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Sumar executiv 

Consiliul Județean Harghita a lansat o consultare privind elaborarea caietului de sarcini 

pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) între perioada 04 mai-15 aprilie pe platformul online. 

Viitorul regiunii Munților Hășmașul și zonele administrative care le aparțin, depinde de 

elaborarea acestui document. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect cu caracter de 

reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone. Consultarea a dat 

oprtunitate locuitorilor pentru a exprima opiniile, a denumi ideiile, plunurile concrete. 8 

persoane au participat la consultare și au completat chestionarul.  

Aceste persoane și-au identificat ideile de dezvoltare în următoarele categorii: turism, 

infrastructură, protecția mediului înconjurator. De asemenea, au fost propuse idei de 

dezvoltare, cum ar fi crearea de trasee pentru drumeții și ciclism, trasee educaționale, turism 

ecvestru, telecabine, via ferrata, puncte de belvedere, parcuri de aventură, facilități de cazare. 

 

Analizarea datelor  

Analiza datelor a fost efectuată o campanie de conzultare publică în perioada 04 aprilie-15 

martie. Toți respondenții au completat chestionarul în limba maghiară. Respondenții au 

enumerat următoarele idei specifice de dezvoltare: în rândul respondenților, cel mai mare 

interes se referă la traseele de drumeție, la potecile naturale și la dezvoltarea infrastructurii 

pentru turismul de tip backpacker. Mai mulți respondenți au cerut, de asemenea, să se acorde 

prioritate drumețiilor în siguranță: "să nu trebuiască să ne temem de câinii ciobănești agresivi 

pe traseele de drumeție desemnate (de exemplu, Fehérmező)" și "să îmbunătățim și să facem 

traseele de drumeție mai sigure, mă gândesc aici la pericolul urșilor". Promovarea turismului cu 

bicicleta și a turismului ecvestru a fost, de asemenea, o temă proeminentă în scrierile 

respondenților, organizarea de trasee de ciclism și de tabere de echitație fiind identificate ca 

soluții. Dezvoltarea infrastructurii a fost, de asemenea, o problemă importantă pentru 

majoritatea respondenților: dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare, îmbunătățirea 

drumurilor, crearea de locuri de cazare de calitate în mai multe categorii - hosteluri/hoteluri -. 

Un respondent a spus: "Ar trebui create locuri de cazare de calitate în mai multe categorii (de 

exemplu, hosteluri) în , Bălan, Sândominic, Izvorul Mureș, la Lacu Roșu, astfel încât turiștii să nu 

fie nevoiți să caute cazare în orașe mai îndepărtate atunci când vor să facă o drumeție la Piatra 
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Singuratică." În plus, pentru a diversifica turismul, respondenții au evidențiat mai multe atracții 

active: telecabine, via ferrata, parcuri de aventură, trasee pentru motociclete, puncte de 

belvedere. 

Zona administrativă cel mai des menționată ca locație pentru dezvoltările specifice enumerate 

este Balanbánya. Atât Sândominic cât și Gheorgheni sunt avute în vedere pentru dezvoltare, în 

timp ce comunele Vaslab și Háromkút au fost, de asemenea, menționate. 

Respondenții au fost întrebați, de asemenea, cât de des vizitează zona. 62,5% dintre 

respondenți vizitează des zona Hășmașul Mare, 25% locuiesc în regiune, iar 12,5% vizitează 

regiunea ocazional. De asemenea, răspunsurile privind participarea la grupul de lucru au fost 

următoarele: 62,5% ar participa la grup și 37,5% nu doresc să participe. 

 

Concluzii:  

 În concluzie putem afirma, că consultarea a oferit locuitorilor idei de îmbunătățiri de 

care au mare nevoie. Punctele de vedere și opiniile acestora vor fi luate în considerare în viitor. 

Trasee pentru drumeții și ciclism, telecabine, puncta de belvedere, turism ecvestru, via ferrata- 

toate răspunsurile primite arată o nevoie de ceea ce este necesar pentru locuitori și vizitatori. 

Propunere: 

 Opiniile formulate de respondenții sa se ia în considerare în implementarea planului 

urbanistic zonal Hășmașul Mare.  

 


