
Titlul proiectului T.U.R.I.S.T. (Teritoriu Urban Revitalizat cu Infrastructură pentru Sprijinirea 
Turismului) Gura Humorului 

Localizarea proiectului Orașul Gura Humorului, stațiune turistică de interes național 

Solicitant Orașul Gura Humorului 

Proprietar Orașul Gura Humorului 

Sursa de finanțare Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de 
investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, 
precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiectiv general 
Dezvoltarea infrastructurii de turism din Regiunea Nord Est în vederea sprijinirii unei creșteri favorabile 
ocupării forței de muncă în perioada 2016-2023 
 
Obiectiv specific 
Crearea a 3 infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice din staţiunea turistică 
de interes naţional Gura Humorului, până la finalizarea implementării proiectului 
 
Activitățile proiectului (estimativ) 

 Managementul proiectului; 

 Lucrări specifice privind infrastructura publică propusă prin proiect: 
- Realizare 2 trasee turistice pe versantul Șoimul ce pornesc de la Piatra Pinului și de la baza pârtiei și se 

finalizează pe platoul superior al pârtie Șoimul; 
- Realizare infrastructură publică  în zona Platou superior pârtia Șoimul - foișor de observare/ filmare/ 

fotografiere ce va avea și toaletă publică, precum și un loc de joacă pentru copii; 
- realizare spațiu fitness, popicărie cu copertină, toaletă publică, spațiu pentru șahiști, amenajare spaţii 

verzi (plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori) în parcul Ariniș. 

 Informare şi promovare; 

 Auditul proiectului 

LOCALIZAREA PROIECTULUI 

În intravilanul (parc Ariniș) și extravilanul (pădure parc și platou superior pârtia Șoimul) stațiunii turistice 

GRUP ȚINTĂ 

Grupul ţintă: 50.460 de turişti sosiţi anual în structurile de primire turistică din oraşul Gura Humorului 
(INSSE 2015) 
 
Beneficiarii direcţi: 

  Oraşul Gura Humorului ca beneficiar al finanţării. 
 
Beneficiarii indirecţi: 

 agenţii economici din oraşul Gura Humorului şi investitorii străini, sau români ce au şansa realizării 
unor investiţii profitabile în oraşul Gura Humorului; 

  2.846 de salariaţi din oraşul Gura Humorului (INSSE 2014); 

 Persoane ce vor primi un loc de muncă indirect în sectorul turistic şi în sectoarele conexe, prin 
dezvoltarea infrastructurii de turism; 

 17.130 locuitori din oraşul Gura Humorului (INSSE 2015); 

 35 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică din oraşul Gura Humorului; 

 Locuitorii din localităţile învecinate (Mânăstirea Humorului şi Frasin) 

BUGET ESTIMATIV 

Maxim 5.000.000 euro 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE ESTIMATĂ 

2017 - 2020 

 


