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UTILITATEA REABILITĂRII DJ 123 ÎN VALEA UZULUI 

 

 

În anul 2020 Consiliul Județean Harghita a demarat lucrările pentru reabilitarea tronsonului de drum 

județean 123 care trece prin Valea Uzului, până la limita județului Bacău. Tot în anul 2020 a fost semnat 

contractul pentru refacerea primei părți a tronsonului de drum (7+900 – 7+940), a cărui valoare este de 

35,17 milioane lei. 

Beneficiile drumului asfaltat se reflectă direct și indirect în regiune, în aspectele economice, turistice, 

culturale, sociale și de mediu.   

Aspecte economice:    

 Locuri de muncă: 

Asfaltarea drumului îmbunătățește mobilitatea locuitorilor din regiune, aceasta extinde și 

oportunitățile de angajare, deoarece naveta va fi mai ușoară și mai rapidă, făcând astfel mai 

accesibile oportunitățile de angajare din municipiu. 

 Investiții: 

Infrastructura și accesibilitatea fac regiunea mai atractivă pentru potențialele investiții. 

 Prin drumul asfaltat devine mai accesibil aeroportul din Bacău, ceea ce aduce beneficii sociale, 

economice și turistice adiționale. 

Aspecte turistice: 

 Drumul asfaltat stimulează turismul și crește interesul pentru regiune. 

 Datorită drumului asfaltat, se pot crea noi oportunități de investiții, se pot dezvolta noi structuri de 

primire turistică. 

 Regiunea este ideală pentru un picnic de week-end, camping, petrecerea timpului în aer liber, și 

datorită noului drum asfaltat aceasta devine mai accesibilă. 

Aspecte culturale și sociale: 

 În cimitir sunt înmormântați eroi de diferite naționalități. O infrastructură mai bună permite mai 

multor oameni să-și aducă omagiu.  

 Caracterul tradițional al zonei se păstrează, dar devine mai vizibil și mai accesibil celor interesați.  

 Atragerea tinerilor acasă din străinătate și din alte județe. 

Aspecte de mediu: 

 Condiția de bază pentru colectarea selectivă și transportul deșeurilor este să existe un traseu pe care 

se poate circula cu ușurință.  

 Există resurse naturale pentru dezvoltarea centralelor în zonă, care să producă energie regenerabilă, 

astfel posibilitatea exploatării acestor resurse poate fi mai accesibilă prin existența unui drum asfaltat.  
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PRIORITĂȚI STRATEGICE, OBIECTIVE, LA CARE CONTRIBUIE ASFALTAREA DRUMULUI 

JUDEȚEAN 123 

 

Strategia de dezvoltare economică – Harghita 2030 

Obiective strategice:  

1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, ca suport 

pentru dezvoltarea economică a judeţului 

4. Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul 

urban 

Priorități strategice: 

- Realizarea unui sistem integrat de colectare și transport al deșeurilor 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere 

- Amenajarea și valorificarea resurselor naturale și antropice 
 

Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020 – 2027  
Direcții de dezvoltare: 

- Amenajarea și valorificarea resurselor turistice naturale și antropice 

- Stimularea dezvoltării structurilor de primire turistică și al altor infrastructuri conexe 

Obiective strategice: 

- 5: Salvarea și revigorarea tradițiilor culturale, religioase, folclorice și restaurarea siturilor istorice și 

includerea lor în circuitul turistic urmărind astfel creșterea atracțiilor turistice. 

- 7: Îmbunătățirea condițiilor de viață prin ameliorarea calității mediului şi înfrumusețarea localităților. 

- 14: Consolidarea competitivității şi atractivității turistice a județului. 
 

Strategia de dezvoltare rurală a județului Harghita pe perioada 2021-2030 
- Gestionarea prudentă a resurselor naturale existente, specifice fiecărei zone, în scopul reducerii 

impactului negativ asupra mediului, consolidarea veniturilor în cazul fermelor mici și de semi-

subzistența. 

- Fondul forestier trebuie să contribuie la creșterea veniturilor populației la nivel local, inclusiv prin 

crearea locurilor de muncă și valorificarea materialului lemnos în mod eficient, respectiv prin 

externalizări pozitive pentru calitatea vieții, turism, sănătate și cultură. 

- Creșterea atractivității zonelor rurale pentru tineri aflați în străinătate sau în alte regiuni ale țării 

pentru studii sau muncă, prin identificarea nevoilor specifice ale acestora, și crearea unui sistem de 

sprijin pentru persoanele vizate. 

Strategia Culturală a Județului Harghita 2021-2030 
Programe strategice: 

II. Consolidarea rolului generator de valori al culturii religioase și bisericești. 


