profil functional necesar pentru spatiile aflate la parterul cladirilor aflate in
zona centrala - ex. Bulevardul celor “7 izvoare” - refacerea fond construit specific existent
(vile, cladiri cu functiune balneara), interventii noi necesare si calitatea acestora, refacerea
peisajului cultural (natural si construit). 

  Analiza si conservarea componentei de peisaj - parcuri, gradini, plantatii de aliniament dar si
de peisajul natural,este o componenta de baza  pentru punerea in valoare a patrimoniului
construit si pentru  pastrarea identitatii /unicitatii pe care peisajul o confera statiunii Borsec.
Statiunea Borsec are o proportie insuficienta de cladiri si amenajari urbane clasate (inscrise
in LMI 2010), multe cladiri cu valoare arhitecturala si ambientala prezinta risc structural, fiind
cuprinse intr-un inventar general al starii  fizice dar fara o documentatie tehnica completa
(relevee, expertize structurale) necesare demararii procedurilor de clasare si pentru a putea
utiliza   fonduri  nationale  (pt.  Punerea  in  siguranta,  pentru  restaurare  a  cladirilor  de
patrimoniu) sau europene.

 Proprietarii  privati  nu  investesc  in  cladirile  de  patrimoniu  (nu  acceseaza  sau  nu  dezvolta
proiecte  de  punere  in  valoare/refunctionalizare  a  cladirilor  si  nici  nu  intreprind  masurile
minime de punere in siguranta a acestora).

 Activitati  culturale si  de divertisment sunt insuficiente pe parcursul  anului,  fiind necesara
realizarea unei Agende de evenimente pentru statiune.

 Primaria are in desfasurare proiecte ce vizeaza reabilitare unor obiective de patrimoniu (in
special in domeniul spatiilor publice urbane: spatii  pietonale, parcuri) dar elaborarea unui
PUZCP  pentru  Zona  centrala  a  statiunii  este  necesara  ca  prima  masura  pentru
implementarea unui program de dezvoltare durabila, in vederea analizei tuturor aspectelor
legate de zona - profil functional necesar pentru spatiile aflate la parterul cladirilor aflate in
zona centrala - ex. Bulevardul celor “7 izvoare” - refacerea fond construit specific existent
(vile, cladiri cu functiune balneara), interventii noi necesare si calitatea acestora, refacerea
peisajului cultural (natural si construit). 

 Analiza si conservarea componentei de peisaj - parcuri, gradini, plantatii de aliniament dar si
de peisajul natural,este o componenta de baza  pentru punerea in valoare a patrimoniului
construit si pentru  pastrarea identitatii /unicitatii pe care peisajul o confera statiunii Borsec.
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PARTEA II: Analiza SWOT și obiective de dezvoltare

A.1. Matricea SWOT

Analiza situației existente din capitolul anterior a relevat o serie de aspecte cheie de management al
dezvoltării urbane, grupate pe cinci paliere de investigație, după cum urmează:

a) Accesibilitate și poziția în teritoriu 

Oraşul Borsec  se află în zona de nord  a judeţului Harghita, în centrul lantului muntos al Carpaţilor
Orientali,  pe partea de  Est a Muntilor Gurghiului, in depresiunea Borsec. Situat in bazinul superior al
Bistricioarei, Borsecul este traversat de pârâul Vinului - pârâul de colectare a apelor curgătoare din
depresiune, și  pâraiele secundare ale acestuia. Depresiunea Borsec se invecineaza cu depresiunile
Bilborului, Ciucului si Gurghiului, de ultima legand-o pasul Bistricioara, iar de bazinul Bistritei pasul
Tulghes.  Localitatea  Borsec  are  două  componente:  aşezarea  primară,  situată  pe  DN  15  (Topliţa-
Borsec-Tg.Neamţ) la intersecţia cu DJ 128 (Borsec-Ditrău) şi staţiunea propriu-zisă, situată la nord de
aşezarea primară. Legatura dintre cele doua se face printr-un culuar, spatial distinct, care poate fi
identificat ca Borsecul de mijloc. Oraşul Borsec, este racordat la circuitul căilor rutiere prin Drumul
Naţional  DN 15  Topliţa  –  Piatra  –  Neamţ,  ce  face  legătura  cu drumul  european E  578  Braşov  –
Miercurea-Ciuc  -  Tg-Mureş.  Oraşul  Borsec  se  află  la  distanţe  aproximativ  egale,  fata  de  oraşele
reşedinţă  de  judeţ  Miercurea  Ciuc,  Tîrgu  Mureş  şi  Piatra  Neamţ  şi  la  distanta  deasemenea
aproximativ egala fata de Cluj Napoca, Sfântu Gheorghe, Braşov, Bacău, Iaşi.  Borsecul nu dispune de
conexiuni directe pe cale aferata pe nici o directie de mers. Legătura feroviară cea mai apropiata se
face prin staţia CFR Topliţa, care este situată la 26 Km de Borsec. aflată pe magistrala feroviara Braşov
– Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare.
Populatia totala a Borsecului este de 2747 locuitori .

b) Dezvoltare economică / turism

Activităţile  economice  principale  sunt  turismul  și  imbutelierea  apelor  minerale.  Acestea  se  pot
desfăşura in peisajul bazinului Borsec de 50 km2  înconjurat de munţi pitoreşti, definind unul dintre
punctele cu cel mai mare potenţial turistic al ţării. Este un oraş a carui aparitie, involutie sau evolutie
a fost  in ultimii  250 de ani  legata permanent de apa minerala si  de turism ca principale resurse
economice. 
Turismul poate fi considerat în oraşul  Borsec ramura economică cu cel mai mare potenţial de creştere
având în vedere zona deosebit de frumoasă, unică în Europa. Potenţialul local nu este valorificat la
reala lui valoare, iar analiza informaţiilor existente cu privire la dotările zonei şi la numărul de turişti
atraşi  evidenţiază  acest  lucru.  Pe  de altă  parte  trebuie  identificate  şi  prezervate  acele  forme ale
activităţilor turistice care să nu interacţioneze cu biodiversitatea specifică zonei şi care să nu aducă
modificări peisajului natural si surselor de ape minerale. 

c) Echipare cu infrastructură și servicii
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Deşi  starea infrastructurii  în  Borsec  nu este  satisfăcătoare,  la  data  elaborării  prezentei  lucrări,  în

ultimii ani autorităţile locale au întreprins o serie de iniţiative, materializate prin proiecte depuse

pentru co-finanţare prin fonduri europene pentru alimentare cu apă, canalizare şi reabilitare străzi.

Existenta noii partii de schi, care necesita lucrari de finalizare (cu partiile rapide si cele de copii cu

instalatiile  de  urcare  aferente)  si  reamenajarea  par4cului  central,contribuie  deja  la  cresterea

numarului de turisti in zona.

In prezent 88% din locuitorii  Borsecului  beneficiază de alimentare cu apă, 80% din locuinţe fiind
branşate la reţeaua de alimentare cu apă. Conform datelor primite de la Primăria Borsec, 70% din
locuitorii  oraşului  Borsec beneficiază de canalizare,  70% din locuinţe fiind branşate la reţeaua de
canalizare.  Oraşul  şi  staţiunea  Borsec  dispun  în  prezent  de  un  sistem  separativ  de  canalizare şi
epurare  pentru  ape  uzate  menajere,  apele  pluviale  fiind  dirijate  prin  rigole  în  emisarii  cei  mai
apropiaţi.  Apele  uzate  menajere  ajung  în  prezent  într-o  staţie  de  epurare  cu  treapta  mecanică
alcătuită din grătar, deznisipator si decantor.Lungimea totală a colectorului principal şi a colectoarelor
stradale existente este de 13,6 km din care racorduri şi ramificaţii 2,34 km. Oraşul Borsec beneficiază
de o staţie de transformare şi 29 de posturi de transformare din care cinci sunt dezactivate. Numărul
de  consumatori  casnici  de  electricitate  este  de  1580  iar  numărul  de  agenţi  economici  de   193.
Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu lemne iar unele pensiuni cu ajutorul combustibilului lichid.
Serviciile de sănătate publică sunt asigurate la limită pentru populatie si sunt total inadecvate unei
viitoare dezvoltari turistice. Infrastructura de sănătate din Borsec cuprinde un cabinet medical  de
familie al cărui personal este compus dintr-un doctor și două asistente (din care una în prezent aflată
în  concediu  maternal).  La  acestea  se  adaugă  două  laboratoare  de  tehnică  dentară  (privată)  și  o
farmacie (DJS, 2010). Prin urmare, la o populație de 2.744 locuitori (DJS, 2010), Borsec înregistrează
sub 0.5 medici la 1.000 locuitori, un nivel situat cu mult sub media Uniunii Europene care depășește 3
medici la 1.000 locuitori. Această situație a fost diferită în perioada de dezvoltare a stațiunii turistice
dat fiind faptul că în Policlinica din centrul stațiunii (acum dezafectată) exista și un punct medical de
permanență.
Infrastructura de educație  are ca Instituție principală Grupul Școlar Zimmethausen ce deservește o
populație școlară de aproape 300 de copii.

d) Cadrul natural și construit

Din punct de vedere al mediului natural si al mediului urban, teritoriul administrativ Oraşul Borsec
este un oraş de munte situat intr-o depresiune intramontană ce cuprinde doua etaje total diferite –
Borsecul de Jos şi Borsecul de Sus, şi în care etaje activitatile specifice sunt total diferite – industrie in
Borsecul de Jos si  turism balnear in Borsecul  de Sus. Borsecul  de Sus reprezinta o imagine tipica
pentru  o  staţiune  balneoclimaterică  montană  cu  renume  dobândit  în  sute  de  ani  de  existenţă.
Condiţiile naturale de relief, de climă, materialele de construcţii folosite la cladiri, caracterul unic al
peisajului şi izvoarele de apă minerală au influenţat poziţia oraşului şi structura si infatisarea acestuia.
Bulevardul „7 izvoare” reprezintă centrul vital al orasului, care leagă spaţiile construite şi cele libere.
De-a lungul acestei axe privirea este concentrată spre clădirile ce o mărginesc sau spre elementele
deosebite ale cadrului natural şi izvoarele de apă minerală, indicând direcţia de urmat către parcul
central cu izvoarele principale din staţiune. Monumentele istorice şi arhitectonice din această zonă
reprezinta elementele ce atrag vizitatorii şi concentrează mişcarea spre zonele de interes, scoţând în
evidenţă valorile construite şi naturale ale oraşului - staţiune.  Datorită lipsei activităților economice
poluante și caracteristicilor naturale, starea calitatii elementelor mediului urban (calitatea aerului si
calitatea apelor subterane si  de  de suprafata) este exceptionala,  neexistânt amenintari  din acest
punct de vedere.
Patrimoniul construit, pe de altă parte, se afla intr-o proportie importanta in stare de declin - atat
urban  cat  si  architectural,  din  punct  de  vedere  social  si  economic:  multe  cladiri  prezinta  risc
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structural, alte cladiri au fost parasite si sunt in stare de colaps, proprietarii privati nu investesc in
cladirile de patrimoniu,  preferand sa construiasca cladiri noi a caror arhitectura nu se integreaza in
fronturile construite.

e) Administrația publică locală 

Primăria  orașului  Borsec  se  ocupă  de  managementul  eficient  al  orașului,  care  include  relația  cu
cetățenii,  oferta  de  servicii  publice  și  implementarea  politicilor  de  dezvoltare  prin  programe  și
proiecte. Primăria are în implementare o serie de proiecte importante de investiții în infrastructură  si
servicii(prezentate în capitolul I), fără a avea însă o unitate specială de management si implementare
a proiectelor finanțate din fonduri externe.

Pe baza concluziilor etapei de analiză, în cadrul atelierului de lucru organizat în 18.03.2012, au fost
identificate principalele puncte tari (S) și puncte slabe (W) ale orașului, precum și oportunitățile (O) și
pericolele (T) ce vizează dezvoltarea acestuia. Matricea acestor elemente de analiză SWOT se prezintă
astfel:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Apa minerala 
 Amplasament si mediu atractiv 
 Valorile culturale si istorice 
 Diversitatea de tratamente naturale 
 Flora si fauna
 Muntii și Partiile de ski
 Atractiile din imprejurimi 
 Noi investitii (facilitati de tratament)
 Industrie locala puternica a apei 

minerale 
 Administratie activa 

 Altitudinea joasa a partiilor de ski
 Degradarea cladirilor istorice
 Numar limitat de unitati de cazare
 Lipsa activitatilor / divertismentului de 

seara
 Programe de formare în turism
 Sezon scurt 
 Probleme nerezolvate privind 

proprietatea
 Proprietarii care nu reabiliteaza cladirile
 Lipsa unei strategii de marketing
 Lipsa utilizarii tehnologiei IT in marketing
 Distanta mare fata de aglomerarile de 

populatii

OPORTUNITATI PERICOLE
 Noi produse turistice 
 Valorificare cadrul natural
 Cresterea standardelor de 

servicii/utilități 
 Cresterea numarului de vacante 
 Asistenta UE
 Vile renovate și cladiri publice renovate
 Dezvoltarea unei unități de formare 

profesională în turism
 Furnizarea de produse sportive pe timp 

de iarna 
 Imaginea companiei de Ape Minerale 

Borsec 
 Sistem de licente in turism implementat 
 Potential oferit de piata israeliana

 Numar insuficient de unitati de cazare 
pentru a sprijini investitiile recente 

 Cresterea numarului de vizitatori 
 Dependenta de voucherele de business
 Noi destinatii competitive
 Venituri crescute faciliteaza calatoriile in 

strainatate 
 Costurile energiei 
 Lipsa cadrelor medicale 
 Investitii minime in marketing
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A.2. Scenarii strategice de dezvoltare
Borsec reprezintă o comunitate în mișcare generată prin două motoare 
(1) investițiile în infrastructura urbană realizatea prin managementul public al primăriei și 
(2) activități existența S.C. RomAqa S.A care ocupă cea mai mare a populației active, secondată de un
turism balnear în dezvoltare. 
Cele două motoare conduc în final la îmbunătățirea calității utilităților și a serviciilor publice și la o
singuranță a locurilor de muncă. Intrebările care se pun privind proiectarea dezvoltării viitoare vizează
situația Borsecului după ce se termină aceste investiții publice, din ce surse se va repara patrimoniul
construit în condițiile de nesiguranță a finanțării, și care este strategia de marketing a orașului pentru
a realiza, în competiția mondială a turismului SPA, un pachet de servicii turistice direcționat către un
grup țintă definit.

Scenariile propuse se referă la condițiile de durabilitate a funcționarii  a motorului ce propulsează
dezvoltarea turistică,  repectiv  finanțarea cererii  și  ofertei  pentru turismul  balnear.  Prin  cerere  se
înțelege sistemul de bilete de tratament sau turism piața liberă iar prin ofertă infrastructura turistică
și servicii suport. Cele două scenarii propuse răspund la întrebarea de ce? și cum? ar trebui asigurate
condițiile de durabilitate a dezvoltării orașului Borsec. Cele două scenarii au în comun ipoteza unor
cheltuieli identice de operare și de întreținere a orașului și a investițiilor de capital aflate în prezent în
faza de implementare. 

Scenariul 1: 
Scenariul  în  care  sistemul  balnear  este  operat  în  condițiile  pieței  libere.  In  acest  scenariu
infrastructura turistică de tratament și managementul turistic intră în  competiție directă cu alte orașe
stațiuni similare europene. In condițiile acestui scenariu operatorii privați se vor confrunta singuri cu
impactul  pieței.  Fondurile  necesare  îmbunătățirii  și  dezvoltării  infrastructurii  balneare  sunt
semnificative, greu de accesat prin sistemul bancar, iar partea de resurse umane calificate pe servicii
balneare și de turism insuficientă. 

Este posibil ca un procent de redus  să reziste acestei provocări, dar cu cât cei rămași în piață sunt mai
puțini cu atât dezvoltarea economică locală este mai mică, iar veniturile la bugetul local mai reduse.
Un al doilea aspect este rezultatul unei gentrificări în context social și spațial. Este de imaginat ca
rezultatul acestui scenariu să nu conducă la o dezvoltare durabilă, Borsec rămânând în continuare o
comunitate fără capacitatea de a reține propria generație tânără, și de atragere de noi resurse umane
calificate. 

In final, pe termen mediu economia urbană se va baza pe un sigur motor cel al sectorului privat
rămas în piață care nu va general suficiente locuri de muncă și nu va putea contribui la o dezvoltare
urbană durabilă. Bugetul local în scădere va face cu greu față cheltuielilor de operare și întreținere a
orașului și a investițiilor de capital aflate acum în faza de implementare.

Scenariul 2: 
Scenariul  pornește  de la  premiza  că  motorul  dezvoltării  bazat  numai  pe  profitul  operatorului  de
turism nu este suficient pentru dezvoltarea urbană și  trebuie găsite forme de susținere a acestui
motor  prin  măsuri  de  stimularea a  cererii.  In  consecință  scenariul  gândește   sistemul  balnear  în
conformitate cu misiunea sa socială: starea de sănătate a unei națiuni este de interes pentru guvern,
sindicate și patronate deopotrivă. 

In acest scenariu, dezvoltarea se bazează pe avantajele competitive aduse prin existența resurselor
naturale,  de  calitatea  geografiei  locului  și  autenticitatea  valorilor  de  patrimoniu.  Programele  și
proiectele propuse vor asigura creșterea ofertei, și se vor orienta către creșterea atractivității orașului
prin  reabilitarea  patrimoniului  construit  și  prin  dezvoltarea  infrastructurii  turistice,  susținută  de
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măsuri de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și de stabilizare a populației. Rezultatul măsurilor
de stimulare a ofertei prin proiecte oferă ca rezultat de o comunitate stabilă și prosperă, cu acces la
servicii de calitate și la locuri de muncă, ce practică activități turistice prietenoase cu mediul natural. 

Măsurile de stimulare vin prin continuarea sistemului de bilete de tratament dar gândit într-o altă
filozofie și anume bilete de tratament la pachet cu indicatori de performanță. Aceste măsuri trebuie
să ajute pregătirea sistemului de turism balnear în intrarea pe piața liberă. Mai exact sistemul de
oferire a biletelor de tratament trebuie orientat către finanțarea unor servicii  de bună calitate în
folosul consumatorului de turism balnear. 

Stimularea cererii pe o periodă de 5-7 ani ,cu țintă creșterea calității serviciilor de turism balnear ca
misiune  socială  a  guvernului,  coroborată  cu  programele  de  simulare  a  ofertei   prin  reabilitarea
infrastructurii urbane, poate face ca orașul Borsec să poată atinge dezideratul de dezvoltare a unei
economii prospere într-o familie de stațiuni SPA europeană. 

Implementare  acestui  scenariu  solicită  o  acțiune integrată  la  nivel  organizațional  și  financiar.  Din
punct de vedere organizațional este necesar gâdirea unei unități de management intermnisterial în
prima etapă cu sarcini în:

 (1).  formularea unei politici  de dezvoltare a economiilor urbane de cca 5-6 mii  de locuitori care
trăiesc din resurse naturale dar care pot modiliza resurse umane și economii rurale 

(2).  Stabilirea  procedurilor  de  accesare  a  resurselor  financiare  și  (  2)  Monitorizarea  și  evaluarea
rezultatelor  proiectelor.  Implementarea  proiectelor  se  va  face  prin  implicarea  Unor  unități  de
management la nivel local.

Pe termen mediu, resursele financiare pot fi consolidate prin consituirea unei Axa Prioritare pentru
acest  tip  de  economii  urbane  finanțată  prin  instrumentele  financiare  ale  Uniunii  Europene  pe
perioada 2014-2020 acoperind domenii  eligibile  ca de exemplu:  proiecte integrate de regenerare
infrastructură  urbană,  reabilitare  patrimoniu cultural  și  natural,  training pentru resurse  umane în
servicii  medicale,  hoteliere  și  de  alimentație,  reabilitarea  surselor  naturale  ce  susțin  tratamente
medicale, etc. Pe termen scurt resursele financiare pot fi asigurate prin emiterea unui act normativ,
HG, în care se precizeaza condițiile de finanțare pentru susținerea dezvoltării stațiunilor balneare cu o
populație de cca 5-6 mii. 

Măsuri adiționale: 

a. Reducerea TVA numai pentru lucrări de reabilitare a patrimoniului cultural (recomandare a CE)
poate genera o dezvoltare a pieței de muncă pe orizontală (proiectare, execuție, materiale). 

b.  Cedarea  unui  procent/procente  din  redevența  pe  ape  minerala  către  colectivitățile  locale
completează cadrul descentralizării către administrația publică locală și asigura un venit propriu la
bugetul local.

Condiția esențială a reușitei unui sistem de finanțare pentru stimularea cererii este dat de condiții și
mai ales de indicatori de performanță impuse prin finanțare. Se recomandă ca indicatori și implicit
demonstrarea îndeplinirii acestor indicatori: creșterea numărului de înnoptării în stațiune, creșterea
numărului de servicii/proceduri în domeniul balnear, atragerea de finanțări private (turiști  care își
plătesc singuri sejurul/tratamentul), dezvoltarea economiei locale. Efectul educativ al acestui sistem
este dezvoltarea unei economii pentru colectivități mici bazată pe turism în condiții de respectare a
legislației fiscale (scoaterea din economia gri).
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PARTEA III: Strategia de dezvoltare

B.1. Viziune și obiective strategice

Pe scenariul ales, au fost propuse și discutate în dezbatere publică o serie de formulări ale unei viziuni
de dezvoltare, care să cuprindă aspirațiile comunității pentru următorii 15-20 de ani:  

Viziune Borsec Borsec Vision
Strategia  de  dezvoltare  locala  si  turistica  a
orasului Borsec – Aquaprofit Consulting Kft
Martie 2006

VIZIUNEA:

Valorificand  resursele  locale  de  relief,  cele
bioclimatice  si  apele  minerale,  cresterea
economica  bazata  pe  dezvoltarea  sectorului
turistic la Borsec, care serveste la imbunatatirea
nivelului de trai  al comunitatii  locale, luand in
considerare  protectia  starii  mediului
inconjurator

MISIUNEA:

Realizarea  dezvoltarii  localitatii  bazata  pe
turismul  de  sanatate,  reinvierea  statutului  de
statiune balneoclimaterica a Borsecului pe baza
dezvoltarii infrastructurii turistice si de servicii,
avand  in  vedere  si  ocrotirea  mediului
inconjurator,  asigurand  prin  aceasta
posibilitatile  de  realizare  de  venituri  multiple,
diversificate pentru locuitori

LOGOURI PROPUSE:

Borsec.  Cateva  secrete  despre  ape  minerale,
munti si viata lunga

Borsec, secretul unei noi vieti

Borsec unde mancarurile capata un nou sens

Borsec, valea celor mai pure ape minerale

Local  and  tourism  development  strategy  of
Borsec town - Aquaprofit Consulting Kft
March 2006  (english version)

VISION:

To market local natural resourseces  (bioclimatic
and mineral water) economic growth based on
tourist  sector  developmentnin  Borsec  wich
serves  to  the  increse  of  life  standard  of  local
comunities,  taking  into  consideration  the
protection of the environment.

MISION:

Local  development  strategy  based  on  health
tourism,  renovating  the  bioclimatic  therapy
center  of  Borsec  on  the  basis  of  developing
tourist  infrastructure  services  (takes  into
consideration  the  protection  of  the
environment), ensuring thruu this the posibility
for  the  inhabitants  to  make  multiple  and
diversified income.

PROPOSED LOGO’S:

Borsec,  Some  secrets  about  mineral  water’s,
mountains and long life

Borsec the secret of a new life

Borsec where food get new sens

Borsec the valey of the purest mineral waters
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Borsec, curatare interioara cu ape minerale si aer
curat 

Borsec, inside (your body) cleaning with mineral
waters and fresh air

J.  Flannery  (27.02.2012)  –  Raport  intermediar
STABBS

Boresc va fi:

O statiune balneara de munte ce se adreseaza
familiilor  ,  ce  ofera  posibilitatea  practicarii  de
sporturi si activitati pe timpul verii si iernii

Un  punct  nodal  pentru  vizitarea  atractiilor
turistice din imprejurimi – lacuri, pesteri

Complex  de  hoteluri  cu  management
international  care se adreseaza pietei proprii

J.  Flannery  (27.02.2012)  –  Mid-term  report
STABBS

Boresc to be:

A family  oriented mountain  spa resort  offering
summer and winter sports and activity holidays

A  hub  for  visiting  tourist  attractions  in  the
surrounding areas – lakes, caves 

Hotel  complex  with  international  management
that brings its own market 

Borsecul insula verde a linistii si calmului, aflat
in serviciul sanatatii si bucuriei de viata

Php   T.A. Luncan (9.03.2012)

Renasterea  si  recastigarea,  prin  turismul
balnear, „all  seasons” (bazat pe conservarea si
prelungirea sanatatii) , a mandriei, identitatii si
traditiilor  multiculturale,  crearea
multifunctionalitatii  economice  a  Borsecului,
intr-un  „oras  verde”  capabil  sa  isi  utilizeze  si
protejeze,  resursele,  cadrul  construit  si  pe  cel
natural,  oferind  vacante  dinamice  intregii
familii.

Borsec, oras verde, in inima Carpatilor,  in care
traditiile renascute si  natura asigura un mediu
de  viata  curat  si  prosper  locuitorilor  sai  ca  si
vacante capabile sa regenereze energiile umane
indiferent  de  varsta  turistilor,  oferindu-le
fiecaruia   experinete  unice,  care  merita
incercate din nou.

Php   T.A. Luncan (9.03.2012)

The  rebirth  and  regain  thruu  all  seasons
balneoturism  (based  on  conservation  of  good
health)  of  pride,  identity  and  multicultural
traditions, creation of multifunctional economy
in Borsec,  in  an  green city  capable  to  protect
and use his own resources, the built and natural
environment,  ofering  dinamic  holidays  for  the
whole family.

Borsec,  the  green  city,  in  the  hart  of  the
Carpatian’s,  in  wich,  the  rebirth  od  traditions
and  the  nature,  ensure  a  clean  and  prosper
environment  to  its  inhabitants  as  well  as
holidays  wich  are  able  to  preserve  and
regenerate  the  torist’s  human  energy’s  for  all
ages,  offering  them  unique  experiencies  wich
deserve to be tried again and again

Din toate aceste formulări se desprind două aspecte majore ale dezvoltării viitoare, care deși diferite,
sunt legate între ele și se determină reciproc. Borsec este și va deveni în continuare 
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(1) un oraș al locuitorilor, care să conțină calitățile necesare unui mediu de viață prietenos și curat și 

(2) o destinație atractivă pentru familiile de turiști in tot timpul anului. In acest sens, viziunea de
dezvoltare adoptată sintetizează atributele celor două direcții după cum urmează:

Borsec  -  Statiune  balneară  montană  deschisă  familiilor,  oferind   o
infrastructură  adecvată practicării  sporturilor  si  activitatilor  de petrecere  a
timpului liber in toate anotimpurile anului. Un punct nodal pentru vizitarea
atractiilor turistice din zona si imprejurimi – lacuri, pesteri
In mod direct, cele trei obiective strategice de dezvoltare derivate din viziune sunt:

Obiectiv strategic 1
Natura și comunitatea: 
Imbunătățirea calității vieții și valorificarea atentă a resurselor naturale și antropice

Obiectiv strategic 2
Natura si turismul:
Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului

Obiectiv strategic 3
Cetățenii și administrația: 
Intărirea administrației publice locale și a participării cetățenilor la luarea deciziei

Pentru fiecare din cele trei obiective strategice, sunt formulate următoarele obiective specifice, astfel:

Obiectiv strategic 1
Natura și comunitatea: 
Imbunătățirea calității vieții și valorificarea atentă a resurselor naturale și antropice

Obiective specifice:
1.1. Conectarea orașului la rețeaua de transport, de comunicare și la rute turistice
1.2. Reducerea disparităților teritoriale privind accesul la utilități și servicii de calitate

Obiectiv strategic 2
Natura si turismul:
Conservarea  și  valorificarea  patrimoniului  natural  și  construit  pentru  consolidarea  turismului
balnear în special și de explorare în general

Obiective specifice:
2.1.  Promovarea  unei  infrastructuri  urbane  specifice,  bazată  pe  tehnologie  și  cultură  ECO,
valorificând potențialul geografic al grupei centrale a Carpaților Orientali  
2.2. Creșterea contribuției Borsecului la cunoașterea istoriei și patrimoniului specific zonei

Obiectiv strategic 3
Cetățenii și administrația: 
Intărirea administrației publice locale și a participării cetățenilor la luarea deciziei

Obiective specifice:
3.1. Imbunătățirea managementului orașului 

        3.2. Dezvoltarea unui parteneriat de cooperare teritorială

3.2. Politici sectoriale
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Politicile sectoriale abordează aspectele cheie de management identificate în stadiul de analiză, pe
cele cinci domenii, pentru a conduce strategia de dezvoltare către implementare prin programe și
proiecte. Acestea răspund de asemeni obiectivelor specifice după cum urmează: 

Obiectiv strategic 1
Natura și comunitatea: 
Imbunătățirea calității vieții și valorificarea atentă a resurselor naturale și antropice

Obiective specifice:
1.1. Conectarea orașului la rețeaua de transport, de comunicare și la rute turistice 
Politica sectorială 1:
PS 1. Creșterea accesibilității oraşului în context regional şi internaţional
1.2. Reducerea disparităților teritoriale privind accesul la utilități și servicii de calitate

Politica sectorială 2:
PS  2.  Dezvoltarea  oraşului,  locuitorilor  prin  îmbunătățirea  echipării  cu  infrastructură  urbană  şi
servicii

Obiectiv strategic 2
Natura și Turismul: 
Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului

Obiective specifice:
2.1. Promovarea unei infrastructuri urbane specifice, bazată pe tehnologie și cultură ECO, valorificând
potențialul geografic a grupei centrale a Carpaților Orientali  
Politica sectorială 3:
PS 3. Dezvoltarea oraşului productiv  bazat pe produse şi servicii turistice directe și conexe

2.2. Creșterea contribuției Borsecului la cunoașterea istoriei și patrimoniului specific zonei 
Politica sectorială 4:
PS 4. Creșterea atractivității oraşului prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural 

Obiectiv strategic 3
Cetățenii și administrația: 
Intărirea administrației publice locale și a participării cetățenilor la luarea deciziei

Obiective specifice:
3.1. Imbunătățirea managementului orașului 
Politica sectorială 5:
PS 5. Creșterea capacității operaționale în management public și turistic 

3.2. Dezvoltarea unui parteneriat de cooperare teritorială
Politica sectorială 6:
PS 6. Realizarea unei cooperări cu orașele stațiuni din zonă

PARTEA IV – Programe și proiecte

C.1. Argumente strategice şi operaţionale ce susțin proiectele
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Complementar  documentelor  strategice  formulate  până  în  prezent  de  comunitatea  locală,
documentul  de  față  abordează  scenariul  activ  de  dezvoltare  urbană  –  construit  pe  dezvoltarea
turistică și se focalizează pe un pachet  integrat de programe și proiecte care vizează în primul rând
susținerea acestui sector economic și a infrastructurii sale suport. 
Acest  pachet  răspunde elementelor  precizate  în  analiza  SWOT, aspectelor  cheie  de management
identificate prin analiza situației existente și răspunde obictivelor strategice de dezvoltarea durabilă
integrată  formulate  anterior.  Pentru  fiecare  obiectiv  sectorial  este  elaborat  un  set  integrat  de
programe  și  proiecte  ce  se  adresează  problematicii  domeniului  respectiv.  Dacă  programele  au
caracter  sectorial,  proiectele  sunt  punctuale,  localizate  în  spațiu  și  se  adresează  unei  probleme
specifice. Amplasarea lor se realizează pe întreg teritoriul orașului, vizând mai ales zona centrală și
zonele de interes turistic. 
Proiectele au suport în decizia administrației publice locale, fiind susținute de PUG, PATJ Harghita,
PATN, alte strategii  și  studii  elaborate la nivel  local,  judetean si  national.  Proiectele propuse sunt
rezultatul: dezbaterii publice din 29-31 ianuarie 2012, procedurilor de consultare ă populatiei din 
27-30 noiembrie 2011 si 20 aprilie 2012 si a atelierului de lucru de la Brasov din 18-19 martie 2012.
Consultarea populatiei, dezbaterea publica si atelierul de la Brasov au fost realizate de echipa de lucru
ă proiectului in colaborare cu reprezentantii Primariei Borsec.

C.2. Lista programelor de dezvoltare

PS 1. Creșterea accesibilității oraşului în context regional şi internaţional
1.1. Program de creºtere a accesibilitãþii ºi mobilitãþii pentru dezvoltarea socio-economicã
1.2. Program Transport integrat
1.3. Program de dezvoltarea infrastructurii IT

PS 2. Dezvoltarea oraşului productiv bazat pe produse şi servicii turistice directe și conexe
2.1. Program de sustinere si stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
2.2. Program de dezvoltare a produselor turistice și a serviciilor conexe 
2.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-ştiintific

PS 3. Dezvoltarea oraşului productiv bazat pe produse şi servicii turistice directe și conexe
3.1. Program de energie regenerabilă
3.2. Program de management al deseurilor
3.3. Program de amenajare și reabilitare a domeniului public
3.4. Program de asigurare a serviciilor de sănătate și educație
3.5. Program de locuire 
3.6. Program de asistenţa sociala 

PS 4. Creșterea atractivității oraşului prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural 
4.1. Program de reabilitare a fondului construit cu valoare de patrimoniu
4.2. Program de evenimente cultural
4.3. Program de protecția mediului

PS 5. Creșterea capacității operaționale în management public și turistic
5.1. Program de întărire a capacității administrației publice locale
5.2. Program de îmbunătățire a managementului turistic

PS 6. Realizarea unei cooperări cu orașele stațiuni din zonă

C.3. Lista proiectelor conform planului de politici și programe de dezvoltare integrată
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PS 1. Creșterea accesibilității oraşului în context regional şi internaţional

1.1. Program de creºtere a accesibilitãþii ºi mobilitãþii pentru dezvoltarea socio-economicã

1.1.1. Reabilitarea  DN 15 Tg Mures – Reghin acces spre aeroport   international 
Descriere: Proiectul asigură conectarea orașului Borsec  pe cale rutiera cu teritoriul
interjudețean,  facilitând  relația  locuitorilor  și  turiștilor  până  în  municipiul  Targu
Mures.  Se propune accelerarea demararii lucrarilor de executie proiectul fiind deja
adudecat prin licitatie publica. In acest fel ar urma sa se realizeze legatura cu cel mai
apropiat aeroport international si sa se faciliteze accesibilitatea turistilor interni dar
mai ales internationali.

1.1.2. Reabilitare DN 15 Borsec – Calugareni – Poiana Largului – Bicaz-  Piatra Neamt
Descriere: Proiectul asigură conectarea orașului Borsec  pe cale rutiera cu una din
zonele  de  provenienta  a turistilor  actuali  si  poatentiali  (pe  directia  Moldova  si
Republica  Moldova),  permitând  redeschiderea  alternativelor  de  excursii  catre
manastirile din Bucovina a turistilor aflati la tratamnet in Borsec.

1.1.3. Reabilitare DN 15 B Poiana Largului – Targu Neamt
Descriere: Proiectul asigură conectarea orașului Borsec  pe cale rutiera cu una din
zonele  de  provenienta  a  turistilor  actuali  si  poatentiali,  (pe  directia  Ucraina),
permitând  redeschiderea alternativelor de excursii catre manastirile din Bucovina a
turistilor aflati la tratamnet in Borsec.

1.1.4. Finalizare construire  DJ 128 – Borsec – Jolotca  12 km inclusiv lucrări de artă
Descriere: Finalizare construire  DJ 128 – Borsec – Jolotca  12 km incluzand  poduri si
podete ( legatura directa catre Miercurea Ciuc) construirea drumului, lărgire  la doua
benzi. Se propune un proiect integrat, conținând elemente de infrastructură rutieră
pentru o bandă pe sens, plus lucrări conexe – pistă biciclete, mod de transport public
ecologic  operat  de  primăria  Borsec  destinat  locuitorilor  și  vizitatorilor,  stație
îmbarcare locuitori și  turiști  cu servicii  de informare, semnalizare,.  Vor fi  adoptate
soluții optime din punctul de vedere al protecției mediului natural, de materiale de
construcție,  de  regulament  de  administrare  a  drumului  și  de  reglementare  a
gabaritului vehiculelor permise.Proiectul prezintă importanță  ca legatura viitoare si
cu autostrada Targu Mures - Iasi, care ar permite accesul direct al turistilor romani si
straini de pe un aeroport international si unul national catre Borsec. In  prezent sunt
realizati din fonduri judetene: dinspre Borsec spre Jolotca - 3.5 km, dinspre Jolotca
spre Borsec - 4 km, ramanand de finalizat in etapa a II a 12  km. 

1.1.5. Reabilitarea a două drumuri forestiere 
Descriere: Cele doua drumuri forestiere, Campu  Mare – Groapa Rotundă cu lungime
de 3,049 km şi Nadaşa - Făget cu lungime de 3,545 km care se desprind din şoseaua
de centură a oraşului Borsec si ar urma sa fie integrate in traseele de cicloturism, schi
fond 

1.2. Program Transport integrat

.2.1. Realizarea Studiului de Fezabilitate în vederea înființării transportului public local
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Descriere: Studiul  este  menit  sa  asigure  infiintarea  companiei  de  transport  local
Borsec, care ar urma sa opereze atat in interiorul statiunii, pentru localnici si pentru
transportul  turistilor  catre  centrul  de  tratament,   cat  si  catre  Toplita,  asigurand
conexiunile cu calea ferata ale locuitorilor si turistilor. Tipologia de trasport ar urma
sa fie una ecologica, asigurandu-se refugiile necesare, statiile de imbarcare, peroane
de protectie, dispecerat, sisteme de afisare etc.

1.2.2. Realizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea conexiunii de cale ferata cu  
       ecartament ingust, avand scop exclusiv turistic,  pe un segment din traseul inițial  
       Borsec-Bilbor-Toplița

Descriere:  Calea ferata cu ecartament ingust lega, gara Toplita de Apemin Borsec si
avea scop exclusiv industrial.  In prezent liniile  de cale ferata au fost demontate si
indepartate, statutul juridic al terenului este incert. Scopul studiului de fezabilitate
este clarificare traseului, analiza economica, rentabilitatea refacerii in scop turistic, pe
unul dintre putinele trasee de cale ferata cu ecartament ingust din Romania care mai
pot fi reabilitate..

1.3. Program de dezvoltarea infrastructurii IT

1.3.1.    Realizarea rețelei Internet 
Descriere: Deși există în prezent conexiune la Internet pentru consumatorii publici și
casnici,  acest proiect  cuprinde realizarea rețelei  subterane și organizarea de spații
publice  cu  acces  WiFi,  inclusiv  în  punctele  de  informare  turistică.  Se  propune
integrarea proiectului  cu  lucrările  de infrastructură  de drumuri  și  rețele  electrice,
precum și cu proiectul de semnalizare a traseelor culturale și turistice.

PS 2. Dezvoltarea oraşului productiv bazat pe produse şi servicii turistice 

2.1. Program de sustinere stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii 

2.1.1. Proiect de susținere pentru mici întreprinzători 
Descriere:  Proiectul  are  ca  scop  impulsionarea  întreprinzătorilor  din  Borsec  prin
facilitarea accesului la informații privind posibilitățile de finanțare pentru IMMuri (spre
ex.  Programul  Kogălniceanu,  Programul  pentru  stimularea  infiintării  și  dezvoltării
microîntreprinderilor  de  către  întreprinzătorii  tineri  ș.a.)  și  amenajarea  de  spații
comerciale.  Pentru prima activitate se pot avea în vedere parteneriate cu OTIMMC
pentru organizarea de sesiuni  de instruire / informare privind programele naționale
desfășurare  de  AIPPIMM  de  susținere  a  IMMurilor.  Pentru  a  doua  activitate,  sunt
necesare: o inventariere a spațiilor comerciale existente, propunerea de noi spații/zone
comerciale prin PUG al orașului, amenajarea de spații  comerciale în zonele de trafic
ridicat sau în proximitatea zonelor de organizare de evenimente publice ș.a..

2.1.2. Proiect de angajare a mediului de afaceri local în dezvoltarea orașului 
Descriere:  Proiectul  are  ca  scop  facilitarea  dialogului  și  parteneriatului  cu  agenții
economici din oraș în vederea angajării acestora în inițiative comune pentru interesul
comunității  precum și  a  îmbunătățirii  serviciilor  autorității  locale  pentru  mediul  de
afaceri.  Activitățile  pot  consta  în  facilitarea  formării  unui  formul  local  al  agenților
economici și susținerea organizării unor întâlniri periodice de consultare și dialog. 

2.1.3. Proiect de susținere a noi domenii de producție economică 
Descriere:  Proiectul ar impulsiona dezvoltarea unor noi domenii de producție în oraș,
spre  ex.  unitate  deprocesare  a  produselor  tocate  din  masă  lemnoasă  si  rumegus
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(peleti) pentru producerea agentului termic, ș.a.. Autoritatea locală poate contribui la
susținerea acestor activități productive prin alocarea de teren/spații pentru amenajarea
unităților respective, furnizarea utilităților necesare spațiilor aferente, căutare activă de
potențiali întreprinzători / investitori și facilitarea obținerii documentațiilor necesare, în
contextul unor propuneri fezabile. 

2.1.4. Dezvoltarea în ”cluster” economic a activităților turistice și agro-alimentare adiacente
-  Proiect de promovare și susținerea a producătorilor locali (produse agro-alimentare
și meșteșugărești)
Descriere: Proiectul va promova și susține aprovizionarea  restaurantelor și a unităților
de cazare din Borsec cu produse agro-alimentare din zona adiacentă (Harghita, Neamț,
Suceava  etc)  prin  susținerea  pieței  locale.  dezvoltarea  unui  centru  de  colectare  și
distribuție a produselor și a facilitării interacțiunii dintre producători și agenți turistici.
Productia  alimentelor  naturale,  bazate  pe  resursele  existente,  poate  fi  stimulata  la
nivelul micilor producatori, prin construirea unor spatii de colectare a acestor produse,
depozitare a lor in conditii de igiena si securitate sanitara, prin procesarea lor simpla
(ambalare)  sau  complexa  (obtinerea  unor  derivate)  si  desfacerea  pe  plan
local/judetean/national a acestor produse.

2.1.5. Reamenajarea parterelor clădirilor aflate de-a lungul bdlui 7 Izvoare cu funcțiuni 
comerciale en-detail și consum (cafetarie, artizanat, etc)
Descriere:  Serviciile de alimentație publică bazate pe produsele locale și pe bucătăria
tradițională  a  comunității  multi-etnice  reprezintă  un pilon  important  în  dezvoltarea
turismului.  Proiectul propune un lanț de restaurante/cafenele cu acest specific, prin
reabilitarea și reutilizarea spațiilor comerciale tradiționale situat pe bulevardul celor 7
Izvoare.  

2.1.6. Amenajare stână pentru turism rural 
Descriere:  Pentru valorificarea resursei locale de pasunat și stimularea sectorului de
crestere  a ovinelor, caprinelor si vacilor, pentru refacerea traditiei prelucrarii laptelui,
proiectul propune reconstruirea unei ferme traditionale, destinată atât locuitorilor, dar
mai ales turistilor din statiune. 

2.1.7. Fabrica de producere peleti pentru combistibil
Descriere: Linie tehnologică (stocare, sortare, măcinare, separare material, peletizare,
stocare peleţi  şi  ambalare Utilizand deseurile de masa lemnoasa din regiune, pot fi
produse o gama larga de produse valorificabile atat pe piata locala cat si in regiune.
Aceste  produse  utilizabile  pentru  incalzire  (alternative  de  agenti  termici  cu  putere
calorica  sporita)  pentru  parcuri  (ca  materiale  de  pastrare  a umiditatii)  sunt  ofarte
cautate pe piata si pot contribui la ecologizarea zonei si conservarea resurselor de masa
lemnoasa prin valorificarea superioara a acesteia.

2.2. Program de dezvoltare a produselor turistice și a serviciilor conexe 

2.2.1. Centru de închiriere mijloace de transport pentru trasee turistice 
Descriere: Proiectul integrează si amplifica centrul de informatii existent, cu un spatiu
suplimentar de închiriere pentru diverse mijloace de transport turistic, cu elemente
de  agrement,  informare  și  promovare  (centru  ghizi,  pliante  informative,  ghiduri),
precum și  comercializare  de produse de artizanat  /souvenir.  Centrul  oferă  pentru
închiriere biciclete, si ghizi specializati in trasee turistice, pescuit, vanatoare. Angajatii
centrului trebuie sa poata vorbi mai multe limbi de circulatie europeana (engleza,
germana, franceza, rusa)
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2.2.2. Extinderea partiei de ski, instalații de cablu, tunuri de zăpadă. 
Descriere: Proiectul face parte din programul de finalizare a  zonei dedicate schiului
prin finalizarea partiilor incepute, complectarea dotarilor cu instalatii de cablu pentru
acces,  instalatii  de  producerea zapezii  tunuri  de  zapada,   realizarea unei  piste  de
tubbing

2.2.3. Organizarea  unui  complex  de  practicare  a sporturilor  de  iarna  in  imediata
vecinatate ă partiei de schi. 
Descriere:  In  vederea  realizarii  unui  complex  competitiv  de  sporturi  de  iarna  la
Borsec  se  propune  extinderea  zonei  functionale  de  iarna  cu  un  comlex  care  ar
cuprinde : pista de sanii, pista de bob vara-iarna (tubbing), patinoar la baza partiei, un
traseu  de  schi  fond,  traseu  de  sanii  trase  de  caini.  Majoritatea  partiilor  pot  fi
dezvoltate pe trasee deja existente.  

2.2.4. Finalizarea lucrarilor la Clinica balneara 
Descriere: Proiectul prevede finalizarea lucrarilor de sistematizare verticala in zona
Clinicii balneare, relizarea unui proiect de amenajare peisagera care sa faca legatura
cu bulevardul celor 7 Izvoare. 

2.2.5. Realizarea unui centru de tratament – Casa de sanatate Borsec
Descriere:  Datorita retrocedarii fostei policlinici medicale este necesara construirea
unui  nou  centru  de  tratament  medical,  in  care  sa  existe  personalul  si  dotarile
necesare  pentru  analize  si  tratament  bazat  pe  resursele  de  ape  minerale,  pentru
combaterea sau prevenirea unor afectiuni medicale recomandate stiintific functie de
caltatile curative ale fiecarui izvor existent in Borsec.

               2.2.6. Prospectiuni pentru identificarea unor surse de ape termale in zona fostei mine
                             Descriere: Existenta in Borsec a unor resurse termale poate fi confirmata de    
                             prospectiuni si foraje.  
               
               2.2.7.    Extinderea bazei sportive existente 
                             Descriere:  Se va realiza o refacere si reabilitare a ansamblului sportiv existent prin  
                             Construirea unei  peluze, iluminat, vestiare, teren cu iarbă artificială, incluzând și 
                             teren  de   joacă pt copii. Complexul astfel realizat va prelua din nou cantonamente
                             ale unor echipe sportive diferite la nivel national care pot utiliza in paralel cura de 
                             aer, apa si utiliza terenul de sport. Se vor realiza extinderi cu doua terenuri  de tenis 
                             si doua de badminton.

               2.2.8.   Reabilitarea terenului de sport „Kerek” 
Descriere: Proiectul va reabilita: peluză, iluminat, vestiare si se va construi un teren
cu iarbă artificială

               2.2.9.   Construirea unei teren de minigolf în Poiana Zânelor
                            Descriere:  In vederea diversificarii oferetei de servicii si a cresterii atractivitatii in  
                            Poiana Zanelor din Borsec, se propune construirea unui teren de minigolf, care poate 
                            deveni o alternativa de petrecere ă timpului liber.  
              2.2.10.   Reconstruirea  popicăriei / realizarea unui bowling
                             Descriere: Reconstructia popicariei se constituie intr-un proiect menit sa regenereze 
                             traditiile sportive si de petrecere a timpului liber in Borsec.

              2.2.11.  Construirea unui centru de echitatie
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                             Descriere: Centrul de echitatie este menit sa ofere alternative de petrecere a 
timpului liber pentru turisti, utilizand calul ca resursa specifica si integrand un proiect
de drumetie montana calare in spatiul  peisajul  natural.  Centrul  are menirea de  a
dresa cai de drumetie si de a sustine activitati sportive de echitatie. Pot fi realizate si
alternativ complexe de tratamante pentru anumite afectiuni grave care sa utilizeze
factorii  naturali dar si calul ca metoda de tratament.

              2.2.12.  Centru de tratament alternativ, terapii și alimentație naturistă
Descriere: Bazat pe cercetarile stiintifice relativ noi, privind energia pamantului, si pe
procedurile de terapie preventionala privind alimentatia sanatoasa centrul este meni
sa devina o alternativa de tratament cu impact la nivel european, privind  stilul de
viata sanatos, utilizand : consultatii nutritioniste,dieta cu produse alimentare sanato
si/sau cu proprietati curative si  servicii  de tratament alternativ (bio-energii,  energi
telurica etc)

2.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-ştiintific

2.3.1. Reconversie funcționala vechea carieră de travertin pentru transformare în 
amfiteatru în aer liber  
Descriere:  Proiectul integrat conține elemente de construcție/reabilitare  a carierei
de travertin existente (fara drept de exploatare in prezent), prin construirea de accese
la gradenele naturale, scena, toalete ecologice, etc.  Acustica acestui spatiu natural
este deosebita, iar valorificarea sa poate atrage un aflux masiv de turisti. 

2.3.2. Extinderea si promovarea muzeului (locatia prezenta si locatii noi) cu expozitii 
despre istoria imbutelierii apelor minerale, in RO si Europa si a tratamentelor pe 
baza de ape minerale cu proprietati curative
Descriere:  Realizarea unor materiale  expozitionale despre Borsec si  apa minerala,
despre contextul european al statiunilor cu ape minerale si evolutia tratamentelor pe
baza  de  ape  minerale-pentru  expunere  in  spatii  noi  neconventionale  si
promovarea/marketingul la nivel european a statiunii.

2.3.3. Centru polivalent pentru evenimente culturale 
Descriere: Proiectul  presupune  reabilitarea  clădirii  cinematografului  și  echiparea
flexibilă  a  acesteia  pentru  funcțiuni  culturale  (cinematograf,  spectacole  teatru,
concerte, etc.).

2.3.4. Realizarea unui parc de aventură
Descriere: Proiectul presupune infiintarea unui parc de aventura menit sa faciliteze
petrecerea  timpului  liber,  sa  sporeasca  atractivitatea  si  cunoasterea  intregului
partimoniu natural al depresiunii Borsecului, avand si latura stiintifica aferenta prin
sala de proiectii instructaj de utilizare a traseelor si prin amenajari peisagere specifice
in lungul traseelor. 

PS 3. PS 3. Dezvoltarea oraşului productiv  bazat pe produse şi servicii turistice
directe și conexe 
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3.1. Program de energie regenerabilă

3.1.1. Elaborarea studiului privind evaluarea potențialului energetic al oraşului Borsec
Descriere:  Studiul  va  include  soluţii  pentru  utilizarea  resurselor  regenerabile
incluzând analize cost-beneficiu şi o analiză de impact asupra mediului. Vor fi luate în
considerare mai multe opțiuni4: utilizare energie solară (panouri solare – apă caldă,
panouri fotovoltaice-energie electrică) - Borsec se află în zona de radiaţie solară IV, cu
o intensitate a radiaţiei solare  1200 - 1250 kWh/m2/an; biomasa - Judeţul Harghita
este indicat ca având potenţial de energie obţinută din biomasă forestieră (206, 5 mii
mc). Biomasa se poate utiliza fie ca rumegus pentru centrale pe peleti fie ca biogaz;
pompe  de  căldură  geotermică  –  judeţul  Harghita  este  indicat  ca  având  resurse
geotermale;  transformare  (după  închidere)  depozit  deşeuri  neconforme  în  sursă
pentru biogaz.

3.1.2.    Valorificarea resurselor regenerabile și identificarea amplasamentelor necesare        
              conform PUG                                 

Descriere:  Vor fi preluate şi utilizate rezultatele studiului  menţionat mai sus care au
un raport cost eficienţă optim şi care sunt permise de nevoia de protectie a ariei
protejate si de ecologizarea depresiunii Borsec. Vor fi implementate soluţii referitoare
la încălzire (inclusiv pentru apă caldă) şi obţinere energie electrică, pentru sectorul
public şi pentru locuinţele particulare.

3.1.3. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public utilizând surse regenerabile 
Descriere: Tot  pe  baza  concluziilor  studiului  energetic,  se  va  moderniza

iluminatul public. Se propune utilizarea stâlpilor  de iluminat stradal cu lampa LED,
panou fotovoltaic, etc.

3.1.4. Transport public verde pentru locuitori/vizitatori 
Descriere: Proiectul  are  în  vedere  reducerea  emisiilor  de  CO2  prin  utilizarea  de
vehicule  alimentate  de  combustibili  “verzi”(biogaz,  etanol  din  biomasa  agricolă,
biodiesel,  hibrid-curent  electric  și  etanol),  precum  și  construirea  de  staţii  de
alimentare pentru autovehicule electrice. 

3.2. Program de management al deseurilor

3.2.1. Sistem integrat de management al deşeurilor în Borsec (parte a sistemului integrat 
de management al deşeurilor în judeţ ADI Harghita Covasna) 
Descriere: Proiectul se află în curs de implementare și include următoarele investiţii:
(a)  colectarea  selectivă  a  deşeurilor  şi  compostarea  în  gospodării,  (b)  închiderea
depozitului urban de deşeuri neconform din Borsec (activităţi preconizate: acoperire
depozit  cu  pământ  fertil;  plantare  material  vegetal  specific;  realizare  puţuri  de
monitorizare). Se propune completarea proiectului cu o campanie de conştientizare a
locuitorilor şi  turiştilor privind colectarea selectivă a deşeurilor (inclusiv în şcoli  şi
grădiniţe).

3.3. Program de amenajare și reabilitare a domeniului public

4 Sursa: Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România – 
ICEMENERG, 2006
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3.3.1. Lucrari de reamenajare si modernizare a punctelor de acces la izvoarele de apa 
minerala publice
Descriere:  Refacerea integrala a izvoarelor accesibile turistilor (Izvorul 3 – Boldizsar;
Izvorul 4 – ”De la piata”; Izvorul 5 – Laszlo; Izvorul 6 – Madanna;  Izvorul 10 – Kossuth;
Izvorul 11 – Petofi; Izvorul Pierre Curie, pe drumul spre Corbu ). Proiectul presupune
atat  refacerea  conform variantelor  orgiginale  ale  cladirilor  din  lemn cat  si  partile
interiore,  inclusiv  robineti/sistemul  de scurgere  a apei,  trepte  de acces,  locuri  de
sedere,etc.

3.3.2. Reamenajarea pieței centrale
Descriere:  Reamenajarea pietei  centrale  a Borsecului,  ca  spatiu  de  vanzare  a
produselor  naturale  ale  localnicilor  dar  si  ă unor  producatori  aflati  in  zonele
invecinate.  Piata  poate  deveni  in  acelasi  timp si  spatiu  de mica productie  a unor
mesteri populari, un spatiu pentru intarirea  /facilitatea  legaturilor  dintre
producatorii  de  produse  animaliere  si  vegetale  din  regiune  (localitati  invecinate,
judet/judete invecinate)

3.3.3. Reabilitarea a 6,7 km străzi aflate în stare avansată de degradare
Descriere: Asfaltare  străzile  Carpaţi,  Pietrii,  Borviz,  Cimitirului,  Eminescu,  Petofi
Sandor,  Tudor  Vladimirescu,  Bradului,  Noua,  Nadasa,  Topliţei,  Mesteacănului,
Mândra, Viitorului, Malnaş, Bor

3.3.4.  Realizarea de trotuare - lungime 3 km în localitatea Borsec;
Descriere:  Trotuarul se va delimita de carosabilul amenajat prin bordură amplasată
delimitat cu 12 cm datorită asigurării acceselor la intrările in clădirile ce au acesul pe
trotuare. Structura rutiera trotuarelor: a. strat de pavaj dale de beton; b. substrat de
piatris concasat 5 cm; c. strat balast stabilizat 10 cm; d. strat balast 15 cm

3.3.5. Amenajarea unui traseu de biciclete în coordonare cu prevederile PUG 
Descriere:  Pistele de biciclisti  se vor amplasa pe carosabil  prin delimitarea

pistei între carosabil şi trotuar printr-un parapet de siguranţă, traseele urmand  ă fi
definite de studiul de circulatie aferent PUG. Proiectul va fi unul integrat conținând
atât elemente de infrastructură legate de pista de biciclete, cât și puncte de popas/de
legatura  cu  izvoarele  importante/de  legatura  cu  pistele  de  mountain  bike  din
vecinatate, semnalizare, regulament de administrare a drumului, etc.

3.3.6. Amenajare parcări ecologice pentru turisti în coordonare cu prevederi PUG 
Descriere:  Parcarile ecologice sunt cele care înlocuiesc asfaltului din parcarile auto.
Suprafeţele  acestora  sunt  mai  apropiate  de  natură,  reducând  scurgerile  apelor
pluviale  şi  emisiile  poluante,  micşorând  temperatura  la  nivelul  suprafeţei  şi
menţinând o insulă verde în zonele aglomerate. Prin folosirea suporturilor speciale se
obţine un gazon uniform, având calităţi mecanice comparabile cu asfaltul, capacitatea
de încărcare fiind de 40 tone/mp. Pavajul cu gazon este alcatuit din sisteme grilă din
plastic cu celule rigide umplute cu pietriş, pamânt şi iarbă. Actiunile sunt:  montare
pavele ecologice sau grilaj ecologic,  delimitare cu borduri a parcărilor,  amenajare
zone verzi prin plantarea de garduri vii şi arbori în alveolele dintre locurile de parcare,
pentru a crea un mediu ambiant plăcuta.

 3.3.7.   Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi 
               prevenirea criminalităţii (sisteme  de supraveghere etc.)

Descriere: Proiectul va include achiziţionarea unui sistem de supraveghere cuprins 
din infrastructură transfer de date, echipamente transmisie date, camere video, 
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dispeceret de monitorizare precum si instalarea sistemului de supraveghere necesar 
prevenirii criminalităţii în zonele importante ale localităţii: intersecţii, spaţii adiacente
instituţiilor de învăţământ, spaţii adiacente instituţiilor publice, parcuri, zone 
pietonale etc.

3.4. Program de asigurare a serviciilor de sănătate și de educație

3.4.1.    Proiect de susținere a reabilitării și dotării corespunzătoarea a centrului de 
              ambulanță

Descriere: Proiectul va susține reabilitarea și dotarea corespunzătoarea a centrului de
ambulanță de la Borsec, pentru a putea oferi servicii îmbunătățite și prompte atât
rezidenților  și  turiștilor  cât  și  pentru a îmbunătăți  condițiile  de muncă angajaților
acestuia.

3.4.2.     Proiect de susținere a serviciilor medicale de permanență 
Descriere: Proiectul va susține alocarea și amenajarea spațiilor necesare pentru 
înființarea punctului medical de permanență în Borsec ce ar servi atât orașul cât și 
alte trei comune (Tulgheş, fără satul Hagota, Corbu și Capu Corbului), conform 
desemnării de către Direcția Județeană de Sănătate Publică. De asemenea, în 
conjuncție cu alte proiecte din cadrul prezentului plan privind construirea de locuințe 
de serviciu pentru personal de specialitate necesar serviciilor publice și turistice din 
oraș, se va avea în vedere atragerea de personal medical pentru a prelua pozițiile noi 
astfel create.

3.4.3.   Proiect de susținere a unui club al pensionarilor în cadrul casei de cultură
Descriere:  Proiectul  va  consta  în  desemnarea,  amenajarea și  dotarea  unui  spațiu
pentru a servi ca loc de interacțiune, socializare și consiliere pentru persoanele de
vârsta  a  treia  din  Borsec.  Activitățile  vor  cuprinde  de  asemenea  organizarea  de
întâlniri periodice, sesiuni de consultare și informare pe teme de interes, consiliere
privind probleme cu care  se  confruntă  persoanele  de  vârsta  a  treia,  activități  de
petrecere  a  timpului  liber,  implicare  civică  și  promovare a principiilor  îmbătrânirii
active ș.a.

3.4.4. Proiect de reabilitatea si modernizarea Grupului Școlar Zimmenthausen
Descriere: Proiectul  va  consta  în  reabilitarea  și  modernizarea  Grupului  Școlar
Zimmenthausen,  incluzând  dotari  necesare  pentru  echiparea  sălilor  de  curs  și  a
laboratoarelor și optimizarea sistemului de încălzire al școlii. 

3.4.5.   Proiect de introducere de noi domenii de pregătire profesională în cadrul grupului 
                            școlar 

Descriere: Pregatirea și lansarea unui nou domeniu de formare în cadrul liceului –
construcții / restaurare / tâmplărie, pentru a întâmpina nevoia de muncitori calificați
în  acest  domeniu  în  Borsec,  o  dată  cu  impulsionarea  lucrărilor  de  restaurare  ale
clădirile  deteritoriate  precum  și  pentru  a  menține  și  promova  stilul  arhitectural
tradițional.  Activitățile  includ  amenajarea  și  dotarea  unui  nou  atelier  școlar,
elaborarea și certificarea programei, identificarea de instructori calificați și angajarea
agenților economici locali în parteneriat pentru plasarea (ca stagiu sau loc de muncă)
pentru persoanele formate astfel. 

3.4.6.   Proiect de formare pentru personal din domeniul turistic
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Descriere:  Proiectul ar consta in activități de formare pe tot parcursul vieții pentru
lucrători în turism, folosind premisele existente în cadrul noului atelier al Grupului
școlar Zimmenthausen, pentru creșterea standardelor de calificare și  de calitate a
serviciilor oferite în cadrul unităților turistice din stațiune. Activitățile de formare pot
include  schimburi  de  experiență  cu  personal  calificat/unități  turistice  din  alte
zone/țări, certificare CNFPA și ateliere demonstrative tematice cu experți calificați în
domeniu  (ex.  gastronomie,  enologie,  ghiduri  de  nutritie/reguli  culinare  pentru
categorii de bolnavi relevanți pentru o stațiune balneoclimaterică etc). 

 
3.4.7.  Proiect de creștere a competitivității întreprinzătorilor în turism

Descriere:  Proiectul  ar  consta  în  activități  de  formare  și  schimburi  de  experiență
pentru întreprinzători și personal managerial din firmele ce oferă produse și servicii
turistice.  Acestea  ar  putea  include  formare  pe  teme  ce  țin  de  instrumente  și
oportunități  de  finanțare,  rentabilizarea  afacerilor,  sisteme  de  certificare  și
management  al  calității,  marketing   ș.a.,  sesiuni  de  interacțiune  și  schimb  de
experiență  cu  grupuri  similare  din  alte  țări/zone,  promovarea  unor  standarde  de
calitate și etică asumate în mod colectiv la nivel local.    

               3.4.8.  Proiect de creștere a capacității furnizorilor de formare în domeniul  
               serviciilor  pentru turism din Borsec și regiune

Descriere:  Proiectul  ar consta în activități  de formare de formatori,  îmbunătățirea
serviciilor  și  a  infrastructurii  existente  de  formare  în  Borsec  (inclusiv  din  cadrul
Grupului Școlar Zimmenthausen), vizite de studiu privind modalitatea de certificare și
formare în turism în alte zone turistice/stațiuni din străinătate. Proiectul ar avea ca
obiectiv adiacent proziționarea orașului Borsec drept centru regional ca furnizor de
formare în servicii turistice.   

 

3.5. Program de locuire

3.5.1. Reabilitarea fondului de locuit tradițional 
Descriere: Proiectul  de  reabilitare  a  fondului  de  locuit  tradițional  este  un proiect
integrat ce cuprinde atât elemente de punere în siguranță a clădirilor de locuit, cât și
elaborare catalog de adaptare a clădirii și a gospodăriei la o calitate actuală a locuirii,
sau  pentru  includerea  funcțiunii  de  cazare  în  vederea  dezvoltării  capacitaţii  de
primire de turişti pe perioada estivală.

3.5.2.    Proiect eficientizare energetică a 201 apartamente in centrul civic Borsec 
Descriere:  Proiectul propune o serie de masuri precum: izolarea termică a pereţilor
exteriori,înlocuirea  ferestrelor  şi  uşilor  exterioare  existente,termo-hidroizolarea
acoperisurilor.  izolarea  termică  a  planşeului  peste  subsol  si  lucrări  de  refacere  a
finisajelor anvelopei

3.5.3.   Trecerea în subteran a tuturor reţelelor de medie tensiune şi a reţelelor de joasă    
              tensiune pe străzile frecvent circulate; construire puncte de transformare 
              Descriere: Toate reţelele de medie tensiune se vor trece în subteran  (L= cca 3 km )  
              se  vor realizara 2 posturi de transformare 
3.5.4.   Proiect integrat zona Poiana Mare – zona de dezvoltare viitoare 
              Descriere:  Proiectul propune: Reabilitare retea alimentare cu apă şi canalizare,      
              iluminat  public stradal utilizând surse regenerabile si reabilitare carosabil şi trotuare
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3.5.5.   Reabilitarea spațiilor publice dintre blocurile de locuințe 
             Descriere: Proiectul prevede în manieră integrată amenajarea spațiilor adiacente
             blocurilor de locuințe, pentru a permite accesul în siguranță, colectarea deșeurilor,
             amplasarea de spații verzi, mobilier urban, jocuri pentru copii, etc. 

3.5.6.   Reabilitarea parcurilor  componente ale zonei  istorice-intre str.  Carpati  si  Bdul 7
Izvoare(avand la baza planurile originare initiale) –cu restaurarea componentelor

               artistice/monumente de for public-statui, fantani,etc
                Descriere: Proiect de amenajare peisagera a ansamblului de parcuri, cu utilizarea

tipologiei de flora si plantatii inalte specifice parcurilor realizate sf.sec.XIX-inc.sec.XX
si materiale adecvate pentru amenajare alei,  restaurare si  amplasare de elemente
decorative /monumente de for public.

3.6. Program de asistenţa sociala 

3.6.1. Construirea unui bloc de locuinte colective cu cca. 64 de apartamente. 
Descriere: Se propune construirea unui pachet de 64 de apartamente sociale, intr-o
cladire multietajata colectiva, care ar permite refunctionalizarea tuturor vilelor din
statiunea turistica aflate in proprietatea primariei. Aceste vile sunt improprii locuirii,
necesitand interventii  de urgenta pentru refacerea lor.  Toate vilele urmeaza sa fie
refacute  si  refunctionalizate  pentru  reintroducerea  in  circuitul  turistic,  devenind
capital al primariei in viitoarea companie de turism. Pe de alta parte proiectul ar avea
si un efect secundar prin dezvoltarea de locuinte sociale pentru localnici si retentia in
oras a fortei de munca (ex. angajati in turism, etc), in contracararea cresterii artificiale
a preturilor (terenuri si proprietati) ce ar putea deveni prohibitive pentru specialistii
necesari in procesul de dezvoltare. 

PS 4. Creșterea atractivității oraşului prin punerea în valoare a patrimoniului 
cultural și natural 

4.1. Program de reabilitare a fondului construit cu valoare de patrimoniu

4.1.1. Realizarea  PUZ  CP-  Zona  Centrala  a  statiunii  Borsec(cu  marcarea  cladirilor  de
valoare mare pentru localitate, cladiri care indiferent de faptul ca nu au statut de
monument istoric nu vor putea fi supuse nici unui fel de interventii in afara celor de
refacere si consolidare)
Descriere : Necesitatea fundamentarii interventiilor de pastrare si punere in valoare a
fondului construit valoros cat si pastrarea caracterului urban existent al statiunii in
conditiile unei dezvoltari functionale contemporane necesare, implica realizarea unui
plan urbanistic cu RLU aferent avand un grad de detaliere maxima tat la nivel  de
cladiri cat si la nivel de spatii libere si plantate. Proiectul cuprinde detalierea zonelor
delimitate prin PUG, pentru includerea unor reglementări si recomandari (incluzand
si  cele  de  tipologii  posibile  de  construire  –  regulament)  specifice  în  vederea
reabilitării  contextului  urban  protejat  (liber  și  construit)  la  nivelul  cerut  de
dezvoltarea Borsecului ca statiune turistică.

4.1.2. Inventarierea şi clasarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu
Descriere: Proiectul vizează completarea demersului de inventariere inițiat prin PUG
de clasare și refuncționalizare a unor obiective valoroase ca exemple tipologice de
patrimoniu local.
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4.1.3. Proiecte de punerea în siguranță, reabilitare și  restaurare a clădirilor cu valoare de 
               patrimoniu 

Descriere:  In urma procesului de clasare (pe adrese), vor fi  incluse în proiecte de
restaurare clădirile aflate cu precădere pe traseele culturale de vizitare a orașului.

4.1.4. Studiu de fezabilitate si Proiecte de punerea în siguranță, reabilitare și  restaurare 
               a vilelor/cladirilor istorice aflate in proprietatea Primariei 
               Borsec:
               Vila Belvedere;
               Vila Santusz;
               Vila Veres;
               Locuinte Bdul 7 Izvoare nr.33,
               str. Petofi Sandor nr.8, 
               str.Aleea Rotunda nr.18
               Vila str. Uzinei nr.5.
               Vila nr.26 , str.Faget nr.5;
               Vila nr.70, str. Tudor Vladimirescu nr.12; 
               Hotel „Melik”-Policlinica-prin parteneriat public-privat cu proprietarii cladirii,   
               Primaria fiind proprietara terenului 

Descriere:  Pentru  toate  cladirile  aflate  in  proprietatea  Primariei,  se  vor  realiza
proiecte  de  relevare  si  expertizare  a  cladirilor¸pentru  a  putea  fi  incluse  intr-un
program  de  punere  in  siguranta,  consolidare,restaurare  si  refacere  a
fatadelor(programe derulate de catre MDRT din fonduri proprii). Se pot considera 2
proiecte integrate de diagnosticare si punere in valoare a mai multor cladiri,in care sa
fie  incluse  in  afara  cladirilor  aflate  in  proprietatea  Primariei   si  cladiri  aflate  in
proprietate  privata,  pentru  a  exista  baza  tehnica  de  incepere  a  unui  program de
restaurare de ansamblu in cadrul statiunii:

               4.1.5. Reconstruirea Baii Osaros (SF existent-anexa HCL 14/2011)
Descriere: Finalizarea lucrarilor de proiectare si executie pentru reconstruirea cladirii
baii,  amenajarea  spatiului  public  adiacent  obiectivului  in  vederea  realizarii  unui
proiect  cultural integrat de vizitare a spatiilor specifice utilizarii apelor minerale in
Borsec- izvoare si bai.

               4.1.6.     Reabilitare Vila nr.3, str.Uzinei şi redat în circuitul turistic
 Reabilitare Vila nr.7, str.Uzinei şi redat în circuitul turistic
 Reabilitare Vila nr.32, str.Petofi şi redat în circuitul turistic
 Reabilitare Vila nr.34, str.Petofi şi redat în circuitul turistic
 Reabilitare Vila nr.36, str.Petofi şi redat în circuitul turistic
Descriere:  In  vederea  pastrarii  caracterului  specific  al  statiunii  (Borsecul  de  sus),
cladirile ce au constituit fondul construit aferent functiunii de cazare la inc.sec. XX vor
fi expertizate,fiind ulterior supuse unor proiecte de restaurare si refunctionalizare la
standarde contemporane , pastrand toate elementele de arhitectura distinctive ale
arhitecturii balneare europene din sec. XIX-XX.

4.1.7.  Sistem de semnalizare/signaletica cu marcarea unor trasee culturale/de patrimoniu 
             prin panouri explicative: traseu al cladirilor balneare mai importante si istoricul 
             acestora proiect si executie panouri; traseu al izvoarelor (incluzand marcarea 
             izvoarele  disparute); proiect si realizare/executie panouri, zone belvedere
             Descriere: In vederea marcarii unor trasee de vizitare/promenada ce  cuprind 
             elementele definitorii ale unei statiuni balneare(cladiri, izvoare,zone de odihna) se va 
             realiza o tipologie de panouri explicative de marcare a cladirilor sau a spatiilor 
             publice si private cu istoria lor, din materiale moderne de calitate.  Zonele de 
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             belvedere se vor incadra in  acelasi context de realizare formala si tip de materiale ca 
             si sistemele de semnalizare a traseelor culturale.

                4.1.8.  Proiect de iluminat arhitectural al podului de piatra- emblema a statiunii Borsec
 Descriere:  Marcarea  intrarii  in  statiunea  Borsec  printr-un  iluminat  arhitectural
adecvat  al podului de piatra si amplasarea numelui /brandului Borsec in proximitatea
acestuia  (pentru evitarea unor amplasamente sau materiale improprii).

                4.1.9. Tabara internationala  de creatie  a studentilor arhitecti are ca si obiectiv realizarea in 
perioada practicii studentesti de vara a unui set de proiecte care sa refaca imaginea
urbana  din  zona  Aleii  celor  7  Izvoare.Cu  aceeasi  ocazie  vor  avea  loc  sesiuni  de
comunicari  pe teme legate de istoricul  orasului  stilurile  de arhitectura si  planurile
integrate  de  dezvoltare.  Proiectul  se  realizeaza  in  parteneriat:  Primaria  Borsec,
Facultatea de Constructii si Arhitectura Oradea si cea similara din Debrecen Ungaria

4.2. Program de evenimente culturale

4.2.1. Agenda evenimentelor culturale
Descriere:  Proiectul  are  ca  scop  promovarea  orașului  ca  destinație  pentru
evenimente culturale și în acest scop organizează agenda acestor manifestări, pe care
o va distribui în diverse reprezentări grafice (pliante, afișe, site Internet) și pe diferite
canale de informare.  

       4.2.2. Realizarea unui program /stagiuni de concerte in sezonul de vara
                      Descriere:  Pentru marirea atractivitatii spatiilor de promenada,in aceste spatii vor fi 
                     stabilite amplasamente pentru desfasurarea stagiunii estivale, redactandu-se 
                      programe  ale intregii stagiuni.

4.2.3. Tabere de creaţie pentru artisti plastici Realizarea unor tabere de creatie pentru 
               artisti  plastici(cu pastrarea unei expozitii permanenete a operelor de arta create)

 Descriere: Cadrul natural/peisajul staiunii ofera oportunitatea unor amplasamente 
pentru oere de arta contemporana-taberele de creatie aducand o alta latura culturala
in viata statiunii.

4.2.4. Relansarea evenimentelor speciale si festivalurilor traditionale (  baluri de sezon, 
               serile dansante, etc.)

Descriere :  In context local, festivalurile readuc traditiile si obiceiurile locale in viata

comunitatii, crescand interesul turistilor pentru vizitarea statiunii. 

4.3. Program de protecția mediului

4.3.1. Reabilitatea termica si punerea in functiune a unei sere la Borsec 
Descriere: Proiectul prevede reabilitarea serei (ex. cu sistem de acoperire gonflabila) 
care sa fie folosita pentru productia de material verde pt spatiile verzi din Borsec, 
utilizand preponderent material saditor din arealul natural al orasului. 

4.3.2. Planul de management al sitului Natura 2000 Toplita - Scaunul Rotund Borsec 
               Identificare plantelor și a zonelor protejate (cartarea, publicații, informații etc)
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Descriere:  Proiectul  prevede  realizarea  de  masuri  pentru  managementul  sitului
Natura 2000 care sa duca la mentinerea starii favorabile de conservare a habitatului
protejat de izvoare petrifiante cu formare de travertin (Scaunul Rotund) si a speciilor
protejate de urs, lup si ras, si la utilizarea durabila a resurselor din sit ca baza pentru
dezvoltarea comunitatilor locale Toplita, Borsec, Sarmas, Galautas. Proiectul include
elaborarea Planului de management si a Strategiei de vizitare a sitului, si realizarea
unei campanii de informare si constientizare in zona sitului.   

 4.3.3.    Panouri informative despre biodiversitate 
Descriere: Este prevazuta realizarea de panouri informative privind speciile si 
habitatele protejate din zona orasului Borsec, panouri ce urmeaza a fi amplasate atat 
in oras cat si in lungul traseelor de drumetie din imprejurimile orasului Borsec. 

 4.3.4.   Finalizarea traseelor de drumetie / plimbare  (14 trasee deja facute )
Descriere: Sunt  prevazute  amenajari  suplimentare  ale  cărărilor  existente  in  zona
Scaunul Rotund, dar si  in zona inconjuratoare a orasului Borsec, pentru inlesnirea
accesului vizitatorilor la obiectivele turistice din zona; este prevazuta si realizarea de
harti si materiale de orientare si informare a turistilor privind traseele de drumetie si
traseele cicloturistice.

4.3.5.    Speologie 
Descriere: Proiectul  se  refera  la  realizarea de  activitati  de  prospectare,  cartare  şi
punere în circuitul turistic a Peşterii de stalagtite, si amenajarea pentru vizitatori a
Peşterii  Urşilor și  a Peşterii  de Gheaţă. De asemenea este prevazuta realizarea de
activitati de prospectiuni, cartografiere, amenajare si introducere in circuitul turistic a
celor 4 pesteri noi, descoperite in zona Scaunul Rotund. 

                4.3.6.    Realizarea unui parc cinegetic natural care include puncte de observare a faunei

                              salbatice

Descriere: Bogatia faunei din zona Borsec permite cu costuri minime realizarea unor
obsevatoare cinegetice (in special carnivore mari protejate – urs, lup, ras dar si cerb,
caprior)  destinate  atat  turistilor  cat  si  cercetatorilor  in  domeniu.  Proiectul  poate
sustine  in  acelasi  timp  si  dezvoltarea  unor  ateliere  mestesugaresti  pentru
confectionarea  observatoarelor  si  a unor  adaposturi  si  zone  de  mancare  pentru
animale. Locația propusă este situață la dreapta traseului spre Groapa Rotundă, acolo
unde  există  deja  o  hrănitoare  a  urșilor  susținută  de  asociația  de  vanatori.
Observatorul si hranitoarea pot fi multiplicate pe traseele de observare stabilite.

PS 5. Creșterea capacității operaționale în management public și turistic

5.1. Program de întărire a capacitaţii administrației publice locale 

5.1.1. Cresterea capacitatii primariei pentru administrarea infrastructurii turistice 
Descrere: Plan de afaceri pentru Balneoclimaterica, socitatea pe actiuni infiintata de
primarie(care a preluat administrarea paritiei, a spa-ului, a baii Osaros si va prelua si
vilele primariei incluse in sistem touristic). Selectarea prin procedurile legale a  unui
investitor  pentru  pachetul  minoritar  de  actiuni  in  Balneoclimateria  si  obtinerea
infuziei de capital necesare si ă cresterii know howului in domeniul managementului
turistic.
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5.1.2.     Proiect de adoptare a unui sistem electronic integrat pentru colectarea taxelor și   
               impozitelor 

Descriere: Proiectul ar consta în includerea în Sistemul Național Electronic de Plata
Online  cu  Cardul  Bancar  (www.  ghișeul.ro)  pentru  a  spori  accesul  cetățenilor  la
serviciile de colectare a obligațiilor fiscale,  a crește rata de colectare a veniturilor
bugetare și a scade costurile aferente acestui serviciu. 

5.1.3. Proiect de adoptaere  a unui sistem informatizat de gestionare a domeniului public 
               si  privat al primăriei

Descriere:  Proiectul este cu atât mai important cu cât primăria deține în domeniul
public și privat, precum și prin intermediul societăților deținute de aceasta, o serie de
clădiri  și  terenuri  ce  necesită  o  gestiune  atentă  și  o  optimizare  a  veniturilor  și
cheltuielilor aferente. Un asemenea sistem ar facilita gestiunea la zi  a domeniului
public  și  privat  și  ar  putea  constitui  un  instrument  profesionist  de  informare  și
interfață cu potențiali agenți economici interesați de investiții în parteneriat public –
privat. 

5.1.4. Formare profesională continuă pentru personalul primăriei
Descriere:  Proiectul  constă în adaptarea calificărilor și  competențelor personalului
primăriei  la  noile  domenii  de  dezvoltare  și  implicit  de  expertiză  planificare  de
autoritatea locală, precum și a cadruliu legislativ aferent. Formarea profesională ar
putea consta în participarea personalului primăriei la sesiuni de instruire/schimburi
de  experiență/vizite  de  studiu  în  teme  precum:  bune  practici/reglementări  de
urmanism pentru prezervarea și valorificarea patrimoniului, gestiunea și valorificarea
activelor  corporale  ale  primăriei  (construcții,  terenuri  etc),  acesarea  finanțărilor
europene și gestiunea proiectelor aferente, marketing local și atragerea de investitori,
ș.a.

5.1.5.    Infiintarea Unitati de management pentru implementarea proiectelor 
Descriere:  Suplimentarea  organigramei,  scoaterea  la  concurs  ă noilor  posturi,
formarea  suplimentara  a  personalului  nou  angajat  si  a celui  existent,  dotare  cu
echipamente etc

5.1.6.    Cresterea transparentei organizationale 
Descriere: Imbunatatirea  paginii  de  prezentare  a  primariei,  suplimentarea
informatiilor de interes general si ă celor privind oportunitati de investitii

5.1.7. Proiect de modernizare a echipamentelor și tehnicii de calcul a primăriei
               Descriere: Proiectul ar consta în actualizarea echipamentelor și tehnicii de calcul

(programe  de  gestiune,  instrumente  de  comunicare,  managementul
documentelor/arhivelor, gestionarea cererilor/autorizațiilor ect) precum și instruirea
aferentă  utilizării  acestora.  Astfel  de  instrumente  ar  putea  crește  calitatea  și
promptitudinea  serviciilor  primăriei,  eficientizarea  resurselor  și  creșterea
performanței la locul de muncă. 

PS 6. . Realizarea unei cooperări cu orașele stațiuni din zonă 

6.1. Program de parteneriat si cooperare cu orasele statiuni din zona

6.1.1. Acord de cooperare cu orasele statiuni din zona

71

U
A

T
 O

R
A

S
U

L B
O

R
S

E
C



Descriere: Initierea unor discutii cu orasele statiuni din zon. Identificarea partenerilor
potentiali. Comitet de initiativa format din primarii localitatilor , grupuri de consilieri
locali  reprezentativi,  care  sa  stabileasca  si  sa  supuna  aprobarii  Consiliilor  locale
domeniile de interes ale cooperarii.  Aprobarea in Consiliile locale a domeniilor de
interes. Semnarea acordului de cooperare. 

6.1.2. Intocmirea si aprobarea Statutului Asociatiei de coopere a oraselor statiuni din 
               zona

Descriere: Realizarea  Statutului  Asociatiei  de  Cooperare  a  Oraselor  statiuni
acceptarea numelui asociatiei, discutarea si aprobarea in Consiliile locale 

6.1.3. Infiintarea Asociatiei de cooperare  a oraselor statiuni din zona
Descriere: Realizarea formalitatilor legale de infiintare, alegerea imputernicitilor in
baza  statutului,  depunerea  documenmtelor  legale  si  inceperea  activitatii  dupa
legalizare. 
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C.4. Coordonarea listei proiectelor cu obiectivele și cu programele de dezvoltare integrate

Obiectiv specific Politici sectoriale Program Lista proiectelor  propuse spre finanțare
1.1. Conectarea orașului la 
rețeaua de transport, de 
comunicare și la rute 
turistice

PS 1. Creșterea accesibilității oraşului 
în context regional şi internaţional

1.1. Program de creştere a accesibilităţii şi 
mobilităţii pentru dezvoltarea socio-economică

1.1.1.Reabilitarea  DN 15 Tg Mures – Reghin acces spre aeroport 
international
1.1.2. Reabilitare DN 15 Borsec – Calugareni – Poiana Largului – Bicaz-  
Piatra Neamt
1.1.3. Reabilitare DN 15 B Poiana Largului – Targu Neamt
1.1.4. Finalizare construire  DJ 128 – Borsec – Jolotca  12 km inclusiv 
lucrări de artă
1.1.5. Reabilitarea a două drumuri forestiere 

1.2. Program Transport integrat 1.2.1. Realizarea Studiului de Fezabilitate în vederea înființării 
transportului public local
1.2.2. Realizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea conexiunii de 
cale ferata cu  ecartament ingust, avand scop exclusiv turistic,  pe un 
segment din traseul inițial  Borsec-Bilbor-Toplița

1.3. Program de dezvoltarea infrastructurii IT 1.3.1.    Realizarea rețelei Internet 

1.2. Reducerea disparităților 
teritoriale privind accesul la 
utilități și servicii de calitate

PS 2. Dezvoltarea oraşului productiv 
bazat pe produse şi servicii turistice

2.1. Program de sustinere si stimulare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

2.1.1.Proiect de susținere pentru mici întreprinzători 
2.1.2.Proiect de angajare a mediului de afaceri local în dezvoltarea 
orașului 
2.1.3. Proiect de susținere a noi domenii de producție economică 
2.1.4. Dezvoltarea în ”cluster” economic a activităților turistice și agro-
alimentare adiacente
2.1.5. Reamenajarea  parterelor clădirilor aflate de-a lungul b-dlui 
7 Izvoare cu funcțiuni comerciale en-detail și consum (cafetarie, 
artizanat, etc)
2.1.6. Amenajare stână pentru turism rural 
2.1.7. Fabrica de producere peleti pentru combistibil

2.2. Program de dezvoltare a produselor turistice 
și a serviciilor conexe 

2.2.1. Centru de închiriere mijloace de transport pentru trasee turistice
2.2.2. Extinderea partiei de ski, instalații de cablu, tunuri de zăpadă.
2.2.3.  Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarna in 
imediata vecinatate a partiei de schi. 
2.2.4. Finalizarea lucrarilor la Clinica balneara 
2.2.5. Realizarea unui centru de tratament – Casa de sanatate Borsec
2.2.6.Prospectiuni pentru identificarea unor surse de ape termale in 
zona fostei mine                                                             
2.2.7. Extinderea bazei sportive existente
2.2.8. Reabilitarea terenului de sport „Kerek” 
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2.2.9.Construirea unei teren de minigolf în Poiana Zânelor
2.2.10. Reconstruirea  popicăriei / realizarea unui bowling
2.2.11. Construirea unui centru de echitatie
2.2.12. Centru de tratament alternativ, terapii și alimentație naturistă

2.3. Program de dezvoltare a produselor de 
turism cultural-ştiintific

2.3.1. Reconversie funcționala vechea carieră de travertin
2.3.2. Extinderea si promovarea muzeului
2.3.3. Centru polivalent pentru evenimente culturale 
2.3.4. Realizarea unui parc de aventură

2.1. Promovarea unei 
infrastructuri urbane 
specifice, bazată pe 
tehnologie și cultură ECO, 
valorificând potențialul 
geografic a grupei centrale a 
Carpaților Orientali  

PS 3. Dezvoltarea oraşului productiv 
bazat pe produse şi servicii turistice 
directe și conexe

3.1. Program de energie regenerabilă 3.1.1.Elaborarea studiului privind evaluarea potențialului energetic al 
oraşului Borsec
3.1.2. Valorificarea resurselor regenerabile și identificarea 
amplasamentelor necesare  conform PUG
3.1.3. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public utilizând 
surse regenerabile
3.1.4. Transport public verde pentru locuitori/vizitatori 

3.2. Program de management al deseurilor 3.2.1. Sistem integrat de management al deşeurilor în Borsec (parte a
sistemului integrat de management al deşeurilor în judeţ ADI Harghita 
Covasna)

3.3. Program de amenajare și reabilitare a 
domeniului public

3.3.1. Lucrari de reamenajare si modernizare a punctelor de acces la 
izvoarele de apa 
3.3.2.Amenajarea pieței centrale
3.3.2. Reabilitarea a 6,7 km străzi aflate în stare avansată de degradare
3.3.3. Realizarea de trotuare - lungime 3 km în localitatea Borsec
3.3.4. Amenajarea unui traseu de biciclete în coordonare cu PUG
3.3.5. Amenajare parcări ecologice pentru turisti în coordonare cu 
prevederi PUG
3.3.6.   Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme  de 
supraveghere etc.)

3.4. Program de asigurare a serviciilor de sănătate
și de educație

3.4.1. Proiect de susținere a reabilitării și dotării corespunzătoarea a 
centrului de ambulanță
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3 .4.2. Proiect de susținere a serviciilor medicale de permanență

3.4.3. Proiect de susținere a unui club al pensionarilor în cadrul casei de 
cultură

3.4.4. Proiect de reabilitatea si modernizarea Grupului Școlar 
Zimmenthausen

3.4.5. Proiect de introducere de noi domenii de pregătire profesională în
cadrul Grupului Școlar Zimmenthausen

3.4.6. Proiect de formare pentru personal din domeniul turistic

3.4.7. Proiect de creștere a competitivității întreprinzătorilor în turism

3.4.8. Proiect de creștere a capacității furnizorilor de formare în 
domeniul serviciilor pentru  turism din Borsec și regiune

3.5. Program de locuire 3.5.1.Reabilitarea fondului de locuit tradițional
3.5.2.Proiect eficientizare energetică a 201 apartamente in centrul civic
Borsec 
3.5.3.  Trecerea în subteran a tuturor reţelelor de medie tensiune şi  a
reţelelor  de  joasă  tensiune  pe  străzile  frecvent  circulate;  construire
puncte de transformare 

3.5.4.  Proiect integrat zona Poiana Mare – zona de dezvoltare viitoare 

3.5.5.   Reabilitarea spațiilor publice dintre blocurile de locuințe 
3.5.6.    Reabilitarea parcurilor componente ale zonei istorice-intre str.
Carpati si Bdul celor 7 Izvoare(avand la baza planurile originare initiale) –
cu restaurarea componentelor artistice/monumente de for public-statui,
fantani,etc

3.6. Program de asistenţa sociala 3.6.1. Construirea unui bloc de locuinte colective cu cca. 64 de 
apartamente. 
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2.2. Creșterea contribuției 
Borsecului la cunoașterea 
istoriei și patrimoniului 
specific zonei 

PS 4. Creșterea atractivității oraşului 
prin punerea în valoare a 
patrimoniului cultural și natural 

4.1. Program de reabilitare a fondului construit cu
valoare de patrimoniu

4.1.1. Realizarea PUZ CP- Zona Centrala a statiunii Borsec
4.1.2. Inventarierea şi clasarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu
4.1.3. Proiecte de punerea în siguranță, reabilitare și  restaurare a 
clădirilor cu valoare de patrimoniu 
4.1.4. Studiu de fezabilitate si Proiecte de punerea în siguranță, 
reabilitare și  restaurare a vilelor/cladirilor istorice aflate in proprietatea 
Primariei 
4.1.5. Reconstruirea Baii Osaros (SF existent-anexa HCL 14/2011)
4.1.6.Reabilitare 5 vile si redare in circuitul turistic
4.1.7. Sistem de semnalizare/signaletica cu marcarea unor trasee 
culturale/de patrimoniu
4.1.8. Proiect de iluminat arhitectural al podului de piatra- emblema a 
statiunii Borsec

4.2. Program de evenimente culturale 4.2.1. Agenda evenimentelor culturale

4.2.2. Realizarea unui program /stagiuni de concerte in sezonul de vara

4.2.3.Tabere de creaţie pentru artisti plastici

4.2.4. Relansarea evenimentelor speciale si festivalurilor traditionale

4.3. Program de protecția mediului 4.3.1. Reabilitatea termica si punerea in functiune a unei sere la Borsec 

4.3.2. Planul de management al sitului Natura 2000 Toplita - Scaunul 
Rotund Borsec

4.3.3. Panouri informative despre biodiversitate 

4.3.4. Finalizarea traseelor de drumetie / plimbare  

4.3.5. Speologie 

4.3.6. Realizarea unui parc cinegetic natural
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3.1. Imbunătățirea 
managementului orașului 

PS 5. Creșterea capacității 
operaționale în management public 
și turistic 

5.1. Program de întărire a capacitaţii 
administrației publice locale

5.1.1. Cresterea capacitatii primariei pentru administrarea infrastructurii 
turistice
5.1.2. Proiect de adoptare a unui sistem electronic integrat pentru 
colectarea taxelor și  impozitelor 
5.1.3. Proiect de adoptaere  a unui sistem informatizat de gestionare a 
domeniului public  si  privat al primăriei
5.1.4. Formare profesională continuă pentru personalul primăriei

5.1.5. Infiintarea Unitati de management pentru implementarea 
proiectelor
5.1.6. Cresterea transparentei organizationale 

5.1.7. Proiect de modernizare a echipamentelor și tehnicii de calcul a 
primăriei

  3.2. Dezvoltarea unui 
parteneriat de cooperare 
teritorială

PS 6. Realizarea unei cooperări cu 
orașele stațiuni din zonă

6.1. Program de parteneriat si cooperare cu 
orasele statiuni din zona

6.1.1. Acord de cooperare cu orasele statiuni din zona
6.1.2. Statutul Asociatiei de coopere a oraselor statiuni din zona
6.1.3. Infiintarea Asociatiei de cooperare  a oraselor statiuni din zona
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C.5. Lista proiectelor organizate pe programe, solicitant, perioada şi finanțare

Cod proiect Denumire proiect 

Prioritatea 

Solicitant Perioada de implementare Surse de finanțare Evaluare proiect

Mii EuroAnul
începerii

Anul
finalizării

1 2 3 4 5 6 7

Program 1.1     Program de creştere a accesibilităţii şi mobilităţii pentru dezvoltarea socio-economică

1.1.1. Reabilitarea  DN 15 Tg Mures – Reghin– acces  aeroport 
international    

ANDR 
CJ Mures

2013 2016 Buget naţional Cca 1.000.000 Euro/km

1.1.2. Reabilitare DN 15 Borsec – Calugareni – Poiana Largului – 
Bicaz -  Piatra Neamţ

Parteneriat CJ 
Harghita; CL Borsec; 
CJ Neamţ

2013 2017 Buget judeţean şi
naţional

Cca 1.000.000 Euro/km

1.1.3. Reabilitare DN 15 B Poiana Largului – Targu Neamt Parteneriat Consilii 
judeţene

2013 2017 Buget judeţean şi
naţional

Cca 1.000.000 Euro/km

1.1.4. Finalizare construire  DJ 128 – Borsec – Jolotca  12 km 
inclusiv lucrări de artă

CJ Harghita; 
parteneriat CL Borsec 
şi CL Jolotca

2013 2015 Buget local 450.000 Euro/km

1.1.5. Reabilitarea drumuri forestiere: Campu  Mare – Groapa 
Rotundă cu lungime de 3,049 km şi Nadaşa - Făget cu 
lungime de 3,545 km

CL Borsec

Ministerul Mediului

2013 2015 Buget local;  Buget
naţional

100.000 Euro/km

Total

1.2. Program de transport integrat

1.2.1. Realizarea Studiului de Fezabilitate în vederea înființării 
transportului public local

CL Borsec 2013 2014 Buget 
local/judeţean/naţional

50.000 Euro

1.2.2. Realizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea CL Borsec 2013 2014 Buget 100.000 Euro
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conexiunii de cale ferata cu  ecartament ingust, avand scop 
exclusiv turistic,  pe un segment din traseul inițial  Borsec-
Bilbor-Toplița

CJ Harghita
Ministerul Dezvoltarii

local/judeţean/naţional

Total

1.3. Program de dezvoltarea infrastructurii IT

1.3.1. Realizarea rețelei Internet CL Borsec 2013 2015 Fonduri UE 300000 lei

Total

2.1. Program de sustinere stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii

2.1.1 Proiect de susținere pentru mici întreprinzători CL Borsec Periodic OTIMMC/AIPPI
MM
Buget local
Fonduri 
europene 
(POSDRU, 
POSCCE)

10,000 EUR / an

2.1.2 Proiect de angajare a mediului de afaceri local în dezvoltarea 
orașului 

CL Borsec
Mediul de afaceri 
local

Periodic Buget local 1,000 EUR / an

2.1.3 Proiect de susținere a noi domenii de producție economică CL Borsec
Mediul de afaceri 
local

2012-2014 Buget local 
(contribuții în 
natură), fonduri 
europene 
pentru 
infrastructură 
productivă

Cf studii de fezabilitate
Până la 2 mil. EUR

2.1.4 Dezvoltarea în ”cluster” economic a activităților turistice și 
agro-alimentare adiacente

CL Borsec
Asociații ale 
producătorilor
Grupul de Acțiune 
Locală

2012 2015 Fonduri europene 
(inclusiv fonduri PNDR)

50,000 EUR

2.1.5. Reamenajarea parterelor clădirilor aflate de-a lungul bdlui 7 
Izvoare cu funcțiuni comerciale en-detail și consum (cafetarie,
artizanat, etc)

CL Borsec
CJ Harghita
Minister

2014 2016 Fonduri europene 
(inclusiv fonduri PNDR)

2.1.6. Amenajare stână pentru turism rural CL Borsec
Asociații ale 

2013 2014 Fonduri europene 
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producătorilor
Grupul de Acțiune 
Locală

2.1.7. Fabrica de producere peleti pentru combistibil Parteneriat public - 
privat

2013 2015 Fonduri private

Total

2.2. Program de dezvoltare a produselor turistice și a serviciilor conexe 

2.2.1. Centru de închiriere mijloace de transport pentru trasee 
turistice

Parteneriat public 
privat

2013 2014 Fonduri private si 
publice

2.2.2. Extinderea partiei de ski, instalații de cablu, tunuri de zăpadă CL Borsec

Ministerul 
Dezvoltarii

2012 2014 Fonduri europene

2.2.3 Organizarea unui complex de practicare a sporturilor de iarna
in imediata vecinatate a partiei de schi. 

CL Borsec

Ministerul 
Dezvoltarii

2012 2016 Fonduri europene

2.2.4. Finalizarea lucrarilor la Clinica balneara CL Borsec

Ministerul 
Dezvoltarii

2012 2013 Fonduri publice

2.2.5. Realizarea unui centru de tratament – Casa de sanatate 
Borsec

2.2.6 Prospectiuni pentru identificarea unor surse de ape termale 
in zona fostei mine                                                             

2.2.7. . Extinderea bazei sportive existente

2.2.8. Reabilitarea terenului de sport „Kerek” 

2.2.9. Construirea unei teren de minigolf în Poiana Zânelor

2.2.10. Reconstruirea  popicăriei / realizarea unui bowling

2.2.11 Construirea unui centru de echitatie
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2.2.12. Centru de tratament alternativ, terapii și alimentație naturistă

Total

2.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-ştiintific

2.3.1 Reconversie funcționala vechea carieră de travertin

2.3.2. Extinderea si promovarea muzeului

2.3.3. Centru polivalent pentru evenimente culturale 

2.3.4. Realizarea unui parc de aventură

Total

3.1. Program de energie regenerabila  

3.1.1. Elaborarea studiului privind evaluarea potențialului energetic
al oraşului Borsec

Consiliul Local 
Borsec

2012 2013 Buget local si de stat 100.000 Euro

3.1.2. Valorificarea resurselor regenerabile și identificarea 
amplasamentelor necesare  conform PUG

Consiliul Local 
Borsec

2014 2017 Fonduri UE 80.000.000 lei

3.1.3. Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public 
utilizând surse regenerabile

Consiliul Local 
Borsec

2013 2015 Fonduri UE 1.000.000 lei

3.1.4. Transport public verde pentru locuitori/vizitatori Consiliul Local 
Borsec; Firme de 
transport 

2014 2017 Fonduri
UE/MDRT/surse private

Statie alimentare electrica-
cca 40.000 Euro

Microbuz ecologic – cca
65000 Euro

Total

Program 3.2. Program de management al deşeurilor  

3.2.1. Sistemul integrat de management al deşeurilor în judeţul 
Harghita

ADI SIMD Harghita 2013 2015 POS Mediu 30 milioane Euro total judeţ
Harghita
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Total

3.3. Program de amenajare și reabilitare a domeniului public

3.3.1. Lucrari de reamenajare si modernizare a punctelor de acces 
la izvoarele de apa 

Consiliul Local Borsec 2012 2014

3.3.2. Amenajarea pieței centrale Consiliul Local Borsec 2013 2015 Fonduri UE/MDRT 2.9 milioane Euro

3.3.3. Realizarea de trotuare - lungime 3 km în localitatea Borsec Consiliul Local Borsec 2013 2015 Fonduri UE/MDRT 160 lei/mp

3.3.4. Amenajarea unui traseu de biciclete în coordonare cu 
prevederile PUG

Consiliul Local Borsec 2013 2015 Fonduri UE/MDRT 500 lei/ml

3.3.5. Amenajare parcări ecologice pentru turisti în coordonare cu 
prevederi PUG

Consiliul Local Borsec 2013 2016 -Surse private 

-Buget local şi de stat

- Fonduri UE

- cca 20 Euro/mp

3.3.6.   Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru 
creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme  de 
supraveghere etc.)

Consiliul Local Borsec 2013 2015 Fonduri UE/MDRT 500.000 lei

Total

3.4. Program de asigurare a serviciilor de sănătate și de educație 

3.4.1 Proiect de susținere a reabilitării și dotării corespunzătoare a 
centrului de ambulanță 

DSP Hargita
CL Borsec

2012/continuu 2013 Buget local/județean/ 20,000 EUR 

3.4.2 Proiect de susținere a serviciilor medicale de permanență DSP Hargita
CL Borsec

2012 2013 Buget local/județean/ 
național

50,000 EUR

3.4.3. Proiect de susținere a unui club al pensionarilor în cadrul 
casei de cultură

2014 2016

3.4.4. Proiect de reabilitatea si modernizarea Grupului Școlar 
Zimmenthausen

CL Borsec 2013 2016 Bugetlocal/național
Fonduri europene din 
următoarea perioadă 
de programare

Cf studiu de fezabilitate
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3.4.5. Proiect de introducere de noi domenii de pregătire 
profesională în cadrul Grupului Școlar Zimmenthausen

CL Borsec 2012 2016 Bugetlocal/național
Fonduri europene din 
următoarea perioadă 
de programare

100,000 EUR

3.4.6. Proiect de formare pentru personal din domeniul turistic Asociația Turistică
CL Borsec

2012 2015 Fonduri europene / 
fonduri private

200,000 EUR

3.4.7. Proiect de creștere a competitivității întreprinzătorilor în 
turism

Asociația Turistică
CL Borsec

2014 2015 Fonduri europene / 
fonduri private

200,000 EUR

3.4.8. Proiect de creștere a capacității furnizorilor de formare în 
domeniul serviciilor turistice din Borsec și regiune

Asociația Turistică
CL Borsec

2014 2015 Fonduri europene / 
fonduri private

300,000 EUR

Total

3.5. Program de locuire

3.5.1 Reabilitarea fondului de locuit tradițional Consiliul Local Borsec
– proprietarii de 
cladiri

2013 2016 Fonduri private
-UE/MDRT

3.5.2.  Proiect eficientizare energetică a locuințelor colective  Consiliul Local Borsec 2013 2016 Fonduri UE/MDRT 100 Euro/mp construit 

3.5.3. Trecerea în subteran a tuturor reţelelor de medie tensiune şi
a  reţelelor  de  joasă  tensiune  pe străzile  frecvent  circulate;
construire puncte de transformare 

Consiliul Local Borsec 2013 2016 Parteneriat public
privat: ENEL, buget

local, alte surse private

250.000 lei/km

3.5.4.  Proiect  integrat  zona  Poiana  Mare  –  zona  de  dezvoltare
viitoare 

Consiliul Local Borsec 2015 2018 Fonduri UE

Buget local şi de stat

- retea distribuţie 
alimentare cu apă: cca 350 
Euro/ml

- reţea canalizare  300 
Euro/ml

- realizare carosabil: cca 
400.000 Euro/km

-reabilitare trotuare: 160 
lei/ml

3.5.5. Reabilitarea spațiilor publice dintre blocurile de locuințe Consiliul Local Borsec 2013 2015 Buget local şi de stat 700 Euro/mp construit
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3.5.6.   Reabilitarea parcurilor componente ale zonei istorice-intre str.
Carpati si Bdul celor 7 Izvoare(avand la baza planurile 
originare initiale) –cu restaurarea componentelor 
artistice/monumente de for public-statui, fantani etc

Total

3.6. Program de asistenţa sociala

3.6.1. Construirea unui bloc de locuinte colective cu cca. 64 de 
apartamente.

ONG

CL Borsec

2013 2015 Bugetlocal/

Fonduri europene

30,000 EUR

Total

4.1. Program de reabilitare a fondului construit cu valoare de patrimoniu

4.1.1. Realizarea PUZ CP- Zona Centrala a statiunii Borsec(cu 
marcarea cladirilor de valoare mare pentru localitate, cladiri 
care indiferent de faptul ca nu au statut de monument istoric 
nu vor putea fi supuse nici unui fel de interventii in afara celor
de refacere si consolidare)

4.1.2. Inventarierea şi clasarea obiectivelor cu valoare de 
patrimoniu

4.1.3. Proiecte de punerea în siguranță, reabilitare și  restaurare a 
clădirilor cu valoare de  patrimoniu

4.1.4. Studiu de fezabilitate si Proiecte de punerea în siguranță, 
reabilitare și  restaurare a vilelor/cladirilor istorice aflate in 
proprietatea Primariei

4.1.5. Reconstruirea Baii Osaros (SF existent-anexa HCL 14/2011)

4.1.6. Reabilitare Vilelor: nr.3, nr.7, str.Uzinei şi nr. 32, nr34, si nr.36, 
str. Petofi si redarea lor  în circuitul turistic
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4.1.7. Sistem de semnalizare/signaletica cu marcarea unor trasee 
culturale/de patrimoniu  prin panouri explicative: traseu al 
cladirilor balneare mai importante si istoricul acestora proiect
si executie panouri; traseu al izvoarelor (incluzand marcarea  
izvoarele  disparute); proiect si realizare/executie panouri, 
zone belvedere

4.1.8. Proiect de iluminat arhitectural al podului de piatra- emblema
a statiunii Borsec

4.1.9. Tabara de internationala creatie a studentilor arhitecti Consiliul local

Facultatea de 
Constructii si 
Arhitectura Oradea

Facultatea de 
Inginerie si 
Arhitectura 
Debrecen

14 – 22 iulie 
2012

Buget local, 
sponsorizari oameni de 
afaceri, bugete ale 
facultatilor

Total

4.2.  Program de evenimente culturale

4.2.1. Agenda evenimentelor culturale

4.2.2. Realizarea unui program /stagiuni de concerte in sezonul de 
vara

4.2.3. Tabere de creaţie pentru artisti plastici Realizarea unor tabere
de creatie pentru  artisti  plastici(cu pastrarea unei expozitii 
permanenete a operelor de arta create)

4.2.4. Relansarea evenimentelor speciale si festivalurilor 
traditionale (  baluri de sezon, serile dansante, etc.)

Total

4.3.. Program de  protecția  mediului
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4.3.1. Reabilitatea termica si punerea in functiune a unei sere la 
Borsec

4.3.2. Planul de management al sitului Natura 2000 Toplita - Scaunul
Rotund Borsec

4.3.3. Panouri informative despre biodiversitate

4.3.4. Finalizarea traseelor de drumetie / plimbare  (14 trasee deja 
facute )

4.3.5. Speologie

4.3.6. Realizarea unui parc cinegetic natural care include puncte de 
observare a faunei   salbatice

Total

5.1. Program de întărire a capacitaţii administrației publice locale

5.1.1. Cresterea capacitatii primariei pentru administrarea 
infrastructurii turistice

5.1.2. Proiect de adoptare a unui sistem electronic integrat pentru 
colectarea taxelor și impozitelor

Consiliul Local Borsec 2013 2013 Buget local şi de stat
Fonduri europene

5.1.3. Proiect de adoptare a unui sistem informatizat de gestionare 
a domeniului public si privat al primăriei

Consiliul Local Borsec 2013 2013 Buget local şi de stat
Fonduri europene

5.1.4. Formare profesională continuă pentru personalul primăriei Consiliul Local Borsec 2013 2013 Buget local şi de stat
Fonduri europene

5.1.5. Infiintarea Unitati de management pentru implementarea 
proiectelor

5.1.6. Cresterea transparentei organizationale

5.1.7. Proiect de modernizare a echipamentelor și tehnicii de calcul 
a primăriei

Consiliul Local Borsec 2013 2015 Buget local şi de stat
Fonduri europene

50,000 EUR

Total

6.1. Program de  parteneriat si cooperare cu orasele statiuni din zona
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6.1.1. Acord de cooperare cu orasele statiuni din zona Consiliile locale 
implicate

2012 2014

6.1.2. Intocmirea si aprobarea Statutului Asociatiei de coopere a 
oraselor statiuni din zona

Consiliile locale 
implicate

2012 2013

6.1.3. Infiintarea Asociatiei de cooperare  a oraselor statiuni din 
zona

Consiliile locale 
implicate

2013 2014

Total

Legenda: Prioritatea II (proiectul începe în următorii 3-5 ani)
Prioritatea I (proiectul începe în următorii 1-3 ani) Prioritatea III (proiectul începe în următorii 5-7 ani)

89

UAT ORASUL BORSEC



IUDP / Chapter II / Borsec

C.6. Graficul implementării proiectelor

20202019201820172016201520142013
Denumire proiectNr.

crt
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
sem

2
sem

1
Reabilitarea  DN 15 Tg Mures – Reghin1

Reabilitare DN 15 Borsec – Calugareni – 
Poiana Largului – Bicaz -  Piatra Neamţ

2

Reabilitare DN 15 B Poiana Largului – 
Targu Neamt

3

Finalizare construire  DJ 128 – Borsec – 
Jolotca  12 km inclusiv lucrări de artă 

4

Reabilitarea a două drumuri forestiere5

Realizarea Studiului de Fezabilitate în 
vederea înființării transportului public 
local

6

Realizarea studiului de fezabilitate pentru 
refacerea conexiunii de cale ferata cu  
ecartament ingust, avand scop exclusiv 
turistic,  pe un segment din traseul inițial  
Borsec-Bilbor-Toplița

7

Realizarea rețelei Internet8

Proiect de susținere pentru mici 
întreprinzători 

9

Proiect de angajare a mediului de afaceri 
local în dezvoltarea orașului

10

Proiect de susținere a noi domenii de 
producție economică

11

Dezvoltarea în ”cluster” economic a 
activităților turistice și agro-alimentare 
adiacente

12
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Reamenajarea  parterelor clădirilor aflate 
de-a lungul b-dlui 7 Izvoare cu funcțiuni 
comerciale en-detail și consum 
(cafetarie, artizanat, etc)

13

Amenajare stână pentru turism rural 14

Fabrica de producere peleti pentru 
combistibil

15

Centru de închiriere mijloace de transport
pentru trasee turistice

16

Extinderea partiei de ski, instalații de 
cablu, tunuri de zăpadă.

17

Organizarea unui complex de practicare a 
sporturilor de iarna in imediata 
vecinatate a partiei de schi. 

18

Finalizarea lucrarilor la Clinica balneara 19

Realizarea unui centru de tratament – 
Casa de sanatate Borsec

20

Prospectiuni  pentru  identificarea  unor
surse de ape termale in zona fostei mine

21

Extinderea bazei sportive existente22

Reabilitarea terenului de sport „Kerek” 23

Construirea unei teren de minigolf în 
Poiana Zânelor

24

Reconstruirea  popicăriei / realizarea unui
bowling

25

Construirea unui centru de echitatie26

Centru de tratament alternativ, terapii și 
alimentație naturistă

27

Reconversie funcționala vechea carieră de
travertin

28

Extinderea si promovarea muzeului29

Centru polivalent pentru evenimente 
culturale 

30

Realizarea unui parc de aventură31

Elaborarea studiului privind evaluarea 
potențialului energetic al oraşului Borsec

32
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Valorificarea resurselor regenerabile și 
identificarea

33

Modernizarea şi extinderea reţelei de 
iluminat public utilizând surse 
regenerabile

34

Transport public verde pentru 
locuitori/vizitatori 

35

Sistem integrat de management al 
deşeurilor în Borsec (parte a sistemului 
integrat de management al deşeurilor în 
judeţ ADI Harghita Covasna)

36

Lucrari de reamenajare si modernizare a 
punctelor de acces la izvoarele de apa 

37

Amenajarea pieței centrale38

Reabilitarea a 6,7 km străzi aflate în stare 
avansată de degradare

39

. Realizarea de trotuare - lungime 3 km în 
localitatea Borsec

40

Amenajarea unui traseu de biciclete în 
coordonare cu PUG

41

Amenajare parcări ecologice pentru 
turisti în coordonare cu prevederi PUG

42

Achiziţionarea şi instalarea de 
echipamente necesare pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii 
(sisteme  de supraveghere etc.)

43

Proiect de susținere a reabilitării și dotării
corespunzătoarea a centrului de 
ambulanță

44

Proiect de susținere a serviciilor medicale
de permanență

45

Proiect de susținere a unui club al 
pensionarilor în cadrul casei de cultură

46

Proiect de reabilitatea si modernizarea 
Grupului Școlar Zimmenthausen

47
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Proiect de introducere de noi domenii de 
pregătire profesională în cadrul Grupului 
Școlar Zimmenthausen

48

Proiect de formare pentru personal din 
domeniul turistic

49

Proiect de creștere a competitivității 
întreprinzătorilor în turism

50

Proiect de creștere a capacității 
furnizorilor de formare în domeniul 
serviciilor pentru  turism din Borsec și 
regiune

51

Reabilitarea fondului de locuit tradițional52

Proiect  eficientizare  energetică  a  201
apartamente in centrul civic Borsec 

53

Trecerea  în  subteran  a  tuturor  reţelelor
de medie tensiune şi a reţelelor de joasă
tensiune  pe  străzile  frecvent  circulate;
construire puncte de transformare 

54

Proiect integrat zona Poiana Mare – zona 
de dezvoltare viitoare

55

Reabilitarea spațiilor publice dintre 
blocurile de locuințe 

56

Reabilitarea parcurilor componente ale 
zonei istorice-intre str. Carpati si Bdul 
celor 7 Izvoare(avand la baza planurile 
originare initiale) –cu restaurarea 
componentelor artistice/monumente de 
for public-statui, fantani,etc

57

Construirea unui bloc de locuinte 
colective cu cca. 64 de apartamente.

58

Realizarea PUZ CP- Zona Centrala a 
statiunii Borsec

59

Inventarierea şi clasarea obiectivelor cu 
valoare de patrimoniu

60

Proiecte de punerea în siguranță, 
reabilitare și  restaurarea clădirilor cu 
valoare de patrimoniu 

61

Studiu de fezabilitate si Proiecte de 62
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punerea în siguranță, reabilitare și  
restaurare a vilelor/cladirilor istorice 
aflate in proprietatea Primariei 
Reconstruirea Baii Osaros (SF existent-
anexa HCL 14/2011)

63

Reabilitare 5 vile si redare in circuitul 
turistic

64

Sistem de semnalizare/signaletica cu 
marcarea unor trasee culturale/de 
patrimoniu

65

Proiect de iluminat arhitectural al podului
de piatra- emblema a statiunii Borsec

66

Agenda evenimentelor culturale67

Realizarea unui program /stagiuni de 
concerte in sezonul de vara

68

Tabere de creaţie pentru artisti plastici69

Relansarea evenimentelor speciale si 
festivalurilor traditionale

70

Reabilitatea termica si punerea in 
functiune a unei sere la Borsec

71

Reabilitatea termica si punerea in 
functiune a unei sere la Borsec

72

Panouri informative despre biodiversitate73

Finalizarea traseelor de drumetie / 
plimbare  

74

Speologie 75

Realizarea unui parc cinegetic natural76

Cresterea capacitatii primariei pentru 
administrarea infrastructurii turistice

77

Proiect de adoptare a unui sistem 
electronic integrat pentru colectarea 
taxelor și  impozitelor 

78

Proiect de adoptaere  a unui sistem 
informatizat de gestionare a domeniului 
public  si  privat al primăriei

79

Formare profesională continuă pentru 
personalul primăriei

80

Infiintarea Unitati de management pentru
implementarea proiectelor

81
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Cresterea transparentei organizationale82

Proiect de modernizare a echipamentelor
și tehnicii de calcul a primăriei

83

Acord de cooperare cu orasele statiuni 
din zona

84

Statutul Asociatiei de coopere a oraselor 
statiuni din zona

85

Infiintarea Asociatiei de cooperare  a 
oraselor statiuni din zona

86

Legenda: Faza de pregătire a proiectului
Faza de implementare a proiectului
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PARTEA V: Cadrul instituțional pentru implementarea PIDU

D.1. Motivații și obiective

Primăria  orașului  Borsec  a  lansat  dezvoltarea  unei  noi  strategii  de  dezvoltare  urbană.  Această
strategie cuprinde un număr de programe şi  de proiecte care să dea forma viziunii  redactate în
cadrul  documentului.  Pentru  ca  proiectele  propuse  să  fie  interrelaţionate  şi  pentru  a  optimiza
eficienţa şi impactul strategiei, o echipă de coordonare va forma corpul executiv care să se ocupe de
interconectarea tuturor intervenţiilor la nivelul oraşului.

Obiectivul echipei de coordonare este de a planifica, de a dirija şi monitoriza activitatea partenerilor
din sectoarele public şi privat relevantă pentru implementarea strategiei de dezvoltare a oraşului
aprobată. Echipa de coordonare este entitatea care asiguă bună informare a tuturor partenerilor cu
privire  la  legăturile  dintre  proiecte propuse şi  în  curs  de desfăşurare.  In  plus,  echipa are rol  de
iniţiator  în discuţiile  pe tema integrării  activităţilor  şi  propune măsuri  pentru optimizare.  Echipa
monitorizează implementarea financiară a strategiei şi are un rol în asigurarea fondurilor necesare
pentru activităţi planificate.

D.2. Structura generală de management şi cadrul instituţional

Elemente generale: Structura de management propusă pentru implementarea PIDU este formată pe
două  niveluri:  cel  decizional  unde  Comitetul  de  Coordonare, sub  îndrumarea  primarului  asigură
angajamentul politic al implementării, şi Unitatea de Coordonare, un nivelul executiv care asigură o
coordonare pas cu pas a implementării. 

In  cadrul  Comitetului  de  Coordonare,  primarul,  viceprimar,  reprezentanţi  ai  municipalităţii  şi  ai
ministerelor de resort atunci când este necesar, sunt invitaţi să participe (în funcţie de proiect şi
sector de activitate) pentru a asigura coordonarea necesară. Un secretariat la nivelul primăriei va
asigura continuitatea activităţilor şi va furniza documentaţia necesară. 

Echipa  de  Coordonare  reprezintă  partea  executivă  a  Comitetului  de  Coordonare,  o  entitate
constituită  pe  lângă  primar,  va  supraveghea  implementarea  strategiei  în  scopul  coordonării
activităţilor  în  desfăşurare.  Această  entitate  executivă  şi  Comitetul  de  Coordonare trebuie  să  se
întâlnească  trimestrial  pentru  a  discuta  pe  seama  progresului  înregistrat  (din  punct  de  vedere
financiar şi fizic/spaţial) şi a impedimentelor întâmpinate. Un raport anual este obligatoriu. In urma
procesului de audit raportul este publicat pe situl web al oraşului. Comitetul se întruneşte de cel
puţin două ori pe an sau de câte ori consideră necesar.

Elemente detaliate: Primarul oraşului va implementa PIDU. Acesta va fi asistat în cadrul procesului
de implementare de către Comitetul de Coordonare alcătuit din: 

 viceprimar

 reprezentanţi ai consiliului local

 reprezentanţi ai sectorului privat

 reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental
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D.3. Structura echipei de coordonare, rol şi responsabilităţi

Unitatea de coordonare este corpul executiv alcatuit din:
 Conducătorul echipei

 Un expert în planificare urbana şi management

 Un expert financiar din domeniul imobiliar

 Un expert legal

 Secretariat

Unitatea  de  Coordonare  PIDU  trebuie  să  demareze  cu  suficiente  resurse,  cum  ar  fi  personalul
calificat, echipament şi organizarea informaţiilor despre oraş într-o bază de date (dezvoltată treptat
şi actualizată). Principalele responsabilităţi sunt prezentate mai departe pe patru paliere:

1. Coordonare

 Se asigură ca obiectivele şi activităţile fiecărui proiect respectă priorităţile prezentate în PIDU. 
Principala activitate constă în stabilirea ToR pentru proiectele individuale existente în PIDU.

 Se asigură ca toţi partenerii preocupaţi de implementarea proiectelor individuale îşi înţeleg rolul
şi responsabilităţile în cadrul strategiei şi interrelaţionarea cu alte proiecte.

 Dezvoltă un plan de lucru eficient pentru toţi cei implicaţi în procesul de implementare al 
proiectelor.

2.  Sarcini executive 

 Pregatirea/actualizarea planului operaţional.

 Coordonarea cu departamentele de achiziţii publice şi de investiţii şi ghidarea lor în elaborarea 
documentelor necesare (de pildă, legislaţie/regulament de urbanism şi de construcţie).

Monitorizarea procesului de implementare din punct de vedere timp şi buget.

 Sprijinirea dezvoltării forţei de muncă calificate pe măsura standardelor prin programe de 
formare.

3. Supervizare 

 Sugerează locaţii adecvate pentru noile construcţii în coorodonare cu prevederile PUG şi PUZCP.

 Inspectează situl pentru a se asigura ca toate regulile, regulamentele şi precauţiile de siguranţă 
cu privire la acesta au fost respectate.

Monitorizează periodic calitatea realizării proiectelor pentru a se asigura că toate construcţiile 
sunt executate cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi calitate.

4. Raportare şi documentare
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 Pregatirea formatelor de raport, a listelor de verificare şi a direcţiilor de acţiune necesare pentru
facilitarea/suplimentarea/documentarea diferitelor activităţi previzionate.

 Pregătirea raportului de progres pentru primărie şi pentru agenţiile corespunzătoare. 

 Pregătirea rapoartelor lunare.

D.4. Detalierea activităţilor

Unitatea de Coordonare va realiza un document de planificare multianual a proiectelor din PIDU, cu
precizarea părților implicate în realizarea acestui plan. Documentul de planificare va descrie relaţia
dintre proiecte şi va indica locul şi modul de colaborare dintre proiectele individuale și perioada de
desfășurare a proiectului.

Unitatea de coordonare va iniţia discuţii între autorităţile responsabile de proiectele planificate şi va
asista agenţiile de punere în aplicare în acţiunile de optimizare a activităţilor planificate.

Unitatea de Coordonare va monitoriza progresul activităţilor şi va asista în procesul de compensare a
obstacolelor care împiedică punerea în aplicare la timp a proiectelor convenite.

Unitatea de Coordonare va organiza întâlniri  bisăptamânale cu părţile interesate, pentru a difuza
informaţii obţinute cu privire la progres şi finanţare.

Liderul Unităţii de Coordonare, va participa la o întâlnire săptămânală de management cu primarul,
viceprimarul şi viceprimarii, în cadrul căreia va fi informat cu privire la activităţile planificate şi cele în
curs  şi  va informa participanţii  despre obstacolele întâlnite,  modul  în  care  acestea vor  influenţa
activităţile planificate şi va prezenta soluţii pentru rezolvarea acestora.

Unitatea de Coordonare va raporta trimestrial  Comitetului  director în legătură cu activităţile  din
trecut şi cele planificate.

Planul anual va ghida unitatea de coordonare şi va conţine obiectivele pentru anul în curs. Acesta va
conţine valori de referinţă, care vor permite monitorizarea eficacităţii unităţii.

D.5. Calificările personalului implicat în proiect

Unitatea de Coordonare a proiectului  este alcatuită dintr-un urbanist,  un inginer constructor,  un
economist şi un jurist. Pentru poziţia de director al Unităţii, este preferabil să existe o persoană cu
experiență în implementarea proiectelor, absolvent al unui curs de Director de Program (acreditat
CNFPA) şi cu cel puţin 5 ani de experienţa de lucru în gestionarea de proceduri şi procese complexe.
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ANEXE
Distributia teritoriala a siturilor Natura 2000 in judetul Harghita

 Procedurile si cadrul institutional pentru evaluarea mediului

100

U
A

T
 O

R
A

S
U

L B
O

R
S

E
C



IUDP / Chapter II / Borsec

Modul de derulare a etapelor de incadrare si de definitivare sunt prezentate in detaliu in schemele
privind SEA, anexate. 
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Patrimoniu urban: valori materiale si imateriale

Istoria teritoriului localitatii

Prima mentiune a numelui localitatii  Borsec  apare in jurul anului 1700, in recensamantul
realizat la acea data (Familia gr. Lázár) - “Campul Borsec”, locuirea depresiunii incepand cu
jumatatea sec. XVIII.
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 un document scris din 1745 precizeaza faptul ca “au fost construite mai multe stabilimente
de bai si o biserica”.(prezente si in Harta Josefina - Anexa 3).

 1760 - se realizeaza primele analize ale apelor minerale (Matyus Istvan , Dr.Zagoni Gabor)
 1767  -  apare  prima  lucrare  stiintifica  despre  Borsec  (Fridvalski:  Mineralogia  magni

Principatus Transylvaniae)
 1770 - localitatea apare ca “Acidulae Borszeg”5

 1804  –  1806  -  are  loc  o  crestere  semnificativa  a  populatiei,  datorita  construirii  primei
manufacturi  de  fabricare  a  sticlei,  proprietarul  acesteia  -  considerat  si  intemeietorul
Borsecului  -  Zimmethausen Antal  aducand forta de munca din Cehia,  Polonia,  Silezia si
Bavaria

 1854 - Borszek
 1900 - Gyergyo-Borszek6

 1913 - Baile Borsec

La mijlocul sec. XIX se construiesc primele bai din localitate - Lobogó, Lázár , Sáros - se construiesc
vile si se amenajeaza strazi si alei, se realizeaza iluminatul stradal (cu seu de oaie) iar din anul 1918
este oficializat turismul balnear, in perioada interbelica cel mai mare reviriment in perioada interbelica
avandu-l construirea de vile avand un decor specific din lemn traforat.

Valoarea Borsecului ca localitatea balneara si a factorilor sai de cura este recunoscuta si prin faptul
ca aici a avut loc Congresul International de Balneologie in 1937.

Denumirea  de  Borsec (Borszek)  are  semnificatia  ce  rezulta  din  “bor”  -  brad  si  “szek”  -
poiana/luminis, putand fi insa interpretata si ca ”locul de unde izvoraste apa minerala”7.

Din punct de vedere al peisajului, Borsecul este un oras de munte a carui personalitate este data de:

5 Farkas Aladar, Borsec - istoricul imbutelierii apei minerale, pag. 23, Fundatia Pro-Borsec, Ed. 
Status, Miercurea Ciuc, 2007
6 Idem, (Varga E.A.)
7 Vofkori Laszlo, Tinutul secuiesc, vol II.
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- asezarea  intr-o depresiune intramontana pe doua nivele
- functiunile diferite ale celor doua parti componente ale localitatii: Borsecul de Jos si Borsecul

de Sus

 Borsecul de Jos  - in care traiau locuitorii (avand fabrica de sticla, gaterul, mina de
carbune, magazine, oficii pentru functionari, locuinte pentru muncitori) - conf. harta
Also – Borszek.

 Borsecul de Sus - actuala statiune (destinat bailor, cure de apa, parcuri amenajate -
langa Izvorul Principal exista o constructie in stil elvetian avand destinatia de umplere
a sticlelor - cu o terasa acoperita , o estrada pentru fanfare, cadrul fiind completat de
“vile,  cochete,  restaurante  de  mare  clasa,  fantani  acoperite  frumos
amenajate,cladirea postei si telegrafului, biblioteca si sala de billiard, sali de muzica
si jocuri”8- conf. harta Felso – Borszek.

Variatiile reliefului cat si valorile dominante ale naturii din Borsecul de Sus fac din acesta o zona tipica
pentru o statiune balneara de munte.
Structura urbana a statiunii balneare constituie de asemenea un tip de patrimoniu - patrimoniul urban
derivat din tipul de asezare,specific asezarilor locuite de secui - sat dezvoltat de-a lungul drumului,
fara front compact la strada, compus cu modul de dezvoltare  a statiunilor balneare in sec. XIX-
inceput de sec. XX, avand in vedere ca spatiile publice aferente – strazi (pietonale si auto), piatete,
parcuri,  pastreza  configuratia  initiala  din  perioada  intemeierii  statiunii  si  reprezinta  o  valoare  ce
trebuie pastrata si reabilitata impreuna cu contextul natural existent - peisajul natural/cultural.

8 Farkas Aladar, Borsec - Istoricul imbutelierii apei minerale, pag. 20, Fundatia Pro-Borsec, Ed. 
Status, Miercurea Ciuc, 2007
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LISTA MONUMENTELOR ISTORICE  SI  A ZONELOR PROTEJATE  CU RELEVANTA PENTRU
PROIECT

I. Anexa la  Ordinul  Ministrului  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional  nr.  2.361/2010  pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea 
Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei monumentelor istorice disparute

ORAS BORSEC

322 " HR-II-a-B-
12759

Ansamblul  balnear  "7
Izvoare”

Bd.  "7  Izvoare"  nr.  15-23,  vila  71,
Casa de Cultură, restaurant "Fagul"

sf.  sec.  XIX
-înc. sec. XX

323 HR-II-m-B-
12760

Pavilionul  de  protecţie  al
izvorului nr. 3 (Madonna)

Bd. 7 Izvoare înc. sec. XX

324 HR-II-m-B-
12761

Pavilionul  de  protecţie  al
izvorului nr. 6 (Lazar)

Bd. 7 Izvoare înc. sec. XX

325 HR-II-m-B-
12762

Pavilionul  de  protecţie  al
izvorului nr. 5 (Laszlo)

Bd. 7 Izvoare înc. sec. XX

326 HR-II-m-B-
20313

Vila 14 Str. Jokai Mor 1933 - 1935

327 HR-II-m-B-
12764

Ruinele vilei Babam Str. Jokai Mor 12

328 HR-II-m-B-
12767

Vechea  uzină  electrică,  azi
depozit al staţiunii balneare

Aleea Primăverii f.n. cca. 1880

329 HR-II-m-B-
12765

Vila 49, azi vila nr. 51 - Emil Aleea Primăverii 7 1936

330 HR-II-m-B-
12766

Vila 50, azi vila nr. 53 - Doru Aleea Primăverii 13 1936

331 HR-II-m-B-
12768

Fosta vilă nr. 56 - Barbu Aleea Rotundă 4 1896

332 HR-II-m-B-
12770

Fosta vilă nr. 60 Aleea Stadionului 7 1880

333 HR-II-m-B-
12769

Pavilionul  de  protecţie  al
izvorului nr. 10 (Kossuth)

Aleea Stadionului 12 înc. sec. XX

334 HR-II-m-B-
12772

Biserica  de  lemn
"Schimbarea la Faţă"

Str. Uzinei 4 1847
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Anexe

CHESTIONAR - Orașul Borsec, în percepția locuitorilor săi
Scopul chestionarului: Acest formular se distribuie în scopul evaluării problemelor prioritare cu care
se confruntă  orasul  Borsec,  din  percepţia  locuitorilor.  Rezultatele  centralizate  vor  fi  utilizate  în  a
informa planul de dezvoltare urbană integrată a orașului, realizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea
urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi
Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil” implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăriei Borsec. 

Modalitate   de  Completare: Participanţii  sunt  rugaţi  să  marcheze  cu  „  X „  în  ce  categorie  de
prioritate  se  încadrează  problemele  din  domeniile  prezentate  în  coloana  1.  Vă  rugăm  returnaţi
chestionarul completat la Primăria orasului Borsec, în atenția d-nei Orsolya Borsos. 
Persone  de  contact: Nicu  Popovici,  Asistent  proiect,  telefon  0741.916.007,  adresă  de  email
popovici_nicu@yahoo.com și Marina Neagu, Responsabil mobilizarea comunității, telefon 0726 258
561, adresă de email marina.neagu@undpaffiliates.org.

A. Infrastructură
Nr În ce măsură sunteți multumit de: Foarte

mulțumit
Mulțumit Neutru

Puțin
mulțumit

Deloc
mulțumit

N/A
Obser
vații

1 Sistemul de alimentare cu apă

2 Sistemul de canalizare

3 Conexiunile de transport public către
alte localității

4 Transport public local

5 Calitatea drumurilor

6 Calitatea  mediului  locativ  (fond  de
locuințe)

7 Infrastructură și servicii de sănătate

8 Infrastructură și servicii de educație

9 Facilități culturale și de agrement

10 Facilități sportive

*reprezentând lipsa totală a accesului la infrastructura respectivă
** informații suplimentare despre problema identificată și zona din oraș unde aceasta se manifestă,
dacă este cazul. 

B. Economie locală
Nr În ce măsură sunteți multumit de:

Foarte
mulțumit

Mulțumit Neutru
Puțin

mulțumit
Deloc

mulțumit

N/A Alte
observ
ații:

1 Accesul  la  servicii  financiare  și  de
asigurări

2 Accesul  la  sevicii  și  bunuri  de larg
consum

3 Disponibilitatea locurilor de muncă

Nr Cât de încrezâtor sunteți în:
Foarte

încrezător
Încrezător Neutru

Puțin
încrezător

Deloc
încrezăto

r

Nu
știu

Alte
observ
ații:

4 Perspectivele  de  dezvoltare
economică ale orașului (în general)?

5 Perspectivele  de  dezvoltare  a
turismului?
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6 Potențialul  de  dezvoltare  a  altor
domenii de activitate economică?

Vă
rugăm
mențio
nați
care:

C. Administrație publică locală
N
r

În ce măsură sunteți multumit de: Foarte
mulțumit

Mulțumit Neutru
Puțin

mulțumit
Deloc

mulțumit

Nu
știu

1 Sprijinul  oferit  de  primărie  micilor
întreprinzători

2 Servicii  și  sprijinul  oferit  de primărie
grupurilor  vulnerabile  (copii,  bătrâni,
persoane aflate în dificultate, etc)

3 Transparența activității primăriei
4 Activitatea  primăriei  și  a  consiliului

local (per total)

D. Mediu comunitar
N
r

Ce opinie aveți despre: Foarte
bună

Bună Neutră
Puțin
bună

Deloc
bună

N/A

1 Spirit comunitar al localnicilor

2 Siguranța cetățenilor

3 Identitate locală a orașului

4 Turiștii ce frecventează orașul
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Întrebări specifice pentru proprietari de pensiuni/hoteluri/unități de alimentație publică 
pentru care turiștii reprezintă o mare parte din clientelă

1. De ce capacitate dispune unitatea dumneavoastră în prezent:
Cazare ….. locuri Masă …. Locuri

2. În ce an ați deschis afacerea dumeavostră? ………………
3. Care sunt principalele zone de proveniență ale turiștilor:

Zona < 30% 30% - 60% >60%
Localități din județul Harghita și județele vecine din Transilvania
Moldova (Regiunea de Nord-Est a țării)
Celelate regiuni din țară
Alte țări. Vă rugăm menționați care:
…………………………………….…………………….

4. Care este durata de ședere a majorității turiștilor cazați de dumneavoastră?
□ <= 3 zile   □ 3-7 zile   □ > 1-2 săptămâni

5. Care este perioada în care vin cei mai mulți turiști?  
□ iarna                       □ vara                       □  toamna                           □ primavera

6.  Cum a evoluat afacerea dumneavoastră, ca număr de turiști primiți, în:
A  creșcut
foarte mult

A  crescut
moderat

A stagnat A scăzut A scăzut foarte
mult

ultimii 3 ani:
ultimii 10 ani:

7. Câțe persoane sunt ocupate în afacerea dumneavoastră:
 Ca ocupație principală: ………
 Sezonier / normă parțială: ……..

8. Întâmpinați dificultăți în a găsi personal cu pregătirea/calificarea necesară?  (nu/da/ce 
calificări?)
……………………………………………………………………………………………………………

9. Considerați că v-ar fi utile sesiuni de pregătire / calificare suplimentară?
□Da

a) Gestiunea afacerii (management financiar, contabilitate, etc)
b) Servicii de ospitalitate (imbunătățirea calității serviciilor turistice, alimentație)
c) Atragere de fonduri
d) Promovarea turistică
e) Alte teme: …………………………..

□Nu
10. Care sunt principalele 3 elemente de atracție pentru turiști ale orașului Borsec:

a) Calitatea cadrului natural general (peisaj, pădure, etc)
b) Trasee montane marcate (inclusiv de biciclete, sănii, offroad etc)
c) Posibilitatea de practicare a ski-ului
d) Izvoarele minerale publice
e) Facilități de tratament (mofeta, Poiana Zânelor)
f) Reputația apelor minerale Borsec
g) Altele. Vă rugăm menționați:………………………………………………………………. 

11. De ce ar fi nevoie pentru a stimula turismul în orașul Borsec:
…………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

12. Ați atras fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastra?
□ Nu    □ Nu, dar sunt interesat pe viitor  □ Da
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În cadrul secțiunii ” Project document formulation: Methodology and the visibility of the project”

Consultarea  comunității  este  un  process  esențial  în  elaborarea  planului  de  dezvoltare  urbană
integrată, așa cum este reliefat și în principiile de lucru descries în documentul de proiect. Implicarea
și  consultarea localnicilor a fost realizată pe parcursul proiectului printr-o serie întreagă de acțiuni
cuprinzând  vizite  de  lucru,  întâlniri  cu  reprezentanți  ai  diverșilor  actori  locali  importanți  (instituții
publice, agenți economici și societate civilă)  și reuniuni de consultare publică.

Un alt instrument folosit în acest process a constat în realizarea și aplicarea unui chestionar ce a cules
opinii despre principalele aspecte ale mediului urban din fiecare oraș (inclus ca Anexa ..). În Borsec,
chestionarul a fost completat de 57 de localnici, rezidenți ai orașului la finele lui noimebrie 2011. O
parte din aceștia (15 respondenți)  sunt  proprietari  de unități  de cazare turistică,  aceștia având de
completat și un set de întrebări suplimetare pentru agenții economici din turism. Ceilalți sunt localnici
întălniți în diferite spații publice (pe drum, în magazine, în parcul central). Răspunsurile centralizate ale
întrebărilor chestionarului precum și comentariile suplimentare furnizate de respondenți au reprezentat
o sursa informativă și utilă în a reliefa și valida o serie de concluzii în analiza diagnostic a contextului
de dezvoltare  al  orașului.  Graficele  și  comentariile  adiacente  populează  studiul  prezent  în  cadrul
capitolelor relevante fiecărei tematici.

În cadrul secțiunii 4.2 Drinking water and sewage

Rezultatele chestionarului de consultare a opiniei publice relevă un grad de satisfacție mai ridicat față
de sistemul de alimentare cu apă decât cel de canalizare. Comentariile de factură negativă privin
alimentarea cu apă vin în principal de la proprietari de pensiuni și se refera la debitul considerat scăzut
și vechimea instalațiilor. Sunt nemulțumiți de sistemul de canalizare cei care locuiesc în zonele în care
acesta nu a fost extins (spre exemplu, este menționată Str. Toplița).  

Figure  1 Rezultatele chestionarului de consultare a opiniei publice. Cât de mulțumiți sunteți
de:

În cadrul sectiunii 4.4. Urban transport (?)

Figure  2 Rezultatele
chestionarului  de consultare a
opiniei  publice.  Cât  de
mulțumiți sunteți de:

Respondenții  chestionarului  de consultare a rezidenților relevă o opinie în general pozitivă privind
calitatea infrastructurii rutiere. 

Opiniile negative se referă în principal la drumuri secundare nemodernizate.  
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In cadrul sectiunii 1.2. Positioning in the region and accessibility 

Figure  3 Rezultatele chestionarului  de
consultare  a  opiniei  publice.  Cât  de
mulțumiți sunteți de:

Referitor la accesibilitate, și chestionarul de consultare a opiniei publice relevă faptul că respondeții
sunt în majoritate puțin sau deloc mulțumiți de conexiunile de transport cu alte localități. Cele mai
multe comentarii în acest sens vin de la proprietari de pensiuni, dar nu numai. Astfel, comentariile
localnicilor  se  referă  la  numărul  considerat  scăzut/insuficient  de  conexiuni  cu  Toplița  și  faptul  că
legăturile de tren nu sunt corelate cu orarul microbuzelor. 

In cadrul sectiunii 7.4 Relationship with community 

Figure 4 Rezultatele chestionarului de consultare a opiniei publice. Cât de mulțumiți sunteți de:

Transparența  și  activitatea  primăriei  în  general  au  obținut  opinii  în  majoritate  pozitive  din  partea
respondenților la chestionarul de consultare publică. Astfel, aproape 90% din respondenți se declară
mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea primăriei. Percepția asupra transparenței primăriei a avut un
grad de satisfacție ușor mai scăzut. În acest domeniu însă pot exista o serie de demersuri simple ce
pot îmbunătăți acest proces (precum spre exemplu îmbunătățirea paginii web a primăriei, frecventa
alocuțiunilor publice ale reprezentanților, etc).  

In cadrul sectiunii 2.1. Economic sectors, markets and development support (including SMEs) (?)

Figure  5 Rezultatele
chestionarului  de
consultare a opiniei publice.
Cât de mulțumiți sunteți de:

A
cc

es
 la

se
rv

ic
ii

A
cc

es
  l

a
b

u
n

u
ri

 ș
i

D
is

p
o

n
ib

ili
ta

te
a 

lo
cu

ri
lo

r

114

U
A

T
 O

R
A

S
U

L B
O

R
S

E
C



IUDP / Chapter II / Borsec

O parte semnificativă din respondenții la chestionarul de consultare a locuitorilor sunt puțin sau deloc
mulțumiți de accesul la servicii financiare și de asigurări. Cele mai multe comentarii au venit din partea
proprietarilor de pensiuni (deci agenți economici) care s-au plâns de distanța pănâ la administrația
financiară din Toplița și faptul că reprezentanța din Borsec s-a închis. Majoritatea respondenților însă
s-au declarat mulțumiți.

Accesul la bunuri și servicii de larg consum a înregistrat o opinie mai puțin favorabilă decât categoria
precedentă.  Tot  din  aceeași  categorie  de  respondenți,  unii  proprietari  de  pensiuni  s-au  declarat
nemulțumiți de distanțele mari până la punctele de aprovizionare. 

Disponibilitatea locurilor de muncă s-a dovedit a fi elementul de care respondenții s-au declarat cel
mai puțin mulțumiți. Din comentariile primite, tinerii sunt categoria considerată a fi cea mai afectată de
acest fapt. Deși fabrica de îmbuteliere asigură un număr foarte mare de locuri de muncă, respondenții
au semnalat faptul că noi angajari nu s-au mai făcut de mult timp iar angajatori din alte domenii de
activitate  sunt  foarte  puțin  reprezentați.  Acest  fapt  implică  o  diversitate  redusă  a  domeniilor  de
activitate și foarte puține oportunități pentru tinerii care intră în câmpul forței de muncă. 

Figure  6 Rezultatele
chestionarului  de
consultare a opiniei publice.
Cât de încrezători sunteți în
perspectivele de:
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Din punct de vedere al încrederii  comunității  în perspectivele de dezvoltare economică a orașului,
rezultatele chestionarului au relevat cel mai înalt grad de încredere în perspectivele de dezvoltare a
turismului. Cea mai mare parte a respondenților au fost în general încrezători și foarte încrezători în
dezvoltarea orașului, o mai puțină încredere fiind acordată însă unor alte domenii de activitate în afară
de turism.  Se poate concluziona prin  urmare că dezvoltarea orașului  este  în  general  asociată cu
perspectiva de relansare a turismului. Cât privește posibilitatea de a dezvolta alte activități economice,
respondenții au menționat procesarea lemnului și exploatarea altor resurselor naturale (redeschiderea
carierelor de travertin, cărbune, etc).
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Chestionar – Borsec asa cum este perceput de locuitorii sai

Numarul total de respondenti 57
Dintre care, proprietari ale unitatilor turistice 15

Consideratii metodologice: chestionarul a fost aplicat pe un numar de 57 de persoane, rezidenti ai
orasului Borsec. O parte dintre acestia (in numar de 15) sunt proprietari ai unor unitati de cazare (pen
siuni,  moteluri,  campinguri)  si  au participat  la o intalnire de consultare a populatiei  in  data de 28
noiembrie 2011. Restul persoanelor intervievate au fost alese aletoriu pe strada, in magazinele locale
(fie  clienti,  fie  angajati),  in  parc  sau  in  alte  spatii  publice  –  in  perioada  28-29  noiembrie  2011.
Rezultatele trebuie sa fie folosite cu precautie, avand in vedere ca respondentii nu pot fi considerati ca
a fi  un esantion reprezentativ al  populatiei.  Totusi,  acest  scurt  chestionar a scos la  iveala  un set
interesant de opinii ale publicului, in ceeea ce priveste principalele probleme privind mediul urban si a
subliniat o serie de aspecte ce ar trebui luate in considerare in cadrul proiectului. 

A. Infrastructura

In ce masura sunteti satisfacut de:

A1. Alimentarea cu apa Total

Foarte mulțumit 15

Mulțumit 33

Neutru 4

Puțin mulțumit 5

Deloc mulțumit 0

A2. Sistemul de canalizare Total

Foarte mulțumit 7

Mulțumit 20

Neutru 6

Puțin mulțumit 15

Deloc mulțumit 9

A3.Transport  public  –
legatura  cu  celelalte
localitati Total

Foarte mulțumit 6

Mulțumit 12

Neutru 5

Puțin mulțumit 22

Deloc mulțumit 10
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A4.Transport public local Total

Foarte mulțumit 3

Mulțumit 2

Neutru 13

Puțin mulțumit 4

Deloc mulțumit 20

A5.Calitatea  infrastructurii
rutiere Total

Foarte mulțumit 1

Mulțumit 27

Neutru 8

Puțin mulțumit 18

Deloc mulțumit 4

A6.Calitatea locuirii Total

Foarte mulțumit 4

Mulțumit 26

Neutru 5

Puțin mulțumit 9

Deloc mulțumit 6

A7.Sanatate  si  asistenta
sociala Total

Foarte mulțumit 1

Mulțumit 12

Neutru 9

Puțin mulțumit 22

Deloc mulțumit 13

A8.Infrastructura  si  servicii  de
educatie Total

Foarte mulțumit 2

Mulțumit 27

Neutru 10

Puțin mulțumit 14

Deloc mulțumit 2

A9.Facilitati cultural si de loisir Total
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Foarte mulțumit 2

Mulțumit 20

Neutru 9

Puțin mulțumit 23

Deloc mulțumit 3

A10.Facilitati de sport Total

Foarte mulțumit 2

Mulțumit 21

Neutru 9

Puțin mulțumit 13

Deloc mulțumit 12

B. Economia locala

B1. Acces la servicii financiare si
de asigurari Total

Foarte mulțumit 3

Mulțumit 27

Neutru 7

Puțin mulțumit 15

Deloc mulțumit 4

B2. Acces la servicii si bunuri de
larg consum Total

Foarte mulțumit 1

Mulțumit 19

Neutru 8

Puțin mulțumit 20

Deloc mulțumit 6

B3.  Disponibilitatea  locurilor  de
munca Total

Foarte mulțumit 1

Mulțumit 10

Neutru 5

Puțin mulțumit 12

Deloc mulțumit 14
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In ce masura aveti incredere in:

B4.  Perspective  de  dezvoltare
economica Total

Foarte mulțumit 19

Mulțumit 34

Neutru 2

Puțin mulțumit 1

Deloc mulțumit 1

B5.  Perspective  de  dezvoltare
turistica Total

Foarte mulțumit 24

Mulțumit 27

Neutru 1

Puțin mulțumit 5

Deloc mulțumit 0

B6. Perspective de dezvoltare ale
altor activitati economice Total

Foarte mulțumit 6

Mulțumit 26

Neutru 6

Puțin mulțumit 10

Deloc mulțumit 5

Nu stiu 2

C. Administratie publica locala
In ce masura aveti incredere in:

C1.  Sprijin  oferit  intreprinzatorilor
locali Total

Foarte mulțumit 4

Mulțumit 18

Neutru 19

Puțin mulțumit 8

Deloc mulțumit 5

Nu stiu 3
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C2.  Servicii  si  sprijin  oferite
grupurilor vulnerabile Total

Foarte mulțumit 5

Mulțumit 24

Neutru 15

Puțin mulțumit 7

Deloc mulțumit 2

Nu stiu 4

C3.  Transparenta  activitatilor
primariei Total

Foarte mulțumit 13

Mulțumit 25

Neutru 7

Puțin mulțumit 4

Deloc mulțumit 3

Nu stiu 2

C4. Activitatea primariei per total Total

Foarte mulțumit 24

Mulțumit 26

Neutru 5

Puțin mulțumit 0

Deloc mulțumit 1

Nu stiu 0

D. Comunitatea 
In ce masura aveti incredere in:

D1.Spiritul comunitatii  Total

Foarte mulțumit 0

Mulțumit 28

Neutru 8

Puțin mulțumit 19

Deloc mulțumit 2

Nu stiu 0

D2.Siguranta cetatenilor  Total
Foarte mulțumit 3
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Mulțumit 29

Neutru 9

Puțin mulțumit 11

Deloc mulțumit 5

Nu stiu 0

D3.Identitatea locala   Total

Foarte mulțumit 4

Mulțumit 34

Neutru 10

Puțin mulțumit 7

Deloc mulțumit 1

Nu stiu 0

D4. Turistii   Total

Foarte mulțumit 11

Mulțumit 28

Neutru 6

Puțin mulțumit 10

Deloc mulțumit 1

Nu stiu 0
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Intrebari aditionale despre turism: 15 chestionare – cu 15 respondenti
1 Capapcitate unitati turistice

paturi
384  –
106  in
camping

2  proprietari  de  camping  (28%  din  capapcitatea
totala de cazare); 3 dintre respondenti au peste 40
de paturi;  3 dintre respondenti  au mai putin de 10
paturi; doar 5 dintre acestia au si restaurant;locuri 199

2 Anul deschiderii
2 dintre  respondenti  si-au  deschis  afacerile  in  anii
1990; iar 4 dintre acestia in perioada 2010-2011

3 Principalele zone din care vin turistii:
Harghita, Transilvania

9 din  cei  15 respondenti  au spus ca intre  30-60%
dintre turisti vin din Moldova; 3 dintre cei 15 au spus
ca turistii din Moldova reprezinta la mult de 66% din
totalul celor primiti; mai putin de o treime din turisti
vin din Transilvania sau din alte regiuni ale Romaniei
(9 respondenti);

Moldova
Alte regiuni din Romania

Alte tari

Ungaria
Moldova
Germani
a

4 Durata sederii turistilor
<3 zile 10
3-7 zile 3
7-14 zile 1

5 Principalele perioade de sosire a turistilor
iarna 4

Vara  reprezinta  sezonul  de  varf;  in  timpul  iernii,
partiile de ski reprezinta un avantaj pentru cresterea
numarul de turisti

vara 15
toamna 1
primavara 0

6 Evolutia turismului in ultimii 3 ani
a crescut foarte mult 0

Evolutia a prezentat o tendinta pozitiva, fara insa a
inregistra o crestere semnificativa

a crescut moderat 5
a stagnat 6
a scazut moderat 2
a scazut foarte mult 0
evolutia turismului in ultimii 10 ani
a crescut foarte mult 0
a crescut moderat 3
a stagnat 5
a scazut moderat 0
a scazut foarte mult 1

7 Cate persoane sunt angajate?
principala ocupatie 29-30 Cei mai multi dintre oamenii angajati au turismul ca

principal obiect de activitate – ceea ce nu inseamna
neaparat o slujba cu norma intreaga; numarul mediu
de angajati: 2/turist cazat

sezonier / partial 15

8
dificultati  in  gasirea  personalului
adecvat

da
9 dintre respondenti au declarat ca au avut dificultati
in gasirea personalului adecvat;

9 Au existat programe de formare utile?
da 12

Majoritatea respondentilor considera ca programele
de  formare  sunt  utile.  Principalele  subiecte  sunt:
gasirea  finantarilor,  serviciile  de  sanatate  si
promovarea turistica.

administrarea afacerilor 2
servcii de sanatate 7
gasirea finantarilor 8
promovarea turistica 6
altele 0
nu 2

10 Principalele 3 atractii
calitatea mediul inconjurator 10 Facilitatile  de  ski  si  de  tratament,  dar  si  calitatea

mediului  sunt  percepute  ca  fiind  principalele
elemente de atragere a turistilor

traseele montane 4
facilitati de ski 11
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izvoarele minerale publice 9
facilitati de tratament 10
reputatia apelor minerale din Borsec 4
altele

11
Ce  ar  trebui  stimulat  in  turismul
din Borsec?

Raspunsuri  deschise:  Redeschiderea  unei  facilitati
de  spa/  tratament  balnear  (4  respondenti),
reabilitarea  centrului  orasului  si  a  cladirilor  (3
respondenti),  diversificarea  activitatilor  de  loisir  (2
respondenti),  inclusiv  reabilitarea  si  redeschiderea
bibliotecii; includerea Borsecului in traseele turistice;
amenajarea  pesterilor  pentru  vizitatori;  organizarea
de evenimente; atragerea investitorilor

12 Ati atras fonduri europene pentru finantarea afacerii?
da Mai mult de jumatate din respondenti au mentionat

ca nu au utilizat fonduri europene pentru dezvoltarea
afacerilor  lor,  dar  ar  fi  interesati  de  aceasta
oportunitate in viitor

nu, dar as fi interesat

nu
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