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Referat de aprobare 

privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru 
perioada 2020-2027 

 

 

Ținând cont de faptul că turismul reprezintă una dintre domeniile prioritare ale 
economiei naționale, un sector economic cu potențial bogat de dezvoltare în 
județul Harghita, considerăm că în contextul pandemiei existente la nivel global 
este nevoie de regândirea și relansarea activității în turism, astfel încât să 
răspundă cerințelor actuale.  

În urma implementării cu succes a proiectului INSiGHTS - INtegrated Slow, Green 

and Healthy Tourism Strategies, în cadrul programului Transnațional Dunărea și 
colaborării fructuoase cu Asociația de Dezvoltare Comunitară Harghita, în ultima 
perioadă a crescut semnificativ aprecierea județului Harghita și numărul celor care 
vizitează județul nostru. 
Resursele naturale și dotările existente permit desfășurarea unei activități turistice 
integrate și generatoare de venit în județul nostru.  
În vederea stabilirii liniilor directoare necesare întăririi și valorificării eficiente a 
acestui sector economic a fost elaborată Strategia integrată de turism a județului 
Harghita pentru perioada 2020-2027. 

Documentul elaborat cuprinde axele de dezvoltare a acestui sector, după cum 
urmează: 

1. Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice 

2. Stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică și al altor 
infrastructuri conexe 

3. Dezvoltarea sistemului organizatoric al turismului din județul 
Harghita 

4. Îmbunătățirea condițiilor formării capitalului uman angajat în turism  

5. Marketingul destinației Harghita 

În vederea realizării obiectivelor Strategiei integrate de turism a județului Harghita 
pentru perioada 2020-2027, a fost întocmit un plan operațional, care cuprinde 
următoarele obiective specifice: 
- Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice; 



 

- Stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică și al altor infrastructure 
conexe; 

- Dezvoltarea sistemului organizatoric al turismului din județul Harghita;  

- Îmbunătățirea condițiilor formării capitalului uman angajat în turism. 

Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020 -2027 este 

în concordanță cu concepțiile de dezvoltare ale sectorului la nivel regional și 
național, totodată oferă un punct de pornire pentru elaborarea unor proiecte în 
viitor, în vederea dezvoltării echilibrate a turismului și creșterii calității de viață a 
oamenilor din județul nostru și din regiunea noastră. 
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru 
perioada 2020-2027. 
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