„Modernizarea salvării montane în
judeţul Harghita”

SALVAMONT HARGHITA

Finanţare
• Proiectul a fost înaintat spre a fi finanţat în
cadrul Programului Operaţional Regional,
axa 5 – Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea
Turismului, domeniul major de intervenţie
5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii
serviciilor turistice.

Obiectivul general al proiectului
Valorificarea turismului montan
judeţean, prin asigurarea
condiţiilor specifice de siguranţă
în arealul muntos harghitean
atât turiştilor cât şi locuitorilor
judeţului Harghita.

Obiective specifice
– Amenajarea/Construirea la cheie a 4 baze salvamont –
la Harghita Băi, la Lacul Roşu, la Harghita Mădăraş şi la
Topliţa;
– Înzestrarea celor 4 baze salvamont cu mijloace şi
echipamente specifice asigurării condiţiilor optime de
salvare în arie montană
– Achiziţionarea de mijloace de transport necesare
desfăşurării activităţii de salvare montană;
– Dotarea membrilor (32 de salvatori montani) celor 4
formaţii de salvamont cu echipamente personale
specifice desfăşurării activităţii de salvare montană;
– Achiziţionarea/dotarea cu aparatură de comunicare la
nivelul fiecărei formaţii de salvamont.

Valoarea totală a proiectului:
• Valoare totală: 7.612.066,89 lei.
• Contribuţia proprie: 2% din valoarea eligibilă
a proiectului 122.426,37 lei

Potenţialii beneficiari ai proiectului/
grupul ţintă
•
•
•
•

•
•

•

Beneficiarul direct al acestui proiect este Consiliul Judeţean Harghita, instituţia care are menirea de a
implementa şi dezvolta strategii macroeconomice de dezvoltare socio-economică la nivel judeţean: – în
cazul nostru strategia de dezvoltare a turismului harghitean, în context naţional;
Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt cele patru formaţii de salvamont din cadrul Serviciul Public
Judeţean Salvamont Harghita (SPJSHR);
Categoria beneficiarilor indirecţi include şi turiştii care vizitează ţinuturile judeţului Harghita.
În categoria potenţialilor beneficiari indirecţi, mai pot fi încadraţi şi proprietarii de pensiuni, hotelieri şi
alte entităţi cu îndeletniciri ce se leagă cu activitatea turistică din judeţ, care se vor bucura de creşterea
numărului de turişti datorită creşteri nivelului de siguranţă al zonei muntoase din judeţ, mai ales în cazul
staţiunilor turistice montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă – schiul sau alpinismul, care
prezintă un grad de periculozitate mai ridicat;
Potenţialii beneficiari indirecţi mai pot fi şi firmele, respectiv persoanele care desfăşoară diferite
activităţi economice în areal montan sau silvic;
Între potenţialii beneficiari indirecţi ai proiectului mai pot fi amintiţi şi locuitorii judeţului, care în
extravilan, în zonele inaccesibile maşinii salvării de urgenţă, beneficiază de siguranţa oferită de acest
serviciu public. În această categorie putem include şi comunităţile mici din zonele de amplasare a
posturilor salvamont (Harghita Băi, Lacul Roşu, Harghita Mădăraş), care actualmente nu dispun de nicio
asistenţă medicală, iar dotarea medicală obţinută, precum şi pregătirea medicală a salvatorilor
permiţând o intervenţie în caz de urgenţă;
Grupul ţintă al acestui proiect sunt persoanele aflate în dificultate, rătăcite, dispărute, bolnavii şi
turiştii accidentaţi în zona montană, care vor dispune prin implementarea acestui proiect de o
activitate preventivă şi salvare eficientă, care fără o intervenţie rapidă şi calificată pot suporta
consecinţe grave (chiar deces).

