
Promovarea valorilor și 

tradițiilor ca produs turistic al 

județelor Harghita și Covasna



Date generale

Solicitant: Consiliul Județean Harghita

Partener: Consiliul Județean Covasna
 
Perioada de implementare: 24 de luni
Valoarea totală a proiectului: 991. 519,75 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 544.021,08 lei
Contribuția proprie a Consiliului Județean Harghita: 10.880,42 
lei (2%);
Contribuția proprie a Consiliului Județean Covasna: 5440,21 lei



Programul de finanțare

Programul Operațional Regional 2007-2013
 
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea 

turismului

DMI 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea 
infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității 
României ca destinație turistică

Operațiunea - Dezvoltarea și consolidarea turismului intern 
prin sprijinirea promovării produselor specifice și a 
activităților specifice



• Îmbunătățirea imaginii turistice a județelor Harghita și 
Covasna prin dezvoltarea unei imagini turistice distinctive și 
unice a regiunii
• Instituirea unui sistem integrat și informatizat al ofertei 
turistice din județele Harghita și Covasna
• Valorificarea și promovarea atracțiilor turistice din 
diferitele zone ale județelor Harghita și Covasna bazate pe 
resursele naturale și caracterele culturale comune
• Contribuirea la lărgirea ofertelor turistice și la creşterea 
calităţii nivelului ofertelor turistice din județele Harghita și 
Covasna prin creșterea sinergiilor și a colaborării între 
prestatorii turistici

Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului



Produsul turistic promovatProdusul turistic promovat

Produsul turistic propus a fi promovat vizează resursele turistice incluse în traseele 
identificate din județele Harghita și Covasna, grupate potrivit formelor de turism 
practicate în zonă (turism activ și ecoturism, turism cultural și religios, turism 
rural și turism balnear). 

Având în vedere faptul că prelungirea timpului de şedere a turiştilor în zonă 
presupune profesionalism din partea autorităţilor locale din domeniul turismului 
şi un nivel calitativ corespunzător al posibilităților de petrecere a timpului liber la 
nivelul judeţului, au fost identificate în Planul de Marketing următoarele trasee 
turistice:

• traseul turism activ și ecoturism

• traseul turism cultural și religios

• traseul turism rural

• traseul turism balnear



GrupuriGrupurilele țțintăintă

Grupul ţintă (beneficiarii direcți) căruia i se adresează acest proiect este format din: 

• turiştii români şi străini, care vor beneficia de informații sistematizate și organizate cu privire 
la atracțiile și programele turistice existente în regiune;

• populația celor două județe.

 

Alături de grupul țintă, vor beneficia în urma proiectului (beneficiari indirecți):

• agenţiile de turism din regiune;

• tour operatorii, organizaţiile, asociaţiile turistice; 

• instituţiile organizatoare de evenimente culturale şi sportive precum și prestatorii 
de servicii culturale;

• mediul de afaceri din zona promovată, precum şi din zonele învecinate 
(pensiunile, operatorii HoReCa - Hotel Restaurant Catering – IMM-urile, 
meșteșugarii locali etc.;

• administrația publică locală din cele două județe;

• subcontractanţii şi societăţile comerciale contractate.



• Activităţi de management a proiectului
• Crearea unei imagini distinctive și unice a regiunii
• Realizarea portalului turistic e-Turism 
• Realizarea materialelor publicitare pentru promovarea 

valorilor şi produselor turistice ale judeţelor Harghita şi 
Covasna

• Activităţi de publicitate şi de promovare a produselor 
turistice din judeţele Harghita şi Covasna

• Informare şi publicitate

Activitățile proiectului



Rezultate aRezultate așșteptateteptate

• Rezultate directe:

– crearea unei imagini distinctive și unice a regiunii;

– realizarea portalului turistic e-Turism; 

– realizarea materialelor publicitare pentru promovarea valorilor şi produselor 
turistice ale judeţelor Harghita şi Covasna;

– activităţi de publicitate şi de promovare a produselor turistice din judeţele 
Harghita şi Covasna;

– informare şi publicitate.

• Rezultate indirecte:

– creşterea numărului de turişti care vizitează regiunea și a înnoptărilor în 
unităţile de cazare petrecute de turiştii sosiţi în regiune;

– crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economico-socială a judeţului.




