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1. Introducere

Definirea unei strategii de dezvoltare clare, a fost realizată prima dată în anul 2005, când în
cadrul programului Agenda Locală 2001, finanțat de O.N.U., realizat și acceptat în 2005 de către
Consiliul Local, au fost determinate, stabilite, identificate în primul rând obiectivele de dezvoltare a
orașului și programele care servesc la realizarea acestor obiective extinse pe perioada 2007-2013, în
același timp oferind și o examinare de distanță lungă. 

Strategia de dezvoltare realizată fiind generalistă, a urmat realizarea unei strategii punctuale
– având în vedere direcția, axa principală de dezvoltare identificată – strategia de dezvoltare locală
și  turistică  a  orașului.  Acest  document  a  prezentat,  reliefat,  oglindit  trecutul  –  prezentul  –
oportunitățile turistice ale localității și a zonei.

Ca o continuare, actualizare în 2012 s-a realizat un plan integrat de dezvoltare urbană în care
s-au analizat prin prisma obiectivelor realizate din cele propuse în strategiile elaborate, o serie de
oportunități ivite, neprevăzute inițial.

La  realizarea  prezentei  strategii  s-au  folosit  inevitabil  și  materiale  din  documentațiile
amintite (istoricul stațiunii, geografia, acces etc.) - practic ceea ce nu se schimbă în timp.

Programul  de  dezvoltare  teritorială  de  caracter  strategic,  ia  în  considerare  necesitățile
orașului,  și se bazează pe potențialul de dezvoltare,  incluzând activitățile și programele,  deja în
derulare.

În  vederea  acesteia  trebuie  să  precizăm acțiunile  și  propunerile  din  politicile  sectoriale
naționale,  care  sunt  extrem  de  importante,  precum  și  acele  acțiuni  specifice  regiunii,  care
maximalizează  efectele  proiectelor  și  programelor  naționale  în  dezvoltarea  teritorială.  Astfel  se
poate realiza sinergia între sistemele de subvenționare, definite mai larg și direcțiile de dezvoltare
teritorială a orașului. 

Prioritățile de dezvoltare sunt obiective primordiale, care servesc la realizarea obiectivelor
strategice pe termen lung (îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea economică, folosirea durabilă a
resurselor, atragerea turiștilor și formarea unei imagini unice a localității Borsec). 

Realizarea priorităților se întâmplă prin dispozițiile și programele, care se concretizează în
proiecte. 

Obiectivul primordial al aprecierii pretențiilor și posibilităților trebuie să fie ales în așa fel
încât executarea să nu se piardă în complexitatea evaluării problemelor micro-regionale și să nu se
scape de vedere aspectele dezvoltării zonei. 

Strategia de dezvoltare locală și celelalte studii și proiecte de dezvoltare durabilă, conțin o
abordare coerentă – subliniind necesitatea dezvoltării turistice a zonei. 

Pe de altă parte trebuie identificate și prezervate acele forme ale activităților turistice care să
nu interacționeze cu biodiversitatea specifică zonei și cu sursele de formare ale apelor minerale.  

Dezvoltarea durabilă a turismului reprezintă o necesitate și o condiție esențială ce trebuie
susținută politic  și  administrativ,  respectată  de turiști  și  de cei  care vor să  investească în acest
domeniu. 
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2. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A LOCALITĂȚII

2.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ORAȘULUI

2.1.1 DELIMITAREA TERITORIALĂ

Depresiunea intracarpatică Borsec, așezată în partea nordică a
județului Harghita este situată în centrul Carpaților Orientali,  pe
partea  estică  a  Munților  Gurghiului.  Se  află  mai  exact  între
46°54'42''-47°0'15'' lățime nordică, 25°35'49'' longitudinea estică –
de la Greenwich. Este traversat de pârâul Vinul Mare (Nagy-Bor) –
pârâul de colectare a apelor curgătoare a împrejurimii -, și pârâiele
secundare ale acestuia. Eroziunea apelor curgătoare a format din
lanțul vulcanic un pas de defalcare în două podișuri mai mici ale
depresiunii: în direcția nord-vestică, Depresiunea Borsecul de Jos,

și în direcția nordică Depresiunea Borsecul de Sus – care a condus la formarea locului băii de ape
minerale propriu-zise. 

Rocile caracteristice sunt ardeziile și calcarele, din punct de vedere
geogenic  depresiunea  poate  fi  considerată  tânără,  formarea  lor  s-a
petrecut în perioada neozoică. Depresiunea Borsec cu o înălțime medie de
880 metrii  altitudine,  depășește  înălțimea de  altitudine  a  depresiunilor
intracarpatice mari Ciuc și Gheorgheni, dar față de alte depresiuni mici
(depresiunile  Bilbor,  Glod, Drăgoiasa) ale  seriei  depresiunilor  este  cea
mai  mică,  având  în  vedere  că  înălțimea  acestora  este  între  900-1000
metri. Din punct de vedere al dilatației teritoriale, se află în locul doi între
depresiunile-mici  amintite,  cu  un  teritoriu  aproximativ  50  km²,  după
depresiunea Bilbor, cu 159 km², și înainte de depresiunile Glod, cu 12,5

km² și Drăgoiasa, cu 11,5 km².
Depresiunea Borsec se învecinează cu depresiunile Bilbor, Ciuc și Gurghiului, de ultima

legând-o pasul Bistricioara, iar de bazinul Bistriței pasul Tulgheș.
Este înconjurată de Munții Bistrița, Munții Călimani, Munții Gurghiu și Masivul Ceahlău.
Distanța de la orașele mai importante din zonă: Toplița 28 km, Reghin 80 km, Miercurea

Ciuc 125 km, Brașov 220 km, Târgu Mureș 119 km, Cluj-Napoca 200 km.
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2.1.2 CADRUL NATURAL

Poziția  geografică a  stațiunii  Borsec este  caracterizată  de altitudini  de înălțime mijlocie,
cuprinse intre 800 – 1000 m care plasează depresiunea Borsec în zona climatului subalpin. 

Acest  climat  se  caracterizează  în  general  prin  scăderea  presiunii  atmosferice  și  a
temperaturii. „Climatul de pădure” existent în depresiunea Borsec se datorează faptului că zona este
apărată  pe  aproape  toate  părțile  de  lanțurile  muntoase  și  de  pădurile  care  le  acoperă,  acestea
atenuând viteza vântului, purificând aerul și reducând variațiile bruște de temperatură. 

Relieful  este  în  general  carstic,  în  deplină  concordanță  cu  structura  geologică,  iar  zona
bazinului propriu-zis prezintă suprafețe aproape plane,  pe care local există zone de înmlăştinire
datorate impermeabilității 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 și pârâul Vinului la est, având un 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, peșteri etc. Borsec,
prin așezarea geografică, aparține climatului subalpin de depresiune. 

Temperatura medie anuală este de 5o C, cu temperaturi medii minime de –25 o C, până la  –
27 o C în luna ianuarie și de 15 o C pana la 18 o în luna iulie. 

În marea majoritate a perioadelor cuprinse între lunile aprilie și septembrie,  temperatura
medie depășește cu puțin 15o C.  

Umiditatea medie a aerului se situează între 79% și 86% în lunile de vară și 86 – 90% în
lunile de iarnă, excepție făcând ultimii ani, în care aceste caracteristici sunt diferite datorita secetei. 

În timpul verii cerul este majoritar senin, în timp ce primăvara și toamna prezența ceții este
obișnuită.

  
 Imagini reprezentative pentru depresiunea și așezarea urbană Borsec

 Depresiunea Borsec imagine de ansamblu
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Variațiile  mici  de  temperatură,  vânturile  puține,  puritatea  aerului  sunt  caracteristicile
binefăcătoare ale climatului zonei, însoțite de un bio-climat de tip montan, tonic, stimulent și cu
aeroionizare preponderent negativă, puternic sedativă, ce permite alternanțe de tratament cu agenți
și fizioterapeutici, băi de soare și de aer ionizat. 

2.1.3 SCURT ISTORIC

Datorită calității deosebite, apa minerală din Borsec, a fost un produs recunoscut și căutat în
curțile aristocrate, și de aceea este valorificată de cca. 400 de ani. 

În 1687 Marco della Frata din Veneția vorbește despre Borsec.
Borsecul  este  amintit  pentru  prima  dată  într-un  document  din  1700  sub  denumirea  de

„câmpul Borsecului” de Lázár Miklós (Familia contelui Lázár) ( preluat Nagy-Bodó 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. 

În 1766 medicul Kibédi Mátyus István a analizat apele minerale din Borsec.
1767-Joannes Fridvalszky: Mineralog - vorbește despre apele minerale din Borsec (lucrare

apărută în limba latină). 
Depresiunea începe să fie locuită pe la sfârșitul 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.

Prima monografie despre Borsec a apărut în 1844 scris de Kurz Anton (în limba germană)
apoi Cseh Károly în 1882, Moldován Gergely în 1883, dr. Szilvássy János în 1894.

Calitățile apelor minerale din Borsec, au fost studiate de-a lungul secolelor de nenumărați
medici și specialiști 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”.

Urmează  studiile  și  conferințele  doctorului  Krantz  din  Viena,  care,  pe  la  1770,  descrie
calitățile 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 Lobogó (izvorul Lobogó a dispărut în 1926). 

În  1774,  L.  Wagner  publică  un  studiu  privind  apele  minerale  din  Borsec,  în  revista
„Academische Dissertat". 

În 1793, într-o revistă medicală ce apărea la Sibiu, doctorul Neustadler prezintă o expunere
științifică 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. Inițial, apa minerală a fost transportată în butoaie de lemn, în căruțe la
distanțe mari, până la curțile aristocrate din Europa. 

În jurul anului 1819 datorită calității, travertinul se folosește ca material de construcții, și se
trece la prelucrarea acestuia, iar prin anii 1880 se începe exploatarea zăcământului de cărbuni.

În 1825, primul doctor al băii, dr. Scheint 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.  Cercetările  sunt
continuate de dr. Than Károly, în 1873, iar în 1890 dr. Hanko Vilmos analizează efectele chimice ale
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izvoarelor Republica și Izvorul Principal, ocazie cu care se adeveresc observațiile cercetătorului dr.
Szilvássy János, care a cercetat anterior asemănările celor două izvoare. 

În  toamna  anului  1845,  poetul  Vasile  Alecsandri  a  vizitat  Borsecul,  publicând  apoi  în
Calendarul pentru poporul romanesc (Iași, 1845) o schiță elogiativa, intitulata Borsec. Cu talentul
unui avizat observator, Alecsandri descrie atmosfera din stațiunea Borsec, "care nu se poate numi
nici târg, nici sat, pentru ca nu are nici uliți, nici magazii, nici locuitori". 

Sunt descrise: "chipul de a face cura", excursiile la "Steclarie", la "Cascada", la "Peștera", la
"Stânci"; balurile organizate într-o "sală de lemn fără de nici o alta decorație decât niște fofeze de
brad în care ard douăzeci de lumânări de sau". Printre dănțuitori, Alecsandri identifica "figuri de
toată  făptura,  de tot  calupul,  strâmbe,  triste,  vesele",  cei  prezenți  distrându-se "giucând,  sărind,
învârtindu-se ca niște titirezi, bătând din pintini". Sosirea toamnei găsea Borsecul "singur, deșart și
trist ca un mormânt, până la vara viitoare". Însă, cei care i-au fost oaspeți "gândesc totdeauna cu
mulțămire la dânsul, ca la un prietin bun și iubit".

Vizitatorii erau nobili cu vechi blazoane, doamne, domnișoare frumoase, înalți funcționari
guberniali  sau  scaunali,  ofițeri  înzorzonați  și  panașați,  preoți,  negustori  bogați,  servitori  și
servitoare. O importantă parte a turiștilor veneau din Moldova.

În preajma anului  1848,  oaspeți  din  Moldova,  Muntenia  și  Transilvania  urcau  în  aceste
locuri  singuratice  sub  pretextul  tratării  unor  boli,  dar  în  taină  pregăteau  viitoarele  acțiuni
revoluționare. Printre cei care au stat un timp la Borsec s-au aflat Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie
Bolintineanu, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri s.a. 

Afluxul vizitatorilor de peste munți fusese remarcat si de Gazeta de Transilvania, care, în
1845, aducea la cunoștința cititorilor sai ca "vecinii și prietenii de peste Carpați au început a se
strecura  încoace  prin  Timiș,  Bran,  Oituz,  pentru  apele  minerale  de  la  Arpatac  (Araci),  Borsec,
Covasna, Zizin". Aceeași gazetă constata faptul ca oaspeții veniți la tratament "politizează mai mult
decât fac cură". Oaspeți ai Borsecului au mai fost și scriitorii și poeții Mihai Eminescu, Costache
Negri, Costache Negruzzi, Calistrat Hogas, George Toparceanu, Garabet Ibraileanu, I. I. Mironescu
(al cărui strămoși au fost baci pe meleagurile Bretcului), George Lesnea s.a.

O interesantă prezentare a societății celor ce veneau la băi la Borsec, alertată de sosirea
prințului Carol (viitorul rege al României, Carol al II-lea), este publicată de Gazeta Transilvaniei la
5 august 1909, sub titlul Scrisoare din Borsec - iulie 1909: "Ziarele maghiare anunțaseră de mult -
se spune în corespondență - că în vara anului curent regina României va petrece câteva săptămâni la
Borsec. Cu zvonul despre venirea reginei aduc în legătură și voiajul ce l-a făcut de curând în Borsec
fostul primar al Bucureștilor, Mișu Cantacuzino, numindu-l pe acesta principe, și mareșalul reginei,
care a vrut să ia dispozițiile anterioare necesare. Eram în față cu realitatea, având înaintea noastră nu
pe moștenitorul de tron, ci pe fiul acestuia, Carol, însoțit de medicul de curte și de 7 tineri romani
descendenți din familiile mai fruntașe și mai de influenta din România. Pentru noi, ziua de 24 iulie a
fost zi de sărbătoare, văzând intre noi pe viitorul purtător al coroanei României". 

Se  descoperă  între  timp  efectele  benefice  ale  acestor  ape  prin  cură  externă,  respectiv
efectuarea de băi în aceste ape, deși ele ieșeau 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. 
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Despre  îmbutelierea  apei  minerale,  ca  activitate  industrială  putem vorbi  numai  după ce
Zimmethausen Antal a construit fabrica de sticlă necesară îmbutelierii, în Borsecul de Jos. 

Cu această ocazie s-a consemnat și o explozie demografică, între anii 1804 – 1806, datorită
ambițiosului întreprinzător austriac, Zimmethausen Antal, care, la vremea respectivă, și-a cheltuit
averea  și  chiar  și-a  distrus  sănătatea  în  decursul  multor  ani  de  procese  cu  autoritățile  și  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 apele minerale, în sticlele fabricate în localitate, din materia
primă existentă în zonă. A adus specialiști din Silezia, Bavaria, Cehia, Polonia, dintre care mulți s-
au stabilit în această regiune. Acești oameni sunt  antecesorii unora dintre familiile existente încă în
Borsec  și  ale  căror  nume,  Fokt,  Krammer,  Schiller,  Kamenitzky,  Eigel  păstrează  încă  originile
acestora. 

Îmbutelierea se realiza primăvară până toamnă, atât ziua cat și noaptea, existând înregistrări
(Ötvös Ágoston) conform cărora, au fost îmbuteliate 5000 de sticle pe zi, le-au pus între rogojini și
au plecat în Europa cu căruțe trase de cai.

Până la fabricarea primelor recipiente din sticlă, apa minerală se punea în butoaie din lemn
și vase de lut,  apoi se transporta cu care trase de boi, fiind foarte căutată și apreciată în 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,  și  pe  toate  piețele  europene
importante.

  

Calitatea apei minerale din Borsec a fost apreciată în numeroase expoziții, fiind premiată: în: 
 1873 la Viena,
 1878 la expoziția mondială din Paris, 
 1882 la Berlin, și la Trieste, 
 1885 a fost premiată la Budapesta, 
(ocazie cu care,  Francz Jósif denumește apa minerală Borsec, „Regina Apelor Minerale".)
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Analiza științifică a compoziției chimice, începe în 1927, în laboratoarele universităților din
București,  Cluj  și  Budapesta.  Analizele  chimice  realizate  în  aceste  laboratoare,  confirmând
stabilitatea  componentele minerale ale apelor din Borsec.

Prin 1857, Pávai Vajna Elek descoperă rezervele de cărbune (lignit) din bazinul Tinoavelor,
astfel că, în 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 preț a rămas apa minerală, cu efectele ei miraculoase în tratarea și
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 și aleile, apare iluminatul public, (inițial cu seu de oaie), se începe
construirea drumului spre Toplița peste masivul Creanga – ctitorul acestor lucrări fiind inginerul
Baross Gábor. 

Oficializarea  turismului  balnear  are  loc  în  anul  1918,  când ia  ființă  prima întreprindere
balneară, a cărei sarcină primordială a constituit-o ștergerea urmelor Primului Război Mondial și
refacerea  infrastructurii  stațiunii.  Cel  mai  mare  reviriment  se  constată  în  perioada  interbelică  -
atunci se construiesc majoritatea vilelor, continuând același stil arhitectonic cu minunatele dantelării
din lemn. 

În 1926 băile  au fost  închiriate  de către  Tischler  Mor,  cel  care realizează investiții  care
conduc la descoperirea Izvorului Principal în 1926.

  

O dovadă a recunoașterii dezvoltării stațiunii este și faptul că, în anul 1937, are loc aici
Congresul Internațional de Balneologie,  cu reprezentare din foarte multe țări cu tradiții în acest
domeniu. 

Al doilea război mondial distruge în mare parte băile Borsec, care vor începe a fi reparate
abia după naționalizarea din 1948. 

Istoria stațiunii Borsec este una contradictorie cu cicluri de strălucire și de eșecuri.

Toată istoria sa este legată de dorința chiriașilor și a comunelor proprietare care au exploatat în
forme  variate  apele  din  Borsec  de  câștig  imediat.  Investițiile  au  fost  sporadice  fără  să  aibă  o
continuitate mai ales în ceea ce privește întreținerea și protejarea apei, mediului natural și construit.
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2.1.4 SUPRAFAȚA ORAȘULUI

Orașul Borsec ocupă o suprafață de 6.143,00 hectare (0,92% din suprafața totală a Județului
Harghita), din care cea mai mare suprafață (95 %) o reprezintă terenul extravilan neagricol / alte forme
- 5,871,00 Ha.

După  forma  de  proprietate,  terenul  agricol  este  deținut  în  proporție  de  peste  5,7  %  de
proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 33,3 % de stat.

Împărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate

Specificaţie
Teren agricol Teren neagricol Total

ha % ha % ha
Proprietate publica a UAT 3 0,0 384 6,3 387
Proprietate privată a UAT 574 9,4 1659 27,0 2233
Proprietate privată 355 5,7 3168 51,6 3523
TOTAL 932 15,1 5211 84,9 6143
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Borsec

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței administrative a
orașului s-a menținut constantă, fără modificări după cum se poate observa din datele prezentate
mai jos:

Tabel nr.2 - Situația terenurilor pe categorii de folosință

Categorie de folosință
Suprafața (ha / km)

An 2014

Teren agricol, din care: 932
- arabil 21

- pășuni și fânețe 911

- vii și livezi 0

Păduri și alte terenuri cu
vegetație forestieră

5074

Ape și bălți 15
Teren intravilan 272
Drumuri (km) 45
Neproductiv 9

Suprafața totală 9
Sursa- Biroul Urbanism Primăria Borsec

Suprafața agricolă totală este alcătuită din pășuni în cea mai mare parte – 676 ha 72,5 %), fânețe
235 ha (25,2 %) și arabil 21 ha (2,3 %).
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Fondul forestier acoperă 5074 de hectare, ocupând locul 1 în structura suprafeței administrative a
orașului (82,6 % din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată de păduri și alte terenuri
cu vegetație forestieră. 

Luciul de apa care se află pe întinderea orașului Borsec este de 15 hectare, reprezentând 0,2 % din
suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.

2.1.1.

Intravilanul localităţii

Terenul intravilan al orașului Borsec ocupă în prezent o suprafață de 272 de hectare (4,4 % din
total suprafața administrativă).

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan 

ZONE FUNCTIONALE

An 2014

Suprafața (ha)
Procent  (%  )  din
total intravilan

Locuințe  și  funcțiuni
complementare

8,6 3,5

Unități  industriale  și
depozite

5,71 2,2

Unități agro-zootehnice 0,8 0,2

Instituții  și  servicii  de
interes public

0,6 0,1

Cai  de  comunicație  și
transport (rutier)

45 16,5

Spatii  verzi,  sport,
agrement, protecție

211,29 77,5
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ZONE FUNCTIONALE

An 2014

Suprafața (ha)
Procent  (%  )  din
total intravilan

Construcții  tehnico-
edilitare și zone protecție

0,56 8,3

TOTAL 272

Sursa: Biroul urbanism

Se observă  o departajare,  împărțire  a  zonelor  orientată  specific  activităților  de turism și
agrement, cu suprafețe aferente unităților industriale și agro-zootehnice nesemnificative. 

Această repartizare nu este una nouă, ci ea a perpetuat încă din perioada înființării stațiunii,
când s-a pus accentul pe două activități importante – îmbutelierea apei minerale și turismul. 

2.1.5 REPERE URBANISTICE 

Localitatea Borsec are trei componente: așezarea primară, situată pe DN 15 (Topliţa-Borsec-
Tg. Neamț) la intersecția cu DJ 128 (Borsec-
Ditrău) – Borsecul de Jos, stațiunea propriu-
zisă  –  Borsecul  de  Sus,  situată  la  nord  de
așezarea primară iar legătura dintre cele două
se face printr-un culoar, spațial distinct, care
poate fi identificat ca Borsecul de Mijloc.

Orașul  stațiune  baleno-climaterică
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Borsec, declarat astfel din anul 1953, este racordat la circuitul căilor rutiere prin Drumul Național
DN 15 Toplița – Piatra – Neamț, ce face legătura cu drumul european E 578 Brașov – Miercurea-
Ciuc - Târgu-Mureș. 

Zona de locuit din Borsecul de Mijloc (identificat ca atare în regulamentele de urbanism ale
sec. XIX -lea) și din  Borsecul de Jos, se prezintă ca un ansamblu grupat sub forma de fâșie, în
lungul DN15, DJ128 și a străzilor de deservire de interes local. 

Nucleul central al orașului este format de locuințele colective cu regim de înălțime P+4.
Încadrarea locuințelor realizată de PUG, înseamnă o distribuție în cele 3 categorii, funcție de starea
lor de întreținere: foarte bună, bună și mediocră. Ponderea dominantă aparține categoriei de clădiri
mediocre. Cauzele identificate ale acestei situații sunt următoarele:

 Fondul construit este majoritar vechi
 Clădirile sunt executate cu materiale mixte
 Agresivitatea naturala a terenului
 Adâncimea mica de fundare
 Condițiile nefavorabile de fundare
 Îmbătrânirea populației și lipsa de resurse pentru întreținerea clădirilor în bune condiții

Pentru majoritatea fostelor  unități  de cazare turistica situația  incertă a  proprietății  ca și  specula
imobiliară au condus la degradarea lor actuala aflata la limita siguranței în exploatare a clădirilor.

În anul 2010 datele furnizate de INS pentru locuire în Borsec sunt:

Denumirea Date    2010
Locuinte existente -   total - numar 1244
Locuinte in proprietate majoritara de stat - 
numar

141

Locuinte in proprietate majoritar privbata - 
numar

1103

Suprafata locuibila – total mp 45216
Suprafata locuibila proprietate majoritara de 
stat

3357

Suprafata locuibila proprietate majoritar 
privata

41859

După retrocedarea  vilelor  foștilor  proprietari  un  număr  însemnat  de  locuitori  au  rămas  fără
locuințe, sau cu situație locativă incertă. În acest context orașul Borsec a construit un bloc prin ANL cu
20 de apartamente și două blocuri sociale cu câte 16 apartamente.
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2.2 POPULAȚIA

2.2.1 NUMĂR TOTAL AL POPULAȚIEI

Densitatea populației în orașul Borsec este de 42,06 locuitori/kmp,  

După  etnie, locuitorii din Borsec sunt în proporție de peste 78 % maghiari și doar 22 %
reprezintă populația de etnie română sau alte etnii. 

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a
făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. 

Pentru  persoanele  care  nu  au  vrut  să  declare  aceste  trei  caracteristici,  precum și  pentru
persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu
este disponibilă.
Comparativ  cu  recensământul  anterior  se  observă  o  tendință  de  depopulare  și  îmbătrânire  a
populației.

Populația stabilă din mediul urban al județului Harghita

Localitatea
Populație stabilă (număr persoane)

RPL 2011

JUDET Harghita 304.969 

ORAS Borsec 2584
Raportat la nr total al populației, orașul Borsec se află pe locul 4 la nr de

locuitori (total orașe - 5)
Sursa: Recensământul populației 2011 

2.2.2 POPULAȚIA ÎN FUNCȚIE DE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEX, STAREA
CIVILĂ ȘI NIVEL DE EDUCAȚIE

Populația din orașul Borsec pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent %

sub 5 ani 125 4,83
5 – 9 ani 108 4,17
10-14 ani 145 5,61
15-19 ani 109 4,21
20-24 ani 150 5,88
25-34 ani 352 13,62
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35-49 ani 570 22,05
50-59 ani 378 14,62
60-64 ani 177 6,84
65-74 ani 270 10,44
75-84 ani 163 6,30

peste 85 ani 37 1,43

TOTAL POPULATIE 2584 100

Sursa: Recensământul populației 2011 

În

reprezentarea grafică se observă o distribuție care este benefică localității în momentul de față – cca
50 % din populație este cea activă (25 – 59 ani), iar restul este împărțit 50 – 50 % între tineri și
seniori.

Această distribuție „sănătoasă” este benefică atât din punct de vedere al forței de muncă
active, cât și al continuității acesteia.

În acest context eventualele investiții majore pot beneficia de această structură favorabilă.

Starea civilă a populației din orașul Borsec

Orașul
Borsec

POPULAȚIA
STABILĂ
TOTAL

STAREA CIVILĂ L E G A L Ă Persoane care
trăiesc în
uniune

consensuală
Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorțat(ă)

TOTAL 2584 919 1203 296 166 172
Masculin 1246 529 602 41 74 86
Feminin 1338 390 601 255 92 86
Sursa: Recensământul populației 2011

Din datele statistice referitoare la starea civilă a populației singura „anomalie” este procentul
văduvelor, existând un „avantaj” fără dubii.

Nivelul de educație a populației din orașul Borsec

Orașul
Borsec
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Total,
din care: 2352 218 183 81 1825 694 406 725 192 36 6

Masculin 1121 92 79 43 882 332 282 268 86 18 2

Feminin 1231 126 104 38 943 362 124 457 106 18 4
Sursa: Recensământul populației 2011

Se observă că nivelul de educație al populației de sex feminin este superior (mai puțin la
postliceal și la profesional).

Dacă ținem cont că cca 10% din populația stabilă de 10 ani și peste a absolvit o instituție de
învățământ superior și cca. 30 % au terminat liceul,  (77% terminând învățământul secundar) se
poate afirma că orașul dispune de un potențial uman calificat, de bună calitate, ceea ce reprezintă un
punct forte în dezvoltarea în perspectivă a localității.

Persoanele fără o școală absolvită și analfabete provin din grupa de seniori, nici o persoană
sub 65 de ani neaparținând acestei categorii.

2.2.3 EVOLUȚIA POPULAȚIEI

Compoziția și evoluția demografică a Borsecului poate fi numită specifică datorită
istoriei ei. Acest fapt poate fi atribuit istoriei relativ scurte de câteva secole, mai precis începând de
la partea a doua a secolului XVIII., în ciuda faptului că a devenit o așezare permanent locuită numai
la începutul secolului XIX. 

În 1804 apare fondatorul propriu-zis, Zimmethausen, care a pus bazele băilor din Borsec și a
înființat prima fabrică de sticlă, cu ajutorul profesioniștilor din Silezia, Cehia, Bavaria și Polonia. 

În urma acestor  „imigrări”  au apărut  și  există  încă în  zilele  noastre  nume de familii  de
origine germană și slavă la Borsec, ca Eigel, Fokt, Kamenyiztky, Kolbert, Kramer, Paller, Patka,
Schiller, Straff, Thalmayer, Vild etc. 

Independența propriu-zisă de comunele Lăzarea și  Ditrău a fost  cucerită numai în 1896.
Până atunci a fost parte a composesoratelor celor două comune, și a fost exploatată de chiriași, care
au fost de obicei întreprinzători locali sau străini. 

Străinii stabiliți în timpul construirii fabricii de sticlă și cu alte ocazii, la început au trăit
separat de autohtonii secui, iar mai târziu s-au asimilat.

Analizând  indicatorii  demografici  ai  Borsecului  putem  aprecia,  că  cele  două  secole
precedente au adus o creștere foarte rapidă, și din punct de vedere calitativ, și cantitativ, în ciuda
faptului că Borsecul câștigă independența ca unitate administrativă numai în 1896, și doar în 1953
rangul de oraș. 
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Demografia localității în ultimii 150 de ani, a evoluat în felul următor:

Populația  localității  a  crescut  repede  (în  această  perioadă  se  putea  observa  explozia
demografică în Transilvania), în afară de două perioade: perioada de după al II-lea război mondial
(din cauza circumstanțelor geografice, Borsec a înregistrat un număr de victime umane și daune
materiale  semnificative),  iar  cealaltă  perioadă  înseamnă  zilele  noastre,  când  la  Borsec  putem
observa o scădere semnificativă, din punct de vedere demografic.

Privind  situația,  evoluția  sporului  natural  din  ultimii  ani  (istoria  recentă)  se  observă  că
trendul este cel uzual – din păcate – adică un spor natural negativ.

An Decese Nașteri Spor natural
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

Din grafic se observă că numărul deceselor nu diferă mult de media anuală a deceselor (38) 
– rata mortalității fiind aproape constantă. 

Fluctuațiile sporului natural se datorează în principal numărului de nașteri, care prezintă o 
fluctuație semnificativă. O cauză posibilă a acestei fluctuații (în afară de cele naturale) poate fi 
asociată cu lipsa unei maternități la nivel de localitate, nașterile fiind înregistrate – uzual – la 
spitalul municipal Toplița. 
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2.2.4 POPULAȚIA ACTIVĂ

Resursele de munca la 1 ianuarie reprezintă acea categorie de populație care dispune de ansamblul
capacităților fizice și intelectuale care ii permit sa desfășoare o muncă utilă în una din activitățile
economie naționale.

Resursele de munca includ: populația în vârsta de munca, aptă de a lucra, precum și persoanele sub
și peste vârsta de munca aflate în activitate.
 

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Resurse de 
muncă

207,5 209,2 208,3 207,4 205,9 207,5 209,9 210,6 210,3 209,9

Rata de 
ocupare

59,5 60,3 62,2 64,2 65,1 62,5 63,1 62,7 64,1 63,9

Mii persoane

După un declin în anul 2008 se observă o revenire și stabilizare începând cu anul 2010, lucru ce
denotă o continuitate a resurselor de muncă, fapt ce asigură o predictibilitate accentuată.

Mii persoane
Raportând resursele de muncă la rata de ocupare rezultă cifra efectivă a populației cu relații de
muncă – care se situează în medie 130-132 mii persoane / județ.
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2.2.5 ȘOMERI ȘI RATA ȘOMAJULUI

Șomeri 2015 – persoane

ian feb mart apr mai iunie iulie aug

21 18 19 18 14 18 26 24

Numărul mediu al salariaților

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

680 1003 1091 1291 1447 1517 1475 1523 1593 1633 1617

La o populație de 2584 de locuitori, cca. 62 % sunt salariați (aproximativ – având în vedere că în
acest nr. de salariați sunt incluși și navetiști din zonele limitrofe), iar cu o rată a șomajului sub 1% -
se poate spune că există un mediu economic sănătos.
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2.3 SOCIAL

2.3.1 GRUPURI VULNERABILE

Potrivit  prevederilor  Legii  nr.  448/2006  republicată,  rolul  autorității  locale  este  de  a
monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în vederea
ameliorării  situației  persoanelor  cu handicap grav astfel  încât  să  primească  îngrijire  specială  la
nivelul la care starea lor o cere.

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic,
intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.

În  prezent  în  cadrul  Primăriei  orașului  Borsec  sunt  angajați  4  asistenți  personali  ai
persoanelor cu handicap din care 3 persoane sunt asistenți  personali  pentru adulți  iar  1 asistent
personal pentru minori.

La nivelul orașului Borsec sunt înregistrate 7 persoane cu handicap gradul grav care au optat
pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajării unui asistent personal.  

Handicapul persoanelor este genetic, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sunt encefalopatia
infantilă,  oligofrenia,  distrofie  musculară,  epilepsia,  distrofie  musculară  progresivă,  paralizie
cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. 

La  adulții  cu  handicap  gradul  grav  predomină  hemiplegia,  paraplegia,  HIV,  glaucom,
întârziere mintala severă, alzheimer.

De asemenea,  pe baza O.U.G. nr.  27/27.08.2013, pentru modificarea şi  completarea O.U.G. nr.
70/2011 şi  a H.G. nr.  778/09.10.2013, Primăria  acordă  ajutoare pentru încălzirea locuințelor.
Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 83. 

Bugetul orașului Borsec pentru asistență socială în perioada 2010 - 2014

ANUL BUGETUL (lei)

2010 233.500

2011 154.470

2012 152.590

2013 165.040

2014 174.470

Sursa: Primăria Borsec

2.3.2 O.N.G-URI ACTIVE

2.3.2.1. FUNDAŢIA PRO BORSEC

Fundația s-a constituit în 16 decembrie 1996.
Este nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică. Dintre obiectivele fundației amintim:
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 sprijinirea activităților culturale;
 sprijinirea publicațiilor și a mijloacelor audio-vizuale locale;
 organizarea de cursuri;
 sprijinirea procesului de instruire prin crearea bazei materiale și prin burse;
 organizarea  și  sprijinirea  manifestărilor  sociale,  culturale,  sportive  de  masă  și  de

performanță precum și cele legate de evenimente majore ale orașului Borsec;
 sprijinirea dezvoltării și valorificării potențialului turistic al zonei.

Realizări mai importante:
 Are două ziare locale care apar lunar, „ Források ” și ”Izvoarele„
 În fiecare an a organizat tabăra de creație, la care participă artiști din județ, din țară și din

străinătate.
 Este co-organizatorul Zilelor Borsecului, manifestare majoră în viața culturală a orașului, cu

participanți din localitate, localitățile învecinate și localitățile înfrățite din străinătate.
 Pe  parcursul  anilor  a  editat  mai  multe  cărți:  „Nyüszkölés  a  feredőn,  s  a  nagy  víz

martyán”(„Scăldatul la feredeile Borsecului”), „Barangolás a múltban”, albumul „Borszék
és Maroshévíz korabeli  képeslapok fényében” („Borsec şi Topliţa în lumina vederilor de
odinioară”), „Domus Historia” („Istoria parohiei romano- catolice”), „Trecutul Borsecului în
imagini”.

 Sprijinirea financiară a acțiunilor Casei de Cultură din localitate.
 Organizarea  zilei  Moș  Nicolae  și  Moș  Crăciun,  unde  s-au  distribuit  cadouri  elevilor  și

copiilor din localitate.

2.3.2.2. ASOCIAŢIA ŞCOLARĂ BORSEC

A fost înființată în anul 2003 și este nonprofit, cu scopul de a organiza activități caritabile,
pentru a acorda sprijin material elevilor, sub forma de burse școlare sau prin:

 finanțarea  excursiilor,  taberelor  școlare,  olimpiade,  acțiuni  cultural  sportive,  artistice,
turistice;

 acordarea de premii elevilor cu rezultate deosebite la învățământ, în activitatea extrașcolară;
 îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii.

Veniturile asociației provin din donații, sponsorizări și cotizații.

2.3.2.3. FORUMUL TINERETULUI DIN BORSEC

Este  o  organizație  independentă,  neguvernamentală  și  non-profit,  constituită  pe  termen
nelimitat, menită să sprijine și să coordoneze activitățile tineretului pe raza orașului.

În vederea atingerii acestui scop, obiectivele prioritare sunt:
- desfășurarea activităților cultural – distractive și sportive prin organizarea de spectacole pentru
tineret și nu numai, schimb de experiență cu alte forumuri sau asociații de tineret din țară și din
străinătate, de simpozioane pe diverse teme, concursuri și prezentări cu ocazia diferitelor sărbători
(Zilele  Borsecului,  Moș  Nicolae,  Moș  Crăciun,  Paști,  Ziua  Îndrăgostiților,  Halloween,  1
Decembrie, etc.),  organizarea de activități care vizează protecția mediului înconjurător;
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Fondurile bănești  ale Forumului provin din: cotizații  ale membrilor,  chirii  pentru baze sportive,
dreptul de reclamă, publicații, venituri din contracte de sponsorizare, donații, alte venituri obținute
în condițiile legii.

2.3.2.4. ASOCIAŢIA DE SCHI

Înființarea acestei asociații non-profit este ideea schiorilor veterani locali,  scopul ei fiind
sprijinirea activității  de schi,  a  schiatului  de agrement și  de turism în zonă,  în conformitate  cu
reglementările și strategiile elaborate de Federația Română de Schi – Biatlon, promovarea bunelor
relații cu alte asociații din țară și peste hotare, promovarea în competiții a spiritului fair-play, cinste,
corectitudine.

Pentru atingerea scopului său Asociația de Schi Borsec își propune următoarele obiective:

- dotarea asociației cu materiale sportive necesare organizării de concursuri de schi;
- stabilește calendarul sportiv anual împreună cu Asociația Județeană Sportul Pentru Toți;
- organizează desfășurarea concursurilor din calendar;
- organizarea de cursuri de inițiere pentru învățare a schiatului;
- în presezon organizează antrenamente în sala de sport, iar în sezonul de schi antrenamente
de schi  pentru copii din Borsec atât începători cât și avansați;
- asigură echipamentul sportiv pentru copii din Borsec
- colaborare și servicii cu alte asociații din țară și peste hotare;
- elaborarea,  producerea și  difuzarea de materiale,  pliante,  broșuri,  audio-video în vederea
creșterii gradului de popularitate a activităților sportive de iarnă.

Patrimoniul inițial al asociației este constituit dintr-un capital reprezentat prin aportul în bani
al  asociaților  în  cote  părți  egale.  Acesta  se  completează  cu  cotizațiile  membrilor,  dobânzile  și
dividendele  rezultate  din  plasarea  sumelor  disponibile  în  condiții  legale,  donații,  sponsorizări,
resurse  obținute  de  la  bugetele  locale,  veniturile  obținute  din  activități  proprii,  alte  venituri  în
condițiile legii.
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2.4 EDUCAȚIE

2.4.1 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.
crt.

Unitate de
învăţământ

Adresa
Personalitate

juridică /Arondată
Acreditată /
Autorizată

Învăţământ
public / privat

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

1. Poiana Zânelor Carpați 4 Arondat acreditat public

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL

1. Eminescu 1 Arondat acreditat public

INVĂŢĂMÂNT LICEAL 

1.
Lic.  Tehnologic
Zimmethausen
Anton

Eminescu 1 Pers juridica acreditat public

În orașul Borsec există un liceu tehnologic care are arondată o grădiniță și învățământul
primar și gimnazial.

Prin aceste unități de învățământ se asigură o educație adecvată cerințelor actuale, creând
premisa de a învăța în continuare în formele superioare.

2.4.2 NUMĂR CADRE DIDACTICE

Nr.
crt.

Specialitatea catedrei
(postului)

Norme / posturi
didactice
(număr)

Norme / posturi didactice acoperite
cu:

Titulari Suplinitori

1 Educatoare 4 4 -

2 Învățători 7 6 1

3 Profesori 12 8 4

4 Discipline tehnice 1 - 1

TOTAL 24 18 6

Cadrele didactice care asigură buna desfășurare a procesului de învățământ, sunt titularizați 
75 %, suplinitorii fiind angrenați în diferite forme de pregătire în vederea obținerii titularizării.
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2.4.3 NUMĂR ELEVI REPARTIZAȚI PE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Aprobarea  planurilor  de  școlarizare ale  unităților  de  învățământ  din  orașul  Borsec  s-a  realizat
conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul școlar 2013- 2014 au fost înscriși un număr
total de 318 elevi, din care preșcolari 101 .

Evoluția numărului de elevi

Tip instituție / Nr. înscriși 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Grădinițe 120 108 95 101

Școli generale 186 188 196 171

Licee 20 28 33 46

TOTAL 326 324 324 318

Sursa: Primăria Borsec, Liceul Tehnologic „Zimmethausen Antal”

Situația elevilor înscriși în anul școlar 2013 – 2014

Unitatea de
învățământ

Nr.
înscriși

Clasa
Nr.

promovați
Repetenți

Abandon
școlar

Rata promovabilității

Pregătitoare 21 - - 100
I 18 - - 100
II 14 - - 100
III 24 - - 100
IV 19 - - 100
V 17 - - 100
VI 18 - - 100
VII 22 - - 100
VIII 18 - - 100

Liceul 

IX 17 - - 100
X 8 - - 100
XI 12 - - 100
XII 9 - - 100

Sursa: Primăria Borsec, Liceul Tehnologic „Zimmethausen Antal” 

Rezultatele elevilor la examenele naționale
Situația testărilor naționale

An școlar Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți
Nr. elevi care au

promovat

Procent
Promovabilitate

*** raportat la nr
de elevi prezenți

2011/2012 26 26 26 100

2012/2013 24 24 24 100

2013/2014 19 19 19 100

Sursa: Primăria Borsec, Liceul Tehnologic „Zimmethausen Antal”
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Situația Examenului de Bacalaureat - 

An școlar Nr. elevi înscriși Nr. elevi prezenți
Nr. elevi care au

promovat
Procent

Promovabilitate

2011/2012 1 1 1 100

2012/2013 6 6 2 33,33

2013/2014 5 5 2 40,00

Sursa: Primăria Borsec, Liceul Tehnologic „Zimmethausen Antal” 

Burse acordate elevilor

Elevii de la cursurile de zi din învățământul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu și de
ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin material vizând
atât  protecția  socială  cât  și  stimularea  elevilor  care  obțin  rezultate  foarte  bune la  învățătură  și
disciplină.

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:

- Burse de ajutor social
- Burse de merit 
- Burse de studiu
- Burse de performanță

Situația statistică privind acordarea burselor școlare 

Nr.
Crt.

Denumire unitate
de învățământ

Ani școlari
Burse de

performanță
Burse de

merit
Burse sociale
și medicale

1.
Liceul tehnologic

Zimmethausen Antal

2011-2012 - - 3
2012-2013 - - 3
2013-2014 - - 3

TOTAL
Sursa: Primăria Borsec, 

Din tabelele anterioare rezultă eficiența actului educațional – abandon școlar inexistent, rata
promovabilității la testările naționale 100 %, fără repetenție. 
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2.5 SĂNĂTATE

2.5.1 UNITĂȚI ȘI SERVICII MEDICALE

În orașul Borsec nu funcționează Spital Orășenesc.

Furnizori de servicii de sănătate

NR.
CRT.

Furnizori de servicii de sănătate
Unitate de stat / Privată

1. Dispensar uman privat

Indicatori servicii de sănătate

Indicatori
Spitale

Cabinete Medicale
Stomatologice

Individuale

Cabinete Medici
de Familie

Farmacii

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare

Numărul unităților 1 1 1

Numărul de medici
specialiști

1 1

Numărul de asistente 1 2

2.5.2 CADRE MEDICALE

Nr.
Crt.

Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010

1 Număr medici de familie 1 1 1 1 1

2 Număr medici specialiști (stomatolog) 1 1 1 1 1

În oraș există o stație de ambulanță dotată pentru asigurarea urgențelor și transportul pacienților la 
spitalul municipal Toplița – care este cea mail apropiată unitate spitalicească. 

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  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
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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 mun. 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. 
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2.6 INFRASTRUCTURA

2.6.1 INFRASTRUCTURA DE DRUMURI

Principalele  căi  de  acces  sunt  reprezentate  de  DN 15,  care  realizează  legătura  orașului
Borsec cu municipiul Toplița

Rețeaua de străzi mici,  parcări,  trotuare,  administrată  de Consiliul  Local  Borsec,  este în
prezent în lungime de aproximativ 45 km, din care 39 km drumuri și 9 km trotuare.

Structura reţelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Borsec

Categorie drum Număr
Total km
drumuri

Total  km
trotuare

Total km alei
pietonale

Număr locuri
de parcare

Străzi 31
TOTAL 45 9 7 150

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Borsec

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Borsec este buna, peste 95 % din drumuri fiind reabilitată.
Practic, cea mai mare parte din drumuri este modernizată, drumurile sunt asfaltate, cu piatră cubică
și se încadrează în categoria de trafic ușor. 

Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Borsec 

Categorie drum

Lungime drumuri (km)

Total (km),
din care:

Drumuri
asfaltate

Drumuri de
pământ

Drumuri 
Reabilitate /

modernizate în perioada
2008-2013

Străzi 39 6 27
TOTAL 45 39 6

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Borsec

2.6.2 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Transport  feroviar  în orașul  Borsec nu există,  cea mai apropiată  stație  feroviară fiind în
municipiul Toplița la circa 25 km.

Transportul  public  de  persoane  interjudețean  Harghita  –  celelalte  localități  vecine  este
asigurat de mai mulți operatori SC DANY TRANS SRL; SC MONDO TOUR SRL etc. cu mașinile
din dotare- autocare, autobuze, microbuze. 

Pe teritoriul orașului sunt amenajate 2 stații de autobuz.
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Traficul staționar

În prezent în oraș sunt amenajate cca 150 locuri de parcare în regim public. 

Distantele față de orașele principale cu potențial de facilitare a accesibilității sunt: 

Localitatea
Distanta în km
fata de Borsec Accesibilitate spre

Toplița 26 km Gara cale ferată; Reghin, Gheorgheni
Gheorgheni 64 km Sovata, Lacul Roșu, Bicaz
Miercurea

Ciuc
123 km Odorheiu Secuiesc, Bacău

Brașov 224 km Pitești, Valea Prahovei, Breaza, Ploiești
București 401 km Constanta, Giurgiu

Piatra Neamț 103 km Zona turistica a Mănăstirilor Moldovei
Suceava 164 km Zona turistica a Mănăstirilor Moldovei

Iași 214 km Vama Republica Moldova
Rădăuți 200 km Vama Ucraina

Târgu Mureș 122 km Aeroport – transport aerian
Cluj Napoca 222 km Aeroport – transport aerian

Oradea 375 km Vama - Ungaria

2.6.3 DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE (APĂ, CANALIZARE)

În oraș nu există sistem de termoficare propriu și rețea de gaze naturale.

Sursa de apă

În orașul Borsec,  principala  sursă de apă o constituie  apa subterană,  alimentarea cu apă
realizându-se prin izvoare subterane, captate prin drenuri.

Sistem de colectare și depozitare

Apa rezultată este colectată într-un depozit de 4 rezervoare. Potabilizarea apei se face printr-o pre-
clorinare cu hipoclorit și trecerea acesteia prin stația de filtrare și clorinare înainte de depozitare.

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 19,6 km și a fost pusă în funcțiune în
1965 și reabilitată 85 % în perioada 2010-2016.

Din totalul de 1.229 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă sunt
racordate 1.144, adică 93%.

Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014:

 TIPURI DE UTILIZATORI
Nr. racordate la retea

alimentare cu apă

CASE PARTICULARE
(nr. contracte, contracte individuale la blocuri)

1144
POPULAŢIE
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AGENŢI ECONOMICI 68

UNITĂŢI
UNITĂŢI SOCIALE (școli, grădinițe, dispensar,

etc.)
5

TOTAL 1217

Consumul de apă potabilă

Consumul de apă potabilă al populației în orașul Borsec în perioada 2010-2014:

ANUL
CONSUM 

m3 / zi

2010 280

2011 300
2012 340

2013 360

2014 370

În România, Ordinul ministrului sănătății 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a
recomandărilor privind mediul de viață al populației, prevede, între altele, cantitatea minimă de apă
pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 de litri (în scopul acoperirii necesarului
fiziologic, igienei individuale și pregătirii hranei). 

La populația existentă consumul actual este de 143 m3 / zi, dar având în vedere și numărul
de turiști consumul real / zi este mai mic. 

La un calcul simplu pentru a ajunge la cantitatea minimă prevăzută de lege numărul total al
consumatorilor (populație + turiști) ar trebui să ajungă la 7.400.

Prețurile și tarifele practicate 

Potrivit prevederilor Hotărârii  Consiliului Local Borsec se aplică următoarele prețuri pentru apa
potabilă livrată:
- Preț pentru populație – 2,46 lei/m3

Prețurile la apă pentru populație conțin TVA în cotă de 9%.

Necesarul de apă este acoperit și extinderile și reabilitările executate în rețea în ultimii 2 ani acoperă
necesarul localității.

Rețeaua de ape uzate

În prezent, rețeaua de canalizare cuprinde toată raza localității. Exista 11,9 km de rețea și
873 de racorduri (2,34 km). 

Stația de epurare a fost  modernizată  recent,  acoperă necesarul existent cu posibilități  de
extindere, majorare a capacității epurate.
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Rețeaua de colectare a apelor pluviale  din orașul Borsec este formată din șanțuri și rigolele de
scurgere a apelor pluviale.

2.6.4 INFRASTRUCTURA DE COMUNICARE 

Pe teritoriul orașului Borsec funcționează 1 oficiu poștal. 
Orașul este conectat la serviciile de telefonie fixă TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă

(inclusiv  4G)  cu  acoperire  corespunzătoare  pentru  toate  zonele  din  localitate  -  VODAFONE,
ORANGE, TELEKOM, servicii  de televiziune prin satelit,  RCS, RDS-DIGI, DOLCE , FOCUS
SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu S.C. AKTA S.R.L.

Rețeaua de internet este asigurată de TELEKOM, și de operatorii mobili.
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2.7 ACTIVITATE ECONOMICĂ

2.7.1 AGENȚI ECONOMICI

În Borsec forța 95 % din forța de muncă este angrenată în fabrica de îmbuteliere a apei
minerale. Practic există familii foarte puține care nu au vreun membru implicat în acest proces. 

Serviciile în turism sunt și ele prezente pe piața muncii, însă ponderea lor este mică din două
motive: pe de o parte numărul lor este scăzut, pe de altă parte personalul de deservire, operare este
de tip familial (exemplu majoritatea pensiunilor funcționează cu personal dintr-o familie –  care este
proprietarul)

Există și câteva unități mici de prelucrare a lemnului, de alimentație publică și utilități.
În perspectivă când se va finaliza centrul balnear – aceasta va fi un obiectiv cu forță de

muncă semnificativă.

2.7.2 AGRICULTURA

Agricultura nu este specifică zonei, neexistând exploatații agricole importante. 
Acesta  se  datorează  pe  de  o  parte  climei  subalpine  care  nu  este  favorabilă  agriculturii

intense, a reliefului muntos (în afară de pășunat nu este propice la altceva) și nu în ultimul rând a
tradiției – în mod tradițional Borsecul nu era o zonă agricolă ci una turistică de agrement.

Produsele agricole erau asigurate din satele vecine, care din vânzările efectuate în sezonul
turistic își asigurau traiul tot anul.

În aceste condiții suprafețele de teren sunt mici – fiind rezultatul specificului zonei.

Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014:

Categorii de folosință Suprafața (ha)
Ponderea suprafețelor

(%)

- arabil 21 2,2
- pășuni și fânețe 911 97,8
- vii și livezi -

Total teren agricol 932
Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Borsec

Din totalul de 21 ha teren arabil doar 1 ha este teren arabil propriu zis 20 ha fiind grădini familiale.

Exploatații agricole (număr) după modul de deținere a suprafeței agricole utilizate

Modul de deținere a
suprafeței

Oraș Borsec jud. HR

În proprietate 650
În concesiune
În arendă 2
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În parte
Utilizat cu titlu gratuit
Alte moduri
Total 652
Sursa- Recensământul agricol 2010

Exploatații agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil

Clase de mărime Oraș Borsec

Sub 0,1 ha 10
0,1 - 0,3 ha 270
0,3 - 0,5 ha 210
0,5 - 1 ha 150
1-2 ha 5
2-5 ha 3

5-10 ha 2
10-20 ha 1

20-30 ha

30-50 ha 1
50-100 ha
peste 100 ha

Total 652
Sursa- Recensământul agricol 2010

Suprafețele cultivate în Borsec, conform Recensământului agricol 2010

Culturi
Oraș Borsec

Suprafața cultivată 
(hectare)

Pondere din teren
arabil

Grâu comun și grâu -

Porumb -

Plante tehnice (floarea soarelui, rapiță și soia) -

Legume, pepeni (în câmp și în sere) 10 48 %

Plante  de  nutreț  (fân  și  masă  verde,  leguminoase
pentru nutreț- lucernă, trifoi)

-

Cartofi 11 52 %

Alte culturi -

TOTAL ARABIL (din suprafața agricolă utilizată) 21
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Cele 10 hectare de suprafață cultivată cu legume trebuie înțeleasă ca suprafața de grădini din
jurul gospodăriilor unde se cultivă legume pentru uz propriu.

De fapt și creșterea animalelor are aceiași  trăsături ca și culturile – sunt realizate în gospodării
individuale, creând o sursă de venit complementar, fără a avea un impact financiar major.

Efectivele de animale din localitatea Borsec, conform Recensământului agricol 2010

Efective de animale (capete) Borsec

Bovine 118
Ovine 29
Caprine 35
Porcine 49
Păsări 1126
Cabaline 51
Familii de albine 37
TOTAL 1.445

2.7.3 INDUSTRIA

Industria  locală  este  polarizată  în  jurul  fabricii  de  îmbuteliere  a  apei  minerale.  Practic
majoritatea covârșitoare a familiilor din Borsec sunt implicați în activitatea fabricii, 95 % având pe
cineva angajat, angrenat.

Pe acest segment – îmbuteliere apă minerală – nu există posibilitatea de atragere de noi
investitori – sursele existente fiind exploatate într-un regim optim.

O  situație  total  diferită  este  în  domeniul  turismului.  Aici  există  posibilități  majore  de
investiții – zona fiind propice diferitelor tipuri de turism.

Într-o localitate unde turismul a fost una dintre ramurile de bază ale economiei locale, una
dintre  resursele  principale  ale  existenței,  activitatea  este  prezentă  numai  cu  3%  în  structura
economică. 

Declinul stațiunii imediat după revoluție a fost una dramatică, din cauza unor privatizări
neinspirate și nereușite, numărul locurilor de cazare scăzând în continuu până în jurul anului 1998.

A continuat în  schimb scăderea numărului de turiști  până în 2003, după care a  urmat  o
perioadă de stabilizare relativă.

În ultimii ani se observă o revenire semnificativă a vieții în turism, acest fapt datorându-se
atât construirii unor capacități turistice – pensiuni – cât și a posibilităților de agrement nou create –
pârtia de schi.
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2.7.4 TURISM

Zona Depresiunii Borsecului permite practicarea mai multor forme de turism :

 Turism  balnear și de tratament utilizând apele minerale, mofetele și calitățile aerului
 Turism de odihnă și recreere
 Turism pentru practicarea sporturilor de iarnă;
 Drumeție
 Ecoturism
 Cicloturism
 Turism de aventura ( sănii trase de câini, raliuri pe teren accidentat, off- road, etc.)
 Turism pentru pescuit sportiv în ape de munte
 Turism pentru vânătoare;
 Turism științific bazat pe observarea si studierea florei, faunei și energiei pământului.

În prezent, în bazinul Borsec se găsesc trasee turistice corespunzătoare standardului național
în lungime de 116 km. 

O parte  dintre  trasee se leagă de rețeaua din afara bazinului,  cealaltă  parte  se  leagă de
valorile de aici și se închide în cadrul bazinului. 

Pe jumătate dintre crestele munților care înconjoară bazinul sunt amenajate trasee turistice.
Traseele existente sunt marcate profesional, dar sunt câteva porțiuni unde este necesară revopsirea
acestora. 

Este nevoie de reabilitarea unora dintre secțiunile traseelor turistice, la fel și de amplasarea
indicatoarelor, amenajarea izvoarelor și a unor refugii montane. 

Scopul dezvoltării este ca turiștii să utilizeze Borsecul ca punct de bază, parcurgând zona
pornind de aici. Traseele sunt de dificultăți diferite, astfel peisajul putând fi parcurs nu numai de
turiștii experimentați, dar și de către familiile care-și petrec concediul aici.

Traseele turistice conduc către mai multe puncte de observație la înălțime. 
În cazul unora dintre acestea copacii care au crescut în fața punctelor de observație ar trebui

îndepărtați. 
În ultimii ani, în industria turismului se manifestă o orientare a turiștilor  și către forme

alternative ale turismului de masă, bazate pe întoarcerea către natură și valorile culturale autentice. 
Evoluția ascendentă a turismului montan, respectiv a drumeției montane este influențată de

dorința tot mai mare a societății urbane, dependentă de birouri, de a fi mai activă. 
Mobilitatea accentuată a turiștilor, care preferă să circule dintr-un loc în altul, cercetând și

descoperind noi atracții turistice, contribuie la necesitatea creării de produse turistice competitive pe
piața locală și națională.

Obiective turistice din localitate și din zonă

Nr. 
crt.

Obiectiv turistic Detalii

OBIECTIVE TURISTICE LOCALE
1 ZONA CARSTICĂ 

A DEALULUI 
SCAUNUL 

Se găsește la o altitudine de 982 m înălțime și reprezinta cea
mai  importantă  depunere  de  travertin din  țară,  unde  sub
acțiunea  hidrogeologică  s-au  format  mai  multe  formațiuni
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ROTUND carstice: „Peștera cu Stalactite”, „Grota Urșilor" și „Peștera
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. Întreaga 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 și 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  adânci  formate  prin
fenomenul  de  eroziune  naturală  a  rocilor  calcaroase sub
acțiunea apelor de infiltrație.

6 CERDACUL 
IADULUI

Este  o  altă  cavitate/grota  aflată  în  Borsec,  lângă  Grota
Urșilor.

7 PEȘTERA CU 
STALACTITE 

Se mai numește și  Peștera  Scaunului  Rotund. Este  situată
spre vârful Dealului  Scaunul Rotund și reprezintă cea mai
lungă cavitate formata în tuf calcaros din România. Deși are
o dezvoltare totala de 235 m, numai porțiunea inițială de 15
m (luminată parțial natural prin deschideri ale tavanului) se
poate  vizita.  În  galeriile  și  sălile  de  prăbușire  ale  peșterii
găsim stalactite, depuneri de montmilch și  coralite. Intrarea
în peșteră se face printr-o dolină adâncă de circa 4-5 m.

8 POIANA 
ZÂNELOR ȘI 
CARIERELE DE 
TRAVERTIN

Poiana Zânelor și Cariera de travertin (de fapt carierele de
travertin)  formează  un  ansamblu  de  obiective  învecinate
între  ele  și  constituie  un  singur  peisaj  de  mare  atracție
turistica. Este un ansamblu de izvoare  minerale amenajate
sub formă de bazine în aer liber cu garderobă și puncte de
repaus, folosite în principal în cură externă. 
Tot în poiana Zânelor sunt puncte de belvedere și locații de
picnic sau plajă. 
Carierele,  în  prezent  abandonate,  în  număr  de  2,  au
deschidere  spre  Valea  Vinului,  și  s-au  transformat  în
obiective  turistice.  Lângă  cariera  aflată  limitrof  Poienii
Zânelor se află și o mică peșteră.
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9 CETATEA 
BUFNIȚEI

Reprezintă o zonă aflată 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,  înconjoară depresiunea  mică a  Borsecului  și
are numeroase puncte de belvedere. În mare parte este un
drum cu sens unic.

12 MUZEUL APELOR 
MINERALE

Se află situat în centrul stațiunii Borsec.

13 TRASEELE 
TURISTICE 
MARCATE

Traseele  turistice  marcate,  pornesc  din  centrul  stațiunii
Borsec  către  munții  dimprejur.  Se  evidențiază: Traseul
Centrul  stațiunii  -  Muntele  Făget (1305m).  Distanta  de
parcurs cca 3200m din centrul stațiunii.  La acest punct se
poate ajunge pe mai multe poteci. Traseul Centrul stațiunii
- Piciorul Făgețelului  (900m). Distanta de parcurs este de
cca  2850m.  Traseul  Centrul  stațiunii  -  Muntele  Arcoza
(1224m). Distanta de cca 3000m de centrul stațiunii poate fi
parcursa  în  cca  2  ore,  pe  traseul  care  începe  din  valea
Hanckel.

14 BULEVARDUL 7 
IZVOARE

Se găsește în Borsec și reprezintă aleea centrală a stațiunii,
denumirea  acesteia  venind  de  la  ansamblul  de  izvoare
captate  în  cadrul  stațiunii  (al  cărei  denumire  generică
provine de la cele 7 căpetenii).

15 IZVOARELE CU 
APE MINERALE

Se evidențiază 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 în 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

Câteva din vilele din Borsec au căpătat statut de monumente
arhitecturale. Se evidențiază – 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  găsesc  obiectivele  turistice: Mlaștina cu  borviz
(Pârâul Dobreanu), Rezervația de mesteacăn pitic (Betula
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humilis) de pe Pârâul Rușilor, Biserica de lemn din Bilbor
"Sf. Nicolae" (1790), Drumul Rușilor.

2 TOPLITA Aici se găsesc obiectivele turistice: Pârtia de schi, Biserica
de lemn din 1847, Ștrandurile Bánffy și 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 Toplița - Deda
7 DJ 127 TULGHEȘ - 

DITRĂU
Obiectiv  turistic:  Pasul  Țengheler accesibil  cu  mașina
precum și pe jos pe traseele marcate

8 TULGHEȘ Obiective turistice:  Bisericuța de lemn (1790)  – unde se
afla  și  „Cimitirul  eroilor  din  primul  razboi  mondial”;
Rezervația  Pietrele  Roșii (1215  m)  -  delataplanorism,
ascensiuni, belvedere;  Piatra Runcului (1425 m);  Platoul
Comarnicului; Rezervația de stejar

9 DURĂU Obiective  turistice:  Cascada  Duruitoarea și  a  Masivul
Ceahlău

10 REZERVAȚIA 
MUNȚII 
CĂLIMANI 

Obiectiv  turistic:  Masivul  vulcanic  Călimani,  cu  o
suprafață de aproximativ 2000 km2, revărsat pe aproape 60
km de la vest la est,  constituie o uriașă barieră andezitică
situată între Moldova și Transilvania, de unde drumurile duc
spre  crestele  înalte  ale  "furnalului"  adormit  de  veacuri.
Călimanii reprezintă cel mai mare crater vulcanic (stins în
prezent), cu un diametru de circa 10 km. Până la atingerea
înălțimilor de peste 2000 de metri (Vf. Pietrosu, Vf. Retitis,
Vf.  Călimani  Izvor)  se  întâlnește  vegetație  bogată,
reprezentată în principal de zâmbru, jneapăn, molid și bujor
de munte.

11 CHEILE 
BICAZULUI

Sunt  situate  pe  valea  râului  Bicaz,  făcând  legătura  între
Transilvania și Moldova, au o lungime de 8 km (de la Lacu
Rosu până la satul Bicazu Ardelean). Cheile Bicazului sunt
străbătute de o șosea în serpentină și oferă un peisaj de o
rară  frumusețe.  Pereții  de  calcar  ai  Cheilor  Bicazului  dau
impresia unor ziduri de cetate medievală. Pe parcurs se pot
admira "Piatra Altarului" -  un masiv stâncos de 1120 m
altitudine,  impresionant  prin  verticalitatea  sa;  masivele
stâncoase "Piatra Pintestilor" (847 m) și "Piatra Arșiței"
(835 m).

12 LACUL ROȘU Lac  de  baraj  natural,  situat  la  altitudinea  de  980  m,  în
apropierea Cheilor Bicazului, la o distanță de cca 26 km de
orașul  Gheorgheni  (județul  Harghita),  pe  DN  12/C,  în
stațiunea  cu  același  nume.  Adânc  de  10  m  (adâncimea
maximă  de  10,5  m),  având  o  suprafață  de  12,7  ha  și  o
circumferință de 2830 m, lacul s-a format relativ recent, în
vara anului 1837, când, în urma ploilor abundente, o mare
cantitate de moloz stâncos de pe versatul nordic al Stancii
Ucigașului a alunecat, blocând drumul Pârâului Bicăjel.

13 LACUL BICAZ Lac de acumulare pe râul Bistrița. 
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14 MĂNĂSTIRILE 
DIN ZONA 
BORSECULUI

Mănăstirea  Secu  –  Se  găsește  la  aproximativ  22  km de
orașul Târgu Neamț, pe valea pârâului Secu (DC 160), într-o
poiana  la  poalele  Muntelui  Vasan.  Mănăstirea  Secu  are
aspectul  unei  impresionante  fortărețe,  fiind  înconjurată  de
ziduri  impunătoare  ce  se  îmbină  la  colturile  incintei  cu
puternice turnuri de apărare.
Mănăstirea Agapia – Este unul dintre cele mai cunoscute și
mai  apreciate  monumente  din  această  parte  a  țării,  un
neprețuit  tezaur  de  artă,  unic  prin  capacitatea  sa  de  a
dezvălui specificul și originalitatea spiritualității românești.
Mănăstirea  Văratec  –  La  12  km  de  Târgu  Neamț,
amplasată într-un cadru natural deosebit, Mănăstirea Văratec
este,  fără  îndoială,  unul  dintre  cele  mai  cunoscute  și  mai
vizitate monumente ale județului Neamț.
Mănăstirea Sihăstria – Aceasta biserică se ruinează în jurul
anului 1730, ceea ce-l determină pe episcopul Ghedeon să
ridice un nou lăcaș cu hramul "Nașterea Maicii Domnului".
Lucrările au început, după cât se pare, în anul 1730, când
acest Ghedeon era episcop de Huși, terminându-se în 1734,
când ctitorul a trecut în scaunul episcopal de la Roman. În
1741,  la  28 septembrie,  voievodul  Grigore  Ghica emite  o
Carte  Domnească  ce  stabilește  -  o  serie  de  privilegii  și
scutiri.
Mănăstirea  Neamț –  Situată  pe  șoseaua  spre  rezervația
"Dragoș Vodă" (DJ 155 C) și este cea mai veche și cea mai
importantă așezare monastică a Moldovei.
Mănăstirea  Sf.  Ilie  din  Toplița  –  Este  un  așezământ
construit de Ujica (Pop) Gheorghe împreună cu fiii săi Ion și
Ștefan în localitatea Stânceni, între anii 1845-1847 și mutat
de  mitropolitul  Miron  Cristea  în  orașul  Toplița  în  jurul
anului  1910.  Biserica  astfel  mutată  a  fost  dezvoltată  între
anii 1924-1927. Icoanele de aici datează din 1928 și au fost
pictate de D. Belizarie și Gh. Rusu. În clădirea de la intrare
s-a înființat un muzeu.
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2.8 MEDIU

2.8.1 FACTORI DE MEDIU (AER, APĂ, SOL)

 Calitatea aerului  

În zona orașului Borsec nu există puncte permanente de monitorizare a calității aerului de
către  Agenția  de Protecție  a  Mediului  Harghita,  deoarece  zona nu este  considerată  cu risc  de
poluare a aerului atmosferic. 

Pentru  zona  orașului  Borsec,  extrapolând  situația  din  celelalte  orașe  cu  condiții  relativ
similare din județul Harghita (în care au fost făcute măsurători privind calitatea aerului), se poate
considera  că  –  principala  sursă  de  poluare  a  aerului  poate  fi  considerată  doar  traficul  rutier,
depășirea limitelor maxime admisibile poate fi doar izolată și ocazională.

Absența activităților industriale producătoare de poluări însemnate dispensează în totalitate
aerul Borsecului de încărcarea substanțelor chimice, de aceea curățenia într-o astfel de măsură a
aerului orașului constituie pilonul de bază obligatoriu al turismului de odihnă și de tratament.

 Apa de suprafață  

Apa de  suprafață  în  urma  măsurilor  luate  –  curățirea  albiilor,  conștientizarea  populației
asupra necesității conservării mediului natural – în ultima perioadă a prezentat indicatori calitativi
net superiori față de perioadele anterioare. 

În urma măsurilor luate nu se mai depozitează gunoaie pe malul pârâurilor, iar extinderea
rețelei de canalizare a orașului a avut un impact semnificativ asupra deversărilor din gospodării a
apei menajere.

 Calitatea solurilor  

Probele  de  sol  colectate  din  zonele  verzi  preorășenești  și  din  Rezervația  Botanică
Hármasliget prezintă unele depășiri ale valorilor limită pentru soluri sensibile la elementele: plumb,
cupru, zinc, cadmiu, crom, nichel. 

Sursa de poluare cea mai semnificativă în acest sens este tot traficul rutier.
 

2.8.2 FACTORI DE RISC (INUNDAȚII, CUTREMURE)

În zona orașului risc de inundații există în zonele adiacente pârâurilor majore, zona fiind 
deluroasă deversările se rezumă doar la acestea.

În istoria Borsecului nu s-au înregistrat evenimente referitoare la cutremure majore, zona 
fiind sigură din punct de vedere seismic fiind încadrată conform P 100-1/2013 în zona seismică Tc 
07 s.
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2.8.3 GRAD DE POLUARE, DEȘEURI

Până în 2008 deșeurile colectate din gospodării erau transportate la un loc de depozitare aflat
la 5 km de localitate. 

Depozitul a fost închis, ca fiind neconform în anul 2009, iar în momentul de față există
contracte individuale cu o firmă care colectează și transportă gunoiul menajer. 

Prin Planul  Județean de Gestionare a  Deșeurilor  2007-2013 s-a  prevăzut  realizarea unei
platforme de colectare deșeuri la Remetea (cca 60 km de Borsec) cu stație de transfer la Borsec. 

În  momentul  de  fata  proiectul  „Sistem integrat  de  management  al  deșeurilor  în  județul
Harghita și închiderii depozitelor de deșeuri urbane neconforme în județul Harghita” este finalizat,
fostul depozit fiind ecologizat și redat circuitul agricol. 

Sunt amplasate containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor  (în momentul de față
numai pentru plastic) dar acest sistem încă nu funcționează la parametrii proiectați.

În general se poate afirma că față de situația care a existat în trecut – depozitarea diferitelor 
gunoaie în liziera pădurii, în albiile râurilor ș.a. - se vede un progres atât în mentalitatea cetățenilor 
cât și a posibilităților autorităților locale în gestionarea acestor aspecte.

2.8.4 ZONE VERZI

Proporția zonelor verzi orășene este de 4,9 %, dar dacă includem și pădurile aflate în zona
intravilană atunci această proporție ajunge la 9,83 % ceea ce pe plan național ridică orașul pe o
poziție fruntașă.

Parcurile din Borsec

Plantele lemnoase au un rol important în schimbul natural al gazelor. 
Măsura rolului de reînnoire a aerului depinde mult de specia copacului, de starea de sănătate

a copacului și de vârsta acestuia. 
Copacii au capacitatea de a asimila și a filtra o parte din materiile poluate ale aerului. Pe

lângă gaze, copacii reduc numărul particulelor solide din aer. 
De exemplu un copac matur,  cu  frunze  căzătoare,  poate  capta  chiar  100 kg de praf,  în

perioada vegetației. 
Circulația  naturală  a  apelor  în  parcuri,  capacitatea  de  umbrire  a  copacilor  are  un  efect

climatic favorabil. 
Datorită  parcurilor  mai  mari  temperatura  este  mai  echilibrată,  gradul  de  umiditate  mai

favorabil, circulația de aer mai redusă.
Dezvoltarea următoare a orașului  trebuie să urmărească atent păstrarea zonelor  verzi  ale

stațiunii balneare, susținerea biodiversității, conducerea construcțiilor în felul în care să nu afecteze
rețeaua prezentă a zonelor verzi.
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2.8.5 ARII PROTEJATE

Conform Legii nr.5/2000 și a Hotărârii Consiliului Județean nr.13/1995, pe teritoriul administrativ
al orașului Borsec se evidențiază mai multe zone protejate, după cum urmează:

 Zona carstică „Scaunul Rotund” – care este cea mai importantă depunere de travertin
din țară  cu formațiuni  carstice și  doline:  „Peștera cu Stalactite”,  „Peștera Urșilor"  și
„Peștera de Gheață”. Întreaga zona carstică protejată ocupă o suprafață de 70 ha.

 Rezervația botanică „Hármasliget” – care este o poiană mlăștinoasă cu suprafața de cca
2 ha, situată în zona stațiunii Borsec, în care se găsesc specii vegetale rare, cum este
mesteacănul pitic (Betula humilis), care reprezinta un relict glaciar.

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

 Perimetrul  de  protecție  sanitară  a  stațiunii  balneoclimaterice stabilit  de  Ministerul
Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină fizică și Balneoclimatologie
conform Ordonanței Guvernului României nr.109/2000.

 Situl Natura 2000 ROSCI0252 – „Toplița - Scaunul Rotund Borsec”, cu o suprafață de
5.436 ha, în care este inclusă zona carstică amintită mai sus cu Peștera Urșilor, Peștera
de Gheață, Peștera Scaunul Rotund, Cetatea Bufnițelor, precum și numeroase doline, și
care protejează habitate de pășuni, păduri de conifere, păduri de amestec și păduri în
tranziție.
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2.9 CULTURA

2.9.1 INFRASTRUCTURA

Viața  culturală,  în  ultima  perioadă  în  renaștere,  dispune  de  o  infrastructură  refăcută,
conformă cu noile cerințe.

Astfel  noua  casă  de  cultură,  refăcută,  reamenajată  oferă  spațiul  necesar  desfășurării
evenimentelor culturale dar și mondene.

În  incinta  casei  de  cultură  se  află  și
biblioteca  orășenească,  care  oferă  condiții
prielnice  pentru  studiu,  dispunând  de  cele
necesare.

Muzeul apei minerale, o construcție nouă,
oferă o retrospectivă a istoriei locale prin prisma
îmbutelierii apei minerale.

Arhitectural  s-a urmărit  păstrarea stilului
construcțiilor  din  stațiune,  a  cărei  caracteristici
principale sunt dantelăriile din lemn.

2.9.2 EVENIMENTE TRADIȚIONALE

 Ianuarie - Carnaval, Serbările zăpezii
 Baluri și serate (stropitoarea de Paște, la culesul viei, de Sf. Ecaterina)
 Iunie - Festivalul tineretului
 Iunie – Zilele Județului Harghita 
 Iulie – Tabăra de creație
 Iulie - Întâlnirea fanfarelor regiunii
 August - Zilele orașului Borsec
 August - Hramul Sf. Ștefan
 Concerte de orgă – Biserica Romano Catolică din Borsec

2.9.3 FORMAȚII DE MUZICĂ ȘI DANS

În Borsec există o tradiție a fanfarei care era renumită și participa la evenimentele 
importante din zonă.

Mai recent s-au înființat două formații de dans, care deja au repurtat succese și în 
concursurile din străinătate.

De asemenea corul orașului este invitat la multe evenimente în țară și străinătate.
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3 ANALIZA SWOT
Analiza situației existente din capitolele anterioare 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   

Orașul Borsec se află în zona de nord a județului Harghita, în centrul lanțului muntos al
Carpaților Orientali, pe partea de Est a Munților Gurghiului, în depresiunea Borsec. 

Situat în bazinul superior al Bistricioarei, Borsecul este traversat de pârâul Vinului - pârâul
de colectare a apelor curgătoare din depresiune, și pârâiele secundare ale acestuia. 

Depresiunea Borsec se învecinează cu depresiunile Bilborului, Ciucului și Gurghiului, de
ultima legând-o pasul Bistricioara, iar de bazinul Bistriței pasul Tulgheș. 

Localitatea Borsec are  două componente principale:  așezarea primară,  situată  pe DN 15
(Toplița – Borsec - Tg. Neamț) la intersecția cu DJ 128 (Borsec - Ditrău) și stațiunea propriu-zisă,
situată la nord de așezarea primară. 

Legătura dintre cele două se face printr-un culoar, spațial distinct, care poate fi identificat ca
Borsecul de mijloc. 

Orașul Borsec, este racordat la circuitul căilor rutiere prin Drumul Național DN 15 Toplița –
Piatra – Neamț, ce face legătura cu drumul european E 578 Brașov – Miercurea-Ciuc - Târgu-
Mureș. 

Se află la distanțe aproximativ egale,  față de orașele reședință de județ Miercurea Ciuc,
Târgu Mureș și Piatra Neamț și la distanță de asemenea aproximativ egală față de Cluj Napoca,
Sfântu Gheorghe, Brașov, Bacău, Iași. 

Borsecul nu dispune de conexiuni directe pe cale aferata pe nici o direcție de mers. Legătura
feroviară cea mai apropiată se face prin stația CFR Toplița, care este situată la 26 Km de Borsec,
aflată pe magistrala feroviara Brașov – Ciceu – Deda – Dej – Baia Mare.

b) Dezvoltare economică / turism  

Activitățile economice principale sunt turismul și îmbutelierea apelor minerale. Acestea se
pot desfășura în peisajul bazinului Borsec de 50 km2 înconjurat de munți pitorești, definind unul
dintre punctele cu cel mai mare potențial turistic al țării. 

Este  un  oraș  a  cărui  apariție,  involuție  sau  evoluție  a  fost  în  ultimii  250 de  ani  legată
permanent de apa minerală și de turism ca principale resurse economice. 

Turismul  poate  fi  considerat  în  orașul  Borsec  ramura  economică  având  cel  mai  mare
potențial de creștere ținând cont că zona este deosebit de frumoasă, unică în Europa. 

Potențialul local nu este valorificat la reala lui valoare, iar analiza informațiilor existente cu
privire la dotările zonei și la numărul de turiști atrași evidențiază acest lucru. 

Pe de altă parte trebuie identificate și prezervate acele forme ale activităților turistice care să
nu interacționeze cu biodiversitatea specifică zonei și care să nu aducă modificări peisajului natural
și surselor de ape minerale. 

c) Echipare cu infrastructură și servicii  

Starea  infrastructurii  în  Borsec  este  satisfăcătoare,  în  ultimii  ani  autoritățile  locale  au
întreprins o serie de inițiative, materializate prin proiecte depuse și terminate prin co-finanţare din
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fonduri europene pentru alimentare cu apă, canalizare și reabilitare străzi. 
Existenta noii pârtii de schi, și reamenajarea parcului central, contribuie deja la creșterea

numărului de turiști în zonă.
Serviciile de sănătate publică sunt asigurate la limită pentru populație și sunt total inadecvate

unei viitoare dezvoltări turistice. Infrastructura de sănătate din Borsec cuprinde un cabinet medical
de familie al cărui personal este compus dintr-un doctor și două asistente.

La acestea se adaugă laboratorul de tehnică dentară (privată) și o farmacie. Prin urmare, la
populația existentă, 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.

d) Cadrul natural și construit  

Din punct de vedere al mediului natural și al mediului urban, teritoriul administrativ Orașul
Borsec este un oraș de munte situat într-o depresiune intramontană ce cuprinde două etaje total
diferite – Borsecul de Jos și Borsecul de Sus, și în care etaje activitățile specifice sunt total diferite –
industrie în Borsecul de Jos și turism balnear în Borsecul de Sus. 

Borsecul de Sus reprezintă o imagine tipică pentru o stațiune balneoclimaterică montană cu
renume dobândit în sute de ani de existență. 

Condițiile naturale de relief, de climă, materialele de construcții folosite la clădiri, caracterul
unic al peisajului și izvoarele de apă minerală au influențat poziția orașului și structura și înfățișarea
acestuia. 

Bulevardul „7 izvoare” reprezintă centrul vital al orașului, care leagă spațiile construite și
cele libere. 

De-a lungul  acestei  axe  privirea  este  concentrată  spre clădirile  ce o mărginesc sau spre
elementele deosebite ale cadrului natural și izvoarele de apă minerală, indicând direcția de urmat
către parcul central cu izvoarele principale din stațiune. 

Monumentele  istorice  și  arhitectonice  din  această  zonă  reprezintă  elementele  ce  atrag
vizitatorii și concentrează mișcarea spre zonele de interes, scoțând în evidență valorile construite și
naturale ale orașului - stațiune. 

Datorită lipsei activităților economice poluante și caracteristicilor naturale, starea calității
elementelor  mediului  urban (calitatea  aerului  și  calitatea  apelor  subterane  și  de  suprafață)  este
excepțională, neexistând amenințări din acest punct de vedere.

Patrimoniul construit, pe de altă parte, se află într-o proporție importantă în stare de declin -
atât urban cât și architectural, din punct de vedere social și economic: multe clădiri prezintă risc
structural, alte clădiri au fost părăsite și sunt în stare de colaps, proprietarii privați nu investesc în
clădirile de patrimoniu, preferând să construiască clădiri noi a căror arhitectură nu se integrează în
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  a  implementat  o  serie  de  proiecte  importante  de  investiții  în  infrastructură  și
servicii.
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Matricea acestor elemente de analiză SWOT se prezintă astfel:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Apa minerală 
 Amplasament și mediu atractiv 
 Valorile culturale și istorice 
 Diversitatea de tratamente naturale 
 Flora și fauna
 Munții și Pârtiile de schi
 Atracțiile din împrejurimi 
 Noi investiții (facilități de tratament)
 Industrie locală puternică a apei 

minerale 
 Administrație activă 

 Altitudinea joasa a pârtiilor de schi
 Degradarea clădirilor istorice
 Număr limitat de unități de cazare
 Lipsa activităților / divertismentului 

de seară
 Programe de formare în turism
 Sezon scurt 
 Proprietarii care nu reabilitează 

clădirile
 Lipsa unei strategii de marketing
 Lipsa utilizării tehnologiei IT în 

marketing
 Distanța mare față de aglomerările de 

populații

OPORTUNITATI PERICOLE
 Noi produse turistice 
 Valorificarea cadrului natural
 Creșterea standardelor de 

servicii/utilități 
 Creșterea numărului de vacanțe 
 Asistență UE
 Vile renovate și clădiri publice 

renovate
 Dezvoltarea unei unități de formare 

profesională în turism
 Furnizarea de produse sportive pe 

timp de iarnă 
 Imaginea companiei de Ape Minerale 

Borsec 
 Sistem de licențe în turism 

implementat 

 Număr insuficient de unități de cazare
pentru a sprijini investițiile recente 

 Creșterea numărului de vizitatori 
 Dependenta de voucherele de 

business
 Noi destinații competitive
 Venituri crescute facilitează călătoriile

în străinătate 
 Costurile energiei 
 Lipsa cadrelor medicale 
 Investiții minime în marketing
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4 STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Dezvoltarea ofertei  turismului în Borsec,  și  în cadrul acestuia,  a turismului de sănătate
trebuie să se sprijine pe de o parte pe condițiile locale, pe valorificarea durabilă a punctelor forte, pe
depășirea  punctelor  negative  și  slabe,  pe  de altă  parte  pe  valorificarea  posibilităților  oferite  de
mediul extern, socio-economic, pe ocolirea pe cât posibil a pericolelor și periclitărilor. 

Considerăm  ca  elemente  ale  mediului  intern acele  elemente,  procese  ale  vieții  socio-
economice pe care factorii de decizie ai administrației locale, ai societății civile sau ai agenților
economici, prin deciziile luate pot influența în mod direct. 

Viitorii investitori care vor realiza și vor exploata amenajările turistice, constituie numai în
parte elementele interne ale vieții și ale turismului localității, căci centrele lor de decizie referitoare
la strategiile și acțiunile lor viitoare rămân exterioare, mai ales dacă este vorba de investitori străini,
sau întreprinderi transnaționale, membri ai lanțurilor hoteliere. 

Reprezentanții  locali  ai  acestora  formează  canalul  de  comunicare  între  grupurile
comunității  locale,  administrația  publică  locală  care  îi  reprezintă,  respectiv  între  proprietarii
întreprinderilor. 

La îmbinarea intereselor trebuie luat în considerare, că interesul local este crearea locurilor
de muncă prin turism și  efectul lui  multiplicator,  prin aceasta îmbunătățirea nivelului de trai  al
locuitorilor, creșterea veniturilor administrației locale din impozite, acumularea de capital electoral
a persoanelor din administrația publică locală. 

Dar interesul primordial al întreprinderilor turistice care se alimentează și din surse externe
este de altă natură, fiind constituită de realizarea cât mai rapidă a profiturilor cât mai mari și cât mai
mult peste pragul de rentabilitate. 

Pe  de  altă  parte  interesul  societății  locale  este  întotdeauna  de  mai  lungă  durată  decât
interesul economic al agenților economici legați de o localizare dată.

4.1 OBIECTIVE STRATEGICE

Prioritățile de dezvoltare sunt scopuri prioritare de realizat care servesc cel mai bine la
îndeplinirea  pe  termen  lung  a  scopurilor  strategice  (îmbunătățirea  nivelului  de  trai,  dezvoltare
economică,  valorificarea  durabilă  a  resurselor,  atragerea  turiștilor  și  formarea  imaginii  unice
specifice Borsecului). 

Realizarea priorităților se face prin măsuri și programe, care se concretizează în proiecte.
În cadrul dezvoltării la nivel de localitate vorbim de măsuri și programe, iar la nivelul amenajărilor
care  necesită  investiții  şi  la  nivelul  acțiunilor  de  organizare  și  comunicație  ai  diferiților  actori
vorbim despre proiecte.

În următoarele tabele cuprindem prioritățile strategiei de dezvoltare a Borsecului, măsurile,
programele şi gradul priorităților conform următoarelor criterii:
Gradul de prioritate: pe o scară de la 1 la 3 unde 1 reprezintă importanța critică, 2 și 3 celelalte
măsuri importante.
Responsabili, parteneri colaboratori:
T - Societăți turistice (hoteluri, restaurante, organizatori locali de programe, societăți de transport,
băi curative)
A – Administrația locală din Borsec
SC – Sfera civilă, comunitatea locuitorilor, grupuri de locuitori
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I- Întreprinderi, agenți economici în general 

În tabele prezentăm principalele priorități strategice în lumina sistemului de măsuri şi programe. 

Prioritatea 1. Dezvoltarea infrastructurii turistice 

Măsuri Programe Priorități

Organe
responsabile

și
colaborare

 Creșterea capacității
 de cazare și alimentație 
 Dezvoltarea 
infrastructurii balneare
 Dezvoltarea 
infrastructurii serviciilor
turistice complementare
de  iarnă şi de vară  
 Crearea de alte 
infrastructuri turistice 

construirea şi crearea de hoteluri,
 pensiuni şi alte locuri de cazare

1 T,I

crearea , construirea de restaurante, 
cafenele 

2 T,I

construirea, reînnoirea centrului
 de tratamente

1 T,A

crearea unui centru
wellness

1 T,A

trasee pentru drumeție 2 T,A
Amenajarea pârtiilor de schi, biatlon, schi
 fond, patinoar 

2 A

amenajarea ștrandului 2 T,A
construirea centrului sportiv 2 T,.A
Trasee pentru bicicletă de teren 2 A, SC
 amfiteatru, teatru de vară (în locul 
carierei de travertin)

3 T,A

parc cinegetic, locuri de
 observare a animalelor sălbatice

3 A, SC

pistă de iarnă şi vară  de sanie bob 3 T, A

Prioritate 2. - Dezvoltarea bazei de resurse umane

Măsuri Programe
Gradul de
prioritate

Organizaţii responsabile şi
colaboratori

- pregătirea  specialiștilor  din
sectorul  alimentației  publice  şi
hoteluri
- atragerea  specialiștilor  din
medicină balneară
- ocuparea  forței  de  muncă,
care  se  eliberează  din  alte
sectoare 

inventarul forţei de muncă 1 A, I
dezvoltarea  învăţământului
de  profil  pentru  sectorul
hotelier  şi  de  alimentaţie
publică din localitate 

1 A SC, T

facilități  pentru  specialiștii
care se mută în stațiune 

2 A, T
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Prioritatea 3. - Dezvoltarea serviciilor turistice 

Măsuri  Programe Priorități
Organe

responsabile şi
colaborare

- lărgirea ofertei de locuri
de  cazare  şi  servicii,
formarea  centrului  de
tratamente  dezvoltarea
serviciilor de tratamente
- crearea ofertei de turism
de sănătate (wellness)
- dezvoltarea  serviciilor
turistice complementare
- realizare  de  parteneriat,
complementaritate  în  cadrul
regiunii și micro-regiunii 

servicii de cazare și servicii de alimentație 1 T

 mărirea  ofertei  și  calității  serviciilor  de
tratamente

1 T,A

servicii  de  turism de  sănătate,  petrecere
activă și pasivă a timpului liber, cosmetică

1 T,A

sporturi  de  iarnă  evenimente  culturale
competiții sportive, excursii animații etc.

1 A,I,T

organizarea  de  conferințe,  seminare,
traininguri

2 A, I, T, V,P

program de alimentație sănătoasă de mod
de viață sănătos,  de cruțare a  sistemului
digestiv “a la Borsec” 

2 A,T

colaborare  cu  localitățile  învecinate
programe vaste turistice

2 A,I,SC

Prioritatea 4. - Marketingul așezării

Măsuri Programe
Grad de
prioritate

Responsabili şi
parteneriat

 Realizarea
unui  plan
managerial
general  al
localității

 declararea  ca
stațiune
balneo-
climaterică

 ocrotirea
moștenirii
culturale
existente

Realizarea planului managerial
-  Formarea  imaginii  individuale  a
Borsecului  (Unique  Selling
Proposition)
- Elaborarea simbolurilor Borsecului
- Programe de comunicații externe
- Program de dialog local

1 A + T, I, SC

Descoperirea  criteriilor  naționale  şi
internaționale  ale  stațiunilor
climaterice,  elaborarea  și  predarea
documentației

2 A

Renovarea  vilelor  din  timpul
monarhiei, păstrarea imaginii lor

2 A, T
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4.2 PLAN DE ACȚIUNI

Acest  pachet  răspunde  elementelor  precizate  în  analiza  SWOT,  aspectelor  cheie  de
management  identificate  prin  analiza  situației  existente  și  răspunde  obiectivelor  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. 

Lista programelor

1. Creșterea accesibilității orașului în context regional și internațional

1.1. Program de creștere a accesibilității și mobilității pentru dezvoltarea socio-economică
1.2. Program Transport integrat
1.3. Program de dezvoltarea infrastructurii IT

2. Dezvoltarea orașului productiv bazat pe produse şi servicii turistice directe și conexe

2.1. Program de susținere și stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii 
2.2. Program de dezvoltare a produselor turistice și a serviciilor conexe 
2.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-ştiintific

3. Dezvoltarea orașului productiv bazat pe produse și servicii turistice directe și conexe

3.1. Program de energie regenerabilă
3.2. Program de management al deșeurilor
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 

4. Creșterea atractivității orașului 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

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

6. Realizarea unei cooperări cu orașele stațiuni din zonă
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Lista proiectelor conform programelor de dezvoltare integrată

1. Creșterea accesibilității orașului în context regional și internațional

1.1. Program de creștere a accesibilității și mobilității pentru dezvoltarea socio-economică

1.1.1. Reabilitare  DN 15 Borsec  –  Călugăreni  –  Poiana Largului  –  Bicaz  –  Piatra
Neamț
Descriere: Proiectul  asigură  conectarea  orașului  Borsec  pe  cale  rutieră  cu  una  din  zonele  de
proveniență a turiștilor actuali și potențiali (pe direcția Moldova și Republica Moldova), permițând
redeschiderea alternativelor de excursii către mănăstirile din Bucovina a turiștilor aflați la tratament
în Borsec.

1.1.2. Reabilitare DN 15 B Poiana Largului – Târgu Neamț
Descriere: Proiectul  asigură  conectarea  orașului  Borsec  pe  cale  rutieră  cu  una  din  zonele  de
proveniență  a  turiștilor  actuali  și  potențiali,  (pe  direcția  Ucraina),  permițând  redeschiderea
alternativelor de excursii către mănăstirile din Bucovina a turiștilor aflați la tratament în Borsec.

1.1.3. Finalizare construire DJ 128 – Borsec – Jolotca 12 km inclusiv lucrări de artă
Descriere: Finalizare  construire  DJ  128  –  Borsec  –  Jolotca  12  km incluzând  poduri  și  podețe
(legătură directă către 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 legătură viitoare și cu autostrada Târgu Mureș - Iași, care
ar permite accesul direct al turiștilor romani și străini de pe un aeroport internațional și unul național
către Borsec. În prezent sunt realizați din fonduri județene: dinspre Borsec spre Jolotca - 3.5 km,
dinspre Jolotca spre Borsec - 4 km, rămânând de finalizat în etapa a II a 12 km. 

1.1.4. Reabilitarea a două drumuri forestiere 
Descriere: Cele doua drumuri forestiere, Câmpu Mare – Groapa Rotundă cu lungime de 3,049 km
și Nadășa - Făget cu lungime de 3,545 km care se desprind din șoseaua de centură a orașului Borsec
și ar urma să fie integrate în traseele de cicloturism, schi fond 

1.2. Program Transport integrat

1.2.1 Realizarea Studiului de Fezabilitate în vederea înființării transportului public 
local
Descriere: Studiul este menit să asigure înființarea companiei de transport local Borsec, care ar
urma să opereze atât  în  interiorul  stațiunii,  pentru localnici  și  pentru transportul  turiștilor  către
centrul de tratament, cât și către Toplița, asigurând conexiunile cu calea ferată ale locuitorilor și
turiștilor.  Tipologia de transport  ar  urma sa fie  una ecologică,  asigurându-se refugiile  necesare,
stațiile de îmbarcare, peroane de protecție, dispecerat, sisteme de afișare etc.

1.2.2. Realizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea conexiunii de cale ferată cu
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ecartament  îngust,  având scop exclusiv  turistic,  pe  un segment  din  traseul  inițial  Borsec-
Bilbor-Toplița
Descriere:  Calea ferată cu ecartament îngust lega, gara Toplița de Apemin Borsec și avea scop
exclusiv industrial. 
În prezent liniile de cale ferată au fost demontate și îndepărtate, statutul juridic al terenului este
incert. Scopul studiului de fezabilitate este clarificare traseului, analiza economică, rentabilitatea
refacerii  în  scop turistic,  pe unul  dintre  puținele  trasee de cale  ferată  cu ecartament  îngust  din
România 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.

2. Dezvoltarea orașului productiv bazat pe produse și servicii turistice 

2.1. Program de susținere stimulare a întreprinderilor mici și 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 IMM-uri 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  IMM-urilor.  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 forum 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 de procesare a produselor tocate din masă lemnoasă și rumeguș (peleți) 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-
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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. Producția alimentelor naturale, bazate pe
resursele existente, poate fi stimulată la nivelul micilor producători, prin construirea unor spații de
colectare  a  acestor  produse,  depozitarea  lor  în  condiții  de  igienă  și  securitate  sanitară,  prin
procesarea lor simplă (ambalare) sau complexă (obținerea unor derivate) și desfacerea pe plan local/
județean/național a acestor produse.

2.1.5. Reamenajarea parterelor clădirilor aflate de-a lungul bd-lui 7 Izvoare cu 
funcțiuni comerciale en-detail și consum (cofetărie, 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 pășunat  și  stimularea sectorului  de creștere  a
ovinelor,  caprinelor  și  vacilor,  pentru  refacerea  tradiției  prelucrării  laptelui,  proiectul  propune
reconstruirea unei ferme tradiționale, destinată atât locuitorilor, dar mai ales turiștilor din stațiune.
În momentul de față există o astfel de locație care trebuie însă extinsă, dotată, vitalizată.

2.1.7. Fabrica de producere peleți pentru combustibil
Descriere: Linie tehnologică (stocare, sortare, măcinare, separare material, peletizare, stocare peleţi
și ambalare). Utilizând  deșeurile de masă lemnoasă din regiune, pot fi produse o gama largă de
produse  valorificabile  atât  pe  piața  locală  cât  și  în  regiune.  Aceste  produse  utilizabile  pentru
încălzire (alternative de agenți termici cu putere calorică sporită) pentru parcuri (ca materiale de
păstrare  a  umidității)  sunt  foarte  căutate  pe  piață  și  pot  contribui  la  ecologizarea  zonei  și
conservarea resurselor de masă lemnoasă prin valorificarea superioară 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 și amplifică centrul de informații existent, cu un spațiu 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  /suvenir.  Centrul  oferă  pentru  închiriere  biciclete,  precum  și  sprijinul  unor  ghizi
specializați  în  trasee turistice,  pescuit,  vânătoare.  Angajații  centrului  trebuie sa poată  vorbi  mai
multe limbi de circulație europeana (engleza, germana, franceza, rusa)

2.2.2. Extinderea pârtiei de schi, instalații de cablu, tunuri de zăpadă. 
Descriere: Proiectul face parte din programul de finalizare a zonei dedicate schiului prin finalizarea
pârtiilor începute, complectarea dotărilor cu instalații de cablu pentru acces, instalații de producerea
zăpezii tunuri de zăpadă, realizarea unei piste de tubbing

2.2.3. Organizarea  unui  complex  de  practicare  a  sporturilor de  iarnă  în  imediata
vecinătate a pârtiei de schi. (sau în alte locuri nou identificate)
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Descriere: În vederea realizării unui complex competitiv de sporturi de iarna la Borsec se propune
extinderea zonei funcționale de iarnă cu un complex care ar cuprinde : pistă de sănii, pistă de bob
vara-iarna (tubbing), patinoar la baza pârtiei, un traseu de schi fond, traseu de sănii trase de câini.
Majoritatea pârtiilor pot fi dezvoltate pe trasee deja existente.  

2.2.4. Realizarea unui centru de tratament – 
Descriere: Datorită retrocedării fostei policlinici medicale este necesară construirea unui nou centru
de tratament medical, în care să existe personalul și dotările necesare pentru analize și tratament
bazat  pe  resursele  de  ape  minerale,  pentru  combaterea  sau  prevenirea  unor  afecțiuni  medicale
recomandate științific funcție de calitățile curative ale fiecărui izvor existent în Borsec.

2.2.5. Prospecțiuni pentru identificarea unor surse de ape termale în zona fostei mine
Descriere: Existenta  în  Borsec  a  unor  resurse  termale  poate  fi  confirmată  de
prospecțiuni și foraje.  

2.2.6. Extinderea bazei sportive existente 
Descriere: Se va realiza o refacere și reabilitare a ansamblului sportiv existent prin construirea unei
peluze,  iluminat,  vestiare,  teren  cu  iarbă  artificială,  incluzând  și  teren  de  joacă  pentru  copii.
Complexul  astfel  realizat  va  prelua  din  nou cantonamentele  diferitelor  echipe  sportive  la  nivel
național care vor putea utiliza în paralel cura de aer, apa și terenul de sport. Se vor realiza extinderi
cu două terenuri de tenis și două de badminton.

2.2.7. Construirea unei teren de minigolf în Poiana Zânelor
Descriere:  În  vederea  diversificării  ofertei  de  servicii  și  a  creșterii  atractivității  în
Poiana  Zânelor  din  Borsec,  se  propune  construirea  unui  teren  de  minigolf,  care  poate
deveni o alternativă de petrecere a timpului liber.  

2.2.8.  Construirea unui centru de echitație
Descriere: Centrul de echitație este menit să ofere alternative de petrecere a timpului liber pentru
turiști,  utilizând calul ca resursa specifică și integrând un proiect de drumeție montană călare în
spațiul, peisajul natural. Centrul are menirea de a dresa cai de drumeție și de a susține activități
sportive de echitație. Pot fi realizate și alternativ complexe de tratamente pentru anumite afecțiuni
grave care să utilizeze factorii naturali dar și calul ca metodă de tratament.

2.2.9.  Centru de tratament alternativ, terapii și alimentație naturistă
Descriere: Bazat pe cercetările științifice relativ noi, privind energia pământului, și pe procedurile
de terapie prevențională privind alimentația sănătoasă centrul este menit să devină o alternativă de
tratament  cu  impact  la  nivel  european,  privind  stilul  de  viață  sănătos,  utilizând  :  consultații
nutriționale,  dieta  cu  produse  alimentare  sănătoase  și/sau  cu  proprietăți  curative  și  servicii  de
tratament alternativ (bio-energii, energie telurica etc)

2.2.10. Reabilitarea serei  de flori  și  amenajarea de spații  de producție  legumicolă și
prelucrare fructe de pădure
Descriere: Prin acest proiect se va putea asigura din surse bio necesarul de legume pensiunilor din
zonă, precum și valorificarea resurselor existente în zonă în domeniul prelucrării fructelor de pădure
existente.
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2.3. Program de dezvoltare a produselor de turism cultural-ştiintific

2.3.1. Reconversie funcțională a vechii cariere de travertin pentru transformare în 
amfiteatru în aer liber  
Descriere:  Proiectul  integrat  conține  elemente  de  construcție/reabilitare  a  carierei  de  travertin
existente (fără drept de exploatare în prezent),  prin construirea de accese la gradenele naturale,
scena, toalete ecologice, etc. Acustica acestui spațiu natural este deosebită, iar valorificarea sa poate
atrage un aflux masiv de turiști. 

2.3.2. Extinderea și promovarea muzeului (locația prezentă și locații noi) cu expoziții 
despre istoria îmbutelierii apelor minerale, în RO și EU și a tratamentelor pe bază de ape 
minerale cu proprietăți curative
Descriere: Realizarea unor materiale expoziționale despre Borsec și apa minerală, despre contextul
european al stațiunilor cu ape minerale și evoluția tratamentelor pe bază de ape minerale - pentru
expunere în spatii noi neconvenționale și promovarea/marketingul la nivel european a stațiunii.

2.3.3. Realizarea unui parc de aventură
Descriere: Proiectul  presupune  înființarea  unui  parc  de  aventură  menit  sa  faciliteze  petrecerea
timpului liber, să sporească atractivitatea și cunoașterea întregului patrimoniu natural al depresiunii
Borsecului, având și latura științifică aferentă prin sala de proiecții instructaj de utilizare a traseelor
și prin amenajări peisajere specifice în lungul traseelor. 

2.3.4. Restaurarea, consolidarea și dotarea Centrului Cultural
Descriere:  Restaurarea,  consolidarea  și  dotarea  vechii  biblioteci  din  stațiune  (este  monument
istoric), și transformarea acestuia în centru cultural cu sală de expoziție, bibliotecă, ateliere, etc.

2.3.5. Restaurarea, consolidarea și dotarea Centrului Expozițional Balneoclimateric
Descriere: Restaurarea, consolidarea și dotarea vechii clădiri a vilei 49 și amenajarea ca Centru
Expozițional Balneoclimateric.

3. Dezvoltarea orașului productiv bazat pe produse și servicii turistice directe și conexe 

3.1. Program de energie regenerabilă

3.1.1. Elaborarea studiului privind evaluarea potențialului energetic al orașului 
Borsec
Descriere:  Studiul  va  include  soluții  pentru  utilizarea  resurselor  regenerabile  incluzând  analize
cost-beneficiu  și  o  analiză  de  impact  asupra  mediului.  Vor  fi  luate  în  considerare  mai  multe
opțiuni1: utilizare energie solară (panouri solare – apă caldă, panouri fotovoltaice-energie electrică)
-  Borsec  se  află  în  zona de  radiație  solară  IV,  cu  o  intensitate  a  radiației  solare  1200 -  1250
kWh/m2/an;  biomasa - Județul  Harghita  este indicat  ca având potențial  de energie  obținută din
biomasă forestieră (206, 5 mii mc). Biomasa se poate utiliza fie ca rumeguș pentru centrale pe peleți
fie  ca  biogaz:  pompe  de  căldură  geotermică  –  județul  Harghita  este  indicat  ca  având  resurse

1
 Sursa: Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România – 

ICEMENERG, 2006
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geotermale;  construcția  de microhidrocentrale  pe pârâurile  care prezintă  caracteristici  favorabile
amplasării.

3.1.2. Valorificarea resurselor regenerabile și identificarea amplasamentelor necesare 
conform PUG
Descriere: Vor fi preluate și utilizate rezultatele studiului menționat anterior, care au un raport cost
eficiență  optim și  care  sunt  permise  de nevoia  de protecție  a  ariei  protejate  și  de ecologizarea
depresiunii Borsec. Vor fi implementate soluții referitoare la încălzire (inclusiv pentru apă caldă) și
obținere energie electrică, pentru sectorul public și pentru locuințele particulare.

3.1.3. Modernizarea și extinderea rețelei 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 stații de alimentare pentru autovehicule electrice. 

3.2. Program de management al deșeurilor

3.2.1. Sistem integrat de management al deșeurilor în Borsec (parte a sistemului 
integrat de management al deșeurilor în județ ADI Harghita Covasna) 
Descriere: Proiectul se află în curs de implementare și include următoarele investiții: (a) colectarea
selectivă  a  deșeurilor  și  compostarea  în  gospodării,  (b)  închiderea  depozitului  urban de deșeuri
neconform din Borsec (activități preconizate: acoperire depozit cu pământ fertil; plantare material
vegetal  specific;  realizare  puțuri  de  monitorizare).  Se  propune  completarea  proiectului  cu  o
campanie  de  conștientizare  a  locuitorilor  și  turiștilor  privind  colectarea  selectivă  a  deșeurilor
(inclusiv în școli și grădinițe).

3.3. Program de amenajare și reabilitare a domeniului public

3.3.1. Lucrări de reamenajare și modernizare a punctelor de acces la izvoarele de apa 
minerala publice
Descriere: Refacerea integrală a izvoarelor accesibile turiștilor (Izvorul 3 – Boldizsár; Izvorul 4 –
”De la piață„; Izvorul 5 –  László; Izvorul 6 –  Lázár; Izvorul 10 – Kossuth; Izvorul 11 –  Petőfi;
Izvorul Pierre Curie, pe drumul spre Corbu). Proiectul presupune atât refacerea conform variantelor
originale ale clădirilor din lemn cât și părțile interioare,  inclusiv robineți/sistemul de scurgere a
apei, trepte de acces, locuri de ședere etc.

3.3.2. Reamenajarea pieței centrale
Descriere: Reamenajarea pieței centrale a Borsecului, ca spațiu de vânzare a produselor naturale ale
localnicilor dar și a unor producători aflați în zonele învecinate. Piața poate deveni în același timp și
spațiu de mică producție a unor meșteri populari, un spațiu pentru întărirea  /  facilitatea  legăturilor
dintre producătorii de produse animaliere și vegetale din regiune (localități învecinate, județ / județe
învecinate)
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3.3.3. Amenajarea unui traseu de biciclete în concordanță cu prevederile PUG 
Descriere: Pistele de bicicliști se vor amplasa pe carosabil prin delimitarea pistei între carosabil și
trotuar printr-un parapet de siguranță, traseele urmând să fie definite de studiul de circulație aferent
PUG. Proiectul  va fi  unul  integrat  conținând  atât  elemente  de  infrastructură  legate  de  pista  de
biciclete, cât și puncte de popas / de legătură cu izvoarele importante / de legătură cu pistele de
mountain bike din vecinătate, semnalizare, regulament de administrare a drumului etc.

3.3.6. Amenajare parcări ecologice pentru turiști în coordonare cu prevederi PUG 
Descriere:  Parcările  ecologice sunt cele care înlocuiesc asfaltului din parcările auto. Suprafețele
acestora  sunt  mai  apropiate  de natură,  reducând scurgerile  apelor  pluviale  și  emisiile  poluante,
micșorând temperatura la nivelul suprafeței și menținând o insulă verde în zonele aglomerate. Prin
folosirea suporturilor speciale se obține un gazon uniform, având calități mecanice comparabile cu
asfaltul, capacitatea de încărcare fiind de 40 de tone / mp. Pavajul cu gazon este alcătuit din sisteme
grilă din plastic cu celule rigide umplute cu pietriș, pământ și iarbă. Acțiunile sunt: montare pavele
ecologice sau grilaj ecologic, delimitare cu borduri a parcărilor, amenajare zone verzi prin plantarea
de garduri  vii  și  arbori  în alveolele  dintre  locurile  de parcare,  pentru a crea un mediu ambiant
plăcut.

 3.3.7. Achiziționarea  și  instalarea  de  echipamente  necesare  pentru  creșterea
siguranței și prevenirea criminalității (sisteme de supraveghere etc.)
Descriere: Proiectul  va  include  achiziționarea  unui  sistem  de  supraveghere  cuprins  din
infrastructură  transfer  de  date,  echipamente  transmisie  date,  camere  video,  dispecerat  de
monitorizare precum și instalarea  sistemului  de supraveghere necesar  prevenirii  criminalității  în
zonele  importante  ale  localității:  intersecții,  spații  adiacente  instituțiilor  de  învățământ,  spații
adiacente instituțiilor publice, parcuri, zone pietonale etc.

3.3.8. Amenajare parcuri și zone verzi în stațiunea turistică Borsec
Descriere: Amenajarea de parcuri și zone verzi în jurul izvorului 10 Kossuth și lângă fostul izvor de
apă minerală Arany János.

3.3.9. Construire pavilion deasupra izvoarelor de apă minerală Lobogó și  de lângă
izvorul de apă minerală de la piața din stațiune.
Descriere: se urmărește refacerea pavilioanelor de apă minerală, care dădeau aspectul arhitectural
caracteristic stațiunii, în stilul original

3.3.10. Amenajare parc balnear în poiana Hármasliget, situat lângă Centrul Balnear
Descriere: Se urmărește realizarea unui ambient relaxant care are ca scop maximizarea efectelor
procedurilor balneare.

3.3.11. Amenajarea de puncte de belvedere în rezervația naturală Scaunul Rotund și pe
vârful Făget cota 1310.
Descriere: Pentru creșterea atractivității turistice și stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer 
liber aceste puncte vor fi de un real interes pentru turiști.

3.3.12. Amenajarea unui platou pentru organizarea de diferite evenimente în aer liber 
în centrul stațiunii
Descriere: Amenajarea acestui platou va permite desfășurarea evenimentelor majore organizate în 
cadrul diferitelor activități cultural-distractive, asigurându-se condiții optime pentru derulare.
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3.3.13. Realizarea unui amfiteatru pentru spectacole în aer liber
Descriere:  În cazul unor activități  în aer liber  de anvergură redusă,  acest  amfiteatru va asigura
condițiile de desfășurare optime.

3.3.14. Amenajarea de terenuri de tenis în aer liber lângă terenul de fotbal Kerek și
lângă parcul Millenium
Descriere: Pentru petrecerea timpului liber și practicarea de sporturi în aer liber amenajarea acestor
terenuri este indispensabilă. 

3.3.15. Reabilitarea  termică  și  eficientizarea  energetică  a  sediului  Primăriei  oraș
Borsec, județul Harghita
Descriere: Reabilitarea  termică  a  sediului  Primăriei  oraș  Borsec  prin  termoizolarea  pereților,
înlocuirea tâmplăriei PVC existente, termoizolarea subsolului și a podului, reabilitarea acoperișului,
înlocuirea sistemului iluminat interior, etc.

3.3.16. Realizare  sistem încălzire  pe bază de biomasă la clădirile  publice  din orașul
Borsec, județul Harghita
Descriere:  Construirea unei centrale termice pe bază de biomasă (tocătură de lemn) și asigurarea
încălzirii și a apei calde pentru sediul Primăriei oraș Borsec, Grădinița de copii și Remiza PSI

3.3.17.  POR 2014-2020  Axa  prioritară  7  prioritatea  de  investiții  7.1
”Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita” 

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 corespunzătoare 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 (Tulgheș,
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
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a  treia,  activități  de  petrecere  a  timpului  liber,  implicare  civică  și  promovare  a  principiilor
îmbătrânirii active ș.a.

3.4.4. Proiect  de  introducere  de  noi  domenii  de  pregătire  profesională  în  cadrul
grupului școlar 
Descriere: Pregătirea 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 deteriorate 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. 

3.4.5. Proiect de formare pentru personal din domeniul turistic
Descriere:  Proiectul  ar consta în activități  de formare pe tot  parcursul vieții  pentru lucrători  în
turism,  folosind  premisele  existente  în  cadrul  noului  atelier  al  Grupului  școlar  Zimmethausen,
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 nutriție  /  reguli  culinare
pentru categorii de bolnavi relevanți pentru o stațiune balneoclimaterică etc). 
 
3.4.6.  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.    

3.4.7.  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 Zimmethausen),
vizite de studiu privind modalitatea de certificare și formare în turism în alte zone turistice / stațiuni
din străinătate.  Proiectul  ar  avea ca obiectiv  adiacent  poziționarea  orașului  Borsec drept  centru
regional ca furnizor de formare în servicii turistice.   

3.4.8.  Reabilitare,  modernizare,  dotare  și  amenajare  exterioară  a  Grupului  Școlar
Zimmethausen
Descriere: Prin realizarea acestui proiect se urmărește creșterea calității actului educațional.
 

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
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adaptare a clădirii și a gospodăriei la o calitate actuală a locuirii, sau pentru includerea funcțiunii de
cazare în vederea dezvoltării capacității de primire de turiști pe perioada estivală.

3.5.2. Proiect eficientizare energetică a 91 apartamente în centrul civic Borsec 
Descriere:  Proiectul  propune  o  serie  de  măsuri  precum:  izolarea  termică  a  pereților  exteriori,
înlocuirea  ferestrelor  și  ușilor  exterioare  existente,  termo-hidroizolarea  acoperișurilor,  izolarea
termică a planșeului peste subsol și lucrări de refacere a finisajelor anvelopei

3.5.3. Trecerea în subteran a tuturor rețelelor de medie tensiune și a rețelelor de joasă
tensiune pe străzile frecvent circulate; construire puncte de transformare 
Descriere: Toate rețelele de medie tensiune se vor trece în subteran (L= cca 3 km)  se vor realiza 2
posturi de transformare 

3.5.4. Proiect integrat zona Poiana Mare – zona de dezvoltare viitoare 
Descriere:  Proiectul  propune:  reabilitare  rețea  alimentare  cu  apă  și  canalizare, iluminat  public
stradal utilizând surse regenerabile și reabilitare carosabil și trotuare.

3.5.5. Realizarea infrastructurii aferente locuințelor distribuite pentru tineri
Descriere: au fost alocate suprafețe pentru construcție locuințe pentru tineri, iar prin acest program
se urmărește realizarea infrastructurii moderne pentru utilități.

3.5.6. Realizarea  infrastructurii  aferente  terenurilor  atribuite  pentru  construire
pensiuni turistice
Descriere: prin programul de stimulare a investițiilor în turism au fost delimitate terenuri pentru
construirea  de  pensiuni.  Asigurarea  infrastructurii  edilitare  este  condiția  de  bază  a  funcționării
acestora. 

3.5.7. 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. 

3.5.8. Reabilitarea parcurilor componente ale zonei istorice - între str. Carpați și Bd-
ul  7  Izvoare  (având la  bază  planurile  originare  inițiale)  –  cu  restaurarea  componentelor
artistice / monumente de for public - statui, fântâni, etc
Descriere: Proiect de amenajare peisajeră a ansamblului de parcuri, cu utilizarea tipologiei de floră
și plantații înalte specifice parcurilor realizate la sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX și materiale
adecvate pentru amenajare alei, restaurare și amplasare de elemente decorative / monumente de for
public.

3.5.9 Extinderea fondului locative prin construirea de noi locuințe sociale
Descriere:  construire  de  locuințe  pentru  persoanele  evacuate  din  imobilele  retrocedate  foștilor
proprietary și rezolvarea cazurilor sociale (lipsă fond locative pentru categoriile vulnerabile, sociale
din localitate)
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4. Creșterea atractivității orașului 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 stațiunii Borsec (cu marcarea clădirilor
de  valoare  mare  pentru  localitate,  clădiri  care  indiferent  de  faptul  că  nu  au  statut  de
monument istoric nu vor putea fi supuse nici unui fel de intervenții în afara celor de refacere
și consolidare)
Descriere:  Necesitatea  fundamentării  intervențiilor  de  păstrare  și  punere  în  valoare  a  fondului
construit valoros cât și păstrarea caracterului urban existent al stațiunii în condițiile unei dezvoltări
funcționale contemporane necesare, implică realizarea unui plan urbanistic cu RLU aferent având
un grad de detaliere  maximă atât  la  nivel  de clădiri  cât  și  la  nivel  de spații  libere  și  plantate.
Proiectul cuprinde detalierea zonelor delimitate prin PUG, pentru includerea unor reglementări și
recomandări (incluzând și cele de tipologii posibile de construire – regulament) specifice în vederea
reabilitării contextului urban protejat (liber și construit) la nivelul cerut de dezvoltarea Borsecului
ca stațiune 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.

4.1.3. Proiecte de punerea în siguranță, reabilitare și restaurare a clădirilor cu valoare
de patrimoniu 
Descriere:  În  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. Sistem de  semnalizare  /  signaletica,  cu  marcarea  unor trasee  culturale  /  de
patrimoniu prin panouri explicative: traseu al clădirilor balneare mai importante și istoricul
acestora  proiect  și  execuție  panouri;  traseu  al  izvoarelor  (incluzând  marcarea
izvoarele dispărute); proiect și realizare / execuție panouri, zone belvedere
Descriere: În vederea marcării unor trasee de vizitare / promenadă ce cuprind elementele definitorii
ale unei stațiuni balneare (clădiri,  izvoare, zone de odihnă) se va realiza o tipologie de panouri
explicative de marcare a clădirilor sau a spațiilor publice și private cu istoria lor,  din materiale
moderne de calitate.  Zonele de belvedere se vor încadra în același context de realizare formală și
tip de materiale ca și sistemele de semnalizare a traseelor culturale.

 4.1.5. Proiect  de  iluminat  arhitectural  al  podului  de  piatră-  emblemă  a  stațiunii
Borsec
 Descriere: Marcarea intrării în stațiunea Borsec printr-un iluminat arhitectural adecvat al podului
de piatră și amplasarea numelui / brandului Borsec în proximitatea acestuia (pentru evitarea unor
amplasamente sau materiale improprii).

 4.1.6. Viaductul – monument arhitectural
 Descriere: Se vor face demersurile necesare pentru cuprinderea podului de piatră (viaductului) de
la  intrarea  în  stațiune  în  lista  monumentelor  arhitecturale.  Astfel  se  vor  asigura  premisele
conservării  precum și  posibilitatea  accesării  de  fonduri  care  să  asigure  reabilitarea,  securizarea
acesteia.
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4.2. Program de evenimente culturale, tradiții locale, moșteniri istorice

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 în sezonul de vară
Descriere:  Pentru  mărirea  atractivității  spațiilor  de  promenadă,  în  aceste  spații  vor  fi
stabilite amplasamente pentru desfășurarea stagiunii estivale, redactându-se programe ale întregii
stagiuni.

4.2.3. Tabere  de  creație  pentru  artiști  plastici,  realizarea  unor  tabere  de  creație
pentru artiști plastici (cu păstrarea unei expoziții permanente a operelor de artă create)
Descriere: Cadrul natural / peisajul stațiunii oferă oportunitatea unor amplasamente pentru opere de
artă contemporană – taberele de creație aducând o altă latură culturală în viața stațiunii.

4.2.4. Relansarea evenimentelor speciale și festivalurilor tradiționale (baluri de sezon,
serile dansante, etc.)
Descriere: În context local, festivalurile readuc tradițiile și obiceiurile locale în viata comunității,
crescând interesul turiștilor pentru vizitarea stațiunii. 

4.2.5. Revitalizarea fanfarei
Descriere: În oraș fanfara era un petic din istoria interbelică. Revitalizarea, funcționarea acesteia dă
culoarea de odinioară, asigurarea continuității fiind esențială în menținerea acestei atmosfere.

4.2.6. Realizarea statuii Zimmethausen
Descriere: În urma unui concurs de soluții se va realiza o statuie, monument, compoziție dedicat
celui care a depus piatra de temelie a stațiunii – Zimmethausen Antal.

4.2.7. Traseu turistic istoric
Descriere: Ținând cont  de existența a 26 buncăre militare,  amenajarea și  marcarea unui  traseu
turistic  care  ar  lega  aceste  obiective  va  contribui  la  cunoașterea  istoriografiei  zonei  și  a
împrejurimilor.

4.3. Program de protecția mediului

4.3.1. Reabilitatea termică și punerea în funcțiune a unei sere la Borsec 
Descriere: Proiectul prevede reabilitarea serei (ex. cu sistem de acoperire gonflabilă) care să fie 
folosită pentru producția de material verde pentru spațiile verzi din Borsec, utilizând preponderent 
material săditor din arealul natural al orașului. 

4.3.2. Planul de management al sitului Natura 2000 Toplița - Scaunul Rotund Borsec 
identificare plantelor și a zonelor protejate (cartarea, publicații, informații etc)
Descriere: Proiectul prevede realizarea de măsuri pentru managementul sitului Natura 2000 care să
ducă la menținerea stării favorabile de conservare a habitatului protejat de izvoare petrifiante cu
formare de travertin  (Scaunul Rotund) și  a speciilor  protejate  de urs, lup și  râs, și  la utilizarea
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durabilă a resurselor din sit ca bază pentru dezvoltarea comunităților locale Toplița, Borsec, Sărmaș,
Gălăuțaș. Proiectul include elaborarea Planului de management și a Strategiei de vizitare a sitului, și
realizarea unei campanii de informare și conștientizare în zona sitului.   

4.3.3. Planul de management al sitului Natura 2000 Toplița - Scaunul Rotund Borsec
bornarea sitului
Descriere:  Pentru  delimitarea  perimetrului  exact  aferent  sitului  este  necesară  o  bornare
corespunzătoare, care să asigure o localizare ușoară pe teren. Tot în acest context odată cu marcarea
fizică se va face și digitalizare pentru a fi disponibil în mediul electronic.

 4.3.4. Panouri informative despre biodiversitate 
Descriere: Este prevazută realizarea de panouri informative privind speciile și habitatele protejate
din zona orașului Borsec, panouri ce urmează a fi amplasate atât în oraș cât și de-a lungul traseelor
de drumeție din împrejurimile orașului Borsec. 

 4.3.5. Finalizarea traseelor de drumeție / plimbare (14 trasee deja făcute)
Descriere: Sunt prevazute amenajări suplimentare ale cărărilor existente în zona Scaunul Rotund,
dar  și  în  zona  înconjurătoare  a  orașului  Borsec,  pentru  înlesnirea  accesului  vizitatorilor  la
obiectivele  turistice  din  zonă;  este  prevazută  și  realizarea  de  hărți  și  materiale  de  orientare  și
informare a turiștilor privind traseele de drumeție și traseele cicloturistice.

4.3.6. Speologie 
Descriere: Proiectul se referă la realizarea de activități de prospectare, cartare și punere în circuitul
turistic  a Peșterii  de stalactite,  și amenajarea pentru vizitatori  a Peșterii  Urșilor și  a Peșterii  de
Gheață.  De  asemenea  este  prevazută  realizarea  de  activități  de  prospecțiuni,  cartografiere,
amenajare  și  introducere  în  circuitul  turistic  a  celor  4  peșteri  noi,  descoperite  în  zona Scaunul
Rotund. 

4.3.7. Realizarea unui parc cinegetic natural care include puncte de observare a faunei
sălbatice
Descriere: Bogăția faunei din zona Borsec permite cu costuri minime realizarea unor observatoare
cinegetice  (în special  carnivore mari protejate – urs, lup, râs dar și  cerb,  căprior)  destinate atât
turiștilor cât și cercetătorilor în domeniu. Proiectul poate susține în același timp și dezvoltarea unor
ateliere  meșteșugărești  pentru  confecționarea  observatoarelor  și  a  unor  adăposturi  și  zone  de
mâncare pentru animale.  Locația propusă este situată la dreapta traseului spre Groapa Rotundă,
acolo unde există deja o hrănitoare a  urșilor susținută de asociația  de vânători.  Observatorul și
hrănitoarea pot fi multiplicate pe traseele de observare stabilite.

4.3.8. Reabilitarea – conservarea cascadei de sub viaduct
Descriere:  Cascada  de  sub  viaductul  fostei  linii  CFI  trebuie  reabilitată  (curățare,  toaletare),
amenajat un drum de acces, marcat, protejat. 

5. Creșterea capacității operaționale în management public și turistic

5.1. Program de întărire a capacității administrației publice locale 

5.1.1. Creșterea capacității primăriei pentru administrarea infrastructurii turistice 
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Descriere: Plan de afaceri  pentru Balneoclimaterică,  societatea pe acțiuni înființată de primărie
(care a preluat administrarea pârtiei, a spa-ului, a băii Osaros și va prelua și vilele primăriei incluse
în sistem turistic). Selectarea prin procedurile legale a unui investitor pentru pachetul minoritar de
acțiuni în Balneoclimaterica și obținerea infuziei de capital necesare și a creșterii know howului în
domeniul managementului turistic.

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, va crește rata de colectare a veniturilor bugetare și vor scădea costurile aferente
acestui serviciu. 

5.1.3. Proiect  de  adoptare  a  unui  sistem  informatizat  de  gestionare  a  domeniului
public și 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
cadrului  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 urbanism pentru prezervarea și valorificarea patrimoniului, gestiunea și
valorificarea  activelor  corporale  ale  primăriei  (construcții,  terenuri  etc),  accesarea  finanțărilor
europene și gestiunea proiectelor aferente, marketing local și atragerea de investitori, ș.a.

5.1.5. Înființarea unității de management pentru implementarea proiectelor 
Descriere:  Suplimentarea  organigramei,  scoaterea  la  concurs  a  noilor  posturi,  formarea
suplimentară a personalului nou angajat și a celui existent, dotare cu echipamente etc

5.1.6. Creșterea transparentei organizaționale 
Descriere: Îmbunătățirea paginii de prezentare a primăriei, suplimentarea informațiilor de interes
general și a celor privind oportunități de învestiții

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 etc.) 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. 

6. . Realizarea unei cooperări cu orașele stațiuni din zonă 
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6.1. Program de parteneriat și cooperare cu orașele stațiuni din zonă

6.1.1. Acord de cooperare cu orașele stațiuni din zonă
Descriere: Inițierea unor discuții cu orașele stațiuni din zonă. Identificarea partenerilor potențiali.
Comitet de inițiativă format din primarii localităților, grupuri de consilieri locali reprezentativi, care
să  stabilească  și  să  supună  aprobării  Consiliilor  locale  domeniile  de  interes  ale  cooperării.
Aprobarea în Consiliile locale a domeniilor de interes. Semnarea acordului de cooperare. 

6.1.2. Întocmirea și aprobarea Statutului Asociației de cooperare a orașelor stațiuni
din zonă
Descriere: Realizarea Statutului Asociației  de Cooperare a Orașelor stațiuni acceptarea numelui
asociației, discutarea și aprobarea în Consiliile Locale 

6.1.3. Înființarea Asociației de Cooperare a orașelor stațiuni din zonă
Descriere: Realizarea formalităților legale de înființare, alegerea împuterniciților în baza statutului,
depunerea documentelor legale și începerea activității după legalizare. 
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Surse utilizate:

 Baza de date I.N.S.
 Strategia de Dezvoltare Locala și Turistică a Orașului Borsec – 2006 – Aquaprofit 

Consulting SRL
 Borsec - plan integrat de dezvoltare urbană - Iunie 2012 – în cadrul ”Participatory Integrated

Urban Development: Sustainable Tourism for all in Băile Herculane, Borsec and Sulina„
 Agenda Locală 21 – Planul de Dezvoltare Durabilă a orașului Borsec (2005)
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