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În județul Harghita vă așteaptă siguranța, relaxarea, și nu în ultimul 
rând importante valori. În comparație cu alte zone, aici găsiți un 
mediu natural neatins, tradiție vie, cultură aparte, acestea fiind 
elemente pe care vă puteți baza. Scopul principal al Consiliului 
Județean Harghita și al instituției sale subordonate - Agenția de 
Dezvoltare Județeană Harghita este atragerea atenției actorilor 
economici asupra acestor caracteristici și valori. Vă invităm să 
vizitați județul nostru: aici veți găsi calitate la preț bun. 

Vizitați zona oportunităților!

Borboly Csaba
președinte
Consiliul Județean Harghita

DRAGI 
CITITORI!
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DE CE 
ROMÂNIA?

POPULAȚIE 

19 474 936
(2018, sursă: WDB)

FUS ORAR

GMT + 2 ORE
 (sursă: time.is)

CAPITALA

BUCUREȘTI
(populație: 1.835.462 – 2016)

LIMBI OFICIALE 

ROMÂNĂ
(sursă: NSH, 2017)

MONEDĂ: 

LEI (RON)

MEMBRĂ ÎN ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE:

EU, IMF, NATO, 
WTO, UNESCO 
ȘI ALTE ORGANIZAȚII

SUPRAFAȚA TOTALĂ 

238 397 KM²
(sursă: WDB)

SISTEM POLITIC: 

REPUBLICĂ
(sursă: NSH, 2017)
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ȚĂRI ÎNVECINATE:

Serbia, 
Ungaria, 
Ucraina, 
Moldova, 
Bulgaria

GDP: 

239 553 MILIARDE 
DE DOLARI
 (sursă: http://countryeconomy.com)

GDP/persoană:

10 420 EURO/ 
LOCUITOR
 (sursă: raportul Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognoză, 2019)
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DE CE 
ROMÂNIA?

Datorită suprafeței totale (al nouălea 
din cele douăzeci și opt de state membre 
UE) și populației (al șaptelea din cele 
douăzeci și opt de state membre 
UE) România prezintă oportunități 
incredibile de piață. Privind suprafața 
României, aceasta este a doua din 
centrul și estul Europei, respectiv cel 
mai mare stat din sud-estul Europei. 
Piața României care se compune 
din aproximativ 20 de milioane de 
consumatori, asigură avantaje imense 
antreprenorilor, investitorilor dornici 
să-și dezvolte/extindă afacerile.

ȘASE ARGUMENTE PENTRU ROMÂNIA:

APROXIMATIV 20 DE 
MILIOANE DE CON-
SUMATORI

PE PLAN INTERNAȚIO-
NAL, ROMÂNIA SE 
SITUEAZĂ PE LOCUL 
AL CINCILEA ÎN FOLO-
SIREA INTERNETULUI

PREȚ SCĂZUT 
PENTRU ENERGIE 
ELECTRICĂ PE PLAN 
EUROPEAN 
(LOCUL ȘASE)

APROXIMATIV 85 
PARCURI INDUSTRI-
ALE ÎN ROMÂNIA

PREȚ SCĂZUT 
PENTRU GAZE 
NATURALE PE PLAN 
EUROPEAN 
(LOCUL PATRU)

SALARII 
COMPETITIVE PE 
PLAN EUROPEAN
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CLASIFICAREA 
INVESTIȚIILOR DIN 
ROMÂNIA PE BAZA 
MOODY'S: STABIL 
(BAA3, 2017)
sursă: tradingeconomics.com/romania

GDP/PERSOANĂ:
11 534 EURO/ 
PERSOANĂ
sursă: tradingeconomics.com/romania

VENIT BRUT LUNAR: 
5225 LEI/ LUNĂ

CURSUL INVESTI-
ȚIILOR STRĂINE 
DIRECTE, 2018:
5266 MILIOANE 
DE EURO
sursă: tradingeconomics.com/romania

CREȘTEREA GDP: 
1,5%
(IANUARIE 2020)

sursă: tradingeconomics.com/romania

ECHILIBRU 
BUGETAR: 
-3% 
(2019)

sursă: tradingeconomics.com/romania

GDP:
239 553 MILIARDE 
DE DOLARI
2018- sursă: http://countryeconomy.com/

INFLAȚIE:
3,6%
(IANUARIE 2020)

sursă: tradingeconomics.com/romania
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TVA DE 5% 

TVA DE 9%

TVA DE 19%
pentru manuale, cărți, ziare și reviste (cu excepția 
celor care au scopul principal sau exclusiv de 
reclamă)
servicii turistice, timp liber
servicii care asigură: vizitarea castelelor, muzeelor, 
monumentelor istorice, monumente arheologice, 
grădinilor zoologice, grădinilor botanice, parcurilor 
de distracții (a căror activitate se încadrează în 
următoarele coduri CAEN 9321 sau 9329)
activități economice, târguri, expoziții și evenimente 
culturale, evenimente sportive, cinematografe și 
expoziții artistice
cazare în sectorul hotelier sau în complexe 
asemănătoare
închirierea terenurilor pentru camping
servicii hoteliere și restaurante
complexe sportive, care ca scop sportul și educația 
fizică 
transport persoane cu scop turistic, cu posibilitate 
de transport pe cablu (ascensoare, telegondolă, 
teleschiuri), vehicule de tractare, vapoare
clădiri și terenuri, care aparțin următoarelor 
categorii: unități de îngrijire și azile pentru vârstnici, 
case pentru copii sau centre de reabilitate 
case cu o suprafață până la 120 m2, valoarea cărora 
nu depășește suma de 450.000 lei, fără impozit, în 
cazul persoanelor fizice
produse alimentare de calitate, produse montane, 
ecologice și tradiționale, autorizate de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (aceste 
produse trebuie să aibă autorizație, cu excepția 
când valorificarea se întâmplă către consumatorii 
finali)

produse ortopedice
proteze și accesoriile acestora
medicamente
produse alimentare și băuturi non 
alcoolice
produse catalogate ca fiind 
suplimente alimentare
produse tradiționale și montane
sursă de apă pentru irigație în 
agricultură
îngrășăminte și pesticide folosite în 
agricultură
produse care au ca scop semănarea 
sau plantarea în agricultură: sămânță, 
răsaduri
prestarea serviciilor specifice în 
agricultură
prestarea serviciilor de apă potabilă 
și canalizare

În România valoarea standard a taxei pe 
valoare adăugată (TVA) este de 19%.
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TVA DE 19% TIPURI DE 
IMPOZITE 
ÎN ROMÂNIA

IMPOZIT PE PROFIT
16% din venit (cu excepția firmelor care desfășoară activități de 
jocuri de noroc sau au cluburi de noapte – care plătesc impozit 
pe profit de 5%, sau impozit pe venit de 16%, în funcție de care 
este mai mare)

IMPOZIT PE VENIT LA MICRO ÎNTREPRINDERI:
Impozitul pe venit se plătește în cazul în care venitul din anul 
anterior nu depășește suma de 1.000.000 de euro. În funcție 
de numărul angajaților, sunt două tipuri de impozit pe venit: în 
cazul firmelor care nu au angajați, impozitul pe venit este 3%; 
firme care au un angajat, impozitul pe venit este 1%.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ:
În România valoarea standard a taxei pe valoare adăugată 
(TVA) este de 19%. Valoarea TVA-ului micșorat este de 9%, 
respectiv 5%.

IMPOZIT PE VENIT:
10%, cu excepția informaticienilor, a persoanelor cu 
dizabilități, celor care lucrează în domeniul cercetării 
și dezvoltării – aceste persoane sunt scutite de plata 
impozitului pe venit.

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE 
PLĂTITE DE ANGAJAT:

45%

CONTRIBUȚII SOCIALE PLĂTITE DE ANGAJATOR:
2,25%

IMPOZITUL IMOBILELOR DIN PROPRIETATEA 
PERSOANELOR JURIDICE:

0,08%–0,2% din valoarea clădirilor rezidențiale; 
0,2%–1,3% din valoarea clădirilor comerciale.
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FACILITĂȚI, FINANȚĂRI

Posibilitatea de impozit pe venit de 3%: în cazul micro 
întreprinderilor, la un trafic de până la 100 mii euro (dacă 
firma funcționează fără angajați).

Posibilitatea de impozit pe venit de 2%: în cazul micro 
întreprinderilor, la un trafic de până la 100 mii euro (dacă 
firma are un angajat).

Posibilitatea de impozit pe venit de 1%: în cazul micro 
întreprinderilor, la un trafic de până la 100 mii euro (dacă 
firma are doi angajați).

2.250 lei (500 de euro) finanțare de stat: oferită 
angajatorilor care angajează șomeri și persoane care 
primesc ajutor social (plăți suplimentare).

50 de mii de euro finanțare nerambursabilă pentru 
înființarea unei afaceri (Start Up Nation). 

32-36 de mii de euro finanțare nerambursabilă pentru 
firme noi (Start Up +).

Posibilitatea compensării pierderilor financiare din 
venitul de cinci ani.

Posibilitatea cererii de finanțare – din fonduri naționale 
sau europene - pentru investiții în infrastructură sau 
dezvoltări inovative.
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NIVEL COMPETITIV 
DE SALARIZARE ȘI 
FORȚĂ DE MUNCĂ CU 
STUDII SUPERIOARE

Salariul minim pe 
economie în România este 
în jur de 490 euro.

Salariul mediu brut este 
de 1.090 euro (ianuarie 
2019)

75% din populație susține 
că vorbește cel puțin o 
limbă străină 

99% dintre persoanele cu 
studii superioare au învățat 
cel puțin două limbi 
străine (EUROSTAT) 

Specialiști în IT recu-
noscuți pe plan inter- 
național.

Populație activă: 8.979 
mii de persoane, 65,5%  
(sursă: Oficiul Național pen-
tru Statistică, raport pentru 
anul 2016, elaborat în 
2017).

Rata șomajului: 530 mii 
de persoane, 5,9% (sursă: 
Oficiul Național pentru 
Statistică, raport pentru 
anul 2016, elaborat în 
2017).

Șomaj: 530 mii de 
persoane, 5,9% 

 (Sursă: Oficiul Național 
pentru Statistică, raport 
pentru anul 2016,elaborat 
în 2017)

Venit brut 2230 lei

Venit brut în cazul 
persoanelor cu studii 
superioare 2350 lei

Venit brut în cazul 
persoanelor care 
lucrează în construcții 
3000 lej
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Știai că Dunărea trece prin România?
În România cel mai mare port este în 
Constanța, cu ieșire la Marea Neagră. 
Aceasta are legătură  cu oceanele 
lumii, astfel există posibilitatea de 
transport de marfă navală din oricare 
punct al lumii.

REȚEA 
DRUMURI

ZECE DINTRE CELE MAI 
CIRCULATE DRUMURI 
DIN ROMÂNIA:
1 București – Pitești
2 Sibiu – Nădlac
3 Șoseaua de centură 

București
4 București – Brașov – 

Făgăraș – Sibiu - Alba 
Iulia - Cluj Napoca – 
Oradea – Borș

5 București – Giurgiu
6 Constanța – Mangalia – 

Vama Veche
7 București – Cernavodă
8 Pitești – Slatina – 

Craiova
9 Cernavodă – Constanța
10 Ploiești – Buzău

AUTOSTRADĂ:

850 KM

LUNGIMEA TOTALĂ A REȚELEI DE DRUMURI:

86 080 KM

ȘTIAI?
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ȘTIAI?
Știai că calea ferată din România se 
extinde pe toată suprafața țării și are 
o lungime totală este de aproximativ 
10.765 km (2018)?

REȚEA DE CALE 
FERATĂ

LUNGIMEA CĂII FERATE: 

10 765 KM 
(2018)
sursă: http://w3.unece.org

România are o rețea de cale ferată 
dezvoltată. Aceasta se extinde pe 
suprafața totală al țării și face parte din 
rețeaua internațională de căii ferate. 
Acesta asigură transportul mărfii între 
România și alte țări europene.  Lungimea 
totală a căilor ferate române este de 
20.104 km.

PE PLAN EUROPEAN, 
ROMÂNIA OCUPĂ 
LOCUL AL ȘAPTELEA 
LA LUNGIMEA CĂILOR 
FERATE.
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În anul 2018, numărul turiștilor care au 
trecut prin aeroporturile din România 
a fost peste 19,8 milioane.

Peste 100 de orașe din străinătate 
sunt accesibile  în mod direct din 
aeroporturile române.

În cele

15 AEROPORTURI 
INTERNAȚIONALE
 din țară traficul de pasageri este de

20 DE MILIOANE.

Numărul aeroporturilor din România:

<15

AEROPORTURI

ȘTIAI?
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DE CE JUDEȚUL 
HARGHITA?
OPT ARGUMEN-
TE PENTRU 
JUDEȚUL 
HARGHITA

COLABORARE BUNĂ 
DINTRE INSTITUȚII 
PUBLICE ȘI ANTREP-
RENORI

IMPOZITE ȘI TAXE 
MICI PE PLAN 
EUROPEAN

FORȚĂ DE MUNCĂ 
CALIFICATĂ

TURISM ÎN 
DEZVOLTARE

POTENȚIAL 
URIAȘ TURISTIC – 
NEEXPLOATAT

PĂSTRAREA 
TRADIȚIILOR ȘI 
CULTURĂ VIE

INSTITUȚII PUBLICE 
DESCHISE PENTRU 
NOI INVESTIȚII

BOGAT ÎN RESURSE 
NATURALE



Privind competitivitatea forței de muncă, 
în județul Harghita sunt condițiile cele 
mai optime pe plan național. Datorită 
instituțiilor de învățământ superior, 
pe lângă studii superioare se adaugă 
sârguința și dragul de muncă. 

Cu majoritatea actorilor economici din județul 
Harghita, investitorii maghiari pot comunica 
în limba maternă: conform datelor ultimului 
recensământ 82,9% din populația județului 
este de naționalitate maghiară.

FOTO: SZŐCS DÉNES
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Potențial turistic uriaș 
neexploatat: mine 
de sare și peșteri de 
stalactită, pârtii de 
schi cu peisaj superb, 
numeroase izvoare 
de apă minerală, ape 
terapeutice termale, 
păduri și legende locale. 

Posibilitatea colaborării 
cu composesorate locale, 
organizațiile proprietarilor 
de păduri și pășuni.

FOTO: SZŐCS DÉNES
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POPULAȚIE 

310 867
(sursă: Strategia de dezvoltare generală a județu-
lui Harghita, 2016)

FUS ORAR

GMT + 2 ORE
 (sursă: time.is)

LIMBA OFICIALĂ 

ROMÂNĂ
(sursă: Oficiul Național pentru Statistică, raport 
pentru anul 2017)

GRUP ETNIC 

12,6% român
82,9% maghiar
1,7% rrom

MONEDĂ: 

LEI (RON)

MUNICIPIUL DE REȘEDINȚĂ AL JUDEȚULUI HARGHITA: 

MIERCUREA CIUC

MUNICIPII: 

Miercurea Ciuc,
Odorheiu-Secuiesc,
Gheorgheni,
Toplița

SUPRAFAȚĂ 

6639 KM²
(sursă: WDB)

JUDEȚUL HARGHITA

JUDEȚE ÎNVECINATE:

Mureș, Brașov, Covasna, 
Bacău, Neamț și Suceava

SITUARE:

regiunea 
centrală
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EXPORT: 

511 062 mii de euro
(2018)
(Sursă: Direcția Județeană de Statistică Harghita, 2019)

IMPORT: 

791 124 mii de euro
(2018)
(raportul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, 2019)

NUMĂRUL ANGAJAȚILOR:

129 000 
de persoane
(2019)
(sursă: insse.ro)

DENSITATEA POPULAȚIEI:

46 pers./ km²

VENIT MEDIU BRUT LUNAR:

3383 lei/ persoană
(2018)
(sursă: insse.ro)

ȘOMAJ:

5146 persoane
(2019)
(sursă: insse.ro)

LOCUITORI DIN ZONA URBANĂ

54,8%

RATA ȘOMAJULUI:

4,2%
(2018)
(sursă: insse.ro)

LOCUITORI DIN ZONA RURALĂ

45,15%

GDP:

10 006 milioane de lei
(2018)
(sursă: raportul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză)

GDP/PERSOANĂ

7087 euro/ locuitor
(2020 JANUÁR)
(sursă: raportul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, 2019)
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8 drumuri naționale (DN), 43 drumuri județene 
(DJ) și 142 drumuri comunale (DC) asigură 
circulația eficientă în județ. Prin rețeaua 
drumurilor județene este posibil transportul în 
mod ușor și rapid în țară și în străinătate.

LUNGIMEA REȚELEI DE DRUMURI ÎN JUDEȚUL HARGHITA

2088 KM
(sursă: Strategia generală a județului Harghita, 2016)

Cel mai important porțiune de drum, care trece prin 
județul Harghita și asigură o conexiune cu alte părți ale 
țării este: drumul European E578, prin care putem ajunge 
la  drumurile Europene  E85 și E60, astfel este asigurat 
transportul rapid în străinătate.
 
Prin construirea autostrăzii de est-vest (A8), antreprenorii 
din județul Harghita pot asigura exportul imediată al mărfii 
în străinătate. 

Din autostrada A8 și cu intrare pe autostrada A3, se poate 
ajunge din județul Harghita la Budapesta în 6 ore.

RUTE NAȚIONALE

DN13C, DN13A, DN15:
Harghita – Mureș

DN15, DN12C:
Harghita – Neamț

DN12A:
Harghita – Bacău

DN11B:
Harghita – Covasna

INFRASTRUCTURĂ

REȚEA DE DRUMURI
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INFRASTRUCTURĂ

REȚEA DE CALE 
FERATĂ
Județul Harghita este în legătură cu 
orașe importante din Europa, respectiv 
mulțumită căii ferate este în legătură 
directă cu Marea Neagră (prin Constanța). 

Rețeaua de cale ferată asigură posibilitate 
investitorilor și antreprenorilor pentru 
transport feroviar în țară și pe teritoriul 
Europei.

LUNGIMEA REȚELEI CĂII FERATE ÎN JUDEȚUL 
HARGHITA:

207 km
DIN CARE 83,57% ESTE ELECTRIFICATĂ

REȚEA CALE FERATĂ:

ROMÂNIA

10 765 km
REGIUNEA CENTRALĂ

1333 km
JUDEȚUL HARGHITA

207 km

LEGĂTURI:

București, Brașov, 
Sfântu Gheorghe, 
Baia Mare, 
Satu Mare, Cluj 
Napoca, Oradea și 
străinătate
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INFRASTRUCTURĂ

TRANSFER AEROPORT
Aeroportul Internațional Bacău 
(George Enescu) 
145 km
Aeroportul Internațional Târgu-Mureș 
157 km
Aeroportul Internațional Sibiu 
207 km

AEROPORTURILE CELE MAI APROPIATE DE JUDEȚUL HARGHITA:

SCOP:

Înființarea unui 
aeroport în județul 

Harghita!

Aeroportul Internațional Cluj Napoca 
(Avram Iancu) 
233 km
Aeroportul Internațional Otopeni 
(Henri Coandă) 
249 km
Aeroportul Internațional Brașov 
108 km 
aflat în construcție

ȘTIAȚI CĂ CU TRANSPORT 
PERSOANE AERIANĂ:

# PLECĂRI SOSIRI TIMP

1 VIENA BUCUREȘTI 1:35 ORE

2 BRUXELLES CLUJ NAPOCA 2:30 ORE

3 BUDAPESTA TÂRGU MUREȘ 1:00 ORE
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SFERA 
ANTREPRENORIALĂ

În județul Harghita spiritul antreprenorial este mare. 
În mod continuu apar IMM-uri care oferă locuri de 
muncă și servicii de calitate, respectiv au clienți 
atât în țară, cât și în străinătate. Instituțiile publice 
locale, alături de Consiliul Județean Harghita acordă 
o importanță mare sprijinirii și promovării tinerilor 
antreprenori.

NUMĂRUL FIRMELOR ÎNREGISTRATE ÎN 
JUDEȚUL HARGHITA, ÎN ANUL 2019:

1485 întreprinderi

NUMĂRUL FIRMELOR ÎNREGISTRATE 
ÎN JUDEȚUL HARGHITA, ÎN ANUL 2018:

1247 întreprinderi

Ritmul creșterii într-un an:

19,9%
NOI SOCIETĂȚI CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ (SRL) DIN JUDEȚUL 
HARGHITA:

19,9%

FIRME MARI:

Iris Service SA, Perla Harghitei SA, Harmopan SA, Lactate Harghita SA, Impex 
Aurora SRL, Apemin Tușnad SA, Harplast SRL, Confecția Miercurea Ciuc SA, Tușnad 
SA, Industry Transilvan SRL, Fapicom SRL, Industry Steel Corp SRL, Authentic Meat 
SRL, Ikos Conf SA, Norada SA, Amigo&Intercost SRL, Elan Trio SRL, Famos SA, 
Melinda Impex Instal SA, Gordon Prod SRL, Melinda Impex Steel SA.
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ASOCIAȚII DE 
ÎNTREPRINZĂTORI
ORGANIZAȚII PROFESIONALE DIN JUDEȚUL HARGHITA: 

Asociația Întreprinzătorilor ARBOR,
Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc,
Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Odorhei

FINANȚĂRI PENTRU SPRIJINIREA SPIRITULUI 
ANTREPRENORIAL: 

Fonduri naționale StartUp 
Nation, Start Plus, fonduri din 
Ungaria și instituții publice care 
susțin afacerile.

CLUSTERE: 

IT plus Cluster,
Harghita Wood Cluster,
Clusterul Inovativ Regiofa,
Clusterul Regiunea Centrală 
„Transylvania”

Incubator de afaceri 
pentru firmei noi la 
Odorheiu Secuiesc: 
„Harghita Business 
Center” – din anul 
2021 încep lucrările 
de construcție a 
următorului incubator 
de afaceri.

Pe plan județean sunt 
planuri pentru înființarea 
incubatoarelor de 
afaceri la Gheorgheni și 
în Miercurea Ciuc. 
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Conducerea județului Harghita acordă o 
atenție deosebită sprijinirii noilor firme. 
În acest sens, planifică înființarea noilor 
incubatoare de afaceri în Miercurea Ciuc și 
în Gheorgheni. 

Numărul firmelor din județul Harghita este 
în creștere, astfel este nevoie de înființarea 
noilor incubatoare de afaceri. Următorul 
incubator de afaceri, împreună cu Harghita 
Business Center va asigura locație pentru 
firmele noi. 

HARGHITA
BUSINESS
CENTER
Consultanță profesională / Mentorat / 
Inovare / Facilități / Succes / 
Consultanță

1 sală de conferință
33 antreprenori

48 birouri
2 săli de ședințe
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RESURSE UMANE-

EDUCAȚIE

Universitatea Sapientia, 
Miercurea Ciuc

Facultatea de științe economice, 
socio-umane și inginerești 

Masterat: 
 Traducere și interpretare 
 Economie aplicată și finanțe 
 Management și organizare

Universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca 

Facultatea de matematică și 
informatică, Odorheiu-Secuiesc 
Facultatea de psihologie și științe ale 
educației, Odorheiu-Secuiesc 

Facultatea de geografie și turism, 
Gheorgheni 

Masterat: 
 Ecoturism și dezvoltare durabilă,  

     Gheorgheni 

Colegiul de Afaceri Moder-
ne (MÜTF) Odorheiu- 
Secuiesc
Instituție al cărui suport profesional 
este asigurat de către mai multe insti-
tuții educaționale din Ungaria.

Comerț și marketing – studii de bază 
Inginer agronom în economie și 
dezvoltare rurală – studii de bază 

Economist în turism – studii de bază 
Inginer de industrie ușoară – studii 
de bază 

Masterat
 Comerț, marketing
 Marketing

Universitatea Lucian Blaga, 
Miercurea Ciuc

Facultatea de drept – masterat 
Facultatea de Științe Economice - 
masterat
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RESURSE UMANE

EDUCAȚIE 
DUALĂ

Educație duală în ju-
dețul Harghita

Liceul Tehnologic „Kós Károly” 
Odorheiu-Secuiesc 
bucătar/ chelner 
Liceul Tehnologic „Zeyk 
Domokos” Cristuru-Secuiesc 
tâmplar/ grădinar 

 (prelucrarea lemnului, 
agricultură)
Liceul Tehnologic „Bányai 
János” Odorheiu-Secuiesc 
tâmplar/ strungar
Liceul Tehnologic „Székely 
Károly” Miercurea-Ciuc 
strungar (industrie metalurgică)

Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar” Ditrău 
brutar/ cofetar/ silvicultură

Instituții de 
învățământ:

19 licee tehnologice
9 licee teoretice
3 gimnazii
3 școli postliceale
2 colegii tehnologice
2 licee artistice
1 liceu pedagogic
1 colegiu reformat
1 școală specială

În județul Harghita anual sunt 2.500 de 
absolvenți, din care 65% au terminat în educație 
profesională și planifică să se angajeze în 
meseria studiată. 

Ținând cont de nevoile pieței forței de muncă din 
județul Harghita, specialiștii sunt foarte căutați. 
Numeroase grupuri școlare asigură oportunități 
elevilor de a alege o profesie și să o studieze în 
cadrul educație profesionale.
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RESURSE UMANE

CURSURI PROFESIONALE
Școala Postliceală „Louis 
Pasteur” Miercurea Ciuc - curs de 
asistent, cursurile se fac pe limba 
maghiară

Școala Postliceală Sanitară 
„Eugen Nicoară” - curs de asistent/ 
personal farmaceutic 

Școală Postliceală FEG EDUCA-
TION, Odorheiu-Secuiesc - curs de 
asistent general 

Camera de Comerț și Industrie a 
Județului Harghita - zidar, pietrar, 
tencuitor, cursuri tâmplar, dulgher, 
instalator, croitor, chelner, muncitor 
în comerț 

Centrul Educațional „Spectrum” 
- cursuri limbi străine: engleză, 
germană, italiană, spaniolă etc. 

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Harghita - cursurile au loc în funcția 
proiectelor actuale

„EduTech Consulting” - cursuri 
actuale: seminar prevenirea 
neregulilor în proiectele cu finanțare 
din fonduri europene; curs responsa-
bil cu gestionarea deșeurilor; seminar 
achiziţii publice - legislaţie şi 
utilizarea sistemului electronic

 - traininguri: strategie și planifica-
re; comunicare telefonică; tehnica 

vorbirii; gestionarea stresului și a 
conflictelor

Fundația „Fidelitas” - cursuri: 
muncitor în agroturism, informatică, 
limba engleză, infirmieră/ asistent 
medical, muncitor comercial, 
muncitor în construcții, limba 
germană, operator de calculatoare, 
instalator, web designer
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POPULAȚIE:

41 621
(2019)
sursă: insse.ro

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU 
UN LOC DE MUNCĂ:

ÎNALTĂ

REȚEA DE GAZE NATURALE:

DA

ASOCIAȚII ALE 
ÎNTREPRINZĂTORILOR:

ASOCIAȚIA ÎNTREPRINZĂ-
TORILOR DIN ZONA CIUC 
(CSVE)

AEROPORTURILE CELE MAI 
APROPIATE:

AEROPORTUL 
INTERNAȚIONAL BACĂU 
(GEORGE ENESCU)

144 km
AEROPORTUL 
INTERNAȚIONAL TÂRGU-
MUREȘ

169 km

UNIVERSITĂȚI:

 UNIVERSITATEA 
„SAPEINTIA” MIERCUREA 
CIUC

 UNIVERSITATEA „LUCIAN 
BLAGA”, FILIALA 
MIERCUREA CIUC

ORAȘUL ESTE ABORDABIL DE PE:

Drum European E578, 
DN 13A

RESURSE UMANE:

PERSONAL PREGĂTIT/ 
INSTRUIT

DISTANȚA DINTRE BUCUREȘTI ȘI 
MIERCUREA CIUC ESTE:

262 km

ȘOMAJ:

1,2%
(2019)
sursă: insse.ro

ZONĂ INDUSTRIALĂ:

DA

MUNICIPIUL 
MIERCUREA CIUC
REȘEDINȚA JUDEȚULUI HARGHITA

FOTO: SZŐCS DÉNES
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POPULAȚIE: 

19 765
(2019)
sursă: insse.ro

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU 
UN LOC DE MUNCĂ:

ÎNALTĂ
REȚEA DE GAZE NATURALE:

DA

ORGANIZAȚII/ ASOCIAȚII ALE 
ÎNTREPRINZĂTORILOR:

ASOCIAȚIA 
ÎNTREPRINZĂTORILOR 
ARBOR

UNIVERSITATE:

 FILIALA UNIVERSITĂȚII 
BABEȘ-BOLYAI

REȚEA DE DRUMURI:

DN13A, DJ137

RESURSE UMANE:

PERSONAL PREGĂTIT/ 
INSTRUIT

ȘOMAJ:

2,6%
(2019)
sursă: insse.ro

ZONĂ INDUSTRIALĂ:

DA

GHEORGHENI

FOTO: KERESZTES MÉDIA
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POPULAȚIE: 

38 195
(2019)
sursă: insse.ro

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU 
UN LOC DE MUNCĂ:

ÎNALTĂ

ORGANIZAȚII/ ASOCIAȚII ALE 
ÎNTREPRINZĂTORILOR:

ASOCIAȚIA 
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI 
MIJLOCII ODORHEI

UNIVERSITATE:

 FILIALA UNIVERSITĂȚII 
BABEȘ-BOLYAI

 COLEGIU AFACERI 
MODERNE

REȚEA DE DRUMURI:

DRUM EUROPEAN E578, 
DRUM NAȚIONAL DN15

RESURSE UMANE:

PERSONAL PREGĂTIT/ 
INSTRUIT

ȘOMAJ:

1,5%
(2019)
sursă: insse.ro

ZONĂ INDUSTRIALĂ:

DA

INCUBATOR DE AFACERI:

DA
HARGITA BUSINESS 
CENTER

ODORHEIU-SECUIESC

REȚEA DE GAZE NATURALE:

DA
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POPULAȚIE: 

15 673
(2019)
sursă: insse.ro

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE AU 
UN LOC DE MUNCĂ:

ÎNALTĂ
REȚEA DE GAZE NATURALE:

DA
REȚEA DE DRUMURI:

DRUM EUROPEAN E 578, 
DRUM NAȚIONAL DN 15

RESURSE UMANE:

PERSONAL PREGĂTIT/ 
INSTRUIT

ȘOMAJ:

2,4%
(2019)
sursă: insse.ro

ZONĂ INDUSTRIALĂ:

DA

TOPLIȚA
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AGRICULTURĂ
În județul Harghita este 
aproximativ 400.000 hectare 
de teren agricol, unde 
cultivarea legumelor se face 
în mod bio, sau integrat. Rata 
muncitorilor în agricultură, în 
județul Harghita, începând din 
anul 2009, la nivel regional și 
național a depășit 35%.

În structura agriculturii 
județului Harghita, pe lângă 
terenurile unde are loc 
producția legumelor în mod 
intensiv, industrial, există și 
metode extensive (în primul 
rând în creșterea animalelor 
domestice) care comparativ 
cu ale metode, contribuie 
într-o măsură mai mare la 
păstrarea durabilă a mediului 
înconjurător.

Argumente pentru județul 
Harghita:

pășuni de calitate, pe o suprafață 
extinsă;
condiții climatice optime pentru 
producerea cartofului și a anumitor 
cereale;
datorită reliefului variat este posibilă 
producerea diversificată a legumelor;
floră spontană de plante medicinale, 
păduri și pășuni bogate în plante 
montane și fructe de pădure; 
rata precipitațiilor este peste media 
națională; 
mediu natural, biodiversitate.

Condiții economice: 

număr mare a resurselor umane; 
afaceri profitabile; 
sprijinirea poziționării brandurilor; 
târguri pentru lărgirea pieței 
producătorilor locali.

Sistem social și 
organizațional:

cunoaștere pentru producția și 
protecția plantelor; 
apariția unui noi generații de fermieri;
asociații și organizații profesionale; 
abordare pro-activă din partea 
Consiliului Județean Harghita.

Condiții tehnologice:

numărul tractoarelor pe hectar este 
mai mare de rata națională; 
Staţiunea de cercetare și dezvoltare a 
cartofului; 
specialiști cu cunoștințe inginerești.
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AGRICULTURĂ

FERME FAMILIALE MICI
Pe lângă cultivarea pământului 
este importantă și creșterea 
animalelor, în care rolul 
principal au  fermele familiale 
mici: în zonele rurale fermierii 
cresc bovine, porci, păsări de 
curte, iepuri. 
Datorită condițiilor locale 

în județul Harghita pe lângă 
fermele mari, a crescut 
semnificativ numărul 
gospodăriilor mici care produc 
produse de calitate. Interesul 
față de aceste produse este 
în creștere atât pe piețele 
din țară, cât și pe piețele de 

peste hotare. Marea avantaj 
al acestor produse este că 
acestea nu se produc în masă, 
ci sunt produse artizanale 
bazate pe rețete tradiționale. 
Specific acestor produse este 
cantitate mai mică și calitate 
superioară. 
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VALORILE PĂDURILOR:

HRIB, AFINE NEGRE, 
CONURI DE BRAD, MIERE 
POLIFLORĂ…

Trăsătura ciupercilor 
comestibile de pădure este 
că în ciuda încercărilor de a 
le produce în mediu artificial, 
acestea se pot găsi/culege 
numai în mediul lor natural. În 
pădurile din județul Harghita 
cele mai delicioase ciuperci sunt 
gălbiorii, piciorul căprioarei și 
hribii. 

Fructe de pădure bogate în 
vitamine: zmeură, mure, fragi, 
respectiv afine negre și rudele 
acestora, afinele roșii. 

Printre zestrea pădurii se 
numără conurile de brad, 
respectiv vârfurile tinere ale 
crengilor din care putem 
prepara sirop. Acesta 
este cunoscut în medicina 
tradițională drept antitusiv. 
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ARTĂ POPULARĂ ȘI 
ARTIZANAT

Satu Mare este renumit pe plan 
european pentru porțile sale secuiești, 
vechi de 150 de ani fiind recunoscute ca 
capodopere de artă populară.

Corundul este renumit pentru arta populară, turism 
și centrul cultural. Corundul ne duce cu gândul la 
ceramica populară, mulți îl consideră cel mai important 
loc al olăritului din Europa. Dintre cele șapte minuni 
al Ținutului Secuiesc, Dealul Melcilor este unica 
rezervație geologică din România, având importanță 
științifică: pe lângă aragonit aici se găsesc și cristale de 
calcit. De asemenea, în acest loc au fost descoperite 
creaturi străvechi.

LOCUL UNDE SE 
GĂSESC CELE 
MAI MULTE PORȚI 
SECUIEȘTI

CENTRUL 
OLĂRITULUI 
TRADIȚIONAL
– SINGURUL MUZEU DE 
ARAGONIT DIN ȚARĂ
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Varietatea portului popular secuiesc se datorează faptului că 
acesta diferă în funcție de vreme, de vârstă, de eveniment și 
de zonă. Astfel și combinațiile de culori diferă. 
Anual are loc evenimentul intitulat „O mie de fete secuience” 
la Șumuleu Ciuc, unde se strâng numeroase persoane 
îmbrăcate în diferite variații a portului popular secuiesc.

La Dănești este centrul ceramicii negre și al cuverturii 
de pat din lână. Ceramica neagră se face din același 
lut ca și celelalte oale de lut, dar pe parcursul arderii în 
cuptor fumul care pătrunde la o adâncime de  un km, 
colorează oalele. Acestea se colorează în negru doar 
în exteriorul acestora, nu și în interior. Aceste oale de 
ceramică neagră nu numai că sunt frumoase, dar sunt 
mai potrivite și pentru depozitarea apei, fiindcă fumul 
astupă porii acestora, astfel nu absorb apa. 

PORTUL POPULAR 
SECUIESC – 
COMBINAȚII DE 
CULORI

CENTRUL 
TRADIȚIONAL AL 
CERAMICII NEGRE
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INDUSTRIA TEXTILĂ, 
CONFECȚII

În confecționarea costumelor, în județul Harghita sunt firme 
care servesc branduri cunoscute pe plan internațional. 
Costumele sunt confecționate – conform ultimului trend 
– pe bază de design suedez, materiale de calitate sunt 
importate din Italia.

Cea mai importantă firmă care produce țesături pentru 
mobilier se află în județul Harghita. În momentul de față 
acestea se fac din bumbac, din fir acrilic și poliester, cu 
motive tradiționale și moderne, în culori vii sau pastelate. 
Produsele fabricii sunt folosite de către firmele cele mai mari 
de tapițerie din România și își comercializează produsele în 
Germania, Franța, Norvegia și Ungaria.

CONFECȚIONAREA 
COSTUMELOR 
DE NIVEL 
INTERNAȚIONAL

CONFECȚIONARE 
ȚESĂTURI PENTRU 
MOBILIER ÎN JU-
DEȚUL HARGHITA
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Aproximativ jumate din suprafața județului 
Harghita este împădurit, o mare parte o 
constituie pădurile de conifere. Astfel, rata 
coniferelor din județul Harghita este peste 
rata națională. Antreprenorii și producătorii 
care se ocupă cu construirea de case din 
lemn și de fabricarea uneltelor din lemn 
achiziționează materia lemnoasă primă 
din aceste păduri. Cantitatea de lemn 
exploatat, în anul 2014 a plasat  județul 
Harghita pe locul trei, pe plan național. 

Datorită resurselor naturale ale județului, 
industria lemnului este unul dintre 
sectoarele cheie care asigură venit pentru 
multe persoane atât în exploatarea, cât și în 
prelucrarea lemnului. Lemnul de pin este un 
lemn ușor de modelat, iar mobila făcută din 
lemn de pin, datorită culorii sale, se poate 
combina bine cu alte materiale și textile.

Antreprenorii locali primesc comenzi din toată țara pentru 
construirea caselor de lemn de locuit, de bună calitate. În 
județ sunt mai multe firme care se ocupă cu construirea 
caselor de lemn, care sunt recunoscute la nivel internațional. 
Ei primesc comandă în mod continuu din: Franța, Germania, 
Italia, Spania, Slovacia și Austria. Pe lângă asigurarea calității 
superioare, aceste firme acordă o atenție mare și nevoilor 
clienților. 

Mulțumită pădurilor, materia lemnoasă este cea mai la 
îndemână materie primă pentru construirea caselor. În 
județul Harghita construirea caselor de lemn are o tradiție 
de sute de ani. Aici se găsesc case de lemn de peste o sută 
de ani. Această tradiție se continuă și se păstrează de către 
antreprenorii care se ocupă de construirea caselor de lemn.

CASE DE LEMN
DE POVESTE

INDUSTRIA
LEMNULUI



42      2020.INVESTINHARGITA.RO

INDUSTRIA METALURGICĂ ȘI 
FABRICAREA PIESELOR DE 
SCHIMB

În zona Odorhei sunt mai multe mașini CNC, decât în județul 
Harghita și județul Covasna. 

Mai multe firme care își desfășoară activitatea în industria 
metalurgică din județ, colaborează cu parteneri din străinătate: 
Ungaria, Germania, Austria, Olanda, SUA, Rusia.

Mai multe firme mari care produc piese de schimb, 
au filiale în județul Harghita. Acestea produc piese de 
schimb pentru cele mai importante mărci auto. Sunt 
firme care produc piese de schimb chiar și pentru 25 de 
mărci auto: Mercedes, BMW, Audi, Ford, Volkswagen.  

Industria metalurgică – incluzând și producția pieselor 
de schimb – în județul Harghita este o ramură a 
industriei, care se dezvoltă în mod dinamic, respectiv 
firmele stabilesc în permanență noi parteneriate cu 
firme din străinătate.

FREZARE CU MARE 
VITEZĂ CNC

FĂRĂ PIESE DE 
SCHIMB NU EXISTĂ 
NICI MAȘINI
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OPORTUNITĂȚI DE 
INVESTIȚII
Consiliul Județean Harghita, împreună 
cu Agenția de Dezvoltare Județeană 
Harghita și în colaborare cu instituțiile 
publice locale au ca scop: sprijinirea 
economiei locale, fortificarea spiritului 
antreprenorial.

În județul Harghita sunt mai multe 
terenuri și imobile, pe care instituțiile 
publice locale, actori ai sferei private 
doresc să le închirieze unui investitor, 
contribuind astfel la demararea noilor 
activități economici și crearea noilor 
locuri de muncă.

Ținând cont de resursele naturale ale 
județului Harghita sunt date multe 
posibilități pentru derularea activităților 
turistice și datorită resursei umane 
calificate, se pot asigura servicii de 
calitate turistice. Calificarea elevilor în 
specializarea turistică este asigurată de 
către mai multe instituții educaționale din 
județ.

Oportunități de investiții/ Sfera privată/ 
Sfera publică/ Infrastructură/ Imobile/ 

Clădiri agricole/ Investinharghita/ 
Informații utile/ Informare/ Stabilire 

parteneriate/ Instituții publice în 
sprijinirea afacerilor/ Atragerea 

investițiilor/ Județul Harghita

2020.investinhargita.ro
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OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
BORSEC

OBIECTUL INVESTIȚIEI:
hotelul din apropierea centrului wellness

LOCUL INVESTIȚIEI:
Borsec, zona Rezervației Botanice „Hármasliget” 
județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Imobilul situat în apropierea centrului localității, 
asigură posibilitatea investitorilor să înființeze aici 
un hotel. Imobilul este aproape de zona Rezervației 
Botanice „Hármasliget” și se află pe un teren 
intravilan. Imobilul este dotat cu apă, canalizare și 
energie electrică. 

Punctul forte al localității este turismul și 
turismul balnear.
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OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
ULIEȘ

OBIECTUL INVESTIȚIEI:
imobil situat în comuna Ulieș, respectiv terenul 
intravilan pe care se află

LOCUL INVESTIȚIEI:
Ulieș, strada Cerbului, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Imobilul este potrivit pentru înființarea unor 
ateliere/birouri pentru producerea produselor 
artizanale. 

În momentul de față aceasta nu este în folosință, 
necesită renovare.
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren cu o suprafață de 20 de hectare

LOCUL INVESTIȚIEI:
Remetea, zona Gheorgheni, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Terenul este cu acte în regulă, are atestat pentru 
captarea apei minerale pentru 20 de ani.
Terenul asigură oportunitatea pentru amenajarea 
unui ștrand sau centru balneoterapie pentru care 
planurile au fost deja făcute. 

Terenul este abordabil de pe drumul european.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
REMETEA
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren de 5 hectare

LOCUL INVESTIȚIEI:
Sânsimion, zona Ciuc, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Terenul este în stare originală: pe acesta nu s-a 
construit niciun fel de imobil. 

Terenul este accesibil de pe DJ 123, DE 578, respectiv 
calea ferată este în apropierea acestuia.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
SÂNSIMION



48      2020.INVESTINHARGITA.RO

OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren cu imobil situat aproape de centrul localității

LOCUL INVESTIȚIEI:
Vărșag, zona Odorhei, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Terenul este accesibil de pe drum județean, iar 
imobilul este dotat cu apă, canalizare, energie 
electrică și gaz. Cei care îl închiriază are ocazia să 
înființeze o centrală termică. 

Instituția publică locală este deschisă pentru orice 
ofertă de investiție care are scopul de a crea noi 
locuri de muncă.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
VĂRȘAG
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren cu trei lacuri cu pești

LOCUL INVESTIȚIEI:
Tușnadu-Nou, comuna Tușnad, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Instituția publică locală din Tușnad dorește să dea în 
chirie terenul care se află la o distanță de aproximativ 
200 de metri de drumul E578.

Terenul este cu acte în regulă și după amenajare poate fi 
folosit pentru pescuit sportiv.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
TUȘNADU-NOU
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
2 imobile cu teren peste 5500 m2

LOCUL INVESTIȚIEI:
comuna Șimonești, Medișoru Mare/Tărcești, județul 
Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Imobilul din Medișoru Mare are o suprafață de 266 
m2 și se află pe un teren de 4334 m2. Acoperișul 
imobilelor, respectiv zidurile acestora sunt în stare 
bună. Este apt pentru activitățile artizanale. 

Imobilul din Tărcești are o suprafață de 84 m2 și se 
află pe un teren de 1438 m2. Imobilul este abordabil 
de pe drum comunal.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
ȘIMONEȘTI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
2 imobile cu teren peste 2000 m2

LOCUL INVESTIȚIEI:
Șimonești, Chedia Mică/ Nicoleni, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Imobilul din Nicoleni are o suprafață de 132 m2

(teren 652 m2).

Imobilul din Chedia Mică are o suprafață mică de 132 m2 
(teren 1393 m2).

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
ȘIMONEȘTI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
imobil cu teren unde funcționează un centru social

LOCUL INVESTIȚIEI:
Vlăhița, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Instituția publică locală oferă pentru chirie imobilul 
cu o suprafață de 1800 m2 și terenul pe care se 
află acesta cu o suprafață de 589 m2. Imobilul 
este potrivit pentru înființarea unui cămin pentru 
bătrâni sau pentru o grădiniță. 

În subsol sunt 3 încăperi, iar la parter sunt 24 de 
camere. Imobilul este conectat la rețeaua de apă, 
canalizare, gaze naturale.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
VLĂHIȚA
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
imobil construit în stil vechi și teren

LOCUL INVESTIȚIEI:
Delnița, Păuleni-Ciuc, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Acoperișul imobilului a fost renovat în anul 2018. 
Structura clădirii este din lemn. Tipul investiției poate 
fi: birouri, atelier, spațiu pentru producție, sau complex 
sportiv.

În sat a crescut traficul turistic din ultimii ani. 
Imobilul se încadrează în înfățișarea satului.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
PĂULENI-CIUC
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
ștrand vechi cu construcții și teren

LOCUL INVESTIȚIEI:
Șoimeni, zona Ciuc, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Mai demult aici funcționa un ștrand care a 
satisfăcut nevoile olimpicilor. Ștrandul a fost dotat 
cu vestiare și parcare. Posibilitatea este dată 
pentru repornirea activității ștrandului sau prin 
reînnoirea acestuia și înființarea unui noi complex 
sportiv.

Terenul este unul intravilan și este accesibil din 
drum comunal.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
ȘOIMENI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren de 0,25 hectare abordabil de pe drum național

LOCUL INVESTIȚIEI:
Joseni, zona Gheorgheni, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Terenul este înregistrat în cadastru și este ușor abordabil 
din drum național. În momentul de față nu este în 
folosință, dar este potrivit pentru activități economice. 
Datorită așezării bune, terenul poate trezi interesul 
investitorilor. 

Comuna Joseni este una dintre cele mai vechi și cele 
mai mari localități din bazinul Gheorgheni. Comuna 
Joseni se situează lângă DN 13B, la o distanță de 6 km de 
Gheorgheni.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
JOSENI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren intravilan de 1,5 hectare și moară

LOCUL INVESTIȚIEI:
Ciumani, zona Gheorgheni, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Moara este potrivit pentru amenajare hotel, sau 
sala de petreceri.

Imobilul se află pe un teren de 1,5 hectare și este un 
teren intravilan, racordat la rețeaua electrică, apă și 
canalizare. Terenul are o locație bună.

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
CIUMANI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
teren la Băile Homorod, cu scop de înființare hotel

LOCUL INVESTIȚIEI:
Băile Homorod, Căpâlnița, județul Harghita

TIP:
de închiriat

PROPRIETAR:
instituția publică locală

Oportunitate de investiție: înființare complex turistic 
pe cont propriu sau în colaborare cu instituția publică 
locală. Conform planurilor s-ar putea construi un hotel 
cu wellness și spa care ar avea o capacitate de 200 de 
camere, cu o sală de conferințe cu 500 de locuri și cu o 
sală de petreceri de 500 de locuri. 

Locul se încadrează între locurile principale turistice din 
județul Harghita!

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
BĂILE HOMOROD



58      2020.INVESTINHARGITA.RO

OBIECTUL INVESTIȚIEI:
de vânzare Hotel „Bradul argintiu” din centrul 
Izvoru-Mureșului

LOCUL INVESTIȚIEI:
Izvoru-Mureșului, județul Harghita

TIP:
de vânzare

PROPRIETAR:
proprietate privată

Hotelul „Bradul argintiu” se află la Izvoru-Mureșului din județul 
Harghita. Acesta este la o distanță de 20 de km de la Gheorgheni și 
35 de km de la Miercurea Ciuc. Din punct de vedere turistic acesta se 
situează într-un loc avantajos și idilic: vizavi de pârtia de schi. 

Suprafața imobilului este de 5.000 m2, la care aparține și un teren de 
80 de ari, cu parcare. 

Hotelul conține: o sală de evenimente de 350 de locuri, o sală de 
conferințe de 200 de locuri, camere unde se pot caza în total 80 de 
persoane, 50 de locuri de cazare pentru sportivi, o sală de conferințe 
de 40 de locuri, bar pentru 50 de persoane.

https://2020.investinhargita.ro/investments/magan-teszt-3/

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
IZVORU-MUREȘ
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
complex imobiliar din centrul orașului 
Gheorgheni

LOCUL INVESTIȚIEI:
Gheorgheni, județul Harghita

TIP:
de vânzare

PROPRIETAR:
proprietate privată

Complexul imobiliar are o suprafață totală de 500 m2 din care suprafața 
imobilului este peste 200 m2, accesibil de pe drum european. Din punct de 
vedere turistic acesta se situează într-un loc avantajos: la o distanță de 60 km 
se află complexul hotelier din Praid și Sovata, Lacul Roșu este la o distanță de 
40 de km, astfel la Pensiunea Niki Apart se cazează mulți turiști. 

În pensiune sunt patru apartamente unde sunt 23 de locuri în total. Toate 
apartamentele sunt dotate cu aparate electrocasnice care asigură șederea 
plăcută a turiștilor. 

Suprafața totală al imobilului este de 200 m2, din care suprafața utilă este 
de 600 m2 care conține: 260 m2 – Pensiunea Niki Arpart 50 m2 – un spațiu 
comercial de 200 m2, cu intrare dinspre drumul principal – Restaurantul Retro 
Pub cu încăperi conexe bucătărie, toalete, vestiar angajați, și terasă, pivniță 70 
m2, unde momentan funcționează depozit.

https://2020.investinhargita.ro/investments/magan-teszt-4/

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
GHEORGHENI
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
Hotel Astoria la Băile Tușnad

LOCUL INVESTIȚIEI:
Băile Tușnad, județul Harghita

TIP:
de vânzare

PROPRIETAR:
proprietate privată

Hotelul are un trecut îndelungat: din anul 1940 și-a deschis porțile pentru turiști. În cei 
șaptezeci de ani a avut mai mulți administratori. Proprietarii actuali doresc să vândă unui 
investitor acest hotel impozant. 

Imobilul se află pe aleea Sfânta Ana, nr. 47, în centrul Băilor Tușnad. Avantajul situării 
clădirii: aleea este ocolită de traficul de camioane și este un loc excelent pentru cei care 
vor să se relaxeze.

Caracteristici Hotelului Astoria: imobilul are 1.005 m2, din care suprafața Hotelului Astoria 
este de 750 m2. În hotel sunt peste 40 de încăperi: 13 camere la parter, 13 la etajul I, 13 la 
etajul II și restul în pivniță.

2020.investinhargita.ro/investments/befektetore-var-a-patinas-elnevezesu-astoria-szalloda-tusnadfurdon/

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
BĂILE TUȘNAD
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
Pensiune Incognito

LOCUL INVESTIȚIEI:
Miercurea Ciuc, județul Harghita

TIP:
de vânzare

PROPRIETAR:
proprietate privată

Pensiunea funcționează din anul 2004. Aceasta se află la o distanță de 6 km de la Miercurea 
Ciuc, spre Odorheiu-Secuiesc. În pensiunea modernă se pot caza 17 persoane. În clădire 
sunt: 3 camere de două persoane, o cameră de cinci persoane, o mansardă, un studio, o 
sufragerie, dining și o bucătărie. 

Grădina de 2.000 m2 asigură relaxarea oaspeților. Aici se află terasă, loc pentru grătar și 
parcare pentru mașini. 

La parterul imobilului de peste 140 m2 se află: recepție,  o sufragerie, diningul, o bucătărie 
și două băi. La etaj sunt: 3 camere de două persoane și o cameră de cinci persoane. Studioul 
amenajat deasupra garajului asigură loc pentru cazarea altor patru persoane.

https://2020.investinhargita.ro/investments/magan-teszt-5/

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
MIERCUREA CIUC
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OBIECTUL INVESTIȚIEI:
una dintre cele mai mari ferme din 
Lupeni

LOCUL INVESTIȚIEI:
Lupeni, județul Harghita

TIP:
de vânzare

PROPRIETAR:
proprietate privată

Ferma a fost înființată pe modelul agriculturii de precizie. Pe lângă 
clădirile agricole moderne aici se găsește o clădire pentru mulsul 
vacilor, clădire pentru colectarea și păstrarea laptelui, respectiv 
birouri. 

Șeptelul conține aproximativ 150 de vaci, din care 100 vite tinere și 
40 vaci. Rasele: Holstein, Friz și Fleck Wiech. Toate animalele sunt 
înregistrate. 

Laptele produs se poate valorifica de către Gordon Prod SRL din 
Lupeni. Amenajarea clădirilor agricole asigură hrănirea automată al 
animalelor.

2020.investinhargita.ro/investments/befektetore-var-a-patinas-elnevezesu-astoria-szalloda-tusnadfurdon/

OPORTUNITATE DE INVESTIȚIE LA
LUPENI
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IDEI DE DEZVOLTARE 
ȘI OPORTUNITĂȚI DE 
INVESTIȚII LA NIVEL 
COMUNITAR

Înființare zonă industrială 
sau aeroport pe terenul de 12 
ha din Siculeni

Zonă industrială pe terenul 
de 1 ha (lângă calea ferată)

 din Sândominic

Oportunitate de investiție 
teren de 3,350 ha din Toplița

Construirea pârtiei de schi
 de la Harghita Băi

Oportunitate de investiție pe 
teren de 2,5 ha în zonă 
industrială la Joseni

Înființare fabrică de ciocolată 
sau îmbutelierea apei la 
Ciumani

Oportunitate de investiție: 
teren intravilan de 1,5 ha, în 
zonă industrială la Ciumani

Oportunitate de investiție teren 
de peste 11 ha la Sânsimion

Înființare tabără camping la 
Ciaracio

Oportunitate de investiție: 
teren de 10 ha la Tușnad

Înființare abator la Păuleni 
Ciuc
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POTENȚIAL
TURISTIC URIAȘ

JUDEȚUL HARGHITA:
VEȘNIC VERDE
În estul Transilvaniei, în zona centrală a Carpaților 
Orientali, în zonă montană se află județul Harghita. 
Suprafața totală al județului este de 6.639 km2, 
din care o treime sunt pădurile conifere, astfel 
putem zice că județul Harghita este veșnic verde.

CEA MAI MARE POPULAȚIE
DE URȘI DIN EUROPA

Cea mai mare populație de urși, cerbi, lupi, pâraie 
pline de păstrăvi îi așteaptă pe pescarii interesați. 

În județul Harghita sunt 35 de zone protejate/
parcuri naționale. Acestea sunt unice atât pe plan 

european, cât și pe plan global.

TURISM ÎN DEZVOLTARE
Dezvoltarea rapidă a turismului care s-a arătat 
în ultimii ani în județul Harghita este un factor 
care merită o atenție deosebită din partea 
investitorilor. În urma dezvoltării infrastructurii, 
numărul turiștilor a crescut semnificativ, astfel 
se construiesc noi centre turistice unde se poate 
petrece timpul liber în condiții cât mai bune. 
Având în vedere resursele naturale ale județului, 
există multe posibilități de investiție cu potențial 
de exploatat.
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TURISM

ATRACȚII TURISTICE DIN JUDEȚUL HARGHITA

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș/ Lacul Roșu/ 
Cheile Bicazului/ Piatra Altarului/ Cheile Vârghişului/ 
Peștera Merești/ Tinovul Luci/ Lacul Sfânta Ana/ Poiana 
narciselor/ Tinovul Mohoş/ Peștera Șugău/ Lacul Iezer

350 329
LOCURI DE 
CAZARE

17
CENTRE DE 
INFORMARE 
TURISTICĂ

357
INCINTE 
TURISTICE

6
COMPLEXE 
TURISTICE

26
TRASEE 
TURISTICE

23
PISTE DE 
SCHI
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BÂLCIUL DE 
RUSALII LA 
ȘUMULEU CIUC
Bâlciul de la Șumuleu Ciuc este 
pelerinajul secuilor începând din 
evul mediu și care începând din 
anul 1990 a devenit evenimentul 
care adună maghiari creștini din 
toată lumea. 

Astfel, anual se ține slujba de 
Rusalii pentru sute de mii de 
credincioși atât în biserica de la 
Șumuleu Ciuc, cât și în aer liber: la 
altarul dintre munții Șumuleu-Mic 
și Șumuleu-Mare.

Este credință populară și tradiție 
atingerea statuii Maici Domnului, 
în speranța ca ea să asculte 
rugămințile credincioșilor. În 
anul 2019, chiar și Papa Francisc 
a oficiat slujba de Rusalii de la  
Șumuleu-Ciuc.

Din anul 2020 Bâlciul de 
Rusalii din Șumuleu Ciuc 
face parte din Patrimoniul 
mondial UNESCO.

FOTO: SZEKELYHON.RO
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FOTO: MIHÁLYDEÁK ANTAL
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VIA MARIAE
Ruta de pelerinaj Via Maria este un 
drum spiritual turistic. Un drum de 
pelerinaj care se bazează pe cinstirea 
Sfintei Maria de către popoarele din 
Europa Centrală, dar totodată unește 
locurile mariane și valorile istorice, 
culturale aflate de-a a lungul traseului, 
fără să facă deosebire în funcție de 
religie. 

Are ca scop construirea în Europa 
Centrală a traseului turistic și de 
pelerinaj, respectiv a rețelei care să 
sistematizeze valorile religioase din 
această regiune. Via Mara face legătura 
în direcția est-vest între Mariazell 
din Austria, Budapesta, Máriapócs 
și Șumuleu Ciuc, iar în direcția nord-
sud între Czestochowa, Esztergom, 

Budapesta și Medjugorje. Drumul 
trasează o cruce pe harta Europei 
Centrale (Austria, Ungaria, România, 
Slovacia, Polonia, Croația, Bosnia), 
realizând astfel o rețea de trasee de 
pelerinaj bazate pe valorile locale, 
asemănător cu El Camino.

FOTO: FB.COM/ERDELYIMARIAUT



ZIUA CELOR O MIE DE FETE 
SECUIENCE
Ziua celor o mie de fete secuience 
organizată în prima sâmbătă a lunii iulie 
în Miercurea Ciuc, este sărbătoarea 
muzicii, a dansului şi a portului popular 
secuiesc care oferă un prilej de a 
prezenta, păstra şi populariza valorile 
artei şi portului popular secuiesc. 
Evenimentul organizat din an în 

an, asigură posibilitatea pentru 
prezentarea, promovarea, respectiv 
păstrarea valorilor tradiționale. 

Evenimentul începe cu parada portului 
popular. Fete şi flăcăi îmbrăcaţi în 
costume tradiţionale defilează în 
centrul oraşului, prezentând jocuri şi 

dansuri populare. Programul continuă 
în șaua care leagă cele două coline 
ale Şumuleului, unde, după oficierea 
unei slujbe, se prezintă grupurile 
folclorice adunate din toate colţurile 
Ţinutului Secuiesc, după care urmează 
o veritabilă sărbătoare a portului, 
cântecului şi dansului popular.

FOTO: ÁDÁM GYULA
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RESURSE NATURALE PENTRU INVESTIȚII TURISTICE

Cheile Bicazului este un defileu renumit 
pe plan internațional, fiind paradis pentru 

alpiniști.

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș: 
izvorul râurilor Mureș și Olt

Piatra Altarului, cunoscută și sub nume de 
Veranda Infernului acordă o experiență de 

neuitat turiștilor.

Lacul Roșu este o formație naturală unică: s-a 
format în urma unui alunecări de teren în anul 

1837 – fapt, de care ne amintesc și în ziua de 
azi trunchiurile vizibile pe suprafața lacului.

FOTO: BIKKLAFOTO:  DEZSŐ LÁSZLÓ
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RESURSE NATURALE PENTRU INVESTIȚII TURISTICE

Numeroasele turbării sunt rezultatul activității 
vulcanice din zonă. Una dintre ele Tinovul Luci 

în Munții Harghita.

Cheile Vârghişului este una dintre 
destinațiile cele mai spectaculoase din 

Transilvania.

Lacul Sfânta Ana s-a format în mod excepțional 
în interiorul singurului crater vulcanic din Europa 

Centrală și de Est și a rămas intact.

Peștera Merești are părți deschise 
publicului și părți care deocamdată nu se 

pot vizita, aici fiind valori arheologice încă 
nedescoperite.

FOTO: PRISMA FOTOKLUB
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RESURSE NATURALE PENTRU INVESTIȚII TURISTICE

Peștera Șugău este situată în partea sud-
vestică a stâncii Sipos cu înălțimea de 

1.568 m, în munții Giurgeu.

Poiana narciselor: este o altă raritate din Europa, 
una dintre cele mai mari din țară, unde se găsesc 

180-200 narcise (Narcissus stellaris) pe fiecare m2.

Lacul Iezer, este situat în Munții Călimani 
la o altitudine de 1.730 m.

Turbăria Mohoş situată la o altitudine de 1.050 
m este una dintre cele mai valoroase regiuni 

botanice protejate din România: face parte din 
Rezervația naturală Tinovul Mohoș.

FOTO: BÁLINT ELEMÉR IMRE

FOTO: ANDRÁS ZSOLT

FOTO: PRISMA FOTOKLUB
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REGELE CARPAȚILOR
Transilvania deține cheia pentru 
salvarea planetei – a spus prințul 
Charles cu ocazia vizitei sale în 
România, în anul 2015.

Caracteristicile peisajului din județ, 
agricultura tradițională și dimensiunea 
relativ mare a zonelor naturale 
contribuie la păstrarea habitatului 
natural al ursului brun. 

Astfel, această specie a putut să 
supraviețuiască în pădurile din județ, 
unde populația urșilor este cea mai 
mare, chiar și la nivel internațional. 
Asociațiile de vânătorii din județul 
Harghita au înregistrat aproximativ 
1.300 de urși în anul 2014.

Turismul de vânătoare poate fi 
completat și sincronizat cu alte 
programe, evenimente turistice (turism 

rural, ecoturism etc.). Turiștii care vin 
cu scop de a vâna cheltuiesc de două 
ori mai mult decât restul vizitatorilor. 
Totuși, când vorbim de acest tip de 
turism, ne referim nu numai la vizitatorii 
care vânează, ci și la cei care fac 
fotografii, observă pădurile și animalele. 

Terenurile de vânătoare aparțin 
teritoriilor vânaturilor mari.
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FANII SPORTURILOR 
EXTREME
Cei care doresc să investească 
în turism, au o mulțime de 
posibilități de a atrage vizitatorii 
în județ: zona este atractivă 
pentru turiști, indiferent dacă ei 
sunt fani ale sporturilor extreme 
sau își doresc doar să se relaxeze.

Caracteristicile geografice ale peisajelor 
oferă un loc ideal și pentru fanii 
sporturilor extreme, atât în aer, cât și în 
apă, pe pământ sau subteran. Falezele 
de calcar sunt potrivite pentru alpiniști, 
parașutiști sau planoriști, în timp ce 
peșterile oferă descoperirea unei noi 
lumi de fiecare dată. 

Clima este ideală pentru sporturile de 
iarnă: județul Harghita este leagănul 
hocheiului de gheață din România. 
De asemenea, iubitorii sporturilor de 
iarnă pot alege di mai multe pârtii de 
schi. Cele mai cunoscute pârtii sunt la: 
Harghita Băi, Harghita-Mădăraș, Izvorul 
Olt, Băile Homorod, Bucin, Ciumani, 
Toplița, Borsec și Tușnad Băi. 

Turiști care-și doresc să se reîncarce pe 
plan spiritual pot să cunoască peisajul de 
basm din județul Harghita participând la 
ruta de pelerinaj Via Maria. Această rută 
spirituală turistică se poate parcurge pe 
jos, cu bicicleta, ori călare. 

Află mai multe accesând următorul link: 
https://100km.mariaut.ro/ro

Pe lângă sporturile extreme, aveți 
ocazia de a explora frumusețile 
județului Harghita prin intermediul  
drumețiilor călare, plimbări cu sania 
trasă de cai, excursii cu jeep-uri, sau 
pur și simplu plimbări prin natură. 
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PRODUS SECUIESC
PESTE

1000
DE PRODUSE

PESTE

140
DE PRODUCĂTORI

14
EXPOZIȚII 
CU VÂNZARE 
TEMATICE

12
EXPOZIȚII 
CU VÂNZARE 
LUNARE

3
JUDEȚE

2
SITE-URI 
COMUNALE

1
PLATFORMĂ 
ONLINE

1
MATERIAL 
EDUCATIV 
E-LEARNING

10
EXPOZIȚII 
INTERNAȚIO-
NALE

8
EXPOZIȚII 
NAȚIONALE

4
EXPOZIȚII 
MARI PE AN

www.szekelytermek.ro
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BUSOLĂ PENTRU 
INVESTITORI

Cui să adresați întrebările în cazul în 
care doriți să investiți în județul 
Harghita? 

Unde găsiți informații detaliate 
despre oportunități de investiții?

Unde aflați informații noi privind 
legislația? 

Cum puteți contacta un contabil, 
traducător, avocat, noi colegi? 

De unde puteți primi informații 
despre facilități locale? 

Cum puteți participa la achizițiile 
derulate de către instituțiile publice 
locale? 

Cum puteți să vă informați despre 
licitații, executări silite și alte 
oportunități de afaceri? 

Cum vă puteți informa despre 
proiecte? 

Cum, unde, la cine? Ce să faceți dacă 
doriți să investiți în județul Harghita?

LUAȚI LEGĂTURA CU AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA!
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Vă informăm despre investiții, 
impozite și aspectele cu caracter 
economic din România.

 Adunăm informațiile primite despre 
oportunități de investiții.

Vă ajutăm în găsirea unui sediu.

Organizăm vizite potențialelor 
investitori la posibilele sedii.

 Colaborăm cu instituțiile publice 
locale în vederea primirii potențialilor 
investitori.

 Organizăm întâlniri între cele două 
tabere.

 Asigurăm contact în timpul 
negocierilor.

 Sprijinim cursul investiției în fiecare 
stadiu.

 Colaborăm cu instituțiile 
educaționale și sfera antreprenorială în 
vederea asigurării personalului calificat.

 Organizăm forumuri economice 
pentru sfera antreprenorială și 

conducerea locală unde se pot lega noi 
parteneriate.

 Vă furnizăm informații actuale 
despre noi proiecte și finanțări 
nerambursabile. 

CONTACTAȚI-NE CU ÎNCREDERE!
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AGENȚIA DE DEZVOLTARE 
JUDEȚEANĂ HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Libertății. nr. 5
Județul Harghita, România
Cod: 530140
Tel.: +40 266 207 700/ 1608

office@investinhargita.ro
office@adehar.ro

http://2020.investinhargita.ro/ 
http://adehar.ro/






