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1. INTRODUCERE 
 

 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 

1.1.1 Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic General al comunei Bilbor, judeţul Harghita 
 

1.1.2 Beneficiar 

Consiliul Local al comunei Bilbor 

 

1.1.3 Proiectant general 

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, nr.6A, Bloc Unic, parter,  
jud Neamţ 

 

1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori 

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu  sediul  în Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ 

 

1.1.5 Data elaborării 

Decembrie 2022 

 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de 
dezvoltare a localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

P.U.G. se elaborează în scopul: 
- stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 

dezvoltare urbanistică a localităţilor; 
- utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 

neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 
- evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 
- creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii şi serviciilor; 
- fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
- asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, 

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din 
bugetul propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile 
alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului 
Urbanistic General se menţionează: 

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi 
judeţean; 

- valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 

- stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 
viitoare de dezvoltare; 

- stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 

- stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 
construire; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

- stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de 
conformare şi realizare a construcţiilor. 
 

1.2.1 Solicitări ale temei – program 

 
Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Bilbor, judeţul Harghita. 
Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale 

urbanistice aferente teritoriului administrativ Bilbor, prezentându-se şi impunându-se 
reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a 
zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea 
materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei Bilbor este documentul coordonator 
principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor 
structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, 
zonelor industriale şi de agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi 
infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea 
parametrilor - cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio - economic, 
pentru optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară 
a comunei. 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de 
mediu, exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi 
evaluării situaţiei existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format 
complex. 
 

1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii 
favorabile desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc 
procese noi de dezvoltare. 
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Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a 
propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Bilbor şi a localităţilor componente, 
din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita (P.A.T.J.), şi cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V. 

 

1.2.3 Domenii de utilizare 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la 
îndemâna Consiliului Local şi al Primăriei comunei Bilbor, care hotărăsc strategiile 
de dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de 
utilitate publică. 
 

1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate 
 

Lucrarea va putea contribui, indirect, la creşterea nivelului de trai al populaţiei 
prin găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de 
confort acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă 
nevoile colective în spaţiul administrativ. 

 
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat 
de Consiliul Local 
 

Prin strategia de dezvoltare locală se propune realizarea următoarelor 
obiective prioritare: 

 
-Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare în 

comuna  Bilbor; 
-Asfaltare drum comunal Suseni – Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei 

Bilbor; 
-Dotarea unităţilor educaţionale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de 

supraveghere video; 
-Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 
-Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 
-Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 ŞI DC 77; 
-Iniţierea şi finalizarea procedurilor legale de transferare a drumului judeţean 

DJ174B (Bilbor-Corbu) în administraţia locală; 
-Campanii de informare şi educaţie ecologică; 
-Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru a interveni 

eficient în situaţii de urgenţă; 
-Pârtie de schi în comuna Bilbor; 
-Înfiinţarea unui centru abatorizare pe raza comunei Bilbor; 
-Înfiinţarea unei pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 
-Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 
-Renovarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei Bilbor; 
-Renovarea şi dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 
-Înfiinţarea, dotarea şi darea în folosinţă a unei baze sportive pe raza comunei 

Bilbor; 
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-Amenajarea/Reabilitarea actualului spaţiu de joacă de pe raza comunei 
Bilbor şi înfiinţarea de noi spaţii de joacă şi spaţii verzi la nivelul comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea şi dotarea unui Centru Cultural pentru Copii şi Tineret la nivelul 
comunei Bilbor; 

-Înfiinţarea unui Teatru de Vară în comuna Bilbor; 
-Construire, dotare şi dare în folosinţă Centru de Asistenţă după Programul 

Şcolar After School la nivelul comunei Bilbor; 
-Înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a unei echipe pentru prestarea de 

servicii socio-medicale la domiciliu pe raza comunei Bilbor; 
-Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de iluminat public. 

 

1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT 
HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 2001, proiect 2805/2001, 
de către SC PROIECT HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc. Datorită modificării cerinţelor 
din punct de vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea 
prezentului Plan Urbanistic General pentru comuna Bilbor. 

 
 

1.3 Surse de documentare 
 

Planul Urbanistic General comuna Bilbor, elaborat în 2001 de către SC PROIECT 
HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc, cu nr. 2805/2001. 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Bilbor, judeţul Harghita. 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bilbor, perioada 2014-2020 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bilbor, perioada 2021-2027 

Planul de dezvoltare zonala pentru urmatorii 10 ani si perspectivele pentru 
urmatorii 20 de ani pentru arealul situat in nordul judetului Harghita – 2015 

Planul de management al Parcului Național Călimani, aprobat prin HG 1035/2011, 
OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea 149/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și 
completările ulterioare. 

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile: 

- Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor 
istorice. 

- Arheologie – Repertoriul arheologic naţional. 

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, 
lăcaşuri de cult din România - bază de date. 

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică 

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno - culturală. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

 

http://www.cultura.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.culte.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.neamt.insse.ro/
http://www.edrc.ro/
http://www.cimec.ro/
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1.3.1 Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior 
 

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, 
pentru comuna Bilbor au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi dezvoltare 
a infrastructurii, dintre care amintim, structurate pe următoarele domenii: 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport: 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/B de la km 0+000 pana la 2+700, 
Comuna Bilbor 

• Modernizare sector de drum judetean DJ174/A de la km 25+700 pana la 
27+600, Comuna Bilbor 

• Ranforsare sistem rutier DC 77 Fundoaia Deal 

• Reparatii pietruiri existente si covor asfaltic pe străzile Cimitirului și Târgului 

• Ranforsare sistem rutier DC 76 

 

-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice: 

• Construire piață agroalimentară, Bilbor 

• Construire locuințe de serviciu cu spații comerciale la parter, Bilbor 

• Înființarea unei pensiuni agroturistice, Bilbor 

 

-Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu prin: 

• Înființare parc de joacă pentru copii, Bilbor 

 

-Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin: 

• Achiziții de bunuri, dotări – șarpantă nouă școală 

 

-Dezvoltarea infrastructurii de cultură prin: 

• Infiintare Camin cultural si Biblioteca, Bilbor 

• Construire capelă mortuară, Bilbor 

 
1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 
  

- „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor – km 20+000 – 23+423 - DJ 174C 
- lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197, pe sectorul km 5+000 – 11+197” 

- Lucrari de modernizare LEA  si bransamente Bilbor, jud. Harghita 
- Lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in 

vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare 
- Modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor 
- Lucrari suplimentare la Caminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si 

autorizatiei de functionare 
- Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si 

autorizatiei de functionare 
- Infiintare sala sport 
- Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabilă 
-     Realizarea sistemului centralizat de canalizare 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Bilbor, Judeţul Harghita. 9 

 
 

 1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic 
 

Reambularea suportului topografic 
a)  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de 

Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, 
aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi 
aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, din 2016; 
c) Hărţi silvice. 

 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. 
elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 
echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de 
pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. 
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în 
formă finală în ArcGIS. 

Stabilirea condiţiilor geotehnice 

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

Protecţia mediului 

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu 
valoare deosebită. 

-Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, 
arhitectural – urbanistică, etc.). 

-Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – 
arhitectural. 

Echipare edilitară majoră. 

Potenţialul turistic al localităţii. 

- Valorificarea potenţialului turistic. 
 

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

 
Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei. 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, posibile 

scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, 
informaţii şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban. 
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1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru 
diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a 
mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în 
discuţie, evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a situaţiei 
existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc luate în 
seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic prin 
prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia spaţială şi 
temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe care trebuie 
să reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea populaţiei, 
natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de viaţă la 
naştere, emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă corelaţie cu 
indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este evidentă 
printr-o dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii indicatori 
pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează creşteri ale factorilor economici. Ori, o 
scădere din punct de vedere economic are o puternică repercusiune asupra evoluţiei 
demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuaţie din demografie se reflectă printr-o 
altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu imediat (aceasta putând fi observată 
după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai evident, 
asupra amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de 
dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte 
tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social 
sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea 
datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări. 

 
1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene 
sau locale 
 

        Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de 
statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de 
Statistică Harghita; 
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 2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI 

PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL    

ŞI PROSPECTIV - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII - 

 

2.1 Evoluţie 

 

2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului 
locuit 

 
Cele mai vechi documente ce menționează comuna Bilbor datează de după anul 

1700. Prima atestare documentară datează din 1776. Denumirea de “Bielbor” a fost 
menționată în documentele întocmite pe vremea împărătăsei Maria Tereza (1740-
1780), în care se arăta existența așezărilor răzlețe ale românilor.  

Originea denumirii este neclară: după unii istorici români (printre care O.C. 
Tăslăuanu ) se menționează două variante: - BEL (bel, beljebb - mai jos de) BOR 
(Borsec), - BÉL (a) BOR (a). De-a lungul timpului, satul este menționat cu diferite 
denumiri: Belvor (pe hărțile Iosefine din 1769-1773), Bélbor (1788,1806), Bélabora 
(1850),Gyergyó-Bélbor (1851), Bélbor, iar după 1918, Bilbor. Conform informațiilor 
culese din folclor, prima denumire a fost "Satul lui Stan". 

A doua atestare documentară a localității ca sistem comunitar organizat îl 
reprezintă “Textul înțelegerii din 25 mai 1778, prin care comunele Ditrău și Lazarea, din 
depresiunea Giurgeului își împărțeau teritoriul muntos al Bilborului”. Acest act s-a 
întocmit în primăria satului Bilbor. Textul citat confirmă întemeierea localitate rurală cu 
aproximativ 3000 de locuitori, fiind trecută pe hărțile turistice printre localitățile cu profil 
balnear. Acest lucru se datorează atât peisajului minunat, cât și numeroaselor izvoare 
de ape minerale. 

 

2.2 Elemente ale cadrului natural 

2.2.1 Consideraţii generale 

 
Comuna Bilbor este situată în extremitatea nordică a judeţului Harghita, la 

poalele Munţilor Călimani, în valea Bistricioarei, la 115 km de reședința de județ, 
Miercurea Ciuc. Este formată din localităţile Bilbor şi Răchitiş. 

Comuna Bilbor se învecinează cu: 
- la Nord – limita cu judeţul Suceava 
- la Sud   – staţiunea Borsec şi comuna Corbu 
- la Vest  – oraşul Topliţa 
 
Comuna Bilbor se află la intersecţia coordonatelor geografice: paralelei de 47º04´ 

latitudine nordică cu cea a meridianului de 25º29´ longitudine estică. 
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Intravilanul comunei Bilbor este situat la o altitudine cuprinsa intre 900 si 1035 m. 
Teritoriul administrativ al comunei Bilbor se întinde pe o suprafaţă de 22,73 km², 

fiind cel mai bogat U.A.T. din judeţ în izvoare de apă minerală. 
Pe limita vestică se desfășoară la mare altitudine culmea Smida Arsă-

Voivodeasa cu vârful Călimanul Cerbului (2012 m) și vârful Călimani Izvor (2031 m). 
Comuna Bilbor este şi cea mai nordică aşezare din Judeţul Harghita. 

 

 
2.2.2 Geologie şi Relief 
 
 
2.2.2.1 Geologie 

 
Teritoriul judeţului  Harghita se află în zona de coliziune a plăcilor cu fundament 

oceanic şi continental. Axa acestei structuri este reprezentată prin roci cristaline 
(metamorfozate) precambriene, peste care, în unele zone, s-au păstrat rocile 
predominant carbonatice, depuse în era mezozoică. Această zonă cristalino-mezozoică 
este reprezentată de ramura muntoasă din estul judeţului. Formaţiunile carbonatice 
(calcarele cristaline dolomitice) din partea de nord şi nord-est a acestei zone adăpostesc 
importante rezerve de ape carstice de multe ori mineralizate, carbogazoase. 

Zona studiată se află în zona rocilor cristaline, metamorfozate din Orogenul 
Carpatic. Zona este reprezentată prin roci metamorfice de tipul micașisturilor și 
paragnaiselor, curțite negre, porfiroide, roci negre tufogene și amfibolite din cadrul 
metamorfismului regional, dar și prin granitoide, diorite și sienite din cadrul 
metamorfismului magmatic. 

Rocile magmatice sunt reprezentate prin andezite și andezitele cu piroxeni. 
O suprafață importantă din cadrul comunei Bilbor este ocupată de formațiuni 

cuaternare, pleistocen inferioare reprezentate prin nisipuri, pietrișuri, argile prăfoase, 
marne, cărbuni și travertin, travertinul fiind o rocă sedimentară, cu importante cantități de 
carbonat de calciu, care determină apariția izvoarelor de apă minerală. 
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Fig. 1 Harta geologica a bazinului Bistricioara (dupa comitetul de Stat al 
Geologiei, 1968) 

 
 

2.2.2.2 Relief şi caracterizare morfologică şi morfometrică 
 
Din punct de vedere al reliefului, comuna Bilbor apartine ariei depresiunilor 

intramontane. 
 
Depresiunea Bilbor  
Comuna Bilbor se află în locul care separă lanțul eruptiv muntos de zona 

cristalino-mezozoică, iar ca geneză, depresiunea poate fi privită ca o arie de 
discontinuitate geografică în masa carpatică, formată printr-un proces complex de 
transformare a reliefului. 

Depresiunea Bilbor este din punct de vedere geografic componenta ulucului 
depresionar Drăgoiasa-Glodu-Bilbor-Secu-Borsec-Corbu-Tulgheș care prezintă 
caracteristici specifice naturale unice în cadrul Carpaților Orientali. 

În partea de nord și de est, Depresiunea Bilbor este încadrată de Munții 
Bistriței, limita fiind dată de linia ce unește vârfurile Răcila -1389 m, Bursucăriei - 
1368 m, Alunișul Mare - 1448 m, Vămanu -1419 m, Lupăria -1403 m, Piatra Lăptăriei 
-1449 m. 

În partea de nord, culmile Bursucăriei, Alunișul Mare o separă de bazinetele 
depresionare Drăgoiasa-Glod. 

În partea de sud-est este închisă de Munții Giurgeului, dar comunică printr-o 
înșeuare largă cu bazinul depresionar Secu, iar creasta Mezoveştilor (Bâtca 

   Bilbor 
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Mezoveştilor-1376 m, vârful Făget -1308 m) și vârful Ciorbic-1255 m o despart de 
Depresiunea Borsec. 

Limita vestică o constituie marginea platoului structural al Călimanilor, iar linia 
ce unește cele mai mari înălțimi (Păltiniş-1485 m. Măgura Cocora- 1503 m, Vf. la 
Mori - 1581 m, Piciorul Gotca - 1395 m, Obcina Năurească-1387 m și Bârca 
Ciungilor - 1344 m), constituie cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice ale 
Siretului și Mureșului. 

Relieful depresionar este usor denivelat, avand aspect de campie lacustra. 
Acesta se prezinta ca un platou inalt, brazdat de cateva raul Bistricioara. 

 

 
Fig. 2 Vedere Depresiunea Bilbor 

 
 
 
 

2.2.3 Date seismice 

 
In zona depresiunilor intramontane Borsec-Bilbor-Toplita nu s-au inregistrat 

cutremure majore de-a lungul timpului, zona fiind sigura din punct de vedere 
seismica, fiind incadrata conform P 100-1/2013 in zona seismica Tc (valoarea 
perioadei de control - colț) 07 s si valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare aᵍ 
pentru IMR (interval mediu de recurenta) 225 ani de 0,10 g. 
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Fig. 3 Zonarea seismica a teritoriului Romaniei - scara MSK conf. SR 11100 - 1:1993 
Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei 

 

Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta 

IMR = 100 ani . 
Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB) 
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Fig. 5 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), Tc a 
spectrului de raspuns. Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB) 

 
Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face 

în aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe 
sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să 
se limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot 
ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de 
locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură 
care poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi 
multiple de acces şi de comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de 
urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure puternice. 

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor 
efecte grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de 
înlocuire sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura 
geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei 
seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau 
alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care 
amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru 
stabilizarea terenurilor. 

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 
inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, 
umpluturi neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru 
consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare 
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seismică a construcţiilor. 
Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate 

deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor 
tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 
ridice pe teritoriul comunei Bilbor se va emite doar în urma efectuării, de către o 
firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 
1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

2.2.4 Resurse naturale 
 
 

Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esențială a 
bogăției comunei Bilbor. Valorificarea acestei resurse prin exploatarea materiilor 
prime și prelucrarea lor în produse, cunoașterea limitelor utilizabile ale acestui 
capital, determină în mare măsură posibilitățile dezvoltării teritoriale economice și 
sociale a stării mediului. 

Rezervele de combustibili sunt rezervate prin lignit, cantonat în depozitele 
sedimentare ale depresiunii Bilbor. La momentul actual nu există nici o exploatare la 
nivelul comunei Bilbor. 

Altă resursă e reprezentată de zăcămintele de turbă, cantonate în depresiunea 
Bilborului. Aceste rezerve sunt însă nevalorificate la momentul actual. 

Rezervatia Mastina Dobreanu sau “Mlastina cu borviz” se intinde pe o suprafata 
de 3.02 ha si este mereu alimentata de izvoare de apa minerala. In rezervatie se afla 
turba si tufuri calcaroase ce inglobeaza relicte ale vegetatie de tundra si ramasite ale 
plantelor din era glaciara. Datorita gradului inaintat de descompunere turba din 
Mlastina Dobreanu are potential de folosire in balneoterapie. 

Sunt de mentionat si tinoavele din Drăgoiasa. Aici sunt si izvoarele de apă 
minerală Râtul Drăgoiesei și Tarnița. 

Din categoria apelor subterane, datorită numărului mare de surse, a rezervelor 
importante, a diversității hidrochmice, a potrivirii lor pentru îmbuteliere, cură balneară 
sau agrement, pentru județul Harghita apele minerale reprezintă o importanță 
deosebită. 

 
Însemnate rezerve de ape minerale sunt situate și în depresiunea Bilborului. 

Izvoarele de apă minerală sunt bogate în bioxid de carbon.  
Dintre acestea, pe teritoriul comunei Bilbor sunt cunoscute 14 izvoare 

minerale, declarate si reglementate prin Hotărârea Consiliului Județean 
Harghita nr. 162 din 2005.  

Izvoarele sunt folosite doar pentru băut de către localnici. 
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Izvoarele au fost delimitate si reprezentata pe planul de Reglementari 
Urbanistice.Zonificare după cum urmează: 

 
Nr. 

Obiectiv 
in plan 

Izvor 
(conform H.C.J. Hr 

162/2005) 
84 Izv. Min. Borvizului 
85 Izv. Min. Filipescu 
86 Izv. Min. Bici 
87 Izv. Min. Hangan 
88 Izv. Min Saska I 
89 Izv. Min Saska II 
90 Izv. Min Trută 
91 Izv. Min. Raită 
92 Izv. Min. Albu 
93 Izv. Min. Vâlcănești 
94 Izv. Min. Dobreanu 
95 Izv. Min. Huruba 
96 Izv. Min. Borkut 
97 Izv. Min. Șeștina 

 
 
 

Pe teritoriul UAT Bilbor sunt în vigoare: 
– Licența de exploatare nr. 3399/2002, perimetrul Bilbor, substanța apă 

minerală naturală, titular AQUA BILBOR S.R.L. 
– Licența de explorare nr. 21539/2019, perimetrul Păltiniș Sud-Vest, 

substanța apă minerală naturală, titular CARPATHIAN SPRINGS S.A. 
– Licența de concesionare pentru explorare nr. 23.468/2021, perimetrul 

La Fag, substanța apă minerală naturală, titular AQUA BILBOR S.R.L. 
 
De asemenea este în aprobare: 

– Licența de exploatare nr. 21685/2019, perimetrele Păltiniș Sud-Zona 
ICHIM, Păltiniș Sud-Zona Poiana Dușii, Păltiniș Sud-Zona Cremenea, 
substanța apă minerală naturală, titular CARPATHIAN SPRINGS S.A. 

 
 

2.2.5 Climatologie 
 

Se evidentiaza un topo-climat specific depresiunilor intramontane, caracterizat 
prin frecventa mare a inversiunilor termice de iarna si nocturne, facand parte din 
regiunile cu temperaturile cele mai scazute ale tarii. 

Valorile temperaturii medii anuale sunt cuprinse intre 7-8°C. 
Cantitatea medie anuala a precipitatiilor este puternic influentata de pozitia 

teritoriului fata de traseul maselor de aer. In zona de depresiune a comunei Bilbor, 
cantitatea de precipitatii inregistreaza o medie anuala de 600-650 mm. 
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2.2.6 Hidrografie şi elemente hidrologice 
 

2.2.6.1 Apele subterane 
 
Apele freatice apar in diferite formatiuni geologice, care le determina gradul 

de mineralizare.  
 
Apele minerale de pe raza comunei Bilbor sunt catacterizate printr-un 

continut ridicat de C02,  cu valori de la 1,3 pana la 2m1 g/l si mineralizare totala de 
3-7 g/l. Caracteristic pentru apa minerala din zona este si continutul ridicat de fluor, 
care depaseste celelalte ape minerale din regiune si din tara – 3,98 mg/l. Pe langa 
fluor, desi in cantitati mai mici, sunt prezente si continuturi de ioni de litiu, mangan, 
cupru, zin, brom, io, acid boric, radiu si radon. Majoritatea apelor minerale din Bilbor 
contin radiu, cu valori mai mari decat celelalte din regiune. 

Majoritatea izvoarelor minerale se afla in partea vestica a depresiunii Bilbor, 
pe malul drept al raului Bistricioara, formand un areal relativ rastrans, pe malul stang 
gasindu-se in general izvoare de apa dulce. Izvoarele minerale apartin sectorului 
nordic al aureolei mofetice a eruptivului Caliman-Harghita. 

Pe teritoriul comunei Bilbor exista 14 izvoare de apa minerala analizate si cu 
posibilitati de captare si exploatare. Aceste ape sunt, in general, carbogazoase, 
bicarbonate, cu un continut ridicat de calciu si magneziu, unele fiind bogate in fluor, 
litiu, brom, iod, cupru, zinc, radiu si radon.  

Cele mai importante izvoare de apa minerala sunt : 
- Simion Lungu  
- Sestina 
- Iacobet 
- Truta 
- Raită 
- Valcanesti 
- Borkut 
- Huruba 

 Unele ape minerale conțin hidrogen sulfurat (Vâlcănești), în timp ce altele 
sunt slab feruginoase (Borkut).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7 Izvorul Raită 
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Tabel nr. 1 Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Ca2+ (calciu), Mg2+ (magneziu), 

CO2 (dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

Sursa de 
apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Ca2+ Mg2+ CO2 Mineralizare 
totală 

Iacobeț 2772.2 466.5 151.3 1752.5 5602.1 

Vâlcănești 1911.7 468.5 55.0 1558.2 4197.1 

Raită 2956.0 148.5 525.0 1884.0 5978.2 

Șeștina 1827.1 299.3 103.1 177.3 4356.2 

 
 
 
Tabel nr. 2 Concentrații de HCO3 – (bicarbonat),  Na+ (sodiu), Ca2+ (calciu), Mg2+ 

(magneziu), CO2 (dioxid de carbon) (R. Pufulete, M. Dumitrescu, 1987) 

Sursa de 
apă 

minerală 

Concentrația în mg/l 

HCO3 – Na+ Ca2+ Mg2+ CO2 Mineralizare 
totală 

Trută 2510.1 190.5 445.9 135.6 2239.4 5717.3 

Borkut 2099.2 57.0 410.2 121.2 1603.0 3788.4 

Huruba 3432.6 187.3 621.0 213.3 1601.0 4631.0 

 
 

Tabel nr. 3 Debite izvoare minerale 

Sursa de apă minerală Debit (l/zi) 

Raită 4360 l 

Borkut 5765 l 

Șeștina 12960 l  

 

 
 

 
2.2.6.2 Apele de suprafaţă 
 

Depresiunea Bilbor este brazdata de apele raului Bistricioara si ale afluentilor 
lui.  

Raul Bistricioara izvoraste din zona de sud-est a Muntilor Calimani, de sub Vf. 
Paltinis (1495 m), de la altitudinea de aproximativ 1350 m ; intre izvoare si Tulghes 
curge pe directia generala NV-SE, parcurgand si teritoriul comunei Bilbor, iar intre 
Tulghes si locul de varsare pe directia SV-NE ; Incepand din 1960 se varsa in apele 
lacului de acumulare Izvorul Muntelui. 

Regimul hidrologic este caracteristic raurilor de munte, cu debite reduse 
toamna si iarna si cu valori mai mari primavara si vara. In bazinul pe hidrografic 
Bistricioara, pe raza comunei Bilbor functioneaza una din cele 4 statii hidrometrice 
din bazin. 
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Tabel 4 Date statie hidrometrica Bilbor 

Raul Statia hidrometrica Suprafata b.h. 
Fkm2 

Alt. Med. b.h.H (m) 

Bistricioara Bilbor 80 1155 

 

Tabel 5 Debite medii lunare si anuale la statia hidrometrica Bilbor 

Raul St. 
Hdm. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII aN 

Bistricoara Bilbor 0,37 0,41 0,83 1,88 1,66 1,45 1,19 0,96 0,76 0,65 0,60 0,58 0,95 

 

Din valorile de mai sus se constata ca scurgerea cea mai bogata se produce 
in luna aprilie, deoarece, alaturi de precipitatii, se adauga si apa provenita din 
topirea zapezilor de pe muntii inalti. De asemenea si in luna mai debitele sunt destul 
de ridicate. 

O caracteristica a scurgerii apei raului Bistricoara o constituie debitele din 
perioada de toamna-iarna, alimentate de un freatic bogat si fenomene de inghet mai 
slabe ca intensitate fata de raul vecin, Bistrita, datorita schimbului bogat de ape cu 
resursele subterane. Pe raul Bistricioara zapoarele sunt aproape inexistente. 

In ceea ce priveste scurgerea maxima aici se pot mentiona viituri generate 
de ploile torentiale din timpul verii, sau de ploile combinate cu topirea zapezilor din 
perioada de primavara. 

 

Tabel 6 Debite maxime inregistrate la statia hidrometrica Bilbor in bazinul 
Bistricioara 

Statia hidrometrica Qmaxim m3/s Data 

Bilbor 34,7 27.07.1981 

25,6 29.07.1991 

18,1 13.05.1996 

28,2 18.06.1998 

18,8 06.07.2007 

Din tabelul de mai sus se observa ca debitele maxime inregistrate in 
perioada de monitorizare nu au avut valori exagerate, cele mai mari inscriindu-se in 
probabilitatea de depasire de 50%. Acest lucru se datoreaza unui grad de 
torentialitate mai mic decat in zonele extracarpatice, infiltratiilor bogate in albii si 
formei alungite a bazinului hidrografic care face ca undele de viitura sa se compuna 
succesiv, din amonte spre aval. 

Cu toate acestea inundatii se pot produce din cauza morfometriei albiei 
minore, si a existentei unor sectoare cu pante reduse. De asemenea inundatii 
frecvente s-au mai produs pe afluenti prin debite mari si blocari ale albiilor acestora 
cu deseuri forestiere. 

Un rol important in producerea inundatiilor il reprezinta interventiile antropice 
asupra covorului vegetal forestier. Prin defrisari a crescut gradul de torentialitate al 
precipitatiilor. De asemenea, deseurile lemnoase din parchetele necuratate se 
acumuleaza in albii si produc blocaje si inundatii. 
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In depresiunea Bilbor exista si un numar important de mlastini eutrofe, cele 
mai semnificative fiind Mlastina de la Paraul Rusilor (16 ha) si “Mlastina cu borviz” 
Dobreanu. 

 

2.2.7 Vegetaţia şi fauna 

Vegetatia 
Numele localitatii Bilbor provine de la cuvantul „Bielbar”, care semnifica „locul 

bradului alb” in slavona. 
Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea 

abies), brad (Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn 
(Pinus mugo), ienupar (Juniperus communis). Dintre speciile rare se mai intalnesc 
foarte rar exemplare de tisa (Taxus baccata). Alte specii rare din categoria foiaselor 
sunt mesteacanul pitic (Betula nana) si salcia pitica (Salyx repens) – relicte glaciare. 

In cazul formatiunilor ierboase sunt prezente si formatiuni ocrotite cum ar fi: 
papucul doamnei (Cypripedium calceolus), bulbucii de munte (Trollius europaeus), 
limba siberiana (Lingularia sibirica), trifoiul lutrei (Manyanthes trifoliata).  

 
Exista trei arii protejate: 
 
Aria protejata Paraul Dobreanu – situată în totalitate pe UAT Bilbor - 

extravilan 
Lista speciilor de plante conform Fișei APM Harghita: 
Aulacomnium palustre; Sphagnum sp.; Eriophorum angustifolium; Equisetum 

arvense; Ranunculus acris; Festuca pratensis; Glyceria fluitans; Poa pratensis; Poa 
trivialis; Briza media; Myosotis palustris; Agrostis stolonifera; Carex dioica; C. 
diandra; C. paniculata; C. lepidocarpa; C. rostrata; Juncus compressus; J. atratus; 
Epipactis palustris; Dactylorchiza incarnata; Salix pentandra, S. fagilis; S. cinerea; S. 
carpea; S. aurita; S. repens; S. silesiaca; Betula pubescens; Rumex acetosa; 
Lychnis flos-cuculi; Stellaria nemorum; Caltha palustris; Potentilla tormentilla; G. 
urbanum; Filipendula ulmaria; Trifolium repens; Geranium robertianum; Epilobium 
palustre; E. rivulare; Chaerophyllum cicutaria; Angelica sylvestris; Lysimachia 
nummularia; L. vulgaris; Menyanthes trifoliata; Ajuga reptans; Prunella vulgaris; 
Valeriana officinalis; Campanula patula; Achillea millefolium; Chrysanthenum 
leucanthenum; Petasites albus; Doronicum austriacum; Cirsium oleraceum; 
Leontodon hispidus; Hieracium aurantiacum; Lathyrus pratensis; Holchus sp.; 
Pedicularis sceptrum carolinum; Pyrola minor. 

Speciile protejate: 
1. Calamagrostis neglecta inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din 

România 
2. Salix starkeana inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din România 
3. Peducularis sceptrum-carolinum inclus în Lista Roșie a plantelor superioare 

din România 
4. Ligularia sibirica prin OUG 57/2007 anexa 3 
5. Swertia perennis inclus în Lista Roșie a plantelor superioare din România 
6. Carex appropinquata 
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Aria protejata Parcul National Calimani 
Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea 

vestică, pe extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, 
pășuni cu vegetație forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul 
forestier național UP VII Șieuț administrat de OS Dealu Negru).  

Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea 
abies), brad (Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn 
(Pinus mugo), ienupar (Juniperus communis).  

 
Aria naturală de interes local Pârâul Rușilor (protejata doar in plan local) 

– HR-035 Mlaștina de la Pârâul Rușilor – situată în totalitate pe UAT Bilbor, în 
extravilan 

Lista speciilor de plante conform Fișei ANANP Harghita: 
Specii caracteristice de briofite 
Specii tipice: Campylium stellatum, Camptothecium nitens, 
Alte specii: Thuidium recognitum, Climacium dendroides, Bryum sp., 

Sphagnum sp., Sphagnum rubellum, Polytichum strictum 
Specii caracteristice de plante superioare 
Specii tipice: Eriophorum angustifolium, Valeriana simplicifolia, 
Specii caracteristice: Carex rostrata 
Alte specii: Carex goodenowii, Carex flava, Carex distans, Carex vesicaria, , 

Alnus incana, Salix pentandra, Salix cinerea, Betula verrucosa, Betula hybrida, 
Agelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Phragmites communis, Equisetum palustre, 
Juncus lampocarpus, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Eriophorum latifolium, 
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Anthoxanthum odoratum, Briza media, 
Orchis cordigera, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Juncus articulatus, Salix 
repens, Polygonum bistorta, Thalictrum aquilegifolium, Ranunculus acer, Trollius 
europaeus, Caltha laeta, Potentilla erecta, Geum rivale, Trifolium pratense, Lathyrus 
pratensis, Lychnis flos-cuculi, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, Parnassia 
palustris, Geranium palustre, Polemonium coeruleum, Swertia perennis, Prunella 
vulgaris, Galeopsis tetrahit, Euphrasia montana, Rhinanthus minor, Pedicularis 
exaltata, Pedicularis sceptrum-carolinum, Galium palustre, Succisa pratensis, 
Cirsium oleraceum, Chrysanthemum leucanthemum, Crepis paludosa, Ligularia 
sibirica, Picea excelsa, Betula verrucosa, Salix pentandra, Salix cinerea x aurita 
(Salix multinervis), Sorbus aucuparia, Vaccinium oxycoccos ssp. microcrpa, 
Maianthemum bifolium, Melampyrum saxosum, Herminium monorchis. 

 
 
Fauna este favorizata de fondul forestier bogat in resurse cingetice printe 

care si ocrotite prin lege: cerb carpatin (Cervus elaphus carpaticus), căprior 
(Capreolus capreolus), ras (Lynx Lynx), mistret (Sus scrofa), ursul brun (Ursus 
arctos), lup (Canis lupus), iepure (Lepus eurapaeus), cocosul de munte (Tetrau 
urogallus), jderul (Martes), barza alba (Ciconia ciconia), ciocănitoarea (Picidae), etc. 
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2.2.8 Pedologie 

In zona dealurilor si a depresiunilor intramontane din judetul Harghita sunt 
raspandite solurile argiloaluvionare brune si podzolice, soluri litomorfe (randzine) 
hidromorfe si de lunca. 

In zona depresiunii Bilbor predomina districambislourile (soluri brun acide). In 
Mlastina Dobreanu si Mlastina de la Pârâul Rușilor se remarca turba, care datorita 
gradului sau avansat de descompunere poate fi folosita in balneoterapie. 

 
 

2.3 Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu 

 
Din punct de vedere administrativ, comuna Bilbor este situată la 24 km, distanta 

egala, fată de Municipiul Toplita si de orasul Borsec, si la 115 km de Municipiul 
resedinta de judet Miercurea Ciuc. 

 
Comuna Bilbor este alcătuită din localitatile: 

- Bilbor; 
- Rachitis. 

 
Depresiunea Bilbor este inchisa spre vest de Muntii Calimani, la sud de Muntii 

Giurgeu si la est de Muntii Bistritei. 
 

Principalele căi de acces în comuna Bilbor sunt: 

-DJ 174 A – cu acces direct la DN 15 (Topliţa - Borsec), cu iesire orientata 
spre SV la vest de Pasul Creanga spre Toplita, unde face legatura cu drumul 
national I locul numit “Podul Crengii”  ; 

 
-DJ 174 B – cu acces direct la DN 15 (Borsec – Capu Corbului – Tulgheş – 

Bicaz – Piatra Neamţ);  
 
-DJ 174 C – cu acces direct către Vatra Dornei.  
 
Distanţa din centrul comunei până la: 

-Drum naţional DN 15  –   12 km; 
-Drum european E 578  –   24 km; 
-Aeroport Târgu Mureş – 126 km. 
 

Tabel 7 Lungimea drumurilor pe categorii  
  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DJ 36,4 

DC 10,4 

Străzi principale 18,4 

Străzi secundare 12,1 

 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Bilbor, Judeţul Harghita. 25 

 
In cadrul judetului Harghita, comuna Bilbor are functiune predominant Agricola 

si secundar industriala prin prelucrarea lemnului. 
În mediile competitive ale economiei de piaţă, accesibilitatea devine condiţie 

esenţială dezvoltării economice eficiente, iar prezenţa unei infrastructuri moderne se 
transformă într-o garanţie a succesului oricărei politici sau strategii. 

Este important de reţinut că de calitatea infrastructurii depinde în mod practic 
dezvoltarea naţională, regională, judeţeană şi nu în ultimul rând cea comunală. 

Fiind condiţia necesară dar nu şi suficientă a creşterii economice, infrastructura 
de transport trebuie orientată în mod complet şi integral, către o dezvoltare adecvată 
nevoilor economico-sociale ale zonei. 

Efectele pe termen lung ale investiţiilor în infrastructură sunt bine cunoscute în 
ceea ce priveşte sporirea atractivităţii în scop investiţional în zonă. 

In intravilanul comunei exista 4 statii de autobuz amenajate. Pe plan local, 
transportul in comun se realizeaza prin intermediul autobuzelor si a microbuzelor, 
care circula pe traseul Bilbor – Toplita. Operatorul care asigura facilitatile de 
transport public local este SC Dany Trans SRL, Harghita. 

 

 
Fig. 8 Statie autobuz, Zona centrala – Bilbor 
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2.4 Potenţial economic 

 
Comuna Bilbor dispune de 8975 ha teren agricol din totalul suprafeţei de 

22686 ha. 
Suprafata totala acoperita cu paduri si alta vegetatie forestiera inregistrata la 

nivelul comunei Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primaria Bilbor. 
Specificul comunei Bilbor este preponderent industrial, activităţile principale 

fiind exploatarea izvoarelor de apă minerală, precum şi prelucrarea primară a 
lemnului. O altă activitate importantă desfăşurată de către locuitorii din comună este 
creşterea animalelor. 

Pe raza comunei Bilbor îşi desfăşoară activitatea de 163 de agenţi economici, 
cei mai importanţi fiind: 

 
Tabel 8   

Nr. Denumire Domeniu de activitate Număr 
angajaţi 

1 SC Truţa Company SRL Prelucrarea primară a 
lemnului 

4 

2 SC Bilprod Wud SRL Prelucrarea primară a 
lemnului 

5 

3 SC Prodagolemn Borviz 
SRL 

Prelucrarea primară a 
lemnului 

27 

4 Consum Coop SC Prelucrarea primară a 
lemnului 

3 

5 SC Miamar Service SRL Prelucrarea primară a 
lemnului 

8 

6 SC Ilianicu Forest SRL Prelucrarea primară a 
lemnului 

11 

7 SC Licandra Top SRL Prelucrarea primară a 
lemnului 

9 

8 SC Dany Trans SRL Transport în comun 21 

9 SC Cosmar Prod SRL Comerţ 4 

10 SC Crina Gabi SRL Farmacie 4 

11 SC Bilprod Mihai SRL Prelucrarea lemnului 2 

12 SC Obcina Prodcom SRL Prelucrarea lemnului 6 

13 SC Adycom Lemn SRL Prelucrarea lemnului 8 

14 SC Lorecom SRL Comerţ 12 

15 Hingan Ana Maria PFA Creşterea animalelor 2 

16 Trifea I.V. Gheorghe II Creşterea animalelor 3 

17 Tifrea Mihai II Apicultură 2 
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                              Figura 9 Gater 
 
 

Agricultură 
Producția vegetală nu este pretabilă comunei Bilbor. Relieful și condițiile 

climatice nu sunt favorabile cultivării de cereale sau a plantelor uleioase. 
În perioada 2010-2012, suprafața agricolă cultivată cu legume s-a menținut 

constantă, ocupând 43 ha. Dintre acestea, 1 ha este cultivat cu varză, iar 42 ha sunt 
cultivate cu cartofi. 

La nivel local nu există suprafețe cultivate cu viță de vie. 
Din punct de vedere al condițiilor geografice, arealul comunei Bilbor este 

favorabil creșterii animalelor. 
 
Tabel 9 Efectivul de animale conform Registrului Agricol: 

Animale Număr capete 
animale 2011 

Număr capete 
animale 2012 

Număr capete 
animale 2013 

Bovine 3200 3300 3860 

Ovine 1800 1850 2000 

Caprine 198 200 300 

Cabaline 420 460 500 

Porcine 840 860 953 

Păsări 3800 3800 4200 

Familii de albine 120 180 260 

Iepuri de casă - - - 

 
În perioada 2011-2013 efectivul de animale a crescut. Astfel, se remarcă o 

creștere cu 660 de capete a numărului de bovine, ajungând la numărul de 3860. 
Numărul păsărilor a crescut cu 400 de capete, numărul ovinelor a crescut cu 200 de 
capete, iar numărul caprinelor cu 102 capete. În anul 2013 se evidențiază și 
creșterea numărului de familii de albine cu 140. 
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Tabel 10 Efectivul de animale conform INSSE 2001-2003 

Animale Număr capete 
animale 2001 

Număr capete 
animale 2002 

Număr capete 
animale 2003 

Bovine 3469 3168 2964 

Porcine 539 1386 948 

Ovine 1051 1206 1432 

Păsări 5200 5000 5000 

 
Tabel 11 Balanță comparativă efectiv de animale 2003/2013 

Animale Număr capete 
animale 2003 

Număr capete 
animale 2013 

Diferență 

Bovine 2964 3860 896 

Porcine 948 953 5 

Ovine 1432 2000 568 

Păsări 5000 4200 -800 

 
La nivel local, in localitatea Bilbor, exista o piata agroalimentara, construita 

incepand cu anul 2012 si amenajata in anii 2013-2014. 
 
 

 
Fig. 10 Piata agroalimentara Bilbor 

 
 
În comuna Bilbor nu există suprafețe de teren acoperite cu livezi sau 

pepiniere pomicole. 
Nu există bălți, iazuri amenajate, dar există posibilitatea de amenajare în 

vederea dezvoltării activității pentru agrement și industria alimentară. 
La nivel local, suprafața acoperită cu ape și bălți este de 69 ha, conform 

datelor de la INS Harghita. 
Suprafața totală acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră înregistrată la 

nivelul comunei Bilbor este de 13925 ha, conform datelor de la Primăria comunei 
Bilbor, precum și a datelor de la INS București. 

Datorită suprafețelor mari de teren acoperit cu păduri, prelucrarea lemnului 
reprezintă una dintre activitățile economice de bază ale locuitorilor comunei. 
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Tabel 12 Numărul mediu al salariaților – comuna Bilbor 

Numărul 
mediu al 

salariaților 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

113 116 114 113 113 113 111 110 115 118 111 

Conform datelor de la INSS se constată un echilibru a salariaților  în intervalul 
de 10 ani dintre 2008-2018. 

 
Numărul mediu al salariaților – definiție conform INSS 
Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați angajați cu 

contracte individuale de muncă, plătiți de întreprindere pentru o durată medie 
normală a timpului de lucru, pe perioada de referință. Se determină cu medie 
aritmetică simplă calculată prin împărțirea sumei efectivelor zilnice de salariați din 
perioada de referință. 

 
 

 

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în 

schimbarea peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar 

al geografiei ca ştiinţă. Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al 

comunei Bilbor, prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri străvechi, 

mărturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a impus 

puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activităţii sale sociale impuse 

de asigurarea existenţei. 

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene 

specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de 

timp. Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, 

păstorit, silvicultură. 

Populaţia stabilă a teritoriului comunei Bilbor a fost determinată conform 

recomandărilor CEE/ONU şi a cuprins: 

 

-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul 

recensământului aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru 

cetăţenii români şi de peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în 

respectiva localitate, indiferent dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din 

localitate, fiind plecaţi în altă localitate din ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni 

sau în străinătate pentru mai puţin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în 
localitatea respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o 
perioadă de peste 6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive; 

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar; 
-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, 

aflate în arest preventiv în alte localităţi; 
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-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul 
localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 

În populaţia stabilă 
 nu au fost incluse: 
-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din 

ţară pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an. 
 
La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Harghita era de 330.473 

persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 56,16% (respectiv 
185.622  persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2020, populația stabilă a comunei Bilbor 
număra 2580 persoane, în termeni procentuali reprezentând 1,38% din totalul 
populației rurale înregistrată în județul Harghita. Pe parcursul ultimilor 6 ani de zile, 
în perioada 2014-2019, populația comunei Bilbor a înregistrat o scădere de 184 de 
persoane. 
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Tabel 13 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 

Localitatea Populaţia 
stabilă 

Populaţia 
stabilă 

M/F 

Sex Din care, pe grupe de vârstă 

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

Comuna Bilbor 2580 1382 M 46 38 50 83 94 76 118 

1198 F 31 41 53 60 82 65 80 

continuare 

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 şi peste 

111 133 124 83 91 93 70 54 59 33 26 

70 87 88 86 71 90 60 73 60 56 35 

 
Tabel 14 Componentele evoluţiei numărului populaţiei 

Comuna 
Bilbor 

Numărul 
populaţiei cu 
domiciliul în 
localitate la 
începutul 

anului 

Născuţi-vii Morţi Spor natural Stabiliri de 
domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 
domiciliul 

din localitate 

Soldul 
schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2014 2723 16 35 -19 19 28 - 9 

Anul 2015 2698 14 35 -21 24 23  1 

Anul 2016 2679 11 31 -20 28 30 - 2 

Anul 2017 2657 14 28 -14 15 30 -15 

Anul 2018 2629 20 31 -11 11 39 -28 

Anul 2019 2590 22 31 -9 27 28 -1 
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 continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 
mişcării 
externe 

Numărul populaţiei 
cu domiciliul în 

localitate la 
sfârşitul anului 

Persoane cu 
reşedinţa în 
localitate şi 

domiciliul în altă 
localitate 

Persoane cu 
domiciliul în 
localitate şi 

reşedinţa în altă 
localitate 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Numărul populaţiei 
la sfârşitul anului 

- - - 2698 13 63 -50 2711 

- - - 2679 8 41 -33 2687 

- - - 2657 8 48 -40 2665 

- - - 2629 4 63 -59 2633 

2 - 2 2590 11 60 -49 2601 

2 - 2 2580 10 56 -46 2590 

 
Tabel 15 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2013-2019 

Localitatea 1 iulie 2013 1 iulie 2014 1 iulie 2015 1 iulie 2016 1 iulie 2017 1 iulie 2018 1 iulie 2019 

Bilbor 2729 2707 2683 2661 2648 2606 2577 

Tabel 16 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2019 

Localitatea Număr total locuinţe Suprafaţa locuibilă -mp- 

Comuna Bilbor 993 57650 

 

Tabel 17 Echipare edilitară în anul 2018 

Localitatea Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile  

- km - 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare  

- km-  

Comuna Bilbor - - 
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Tabel 18 Situaţia fondului funciar la 31.12.2014 

Localitatea Terenuri arabile Păşuni Fâneţe Vii Livezi Total agricol 

Comuna Bilbor 52 7261 1662 - - 8975 

continuare 

Păduri Ape Drumuri şi căi ferate Curţi şi construcţii Terenuri neproductive Total neagricol Total 

13295 69 247 75 25 13711 22686 

 

Tabel 19  Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15-64 ani)  

Comuna Bilbor 2019 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie 

Pondere şomeri în populaţia stabilă 1 1,4 1,8 2 3,2 3,3 4 3,4 2,7 

Număr şomeri înregistraţi 16 23 29 33 52 54 65 55 44 

continuare 

2019 2020 

Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

2,6 1,5 1,3 0,6 0,8 0,7 

42 25 21 10 13 11 
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2.6 Circulaţia 
 

Starea drumurilor 

 -DJ 174 A – cu acces direct la DN 15 (Topliţa - Borsec), cu iesire orientata 
spre SV la vest de Pasul Creanga spre Toplita, unde face legatura cu drumul 
national I locul numit “Podul Crengii” ; drumul a fost asfaltat in totalitate in interiorul 
intravilanului comunei Bilbor. 

 

 
Fig 11 Intersectie DN 15 cu DJ 174A 

 
 
 

 
Fig 12 si 13  DJ 174 A – Bilbor 
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Fig 13 
 

 
Fig 14 DJ 174 A – capat UAT Bilbor 

 
 
-DJ 174 B – cu acces direct la DN 15 (Borsec – Capu Corbului – Tulgheş – 

Bicaz – Piatra Neamţ); este un drum cu o lungime de 18 km situat pe valea 
Bistricioarei spre Corbu. Drumul este asfaltat partial pe raza comunei Bilbor. 

 
-DJ 174 C – cu acces direct către Vatra Dornei (39 km). Pe raza judetului 

Harghita, drumul nu este asfaltat si se parcurge cu dificultate. 
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2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 
 

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și 
suprafețelor aflate în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu 
cele aflate în evidența Consiliului Local. 

Suprafața totală a comunei Bilbor este de 22685,62 ha din care 21941,63 ha 
extravilan și 743.99 ha intravilan existent. 

În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale: 

Tabel 20 Suprafaţă intravilan existent 

 

Intravilan  
Suprafata 

intravilan existent 
(Ha) 

Bilbor 602.71 

Rachitis 141.28 

Total 743.99 

 
În intravilanul existent sunt curpinse zonele: 
- Locuinte si functiuni complementare; 
- Unitati industriale si depozite; 
- Unitati Agro; 
- Instituţii publice şi servicii; 
- Cai de comunicatie - transport rutier; 
- Spatii verzi sport agrement; 
- Constructii tehnico-edilitare; 
- Zona gospodarire comunala  cimitire; 
- Terenuri libere; 
- Ape; 
- Terenuri neproductive; 
- Terenuri cu destinatie speciala. 

Tabel 21 Intravilan existent – Zonificare functionala comuna Bilbor 

Localitate/ [Ha]/% Bilbor Rachitis Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 97.12 16.11 22.86 16.18 119.97 16.13 

Unitati industriale si depozite 3.20 0.53 0.87 0.62 4.08 0.55 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 7.95 1.32 1.07 0.76 9.02 1.21 

Cai de comunicatie - transport rutier 23.84 3.96 4.88 3.46 28.72 3.86 

Spatii verzi, sport, agrement 25.71 4.27 2.58 1.83 28.29 3.80 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.22 0.00 0.00 1.34 0.18 

Terenuri libere 443.07 73.51 108.72 76.95 551.78 74.17 

Ape 0.07 0.01 0.00 0.00 0.07 0.01 

Terenuri neproductive 0.41 0.07 0.29 0.21 0.71 0.09 

Total 602.71 100.00 141.28 100.00 743.99 100.00 
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Tabel 22 Bilant teritorial existent pe categorii de folosinta comuna Bilbor 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL UNITATII DE 

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL PASUNI VII  LIVEZI    PADURI           SPATII VERZI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

  FANETE      CAI FERATE   

Intravilan 0 553.02 0 2.29 0.00 27.64 0.06 28.67 131.61 0.71 743.99 

Extravilan 0 6872.58 0 0.43 14842.41 32.87 0.09 178.83 11.66 2.76 21941.63 

Total 0.00 7425.60 0.00 2.72 14842.41 60.51 0.15 207.50 143.27 3.47 22685.62 

% din total 0 32.73 0 0.01 65.43 0.27 0 0.91 0.63 0.02 100 
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Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale 
 
Zona funcţională “Locuinţe si funcţiuni complementare” este reprezentată de 

fondul de locuinţe, al cărui situaţie la finalul anului 2018 era de 993 de locuinţe 
existente, la nivelul comunei Bilbor. 
 Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu 
importanţă pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei 
comunităţi, cât şi privitor la siguranţa cetăţeanului: 
- Primarie 
- Cabinet medical individual 
- Cabinet medicina dentara 
- Cabinet medical veterinar 
- Farmacie 
- Statie ambulanta 
- Biblioteca 
- Cămin cultural 
- Şcoală gimnazială 
- Grădiniţă 
- Scoala speciala si Centru de plasament 
- Parc – loc de joaca 
- Piata agro-alimentara 
- Post de Poliție  
- Ocol silvic 
- Unitati de cult 
- Oficiul Postal 
- CEC Bank 
- Croitorie, tricotaje 
- Unităţi comerciale 
- Centru de colectare a laptelui 
- Statie Peco 
- Vulcanizare 
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Fig. 15 Primaria Bilbor 

 
Infrastructura sanitara 

 
Pe raza comunei Bilbor functioneaza la momentul actual: un cabinet medical 

individual, un cabinet de medicina dentara si o farmacie. Acestea sunt deservite de 
urmatoarele cadre medicale: un medic, 3 asistenti medicale, un medic stomatolog si 
2 farmacisti. 

 Exista si un dispensar de medicina veterinara.  
 

Infrastructura de învăţământ  

Cea mai veche atestare documentară potrivit căreia învăţătura de carte 
începe la Bilbor de la anul 1790, în şcoală confesională româno-ortodoxă , este cea 
a eruditului Nicolae Albu, în – Istoria învăţământului românesc din Transilvania până 
la 1800, in care se menţionează: “Din câteva indicii din arhiva mitropoliei Blajului, 
apar numele mai multor localităţi cu şcoli din Epoca Iosefină (1780-1790), între care 
este Bicaz, Bilbor, Corbu”. 

În anul 1857, s-a construit la Bilbor prima şcoală confesională cu local 
propriu, de religie greco-catolică, funcţionând cu predare în limba română sub 
patronajul bisericii. Primul învăţător în localul şcolii este Vasile Budurlean. 

In 1936 se construieste un nou local de şcoală cu 5 săli de clasă, un 
laborator, spaţiu pentru bibliotecă şcolară, locuinţă de două camere pentru director şi 
în demisolul clădirii un spaţiu pentru internat şi magazie. În anul 1968 incepe 
construcţia şcolii pentru clasele V-X. 

Patronul spiritual al şcolii este publicistul şi scriitorul Octavian Codru 
Tăslăuanu –născut la Bilbor la 1 februarie 1876 – fiu al preotului Ioan Tăslăuanu si al 
Anisiei Tăslăuanu. În baza Decretului Lege nr. 100/1990, prin care s-a propus 
atribuirea unei denumiri după numele unei personalităţi cultural – ştiinţifice din zonă, 
din anul 1993, Şcoala Generală nr. 1 poartă numele celui care “a fost o flacără vie” 
arzând în slujba celor mai nobile sentimente: O. C. Tăslăuanu. 
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Scoala Gimnaziala „O.C. Taslauanu” are 6 structuri arondate: 3 unitati cu 
destinatie gradinita si 3 unitati cu destinatie scoala, deservite de un personal didactic 
format din 21 cadre didactice ce isi desfasoara activitatea in 12 sali de clasa.  Scoala 
dispune si de o Bilblioteca scolara, in cadrul careia sunt organizate activitati de 
promovare a cartii, lecturii si a informatiei (activitati si manifestari privind comemorari 
sau aniversari, zile festive). 

La nivel local functioneaza si Scoala Gimnaziala Speciala. 

Tabel 23 Unitati de invatamant, Comuna Bilbor 
 
INTRAVILAN Denumirea unității de învățământ  Adresă Nivel școlarizare 

Bilbor 
Școala gimnazială  “O.C. Tăslăuanu” 

 
Principală 117 GIM 

Bilbor 
Școala gimnazială  “O.C. Tăslăuanu” clădirea B 

 

Principală 127 

 

PRE, PRI 

 

Bilbor 
Școala primară Bilbor 

 

Principală 252 

 

PRE, PRI 

 

 

Răchitiș 
Școala primară Răchitiș 

 

Răchitiș 101 

 

PRE, PRI 

 

 

Bilbor 
Centrul școlar pentru educație incluzivă Bilbor 

 

Principală 121 

 

PRI, GIM 

 

 
 

 
 

Fig.16 Scoala Gimnazială O.C. Tăslauanu, Bilbor 
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Fig. 17 Scoala Gimnaziala O.C. Tăslăuanu, Bilbor – clădirea B 
 

 
Fig. 18 Scoala Primara Bilbor 
 
 

 
Fig. 19 Scoala Primară Răchitiș 
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Fig. 20 Curtea comuna a Centrului de Plasament si a Scolii Gimnaziale Speciale 

Bilbor 

In acest centru sunt scolarizati copii cu deficiente mintale moderate si 
usoare (dificultati de invatare, tulburari de comportament) – gradinita si clasele I-VIII. 
Activitatea centrului se desfasoara in 5 cladiri si cuprinde urmatoarele: gradinita, Sali 
de clasa, Sali destinate activitatilor de recuperare, 1 cabinet loopedic, 1 cabinet de 
informatica (conectat la internet), biblioteca scolara (peste 5500 volume), sala de 
gimnastica si grupuri sanitare. Personalul didactic al centrului este de 13 cadre. 

 

Infrastructura de cultură 

Infrastructura de cultură este reprezentată de:  
 

- Căminul Cultural si de Biblioteca Comunală Bilbor, unități care își 
desfășoară activitatea în aceeași clădire.  
Biblioteca comunala dispune de un volum de 30734 volume, 5  
calculatoare conectate la internet (prin reteaua Biblionet), un scaner 
si un xerox. Biblioteca se afla la etajul cladirii si dispune de doua sali 
si intrare separata in cladire. 
Caminul cultural, situat la parterul cladirii, cuprinde o sala de 
spectacole cu 300 de locuri si scena, 5 camere si grupuri sanitare 
interioare.  

- Muzeul Local Bilbor, in curtea Scolii Gimnaziale O.C. Taslauanu. In 
muzeu sunt expuse: obiecte de ciobanit, obiecte utilizate in diferite 
ectivitati casnice, unelte pentru agricultura si costume populare. 
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Fig. 21 Cămin cultural și Bibliotecă comunală, Bilbor 

 

Fig. 22 Muzeul Local, Bilbor 

 
 

Unităţi de cult 

Unitatile de cult sunt reprezentate de cele doua biserici ortodoxe, ambele 
situate in zona centrala a localitatii Bilbor. Biserica de lemn Sf. Nicolae este declarat 
monument si inclusa in lista monumentelor istorice.  

Pe raza comunei a mai existat o biserica inclusa in lista monumentelor 
istorice, de rit romano-catolic. Biserica de lemn romano-catolica a fost construita in 
anul 1899. Aceasta a ars in intregime, in anul 1990. 
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Fig. 23 Biserica Sf. Petru si Pavel 

 
Fig. 24 Biserica de lemn Sf. Nicolae 

 
Fig. 25 Locul Bisericii Romano-Catolice, Bilbor 
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2.8 Zone cu riscuri naturale 
 

În cadrul comunei Bilbor, predispoziţia la riscuri de teren – inundaţii, alunecări 
de teren – este minimă. 

Inundaţii produse în ultimii 20-25 de ani, conform Raportului de mediu pentru 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita. 

- Comuna Bilbor, râul Bistricioara – inundaţii în intravilanul localităţii Bilbor 

(suprafeţe inundate de cca 10 ha teren agricol şi obiective afectate: 7 gospodării, 

două poduri). 

Comuna Bilbor se află pe lista localităţilor afectate de hazardurile naturale 

cuprinse în legea 575/2001 precum şi cauzele producerii pagubelor la hazardurile 

naturale – alunecări de teren, conform Raportului de mediu pentru Planul de 

Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita. 

Tabel 24 

Unitatea Administrativ - 
Teritorială 

Potenţialul de producere a 
alunecărilor 

Tipul alunecărilor 
 

Primară Reactivată 

Bilbor Mediu Da Nu 

 

Tabel 25 Cauzele producerii pagubelor la hazardurile naturale – inundații 

Unitatea Administrativ - 
Teritorială 

Tipuri de inundații 

Bilbor Pe cursuri de apă Pe torenți 

Da Da 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii şi accidente la construcţii 

hidrotehnice sunt identificate şi prezentate în următorul tabel: 

Tabel 26 Date caracteristice pentru acţiuni operative ale comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă – Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Harghita – BH. 

Siret 

Localitate Curs de apă Obiective aflate în zone 
de risc la inundaţii şi 

accidente la construcţii 
hidrotehnice 

        Bilbor Bistricioara 5 gospodării 
10 ha agricol 

2 poduri beton 

Borcuţ - 

Vaman - 

      Răchitiş Şeştina - 

Răchitişu Mare - 

Răchitişu Mic 
 

- 
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O suprafata destul de mare, din cadrul judetului Harghita se caracterizeaza 
printr-un risc foarte mare de producere a alunecarilot de teren (Ka=0,95; 0,98; 0,99). 
Acest risc este caracteristic si depresiunii intramontane Bilbor-Borsec, cu formatiuni 
sedimenare de varsta Pliocen superior. 

 
 
Tabel 27 
 

Unitatea Administrativ - 
Teritorială 

Potentialul de producere 
a alunecarilor 

Tipul alunecarilor 

primara reactivata 

Bilbor mediu * - 

 
In partea de sud-vest a comunei Bilbor şi în extremitatea sud-estică a 

municipiului Topliţa, situate în extremitatea nordică a judeţului, se dezvoltă insular, 
un areal dantelat, de mărime medie spre mare, cu probabilitate mare de producere a 
alunecărilor de teren, înglobat într-un areal de fond care acoperă uniform localtăţile, 
cu probabilitate medie-mică. 

 
 

2.9 Echipare edilitară 
 

2.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi 
prezintă risc de inundabilitate.  
 

2.9.2 Alimentarea cu apă 

Comuna Bilbor nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 
 

2.9.3 Canalizare 
 

 Comuna Bilbor nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere. 

Evacuarea apelor uzate de la populaţie se realizează prin latrine în sistem 
uscat sau fose septice, cu evacuarea apei uzate în subteran.  

 
 

2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 

Operatorul de distributie de energie electrica este Electrica Distributie 
Transilvania Sud S.A., iar furnizorul de energie electrica este S.C. Electrica Furnizare 
S.A.. Energia electrica este distribuita consumatorilor din cadrul comunei Bilbor prin 
intermediul liniilor electrice de transport de medie tensiune (20 Kv), precum si a statiei 
si posturilor de transformare. 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie 
electrică din staţia de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv 
montate pe stâlpi de beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice 
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de distribute de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 
20/0,4 kv. 

Pe raza comunei Bilbor sunt 8 posturi de transformare. 
Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie şi înaltă tensiune însumează 

12,1 km, din care: 
- LEA     20 Kv    = 12,1 km. 

Traseele majore ale acestor reţele (medie tensiune), precum şi poziţiile posturilor 
de transformare sunt prevăzute în planşele cu reţelele tehnico-edilitare. 

Deasemenea, reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii 
din aceste posturi de transformare parcurg toate căile de comunicaţie în traseu aerian. 

Gospodariile sunt electrificate in proportie de 100%. 
Reţeaua de iluminat public prezinta o lungime de aproximativ 31 km. Aceasta nu 

parcurge toată reţeaua de străzi pe traseu comun cu reţelele electrice de joasă 
tensiune şi de telecomunicaţii. 
 

2.9.5 Telefonie 

Comuna Bilbor are acces la servicii de comunicaţii, telefonie fixa si mobilă, 
acces la internet si cablu, prin toti operatorii de servicii mobile (Telekom, Orange, 
Vodafone, RCS RDS , UPC/ASTRAL). Operatorul principal de telefonie fixa este 
Telekom Romania. 

La nivelul comunei, toate institutiile publice sunt conectate la serviciile de 
internet. 

 

2.9.6 Alimentarea cu energie termică 
 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-
edilitare din centrul localitatii reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi 
dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în localitatea Rachitis, fie, foarte 
rar, cu centrale termice utilizând în principal lemnul drept combustibil. 
 

2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.  
Locuitorii comunei folosesc combustibili solizi (lemne), butelii cu butan şi sobe 

clasice. Există centrale termice pe combustibili solizi (lemn) la instituţiile publice 
(primăria, şcolile).  

 
 

2.9.8 Gospodărire comunală 
 

Cimitirele de pe raza comunei Bilbor nu au delimitate clar zonele de protecţie 
sanitară. În comuna Bilbor nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente 
sau pentru înfiinţarea unuia nou. 

Situaţia existentă prevede un singur cimitir, în jurul Bisericii de lemn Sf. 
Nicolae din localitatea Bilbor. 

Comuna Bilbor face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
“S.M.I.D. Harghita”. Asociaţia a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, 
reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului 
de salubrizare a localităţilor – colectare, transport, sortare, tratare, depozitare şi 
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valorificare a deşeurilor municipale. 
Sistemul de gestionare integrată a deşeurilor în judeţul Harghita este alcătuit 

din următoarele componente: 
- CGID Remetea; 
- două staţii de transfer; 
- 7 centre de colectare selective; 
- 8 depozite de deşeuri neconforme clasa b, urbane care vor fi închise. 
Suprafaţa totală a investiţiei, conform certificat de urbanism, este de 541,816 

mp, din care pentru construire 239,110 mp şi pentru închidere 228,500 mp. 
Populaţia deservită este repartizată pe zone. Comuna Bilbor face parte din 

zona Nord şi este arondată Municipiului Topliţa – Topliţa, oraşul Borsec, comuna 
Tulgheş, comuna Bilbor, comuna Corbu. 

Staţia de sortare Remetea are o capacitate proiectată de 15.200 to/an şi sunt 
sortare următoarele categorii de deşeuri separate la sursa: hârtie/carton, material 
plastic, sticlă, metale.  

 
Colectarea si transportul deseurilor menajere se face de catre operatorul de 

salubrizare autorizat ANRSCUP – S.C. F&G ECO S.R.L. Deseurile sunt colectate de 
la locuitori din poarta in poarta, de patru ori pe luna. 

In zona comunei cat si in vecinatatea ei nu exista instalatii pentru eliminarea 
deseurilor de origine animala. Prin intermediul unui operator autorizat de tip 
PROTAN, se efectueaza transportul cadavrelor animalelor provenite din gospodariile 
locale, sau al celor gasite moarte pe teritoriul administrativ al comunei. 

 
Depozitul de deseuri neconform din cadrul comunei Bilbor si-a sistat 

activitatea in anul 2009, inchiderea acestuia avand loc conform proiectului „Lucrari 
de inchidere simplificata si de reecologizare a depozitului mic de deseuri 
nepericuloase, localitatea Bilbor”. Locatia acestuia a fost delimitata si reprezentata 
pe planuri. 

 
Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de 

aplicare al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate 
şi protejate în conformitate cu prevederile legale. 
 
 

2.10 Probleme de mediu 

 
Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Bilbor nu 

este inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.  
În ceea ce privesc aspectele  de mediu, fenomenele de poluare sau 

degradările au caracter punctual şi nu conduc la modificări esenţiale ale calităţii 
componentelor factorilor de mediu. Se întâlnesc totuşi o serie de situaţii si aspecte 
negative, respectiv activităţi umane si fenomene naturale, care afectează local apele 
si solurile: 

 
– inexistența unor sisteme de distribuție apă și canalizare, depozitările 

întâmplătoare de deşeuri menajare si gunoi de grajd, folosirea fertilizantilor in 

agricultura, surse de apa (fântâni) incorect construite si amplasate, lipsite de 
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protecţie sanitara, determina prin spălări, scurgeri neorganizate si infiltraţii de 

ape meteorice, impurificarea apelor de suprafaţa si mai ales a celor subterane 

cu substante chimice si bacteorologice peste limitele admise; 

– poluarea apelor de suprafaţa datorata inexistentei unei reţele de canalizare, 

locuitorii practicând sistemul de latrine uscate sau bazine vidanjabile; 

– fenomenele naturale reprezentate prin excesul de umiditate precum si cele de 

eroziune torenţiala si de suprafaţa, determina degradarea solurilor afectate şi 

reducerea posibilităţii de utilizare a terenurilor respective; 

– depuneri întâmplătoare de dejecţii de grajd ca urmare a lipsei platformelor de 

depozitare special amenajate; 

– soluri degradate datorita unor condiţii naturale care acţionează in 

interdependenta (ape subterane, pantele si energia reliefului, substratul 

geologic, regimul ploilor, caracterul argilos al solului, gradul de acoperire cu 

vegetaţie, etc.) si/sau influentei unor activităţi antropice (desţeleniri, defisari, 

agrotehnici înapoiate, exploatări de roci utile, neintretinerea lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare, desţelenirea unor versanti predispusi alunecărilor si 

eroziunilor). 

 
 

2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

- Parcelări în zona bună pentru construcţii; 

- Modernizarea drumurilor existente şi crearea altor drumuri noi, în funcţie de 
necesităţi; 

- Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 174 C pentru legatura cu 
judetul Suceava 

- Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii 
sanitare corespunzătoare; 

- Regularizarea şi consolidarea malurilor pâraielor şi a torenţilor prin îndiguiri; 

- Realizarea unei rețele de canalizare; 

- Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer - fecaloide; 

- Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip 
menajer şi industrial; 

- Reabilitarea şi dotarea infrastructurii de educaţie; 

- Modernizarea unitatilor de cultura si dezvoltarea activitatilor culturale la 
nivelul comunei 

- Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea/modernizarea, dotarea şi utilarea 
dispensarului medical la standarde europene; 

- Reabilitare/modernizare dispensar veterinar; 

- Construire dispensar uman în localitatea Răchitiş; 

- Amenajare parcuri şi spaţii de joacă în localităţile comunei Bilbor; 

- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 
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- Amenajarea izvoarelor de apa minerala; 

- Realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la 
internet; 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

- Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea 
activităţii de producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia 
Naţională pentru Dezvoltare Regională, de Fondul Român de Dezvoltare 
Socială sau de alte organisme internaţionale; 

- Practicarea şi dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului; 

- Inffintarea unei statiuni balneare; 

- Construirea podeţelor aferente căilor de acces din gospodării; 

- Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, 
uliţe, etc; 

- Prelucrarea si valorificarea produselor agricole ecologice; 

- Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat. 

 

 

2.12 Potenţialul turistic al comunei 

Un potenţial turistic important se identifică în comună care dispune de biserici, 
monumente istorice, vegetaţie şi faună deosebită ce pot oferi cadrul de dezvoltare a 
turismului cultural, destinat în special turiştilor de la nivel naţional. 

Datorita potentialului turistic formele de turism ce pot fi practicate in cadrul 
comunei sunt urmatoarele: turism montan, turism ecumenic, turism rural si agro-
turism. In vederea dezvoltarii turismului pe teritoriul comunei se poate facilita si 
practicarea turismului balnear, a turismului sportiv sau a turismului cultural si istoric. 

Turismul montan beneficiaza de numeroase trasee montane cu pornire din 
comuna Bilbor, marcate si obiective naturale precum Mlastina Paraul Dobreanului 
sau Mlaștina de la Pârâul Rușilor. 

Turismul ecumenic este favorizat de existenta  Bisericii monument  „Sf. 
Nicolae”. 

Turismul rural si agro-turismul este sustinut de urmatoarele elemente de 
interes: stani in zona muntoasa, exemple de practica in cresterea animalelor si in 
prepararea produselor lactate. 

Turismul balnear se poate dezvolta gratie numeroaselor izvoare de apa 
minerale, bogate in bioxid de carbon. 

Turismul sportiv se poate dezvolta prin realizarea unei partii de ski (Popasul 
Iutes), a unei baze de echitatie sau a unor trasee de cicloturism. 

Turismul cultural si istoric depinde de promovarea monumentelor istorice 
existente pe raza comunei si prezentate mai jos: 

Conform PATN, Sectiunea III Zone protejate, comuna Bilbor se alatura zonelor 
cu concentrare mare de patrimoniu construit de interes national. 
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Monumente istorice 
 

Fig. 26 HR-II-m-A-12753  Biserica de lemn “Sf. Nicolae” – localitatea Bilbor 
(1795,1819) 

 
 
Capela de lemn “Sf. Nicolae” a fost construită în anul 1800 pe locul unei 

biserici mai vechi, a cărei parohie a aparținut până în 1794 de episcopia Neamțului. 
Are planul trilobat, cu pronaos dreptunghiular, absidele laterale poligonale, 

terminate cu trei laturi și absida altarului nedecrosată. 
Turnul clopotelor se ridică pe pronaos și are forma unei mici încăperi. Scara 

pridvorului este încadrată de un parapet cu patru stâlpi, care susțin o original 
învelitoare conică. 

Naosul este acoperit cu calote octogonale ce sunt penetrate spre est de un 
semicilindruce se extinde deasupra absidei, racordându-se prin panouri curbe cu 
terminația poligonală. 

Biserica a fost renovată de mai multe ori de-a lungul anilor, o restaurare 
majoră a avut loca în 1973-1974, după care în 1979 biserica a fost resfințită de către 
episcopul din Alba Iulia, PS Emilian. Acum câțiva ani biserica a fost din nou 
renovata. 

 
HR-II-m-B-20312  Biserică de lemn romano – catolică    – localitatea Bilbor 

(înc. sec. XX) 
HR-II-m-B-12754  Primărie – localitatea Bilbor (1936 - 1938) 
 
HR-II-m-B-12755  Şcoală   – localitatea Bilbor  (1936 - 1938) 
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Arii naturale protejate 
  
Rezervația naturală Pârâul Dobreanului, denumită și “Mlaștina cu borviz” se 

află pe un teritoriu de 3,02 ha la o altitudine de 910 m fiind o rezervație naturală 
importantă care este alimentată mereu de izvoare de apă minerală. Pe lângă turbă 
se găsesc și tufuri calcaroase care înglobează rămășițe ale plantelor din era glaciară 
cum ar fi Menyanthes trifoliata, Salix repens, Liguaria sibirica precum și multe alte 
plante relicve ale vegetației tundrei. 

Aria naturală de interes local Pârâul Rușilor (protejata doar in plan local) – 
HR-035 Mlaștina de la Pârâul Rușilor – este situată în totalitate pe UAT Bilbor, în 
extravilan 

 
 

Teritoriul comunei Bilbor se suprapune cu Parcul Național Călimani. 
 
Parcul Național Călimani este o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național, zonă specială de conservare). 
Parcul Naţional Călimani se întinde parțial peste masivul Călimani din Carpaţii 

Orientali, între 47°1’49.17’’ - 47° 14’51.70’’ latitudine nordică şi 25°0’19.92’’ - 
25°19’47.11’’ longitudine estică. Se desfăşoară pe teritoriul a patru judeţe: Suceava, 
Mureş, Harghita şi Bistriţa- Năsăud, cuprinzând zona superioară a masivului 
Călimani, delimitat la est de şirul depresiunilor Păltiniş, Drăgoiasa, Bilbor şi Secu, la 
nord de zona depresionară a Dornelor şi munţii mărunţi ai Bârgăului, la sud de 
defileul Mureşului iar la vest de piemontul colinar al Călimanului care face trecerea 
spre partea estică a Podişului Transilvaniei. 

Accesul este posibil din oraşele Vatra Dornei, Topliţa şi comunele Şaru Dornei, 
Panaci, Bilbor, Stânceni, Lunca Bradului, Răstoliţa, Colibiţa, Piatra Fântânele, 
Poiana Stampei- sat Dornişoara, şi Dorna Candrenilor- sat Poiana Negrii. 

 
Tabel 28 Zonarea internă a parcului și repertiția pe unități administrative - jud. 

Harghita 
 

Zona 
Suprafaţa în 

jud. Harghita –
(ha) 

Total  
(ha) 

Rezervația 
Științifică 

0  384,2 

Protecţie 
strictă 

0 743,8 

Protecţie 
integrală 

2116,4 15681,6 

Conservare 
durabilă 

0 7747,29 

Total 2116,4 24556,89 

 
Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea 

vestică, pe extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului (pajiști, 
pășuni cu vegetație forestieră din afara fondului forestier și păduri incluse în fondul 
forestier național UP VII Șieuț administrat de OS Dealu Negru).  
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La nivel local pot fi organizate drumeții pe următoarele trasee: 
- Bilbor – Valea Sestinei – Năureasca: marcaj cruce albastră, 7 km, 

diferență de nivel fiind de 490 m, durata aproximativ 2,5 ore 

- Bilbor – Pârâul Borkut – Bistricioara – Aluniș (1440 m) – Dragoiasa: 

marcaj linie albastră, 10 km, diferență de nivel 412 m, durată 

aproximativ 3,5 ore 

- Bilbor- Dragoiasa – Frumusica - Vf. Calimani Izvor (2031 m), marcaj 

banda rosie 

- Bilbor – Pârâul Vaman – Neagra – Broșteni (Pârâul Csutak): marcaj 

cruce albastră, 7,5 km, 366 m diferență nivel, durată 3 ore 

- Rachitis-Naureasca-Toplicioara: marcaj punct rosu apoi linie rosie, 12-

14 km, durata 5-6 ore, cu posibilitatea de popas la Cabana Coada Vacii; 

- Bilbor-Toplicioara-Varful Racila-Alunis-Vaman-Harlagi (1589 m) – Varful 

Tibles (1669 m): marcaj dunga rosie, 30 km, diferenta nivel 720 m, 

durata excursiei aproximativ 10-12 ore. 
 

Patrimoniul cultural existent in comuna este reflectat de existenta 
evenimentelor de cultura si a traditiilor pastrate de-a lungul vremii de locuitorii 
comunei Bilbor: 

- Targul de primavara (anual, in luna mai); 
- Targul de toamna (anual, pe data de 14 octombrie); 
- Ziua comunei Bilbor (anual, pe data de 29 iunie). 

 
Promovarea turismului agro turistic poate implica si o arhitectura traditionala a 

amenajarilor silvopastorale, prin conservarea acestora (stâni, pătule, țarcuri).  
Turismul istoric la nivel zonal poate beneficia de includerea în ofertă a unor 

locații ce au aparținut frontului de luptă pentru apărarea neamului (Creasta 
Călimani). 

Infrastructura de turism prezinta 7 unitati de cazare la momentul actual, cu o 
capacitate totala de 62 de locuri. 

 

 
 

Fig 27 Pensiunea Teo 
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2.12.1 Aspecte de peisaj 

 

PEISAJUL CULTURAL 

Peisajul cultural este o expresie a interacţiunii dintre mediul natural şi om. 

Acest patrimoniu aparţine societăţii. 

Specificul peisajului cultural reprezintă identitatea locului, o ‘marcă’ proprie 

uşor recognoscibilă, care se poate transforma într-o resursă culturală şi turistică. In 

timp, această resursă se devalorizează dacă există o serie de intervenţii nefericite, 

de obicei distructive, asupra fondului construit şi a mediului natural în care se 

încadrează. 

 

PEISAJE CULTURALE  ÎN COMUNA BILBOR  – Structura peisajului cultural 

regional, geneza și evoluția acestuia, tipurile de peisaje culturale existente, prin 

intermediul căreia sunt făcute cunoscute, aspecte ce trebuie luate în calcul în orice 

acţiune de valorificare, protecţie şi conservare a peisajelor culturale din regiune 

Astfel, pentru zugrăvirea structurii peisajului cultural, atenția se îndreaptă spre 

evidențierea poziției geografice (Depresiunea Bilbor) – Zonă bogată în resurse si 

peisaje naturale, acest fapt fiind influențat de condițiile pedologice, hidrologice și 

climatologice specifice locului. 

Resurse ale subsolului 

 

Pe teritoriul comunei Bilbor exista 14 izvoare de apa minerala analizate si cu 

posibilitati de captare si exploatare. Aceste ape sunt, in general, carbogazoase, 

bicarbonate, cu un continut ridicat de calciu si magneziu, unele fiind bogate in fluor, 

litiu, brom, iod, cupru, zinc, radiu si radon.  

Majoritatea izvoarelor minerale se afla in partea vestica a depresiunii Bilbor, pe 

malul drept al raului Bistricioara, formand un areal relativ rastrans, pe malul stang 

gasindu-se in general izvoare de apa dulce. Izvoarele minerale apartin sectorului 

nordic al aureolei mofetice a eruptivului Caliman-Harghita. 

 

Majoritatea surselor neutilizate în prezent, datorită captărilor 

necorespunzătoare, a lipsei zonei de protecție și a poluării apelor subterane sunt 

supuse unui proces intens de degradare, sau chiar de dispariție. 

 

Resursele solului 

In zona dealurilor si a depresiunilor intramontane din judetul Harghita sunt 

raspandite solurile argiloaluvionare brune si podzolice, soluri litomorfe (randzine), 

hidromorfe și de luncă. 

În zona depresiunii Bilbor predomină districambislourile (soluri brun acide). În 

Mlastina Dobreanu si Mlastina Mare a Bilborului se remarca turba, care datorita 

gradului sau avansat de descompunere poate fi folosita in balneoterapie. 
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Resursele hidrologice  

Depresiunea Bilbor este brăzdată de apele raului Bistricioara și ale afluenților 

lui.  

Râul Bistricioara izvoraste din zona de sud-est a Muntilor Calimani, de sub Vf. 

Paltinis (1495 m), de la altitudinea de aproximativ 1350 m; intre izvoare si Tulghes 

curge pe directia generala NV-SE, parcurgand si teritoriul comunei Bilbor, iar intre 

Tulghes si locul de varsare pe directia SV-NE; Incepand din 1960 se varsa in apele 

lacului de acumulare Izvorul Muntelui din județul Neamț. 

Regimul hidrologic este caracteristic raurilor de munte, cu debite reduse 

toamna si iarna si cu valori mai mari primavara si vara. In bazinul hidrografic 

Bistricioara, pe raza comunei Bilbor functioneaza una din cele patru statii 

hidrometrice din bazin. 

 

 

Resursele climaterice 

Se evidentiaza un topo-climat specific depresiunilor intramontane, caracterizat 

prin frecventa mare a inversiunilor termice de iarna si nocturne, facand parte din 

regiunile cu temperaturile cele mai scazute ale tarii. 

 

Resursele floristice 

Numele localitatii Bilbor provine de la cuvantul „Bielbar”, care semnifica „locul 

bradului alb” in slavona. 

Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea 

abies), brad (Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn 

(Pinus mugo), ienupar (Juniperus communis). Dintre speciile rare se mai intalnesc 

foarte rar exemplare de tisa (Taxus baccata). Alte specii rare din categoria foioaselor 

sunt mesteacanul pitic (Betula nana) si salcia pitica (Salyx repens) – relicte glaciare. 

În cazul formatiunilor ierboase sunt prezente si formatiuni ocrotite cum ar fi: 

papucul doamnei (Cypripedium calceolus), bulbucii de munte (Trollius europaeus), 

limba siberiana (Lingularia sibirica), trifoiul lutrei (Manyanthes trifoliata).  

 

Resursele faunistice 

Fauna este favorizata de fondul forestier bogat in resurse cingetice printre care 

si ocrotite prin lege: cerb carpatin (Cervus elaphus carpaticus), căprior (Capreolus 

capreolus), ras (Lynx Lynx), mistret (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), lup 

(Canis lupus), iepure (Lepus eurapaeus), cocosul de munte (Tetrau urogallus), jderul 

(Martes), barza alba (Ciconia ciconia), ciocănitoarea (Picidae), etc. 

 

Resursele peisagistice 

Pitorescul deosebit al zonei, cu un mediu nepoluat şi atractiv, ar putea fi 

valorificat prin dezvoltarea turismului şi agroturismului. 
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Fig 28 Vedere cu partea de V a localitatii Bilbor – fond de locuinte si anexe 

gospodărești specifice zonei 

 

În vederea devoalării într-o manieră elocventă a imaginii peisajului cultural 

regional și a manierei în care s-a produs devenirea sa, sunt analizate cele două 

seturi de componente antropice: omul și elementele rezultate în urma desfășurării 

activităților sale. Omul este perceput ca principalul factor de transformare a 

peisajului geografic încă de la apariţia sa, prin introducerea de noi şi noi modificări, 

temporare sau permanente, la nivelul tuturor componentelor sistemice. 

Astfel, voluntar sau nu (de cele mai multe ori), omul reprezintă unicul factor 

creator de peisaj cultural, prin intermediul produselor elaborate de acesta (elemente 

culturale, subansambluri şi peisaje culturale) materializate în cel mai sintetic și 

expresiv mod cu putință, atât material (aşezarea umană, gospodărie etc.), cât şi 

spiritual. 

Cultura materială a spațiului în care este situată comuna Bilbor,  pune în 

evidență  particularităţile acţiunii factorului antropic dictate de posibilităţile lui practice 

de acţionare asupra elementului natural, precum şi de necesităţile sale. Astfel, 

cunoaşterea cu prioritate a acesteia, prin intermediul unor indicatori referitori la 

numărul și distribuția temporal-spațială a polulației, a caracteristicilor aşezărilor 

umane și ale economiei locale este esențială în vederea desluşirii trăsăturilor 

peisajelor culturale din spațiul studiat.  

De asemenea, punerea în evidență a genezei și evoluției peisajului cultural din 

spațiul dat implică analizarea transformarilor structurale ale peisajului natural, (prin 

înlăturarea unor elemente naturale și/sau introducerea elementelor culturale), și 

funcţionale (peisajul natural transformat primind noi și variate funcţii), apărute odată 

cu manifestarea materială a intervenţiei omului (în epoca primitivă) și derulate apoi, 

conform tendințelor istorico-culturale ale vremii, până în prezent. Decelarea 

trăsăturilor tipice spațio-temporale, structurale, funcționale și relaționale la nivelul 

elementelor, permite identificarea teritorială și gruparea peisajelor culturale în 
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concordanță cu trei criterii, considerate relevante: funcțional, tipul de habitat și 

vulnerabilitatea peisajul cultural. 

 

Astfel, potrivit criteriului funcțional suprafața comunei Bilbor se identifică prin: 

peisaje culturale cu grad ridicat de specificitate, rezultate din modul distinct de 

interelaționare a componentelor naturale și antropice (caracterizate prin trăsături 

cantitative și calitative specifice) la nivel regional: 

- Peisaj cultural legat de activitatea de locuire și gospodărire  

- Peisaj cultural agricol 

- Peisaj cultural forestier 

- Peisaj cultural turistic și de agrement 

- Peisaj cultural ecumenic (religios)  
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Peisaj cultural legat de 

activitatea de locuire și gospodărire  

 

Expresia vizuală a modalităţilor 

de intervenţie a omului asupra 

peisajului natural prin intermediul 

desfăşurării activităţilor de locuire și 

gospodărire o reprezintă, în mediul 

rural, gospodăria tradiţională. Aceasta 

nu mai deţine rolul central în cadrul 

vetrei de aşezare, dar există în 

continuare în cadrul localităților 

componente, cuprinzând elemente 

destinate locuirii, adăpostirii animalelor 

și uneltelor, aprovizionării cu apă și 

elemente specifice desfăşurării unor 

activităţi tradiţionale. Astfel, 

concentrarea areală a unor elemente 

citadine cu funcţii similare (case, vile, 

clădiri aparţinătoare diverselor 

instituţii) a închegat în timp un peisaj 

cultural legat de activitatea de locuire 

și gospodărire, in zona centrala, in 

restul teritoriului predominand 

constructiile si gospodariile specifice 

zonei rurale descries in studiul istoric 

al prezentei lucrări.  

Astăzi, extinderea și 

modernizarea cadrului urbanistic 

diminuează ariile rurale tradiționale şi 

care necesită măsuri adecvate de 

intervenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.29 – Case tradiționale, Bilbor 
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Peisaj cultural agricol 

Elementele culturale aparţinătoare acestei categorii de peisaj îşi datorează 

existenţa şi persistenţa practicării activităţilor agricole şi a unor meşteşuguri tradiţionale 

precum: creşterea animalelor (cu precădere vite, cai, oi etc.), exploatarea lemnului sau 

apicultura. Astfel, peisajul cultural agricol al comunei Bilbor poate fi considerat ca fiind 

rezultatul acţiunilor perpetue de transformare a peisajului, prin practicarea diverselor 

activităţi agricole și a meșteșugurilor tradiționale. Acesta reflecta potenţialul natural şi 

modurile specifice de exploatare, şi tehnicile arhaice folosite deseori în agricultura de 

subzistenţă, şi rareori cele moderne impuse de politicile de eficientizare agricolă, în 

principal prin creşterea vitelor (aproximativ totalul terenului agricol, fiind ocupat de 

păşuni şi fâneţe) și prin practicarea unor meșteșuguri și ocupații tradiționale.  

Prelucrarea lemnului constituie o activitate principala la nivelul teritoriului 

comunei, existand un numar important de agenti economici in acest domeniu. Acestia 

promoveaza cu succes arhitectura traditionala a cabanelor de lemn, piese de mobilier 

sau obiecte decorative specifice zonei. 

 

Obiceiuri pastorale 

Fiind situata intr-o depresiune intramontana, comuna Bilbor a oferit dintotdeauna 

spatii vaste pentru stimularea activitatii pastorale, activitati care au constituit pentru mult 

timp baza traiului din aceasta zona montana. 

Inceputul muncii pastorale la Bilbor varia in functie de venirea primaverii in 

aceasta zona rece, aceasta situandu-se in general in perioada de la 23 aprilie (Sf. 

Gheorghe) la 14 octombrie (Cuvioasa Paraschiva). 

Infatisarea vietii agricole actuale este in stransa legatura cu pastoritul si reprezinta 

o continuare a trecutului indepartat, cand ocupatia pastoreasca reprezenta esenta vietii 

locuitorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Creșterea animalelor în regim gospodăresc 
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Fig. 31 Stână de oi   Fig. 32 Construcție casă de lemn rotund  

– sursa: Transylvania Log Homes, Bilbor 

 

Peisaj cultural forestier 

Au prins contur în urma manifestării intercondiționate a două seturi distincte de 

factori potențatori: condiţiile naturale specific zonei montane joase şi intervenţia umană 

(întemeiată pe necesitatea satisfacerii unor nevoi).  

Acesta se caracterizează printr-un grad redus de diversitate a elementelor ce-l 

alcătuiesc (varietate cantitativă, nu şi calitativă) în comparaţie cu celelalte peisaje 

culturale, prin localizarea pe versanţi şi pe suprafeţe neprielnice practicării agriculturii şi 

prin distribuţia relativ uniformă a elementelor sale în cadrul întregului (conferă un aspect 

compact). 

Pădurea a reprezentat un factor esenţial în evoluţia şi dezvoltarea acestei 

microregiuni intracarpatice, acţiune îndelungată de defrişare, deosebit de activă în 

ultimele două secole favorizând apariţia unor terenuri propice pentru vetre, fâneţe şi 

păşuni, acţiuni reflectate în toponimia locală. 

Peisajul vegetal-forestier este dominat de padurile de conifere: molid (Picea 

abies), brad (Abies alba), larice (Larix decidua), pin (Pinus sylvestris), jneapăn (Pinus 

mugo), ienupar (Juniperus communis). Dintre speciile rare se mai intalnesc foarte rar 

exemplare de tisa (Taxus baccata). Alte specii rare din categoria foiaselor sunt 

mesteacanul pitic (Betula nana) si salcia pitica (Salyx repens) – relicte glaciare. 

In cazul formatiunilor ierboase sunt prezente si formatiuni ocrotite cum ar fi: 

papucul doamnei (Cypripedium calceolus), bulbucii de munte (Trollius europaeus), 

limba siberiana (Lingularia sibirica), trifoiul lutrei (Manyanthes trifoliata).  

Fauna este favorizata de fondul forestier bogat in resurse cingetice printe care si 

ocrotite prin lege: cerb carpatin (Cervus elaphus carpaticus), căprior (Capreolus 

capreolus), ras (Lynx Lynx), mistret (Sus scrofa), ursul brun (Ursus arctos), lup (Canis 

lupus), iepure (Lepus eurapaeus), cocosul de munte (Tetrau urogallus), jderul (Martes), 

barza alba (Ciconia ciconia), ciocănitoarea (Picidae), etc. 
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Fig.33 Peisaj forestier – zona centrală a localității Bilbor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 Peisaj forestier – partea de N-V a comunei, “Mlaștina cu borviz” 
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Peisaj cultural turistic și de agrement 

 

Comuna Bilbor are un bogat potenţial turistic, atât natural, cât şi antropic.  

   

Tipurile de turism ce pot fi practicate în comuna Bilbor sunt: 

- Turismul cultural - legat de prezenţa monumentelor istorice 

Conform PATN, Sectiunea III Zone protejate, comuna Bilbor se alatura zonelor cu 

concentrare mare de patrimoniu construit de interes national. 

- Turism ecleziastic – La bisericile existente pe teritoriul comunei 

- Turism muzeistic si etnografic – Muzeul Local Bilbor 

 

 
Fig.35 Muzeul Local Bilbor 

 

- Turismul sportiv se localizeaza în cadrul ariilor cinegetice în padurile de pe 

teritoriul comunei  

Turismul sportiv se poate dezvolta pe masura dezvoltarii bazelor şi amenajarilor 

sportive din comuna ( sala de sport, terenuri de tenis, piscina, partie de schi) in zone in 

care sa nu pericliteze identitatea peisajului, în afara ariilor protejate de pe teritoriul 

comunei. 

Turismul montan beneficiaza de numeroase trasee montane cu pornire din 

comuna Bilbor, marcate si obiective naturale precum Mlastina Paraul Dobreanului sau 

Rezervatia Mesteacanul Pitic. 
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- Agroturismul 

Înfiinţarea pensiunilor agroturistice şi clasificarea acestora pentru a putea fi 

incluse în circuitul turistic va contribui la sporirea farmecului zonelor prin asigurarea 

contactului direct cu stilul de viaţa rustic. 

 
 Rezervația naturală Pârâul Dobreanului, denumită și “Mlaștina cu borviz” se află 

pe un teritoriu de 3,02 ha la o altitudine de 910 m fiind o rezervație naturală importantă 
care este alimentată mereu de izvoare de apă minerală. Pe lângă turbă se găsesc și 
tufuri calcaroase care înglobează rămășițe ale plantelor din era glaciară cum ar fi 
Menyanthes trifoliata, Salix repens, Liguaria sibirica precum și multe alte plante relicve 
ale vegetației tundrei. 
 

 
Fig. 36 Rezervația naturală Pârâul Dobreanului 

 
Teritoriul comunei Bilbor se suprapune cu Parcul Național Călimani. 
Parcul Național Călimani este o arie protejată de interes național ce corespunde 

categoriei a II-a IUCN (parc național, zonă specială de conservare). 
Parcul Naţional Călimani se întinde parțial peste masivul Călimani din Carpaţii 

Orientali, între 47°1’49.17’’ - 47° 14’51.70’’ latitudine nordică şi 25°0’19.92’’ - 
25°19’47.11’’ longitudine estică. Se desfăşoară pe teritoriul a patru judeţe: Suceava, 
Mureş, Harghita şi Bistriţa- Năsăud, cuprinzând zona superioară a masivului Călimani, 
delimitat la est de şirul depresiunilor Păltiniş, Drăgoiasa, Bilbor şi Secu, la nord de zona 
depresionară a Dornelor şi munţii mărunţi ai Bârgăului, la sud de defileul Mureşului iar 
la vest de piemontul colinar al Călimanului care face trecerea spre partea estică a 
Podişului Transilvaniei. 

La nivel local pot fi organizate drumeții pe următoarele trasee: 

- Bilbor – Valea Sestinei – Năureasca: marcaj cruce albastră, 7 km, diferență 

de nivel fiind de 490 m, durata aproximativ 2,5 ore 

- Bilbor – Pârâul Borkut – Bistricioara – Aluniș (1440 m) – Dragoiasa: marcaj 

linie albastră, 10 km, diferență de nivel 412 m, durată aproximativ 3,5 ore 
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- Bilbor- Dragoiasa – Frumusica - Vf. Calimani Izvor (2031 m), marcaj banda 

rosie 

- Bilbor – Pârâul Vaman – Neagra – Broșteni (Pârâul Csutak): marcaj cruce 

albastră, 7,5 km, 366 m diferență nivel, durată 3 ore 

- Rachitis-Naureasca-Toplicioara: marcaj punct rosu apoi linie rosie, 12-14 

km, durata 5-6 ore, cu posibilitatea de popas la Cabana Coada Vacii; 

- Bilbor-Toplicioara-Varful Racila-Alunis-Vaman-Harlagi (1589 m) – Varful 

Tibles (1669 m): marcaj dunga rosie, 30 km, diferenta nivel 720 m, durata 

excursiei aproximativ 10-12 ore. 

 

Patrimoniul cultural existent in comuna este reflectat de existenta evenimentelor 

de cultura si a traditiilor pastrate de-a lungul vremii de locuitorii comunei Bilbor: 

- Targul de primavara (anual, in luna mai); 

- Targul de toamna (anual, pe data de 14 octombrie); 

- Ziua comunei Bilbor (anual, pe data de 29 iunie); 

- Zilele „O.C. Taslauanu”  (anual la inceputul lunii februarie si organizat din 

anul 2013) 

 

Promovarea turismului agro turistic poate implica si o arhitectura traditionala a 

amenajarilor silvopastorale, prin conservarea acestora (stâni, pătule, țarcuri).  

Turismul istoric la nivel zonal poate beneficia de includerea în ofertă a unor locații 

ce au aparținut frontului de luptă pentru apărarea neamului (Creasta Călimani). 

 

Infrastructura de turism prezinta 7 unitati de cazare la momentul actual, cu o 

capacitate totala de 62 de locuri. 

 

 

Peisajul cultural ecumenic (religios)  

Ruta de pelerinaj Via Mariae este un drum spiritual turistic. Este 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 Mariae 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. 

Drumul Mariei – Via Mariae, este un traseu pedestru, care străbate în primul rând 

natura. Traseul accesibil pe jos sau cu bicicleta, încearcă să evite drumurile publice 

aglomerate.  

Traseul din Harghita al Drumului Mariei este un traseu deosebit, pe de o parte 

pentru că aici căile principale ajung la capătul de vest, pe de altă parte pentru că 

deseori drumul către destinaţie, trece prin locuri mai dificile şi mai periculoase decât de 

obicei. Un capăt al Drumului Mariei este deci localitatea Şumuleu Ciuc şi locul de 

pelerinaj de aici, iar logica traseelor indicate a fost, ca drumul Mariei să adune pelerinii 

porniţi spre Şumuleu nu doar dintr-una, ci din mai multe direcţii ale Ardealului şi 
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Ţinutului Secuiesc, modernizând într-un fel pelerinajele, punându-le la îndemâna și 

înțelegerea omului de azi. În prezent există două direcții ardelene și șapte-opt secuiești 

( în total cinci trasee). Traseele sunt bine diferențiate, având numere și culori diferite, 

astfel liniile principale și cele laterale vor putea fi urmate cu ușurință. 

Unul dintre trasee trece prin comuna Bilbor dinspre Toplita spre Vatra Dornei. 

 

M 12 albastru 

Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc (Șumuleu Ciuc) – Toplița – Vatra 

Dornei 

Bixad (CV) – Băile Tușnad – Tușnadu Nou – Vrabia – Cetățuia – Sânsimion – 

Sântimbru – Sâncrăieni – Miercurea Ciuc (Șumuleu Ciuc) – Păuleni Ciuc – Delnița – 

Bârzava – Racu – Mădăraș – Dănești – Cârța – Ineu – Voșlăbeni – Suseni – Joseni – 

Lăzarea – Ghiduț – Remetea - Ditrău – Subcetate – Sărmaș – Gălăuțaș – Toplița – 

Bilbor – Vatra Dornei (SV). 

 

 

Biserica de lemn “Sf. Nicolae” din centrul localitatii Bilbor este clasata ca 

monument istoric de interes national. Aceasta ofera o valoare mare acestei zone care 

alaturi de cladirea Primariei Bilbor si de cladirea scolii sunt cuprinse in interiorul Unitatii 

teritoriale de referinta 1a (U.T.R. 1a Bilbor – Zona Centrală delimiteaza zonele de 

protectie ale monumentelor). 

 

 
 

Fig. 37 Biserica de lemn “Sf. Nicolae” 
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Inca de la constructia ei (1795-1797), biserica Sf. Nicolae a facut parte din nucleul 

localitatii Bilbor, in jurul careia s-au dezvoltat locuintele si principalele locuri importante 

pentru comunitate (unitati administrative si institutii publice) si care de-a lungul timpului 

a fost prezenta in problemele localnicilor, a fost prada razboaielor si intemperiilor vremii. 

Biserica a rezistat in timp si a fost restaurata intre anii 1973-1974 si resfintita in in anul 

1979. 

Până în prezent, Biserica „Sfântul Nicolae” a trecut prin trei restaurări, ultima la 

solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură – Compartimentul Monumente Istorice şi 

Arheologie şi a presupus liftarea întregului edificiu, refacerea postamentului pe care 

este aşezată biserica, înlocuirea elementelor degradate din lemn şi a acoperişului în 

totalitate.  

 

 

Biserica „Sf. Apostoli Petru si Pavel” 

Intre 1933-1937, se ridica noua biserica cu hramul "Sfintilor Apostoli Petru si 

Pavel", asezata in centrul localitatii, construita in stil bizantin, cu 3 turnuri, doua spre 

apus si unul spre rasarit cu o cupola.  Iconostasul bisericii a fost realizat de pictorul 

Aurel Ciupe (1900-1988). 

 

Biserica de lemn „Sf. Nicolae”    Scoala    Primaria  “Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Zona Centrală – cuprinde cele 3 monumente din LMI, existente pe raza 

comunei  
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Conform analizei peisajului cultural valorile principale ale comunei Bilbor sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
Tabel nr. 29 

 
Peisajul cultural 

  
Peisaj cultural legat de activitatea de locuire și 

gospodărire  Peisaj cultural agricol Peisaj cultural forestier Peisaj cultural turistic si de agrement 
Peisaj cultural ecumenic 

(religios) 

 
Valori  

Fond vechi construit Cresterea animalelor Parcul National Calimani Trasee montane Biserica de lemn "Sf. Nicolae" 

Case traditionale din lemn Obiceiuri pastorale Silvicultura Mlastina Paraul Dobreanului 
Biserica "Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel" 

Case traditionale din caramida Stani 
Specii valoroase de conifere si 
foioase Parcul National Calimani 

Tabara de vara "La poalele 
Calimanilor" 

Anexe gospodaresti din lemn Piata agroalimentara Formatiuni ierboase ocrotite Mlaștina de la Pârâul Rușilor Ruta de pelerinaj Via Mariae 

Materiale vechi autentice: lemn, dranita, tigla de 
jimbolia, caramida 

Produse alimentare de 
gastronomie locala  

Resurse cinegetice ocrotite prin 
lege Izvoarele de apa minerala 

  
  
  
  
  
  
  

Elemente specifice traditionale: Filigorie, tarnat, 
ornamente florale, prispa Punct local gastronomic 

  
  
  
  
  
  

Pensiuni agroturistice 

Unelte traditionale, tesaturi si obiecte de uz casnic 
expuse in Muzeul Local Pasuni si fanete Evenimente de cultura anuale 

Obiceiuri si porturi traditionale pastrate de catre locuitori 
Activitati de prelucrare a 

lemnului Punct local gastronomic 

  
  
  

  
  
  

Proiect partie de schi prevazut in Strategia general de 
dezvoltare a jud. Harghita 

Monumente istorice cu valoare de Patrimoniu 

Muzeul Local Bilbor 
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2.13 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii) 

 

Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică din comună, caracteristice 
perioadei de tranziţie spre economia de piaţă: 

-inexistenta utilajelor proprietatea primăriei pentru exploatarea pământului agricol 
aflat în propietate 

-inexistența unui centru de achiziţie a cerealelor şi a fructelor 

-reţea de comerţ fragmentată şi foarte slab aprovizionată 

Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o 
zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica: 

-Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. şi care constau în 
alunecări de teren, inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei locale ca, pe 
baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor; 

-Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător. 

-Nu existã sistem de colectare a deşeurilor menajere care sã rãspundã Normelor 
sanitare; 

-Lipsa unei retele de gaze naturale 

-Lipsa unei rețele de canalizare 

                                -Nu existã  statie de epurare a apelor uzate; 

           -Locuinţele particulare existente sunt realizate din materiale nedurabile cu riscuri 
la calamitãţi naturale; 

           -Strãzile (uliţele) din intravilan nu sunt realizate conform normelor tehnice,sunt 
din pãmânt şi într-o stare mediocrã; 

           - Monumentele istorice de arhitecturã existente cu zonele lor de protecţie  vor 
trebui delimitate şi bine marcate în teren împreunã cu Inspectoratul pentru Culturã al 
Judeţului și Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

 
Tabel 30 Disfunctionalitati pe domenii principale si prioritati 
 

DOMENII DISFUNCTIONALITATI PRIORITATI 

 

 

 

 

 

CIRCULATIE 

 

 

 

Lipsa zonei de siguranta/protectie 

de-a lungul DJ,DC 

 

Numar insuficient de 

parcari/garaje publice 

 

Stare precară a drumurilor sătești  

 

Treceri neamenajate prin albiile 

râurilor 

➢ Instituirea zonei de protectie de: 

12m din ax DJ 

10m din ax DC 

 

➢ Executarea lucrarilor de intretinere si 

reparatii la reteaua de drumuri si poduri 

 

➢ Modernizarea drumurilor comunale 

 

➢ Reabilitarea si modernizarea drumului 

judetean DJ 174 C pentru legatura cu judetul 

Suceava 

 

➢ Reabilitarea si modernizarea drumurilor care 

faciliteaza accesul la pasuni si fanete 

 

➢ Amenajarea trotuarelor 

 

➢ Amenajarea de parcări publice (1 parcare/5 

locuinte, 1 parcare/ 3 apartamente, 1 

parcare/50m.p. comert, 5 parcări/biserica, 1 

parcare / 4 cadre didactice sau sanitare, 
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realizare de parcări publice 50 locuri/1000 

locuitori 

 

➢ Amenajarea de poduri si podete 

 

➢ Modernizarea si intretinerea statiilor pentru 

transport public in comun 

 

 

 

 

FOND 

CONSTRUIT SI 

UTILIZAREA 

TERENURILOR 

 

 

 

Locuinte individuale si colective 

insuficiente 

 

Locuinte vechi in stadiu avansat de 

degradare 

 

Dotari insuficiente ale unitatilor 

publice de invatamant, sanatate si 

cultura 

➢ Extinderea intravilanului si efectuarea de 

parcelari si schimb destinatie teren agricol 

 

➢ Intocmirea Studiului privind Patrimoniul 

construit traditional al localitatilor din judetul 

Harghita pentru programul “Ocrotirea si 

conservarea imaginii satului Harghitean” 

 

➢ Reabilitarea şi dotarea infrastructurii de 

educaţie 

 

➢ Modernizarea unitatilor de cultura si 

dezvoltarea activitatilor culturale la nivelul 

comunei 

 

➢ Studiu de Fezabilitate pentru 

reabilitarea/modernizarea, dotarea şi utilarea 

dispensarului medical la standarde europene 

 

➢ Reabilitare/modernizare dispensar veterinary 

 

➢ Construire dispensar uman în localitatea 

Răchitiş 

 

➢ Infiintarea de pensiuni agroturistice 

 

➢ Infiintarea si dotarea unei baze sportive 

 

 

➢ Constructie centru After School 

 

 

 

 

SPATII 

PLANTATE, 

AGREMENT, 

PERDELE DE 

PROTECTIE 

 

 

Lipsa de perdele de protectie la 

cimitir 

 

Lipsa amenajărilor aferente 

spatiilor verzi publice si terenurilor 

de sport 

 

Zone de agrement (pădure parc) 

insuficient amenajate 

 

 

➢ Amenajarea de perdele de protectie (minim 

20% din suprafata terenului rezervat pentru 

platforme de depozitare temporară a 

deseurilor si cimitire) 

 

➢ Amenajarea de parcuri / grădini publice (15 

mp / locuitor), scuaruri (2,5 mp / locuitor), 

locuri de joacă pt. copii (1,3 mp / locuitor), 

terenuri de sport conform normelor în 

vigoare. 

 

➢ Amenajare partie schi în afara ariilor 

protejate prezente pe suprafața comunei 

Bilbor 

 

➢ Campanii de informare si educatie ecologica 

 

➢ Asigurarea integritatii fondului forestier si a 

permanentei padurii 
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➢ Aplicarea sustinuta a masurilor tehnice de 

gospodarire a padurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEME DE 

MEDIU 

 

Inexistenta sistemelor de 

distributie apa si canalizare 

(poluarea apelor de suprafaţa 

datorata inexistentei unei reţele de 

canalizare, locuitorii practicând 

sistemul de latrine uscate sau 

bazine vidanjabile) 

 

Inexistenta unei platforme de 

depozitare a gunoiului de grajd 

(depuneri întâmplătoare de dejecţii 

de grajd ca urmare a lipsei 

platformelor de depozitare special 

amenajate ) 

 

Cimitirul de pe raza comunei 

Bilbor nu are delimitate clar zonele 

de protecţie sanitară. 

 

Zone cu risc de producere a 

alunecarilor de teren si zone cu 

grad ridicat al eroziunii 

 

Zone cu risc de inundabilitate  

 

Poluarea chimică a solului si a 

aerului, poluarea fonică, de-a 

lungul cailor de comunicatie si 

cursurilor de apă 

 

Lipsa registrului spatiilor verzi 

 

➢ Se interzice amplasarea locuintelor în zona de 

protectie sanitară a: gropii de gunoi (pe o rază 

de 1000 m), pietei agroalimentare (pe o rază 

de 40 m), statiei de epurare modulare (pe o 

rază de 100 m) 

 

➢ Plantarea de fâsii de protectie vegetale / 

bariere izolatoare tehnice 

 

➢ Interzicerea depozitării deseurilor în zonele 

neamenajate 

 

➢ Realizarea lucrarilor de stabilizare a solurilor 

si preluare a apelor pluviale sau a izvoarelor 

de coastă 

 

➢ Lucrări de recalibrare şi regularizare a 

albiilor şi consolidare a malurilor 

 

➢ Ocrotirea şi îmbunãtãţirea calitãţii apelor 

subterane prin mãsuri specifice care sã 

elimine sursele de poluare care ar putea 

afecta pânza freaticã 

 

➢ Respectarea interdictiilor de construire in 

zonele cu riscuri naturale, conform 

Regulamentului Local de Urbanism 

 

➢ Amenajari specifice regularizarilor cursurilor 

de apă 

 

➢ Obligativitatea realizarii Registrului spatiilor 

verzi la nivelul comunei 

 

➢ Realizarea si extinderea reţelei de alimentare 

cu apă si canalizare la nivelul tuturor străzilor 

din intravilanul comunei 

 

 

➢ Amplasarea si infiintarea platformei de gunoi 

grajd si a unui centru temporar de colectarea 

a deseurilor de origine animaliera cu camera 

frigorifica 

 

➢ Respectarea zonelor de protectie conform 

Ord. nr.119/2014, incluse in Planul 

Urbanistic General 

 

 

 

 

ZONE 

PROTEJATE 

 

Zonele de protectie ale 

monumentelor istorice nu sunt 

delimitate si marcate in teren 

 

Monumentele istorice nu sunt 

marcate corspunzator , conform 

NORMELOR METODOLOGICE 

din 27 aprilie 2004 de semnalizare 

a monumentelor istorice 

 

➢ Intocmirea Studiului privind Patrimoniul 

construit traditional al localitatilor din judetul 

Harghita pentru programul “Ocrotirea si 

conservarea imaginii satului Harghitean” 

 

➢ Elaborare PUZCP pentru centrul localitatii 

Bilbor (Zona construita protejata cu valori de 

patrimoniu) 

 

➢ Până la finalizarea PUZCP autorizarea 

lucrărilor de construcţii in zona construita 
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Neamenajarea corespunzatoare a 

izvoarelor de apa minerala 

 

 

Lipsa unui plan de management 

pentru RONPA0491 Paraul 

Dobreanului 

 

 

protejata se va face în baza Regulamentului 

Local de Urbanism, cu avizul Ministerului 

Culturii 

 

➢ Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa 

RONPA0491 Paraul Dobreanului, se vor 

supune avizării Agentiei Nationale pentru 

Arii Naturale Protejate. Realizarea Planului 

de Management pentru aceasta arie. 

Respectarea măsurilor de conservare propuse 

de ANANP Harghita: 

▪ Realizarea unui sistem de 

conștientizare – delimitarea sitului 

▪ Realizarea controlului și a pazei 

▪ Interzicerea accesului pe teritoriul 

rezervației cu orice fel de vehicule motorizate 

sau nemotorizate 

▪ Interzicerea pășunatului 

▪ Interzicerea arderii vegetației 

▪ Menținerea condițiilor de habitat 

▪ Interdicție de construire, în afara 

celor ce deservesc managementul ariei 

protejate (poteci și panouri informative) 

▪ Interzicerea schimbării categoriei de 

utilizare a terenului 

▪ Interzicerea oricăror lucrări de 

desecare, regularizare sau intervenții care să 

contribuie la scăderea nivelului freatic 

▪ Interzicerea împăduririlor artificale, 

menținerea vegetației actuale 

▪ Identificarea altor specii cu interes 

conservativ comunitar 

▪ Conștientizarea și sensibilizarea 

comunităților locale, atragerea de voluntari, 

organizații nonprofit. 

 

➢ Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa 

Parcului National Calimani, a  ROSCI0019 şi 

ROSPA0133 se vor supune avizării 

Administratiei Parcului National Calimani 

R.A. 

 

➢ Respectarea zonelor de protectie 

hidrogeologica 

 

➢ Protectia, amenajarea si respectarea zonelor 

de protectie ale izvoarelor de apa minerala 

 

➢ Finalizarea procedurilor de instituire a 

regimului de arie naturala protejata a ariei 

naturale de interes local Paraul Rusilor 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   

SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 

3.1 Studii de fundamentare 

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă: 

 - Dezvoltarea, în continuare, a aşezărilor umane, pe structura vetrelor de sat 
existente; 

 - Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale; 

 - Dezvoltarea economiei locale; 

 - Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale; 

 - Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice. 

 

 

3.2 Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru 
implementare - Evoluţie posibilă, priorităţi 

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit Strategiei de dezvoltare 
generala a judetului Harghita pentru perioada 2015-2020 si PATJ Harghita, includ 
comuna în zona teritorială cu profil industrial, cu activitati de prelucrare a lemnului si 
profil turistic cu valoare etnografica. 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unităţi industriale de 
prelucrare, de unitati si activitati turistice. Dezvoltarea comunei in acest sens depinde 
de cu strictete de urmatoarele investitii: 

-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere a întregii 
reţele de poduri. 

-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 
mlăştinos) ca termen imediat. 

-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, inclusiv instalaţii aferente). 

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 
dezvoltare ale administraţiei publice locale, funcţie de fondurile avute la dispoziţie de 
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat). 

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 
dezvoltare a administraţiei publice locale, în funcţie de fondurile avute la dispoziţie de 
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat). 
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3.3 Elemente de mobilitate urbană – propuse - Optimizarea relaţiilor în 
teritoriu 

În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localităţile se vor dezvolta 
în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. şi aprobate. 

Se va avea în vedere asfaltarea şi modernizarea drumurilor comunale, acestea 
aflându-se în stare precară. 

Se va urmări modernizarea staţiilor şi a mijloacelor de transport în comun, 
suplimentarea acestora şi a microbuzelor şcolare pentru a facilita transportul elevilor la 
unităţile de învăţământ aflate în alte localităţi, în special în anotimpul rece. 

Prin programul de mãsuri din cadrul P.A.T.J. Harghita, pentru reabilitarea retelei 
rutiere si locale sunt necesare urmatoarele: 

- Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la reteaua de drumuri si 
poduri 

- Modernizarea drumurilor comunale, prioritate acordandu-se celor care 
asigura legatura intre localitati, cat si celor cu racord la drumurile 
nationale. 

 

Măsuri  

Creşterea accesibilităţii şi conectivităţii comunei prin modernizarea infrastructurii 
rutiere şi de acces. 

Acţiuni 

-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploataţie forestieră; 

-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care facilitează accesul la păşuni şi 
fâneţe; 

-Întreţinerea continuă a drumurilor de interes local; 

-Amenajarea trotuarelor în cadrul localităţilor aparţinătoare comunei Bilbor; 

-Amenajarea de spaţii de parcare în aproprierea principalelor instituţii de interes 
local; 

-Modernizarea şi completarea infrastructurii de semnalizare rutieră; 

-Construirea sau amenajarea de căi de acces spre zonele izolate. 

 

 
Tabel 31 Lungimea drumurilor pe categorii propuse 

  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DJ 36,4 

DC 10,4 

Străzi principale 18,5 

Străzi secundare 13,4 
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3.4 Dezvoltarea activităţilor economice 

Dezvoltarea activităţilor economice 
Se propune dezvoltarea cu precãdere a economiei agricole (zootehnice) pe baza 

proprietãţii private, în formele specifice şi potrivit prevederilor legii, activizarea producţiei 
agricole cu mijloace moderne, prin reorganizarea gospodãriei individuale cu anexele şi 
utilajele necesare. 

Dezvoltarea capacitãţilor de producţie în domeniul silvic în legãturã directã cu 
mica industrie de prelucrare a materialului lemnos. 

Se va avea în vedere practicarea şi dezvoltarea activitãţii de turism. 
Conform Strategiei de dezvoltare a turismului din Judetul Harghita, una din 

zonele pentru care este necesara elaborarea unui studiu de amenajare teritoriala 
turistica este Zona Borsec-Toplita, cu asezarile apropiate Bilbor, Capu Corbului, Corbu, 
Tulghes, Sarmas. Aceasta zona va avea caracter curativ, de agrement, pentru sporturi 
de iarna, completat de oferta ecoturistica si de turism activ din zona Parcului National 
Calimani. 

 
Strategia generala de dezvoltare a judetului Harghita cuprinde o serie de 

masuri propuse, favorabile dezvoltarii peisajului cultural al comunei Bilbor: 
Obiectiv prioritar 1.1 Dezvoltarea turismului 

- Realizarea studiului de fezabilitate pentru refacerea conexiunii de cale 
ferata cu ecartament ingust, avand scop exclusiv turistic, pe un segment din 
traseul initial Borsec – Bilbor – Toplita 

- Partie de schi in comuna Bilbor 
- Infiintarea unei pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor 
- Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic 

 
Obiectiv prioritar 1.2 Dezvoltarea sectorului agro-zootehnic si al silviculturii 

- Infiintarea de unitati de valorificare si prelucrare a produselor bio pe raza 
comunei Bilbor 

Obiectiv prioritar 3.4 Protectia mediului si valorificarea energiei 
regenerabile 

- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriului comunei Bilbor 
- Campanii de informare si educatie ecologica 
- Reabilitarea si modernizarea instalatiei de iluminat public (lampi solare) 

 
Obiectiv prioritar 3.5 Dezvoltarea infrastructurii culturale si de petrecere a 

timpului liber 
- Infiintarea si dotarea unui Centru Cultural pentru copii si tineret la nivelul 

comunei Bilbor 
- Infiintarea unui Teatru de vara in comuna Bilbor 
- Amenajarea/reabilitarea actualului spatiu de joaca de pe raza comunei 

Bilbor si infiintarea de noi spatii de joaca si spatii verzi la nivelul comunei 
Bilbor 

- Infiintarea, dotarea si darea in folosinta a unei baze sportive pe raza 
comunei Bilbor 
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Diversificarea activitãţilor localnicilor prin valorificarea produselor agricole, 

animaliere, pãdurilor, etc. 
Se vor putea dezvolta activitãţile de tip meşteşugãresc, construcţii, de prestãri 

servicii, necesare nevoilor locale. 
Unitãţile economice existente cu activitate în domensiul agricol, zootehnic, 

prelucrarea lemnului, comerţului, etc, îşi vor extinde şi diversifica activitatea prin 
realizarea unor structuri economice moderne şi competitive, stimularea dezvoltãrii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Într-o etapã viitoare se poate lua în considerare restaurarea , amenajarea şi 
introducerea într-un circuit turistic itinerant cu valenţe culturale, a unora dintre 
obiectivele cu valoare istoricã cuprinse în Lista monumentelor de patrimoniu. 

Dezvoltarea preconizatã prin mãsurile propuse mai sus, poate oferi numeroase 
noi locuri de muncã populaţiei din comunã, limitând fenomenul şomajului şi 
navetismului. 

 

Măsuri: 

-Sprijinirea întreprinzătorilor existenţi 

-Identificarea şi promovarea oportunităţilor de investiţii 

-Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

-Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale, punând accent pe valorificarea 
resurselor autohtone 

-Dezvoltarea agriculturii, a silviculturii şi valorificarea resurselor agroalimentare 

-Dezvoltarea capitalului uman. 

 

Acţiuni: 

-Sprijinirea structurilor asociative 

-Susţinerea micilor întreprinzători 

-Promovarea IMM-urilor din comună şi a produselor/serviciilor acestora 

-Dezvoltarea unui plan strategic în vederea atragerii de investitori 

-Sprijinirea iniţiativelor autorităţilor judeţene 

-Campanii de informare cu privire la posibilităţile de finanţare nerambursabilă a 
activităţilor de servicii, producţie şi meşteşuguri 

-Realizarea de investiţii pentru viabilizarea terenurilor destinate plasării sau 
extinderii investiţiilor (căi de acces, reţea de apă şi canalizare) 

-Amenajarea unei locaţii de comercializare a produselor locale 

-Sprijinirea înfiinţării unităţilor de prelucrare şi valorificare a lemnului (lucrări de 
tâmplărie, dogărie, rotărie, mobilă) 

-Sprijinirea dezvoltării fermelor zootehnice 

-Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mari şi mijlocii din sectorul comerţului 

-Sprijinirea înfiinţării unor ateliere de cojocărie sau prelucrare a pieilor de 
animale inclusiv dezvoltarea unui atelier de confecţii din piele 

-Organizarea de târguri/expoziţii de promovare a produselor autohtone 

-Sprijinirea dezvoltării activităţilor de artizanat şi amenajarea de spaţii pentru 
expunerea obiectelor de artizanat 

-Identificarea produselor autentice locale şi sprijinirea înregistrării acestora ca 
mărci locale 
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-Lucrări de întreţinere şi îmbunătăţire a suprafeţelor acoperite de păşuni şi 
fâneţe 

-Extinderea suprafeţelor acoperite cu livezi 

-Sprijinirea şi înucrajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii, silviculturii şi 
zootehniei 

-Sprijinirea participării producătorilor locali la târguri şi expoziţii naţionale 
  -Promovarea mediului de afaceri local şi a produselor locale pe site-uri e-

business 
  -Derularea unor programe de perfecţionare, calificare şi recalificare în domeniile 

cu potential de dezvoltare economică din zonă (silvicultură, zootehnie, industrie, turism, 
agroturism, comerţ, servicii, etc.) 

 
 

3.5 Evoluţia populaţiei 

Din datele prezentate în tabelele care se referă la populaţie, elemente 
demografice şi sociale se pot face estimări privind evoluţia populaţiei. În tabelele 
respective sunt prezentate datele referitoare la anii 2010-2016 inclusiv.  

Din datele obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de 
statistică Harghita, evoluția populației la nivelul comunei Bilbor nu prezintă fluctuaţii  
importante: 2723 locuitori – 2014; 

2580 locuitori – 2020. 
 

Apar o serie de factori negativi – fenomene demografice cu aspect negativ care 
pot influența în timp evoluția populației: 

-spor natural negativ;  
-spor migratoriu negativ; 
-scăderea progresivă a populației tinere, fapt care duce la o îmbătrânire 

demografică. 
 

Creșterea populaţiei va fi susținută de mărirea suprafeței intravilanului comunei și 
de dezvoltarea economică a comunei. 

În ceea ce priveşte locurile de muncă situaţia este specifică unei zone rurale de 
depresiune în care majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultura. Însă se practică o 
agricultură (creşterea animalelor) individuală, ”gospodărească”  am putea spune în care 
productivitatea este scăzută asigurându-se în cea mai mare parte doar consumul 
propriu de alimente. Astfel numărul angajaţilor în sectorul terţiar al economiei este 
foarte mic. Sectorul industrial este reprezentat de unități de prelucrare a lemnului și 
productia si imbutelierea apelor minerale (AQUA BILBOR S.R.L.).  

 
Prin prezentul P.U.G se urmăreşte înlesnirea apariţiei a noi factori de dezvoltare 

economică care să ducă la creşterea economică a zonei implicit a numărului locurilor de 
muncă. 
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3.6 Organizarea circulaţiei 

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun 

În etapa de valabilitate a acestui P.U.G. , se propune pãstrarea reţelei actuale 
stradale, implicând doar lucrãri de întreţinere şi amenajãri. Se impune repararea şi 
amenajarea drumurilor existente.  

La nivel de PUG s-a sugerat reţeaua de bază a străzilor propuse, sprijinită pe 
drumurile existente. 

 
În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform 

prevederilor  HG 525/1996, cu completări inferioare. 
Amplasarea faţă de drumurile publice: 
A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi 

avizele de specialitate ale administraţiei publice: 
  a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire 

de întreţinere şi exploatare; 
  b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi; 

 c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de 
transport a energiei electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi 
construcţii de acest gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi 
infrastructură pe bază de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal. 

 
Măsuri necesare: 
o Reabilitarea reţelei stradale care străbate localitatile comunei în toate direcţiile 

realizând legătura între zonele funcţionale ale localitatilor. 
o Întreţinerea în bune condiţii a infrastructurii rutiere a comunei pentru evitarea 

degradării acesteia prin dezvoltarea managementului întreţinerii drumurilor. 
Amplasarea faţă de drumurile publice se va face conform Regulamentului Local de 

Urbanism aferent prezentului Plan Urbanistic General. 
În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform 

prevederilor H.G. 525/96. 
Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene, a reţelelor de energie electrică şi 

de telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului cu minim lăţimea unei 
benzi de circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere 
de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în 
care drumul este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat 
de 90º, dar nu mai mic de 60º. 

 
 
Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de 

telecomunicaţii se face prin forare orizontală. 
Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, 

a conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a 
drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul 
este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar 
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nu mai mic de 60º. 
 
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de 
circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul 
drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de 
de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de minim 20 m pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice 
amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai 
mică de 30,00 m pentru drumurile de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care 
generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, 
depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri 
industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se 
desfăşoară activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii 
se vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona 
drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere 
amenajarea acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de 
capacitate corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de 
categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20 m. 

Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil 
+ acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor 
pentru scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor 
platforme din beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul 
drumului judeţean. 

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe 
tubulare care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se 
vor avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

 
Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului 

CD 173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumurilor publice şi 
Normativ CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face 
numai cu acordul administratorul drumului. 
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3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

 
Noua limitã a intravilanului include suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi 

amenajãri precum şi suprafeţelor de teren necesare dezvoltãrii în perspectivã. 
Zonificarea funcţională propusă, preia configuraţia celei existente şi este 

prelucrată şi ordonata potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţilor din 
comună. 
 Zona centrală (centru civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, reprezintă un 
areal delimitat în planul de reglementări. Această suprafată cuprinde sediul primăriei si 
alte obiective de interes comunal. 
 Organizarea zonei centrale este o problemă de perspectivă dar care va sta in 
atenţia administratiei publice in vederea rezervării terenului necesar noilor obiective. 
 

 Suprafata intravilan propus (Ha): 
Bilbor       - 602.81 
Rachitis   - 218.99 
TOTAL   -  821.80 
 

În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări 
funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 

La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru 
această lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi 
necesităţile de dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane 
din România. 

 
Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu 

intravilanul propus se prezintă astfel: 
 

Tabel 32 Intravilan propus – comuna Bilbor Zonificare existentă 
   

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 125.63 15.29 

Unitati industriale si depozite 5.94 0.72 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 9.09 1.11 

Cai de comunicatie - transport rutier 34.23 4.17 

Spatii verzi, sport, agrement 22.72 2.77 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.16 

Terenuri libere 622.26 75.72 

Ape 0.08 0.01 

Terenuri neproductive 0.51 0.06 

Total 821.80 100.00 
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Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa 
funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  funcţională dominantă 
şi/sau către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente , a 
necesităţilor de dezvoltare ale comunei şi a dreptului asupra proprietăţii. Astfel 
zonificarea propusă devine conform tabelului: 

 
Tabel 33 Intravilan propus – comuna Bilbor Zonificare propusa 
 

Localitate/ [Ha]/% Intravilan UAT Bilbor 

Zonificare functionala Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 672.31 81.81 

Unitati industriale si depozite 5.94 0.72 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 9.09 1.11 

Cai de comunicatie - transport rutier 34.23 4.17 

Spatii verzi, sport, agrement 19.25 2.34 

Constructii tehnico-edilitare 3.24 0.39 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 0.16 

Terenuri libere 75.81 9.23 

Ape 0.08 0.01 

Terenuri neproductive 0.51 0.06 

Total 821.80 100.00 
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Tabel 34 Intravilan propus – localitatea Bilbor Zonificare existentă 

 

 
 

 
 

Tabel 35 Intravilan propus – localitatea Bilbor Zonificare propusa 
 

 
 

 
 

Localitate/ [Ha]/%

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 7.72 31.48 26.85 19.34 11.65 11.89 20.42 12.74 27.18 19.21 7.30 19.88 0.00 0.00 0.00 0.00 101.12 16.78

Unitati industriale si depozite 0.07 0.30 1.42 1.02 2.14 2.19 1.20 0.75 0.23 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 0.84

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 4.56 18.61 2.01 1.45 0.37 0.38 0.31 0.19 0.62 0.44 0.08 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 1.32

Cai de comunicatie - transport rutier 1.67 6.83 5.74 4.13 4.69 4.79 4.88 3.04 6.68 4.72 2.20 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 25.86 4.29

Spatii verzi, sport, agrement 0.24 0.96 3.70 2.67 2.88 2.94 5.05 3.15 4.97 3.51 0.65 1.77 2.12 100.00 0.00 0.00 19.61 3.25

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.22

Terenuri libere 8.91 36.35 99.12 71.39 75.81 77.39 128.46 80.12 101.72 71.91 26.50 72.15 0.00 0.00 0.84 100.00 441.36 73.22

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.07

Total 24.51 100.00 138.84 100.00 97.97 100.00 160.33 100.00 141.46 100.00 36.73 100.00 2.12 100.00 0.84 100.00 602.81 100.00

UTR 1b - Bilbor UTR 1c - Bilbor UTR 1d - Bilbor UTR 1e - Bilbor UTR 1f - BilborUTR 1a - Bilbor UTR 1h - Bilbor BilborUTR 1g - Bilbor

Localitate/ [Ha]/%

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 16.72 68.21 126.58 91.17 11.65 11.89 149.45 93.21 130.27 92.09 33.66 91.63 0.00 0.00 0.00 0.00 468.33 77.69

Unitati industriale si depozite 0.07 0.30 1.42 1.02 2.14 2.19 1.20 0.75 0.23 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 0.84

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 4.56 18.61 2.01 1.45 0.37 0.38 0.31 0.19 0.62 0.44 0.08 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 1.32

Cai de comunicatie - transport rutier 1.67 6.83 5.74 4.13 4.69 4.79 4.88 3.04 6.68 4.72 2.20 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 25.86 4.29

Spatii verzi, sport, agrement 0.14 0.58 3.09 2.23 2.88 2.94 4.20 2.62 3.59 2.54 0.80 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 14.71 2.44

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 100.00 0.84 100.00 3.24 0.54

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.34 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.22

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 75.81 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.81 12.58

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.01

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.07

Total 24.51 100.00 138.84 100.00 97.97 100.00 160.33 100.00 141.46 100.00 36.73 100.00 2.12 100.00 0.84 100.00 602.81 100.00

UTR 1g - BilborUTR 1e - Bilbor UTR 1f - Bilbor BilborUTR 1h - BilborUTR 1a - Bilbor UTR 1b - Bilbor UTR 1c - Bilbor UTR 1d - Bilbor
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Tabel 36 Intravilan propus – localitatea Rachitis Zonificare existentă 
 
 

Localitate/ [Ha]/% UTR 2a - Rachitis UTR 2b - Rachitis Rachitis 

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 4.45 45.83 20.05 9.58 24.51 11.19 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.87 0.42 0.87 0.40 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.38 3.92 0.76 0.36 1.14 0.52 

Cai de comunicatie - transport rutier 0.04 0.37 8.33 3.98 8.37 3.82 

Spatii verzi, sport, agrement 0.00 0.00 3.12 1.49 3.12 1.42 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 4.85 49.88 176.05 84.12 180.90 82.60 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.09 0.04 0.09 0.04 

Total 9.72 100.00 209.28 100.00 218.99 100.00 

 
 
 

Tabel 37 Intravilan propus – localitatea Rachitis Zonificare propusa 
 
 

Localitate/ [Ha]/% UTR 2a - Rachitis UTR 2b - Rachitis Rachitis 

Zonificare functionala Ha % Ha % Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 9.08 93.44 194.90 93.13 203.98 93.14 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.87 0.42 0.87 0.40 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.38 3.92 0.76 0.36 1.14 0.52 

Cai de comunicatie - transport rutier 0.04 0.37 8.33 3.98 8.37 3.82 

Spatii verzi, sport, agrement 0.22 2.26 4.32 2.07 4.54 2.07 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.09 0.04 0.09 0.04 

Total 9.72 100.00 209.28 100.00 218.99 100.00 
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Tabel 38 Balanta comparativa Intravilan Existent/Propus comuna Bilbor 

     

Intravilan  
Suprafata intravilan 

existent (Ha) 

Suprafata 
intravilan propus 

(Ha) 
Diferenta (Ha) 

Diferenta % fata 
de existent 

Bilbor 602.71 602.81 0.09 0.02 

Rachitis 141.28 218.99 77.72 55.01 

Total 743.99 821.80 77.81 10.46 

 
Tabel 39 Bilant teritorial – excluderi/extinderi pe categorii de folosinta comuna Bilbor 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL UNITATII DE 

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

  FANETE    
                SPATII       
                VERZI  

CAI 
FERATE   

Excluderi 0 89.22 0 0 1.01 9.55 0 0.79 0 0.21 100.78 

Extinderi 0 159.74 0 0 0 5.00 0 6.29 7.55 0 178.59 

 
 

Tabel 40 Bilant teritorial propus pe categorii de folosinta comuna Bilbor 
   

TERITORIU 
ADMINISTRATI
V AL UNITATII 

DE BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL PASUNI VII  LIVEZI    PADURI           SPATII VERZI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

  FANETE      CAI FERATE   

Intravilan 0.00 627.46 0.00 2.29 0.00    16.84 0.06 34.17 140.48 0.51 821.80 

Extravilan 0.00 6798.14 0.00 0.43 14842.41 43.66 0.09 173.33 2.79 2.96 21863.82 

Total 0.00 7425.59 0.00 2.72 14842.41 60.50 0.15 207.51 143.27 3.47 22685.62 

% din total 0.00 32.73 0.00 0.01 65.43 0.27 0.00 0.91 0.63 0.02 100.00 
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3.7.1 Zone cu funcţiune predominantă 
 

Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm 
următoarele aspecte: 

- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi 
înlăturării disfuncţionalităţilor. 

 
Pentru modernizarea zonelor funcţionale, Strategia de dezvoltare Economico-

Socială Durabilă a comunei Bilbor prevede următorul Portofoliu de proiecte de 
dezvoltare: 

 
Căi de comunicaţie - transport rutier 

Acţiuni: 
- Asfaltare drum comunal Suseni Luncă (aproximativ 2km) pe raza comunei 

Bilbor; 
- Modernizarea căilor de acces de pe raza comunei Bilbor; 
- Finalizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale DC 76 și DC 

77; 
- Inițierea și finalizarea procedurilor legale de transferare a unor drumuri 

forestiere din administrația Ocolului Silvic Borsec în administrația locală; 
 

Construcţii tehnico-edilitare 
Acţiuni: 

- Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în 
comuna Bilbor, județul Harghita; 

- Reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat public (lămpi solare). 
 
Instituţii publice şi servicii 

Acţiuni: 
- Dotarea unităților educaționale de pe raza comunei Bilbor cu sisteme de 

supraveghere video; 
- Dotarea Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență pentru a interveni 

eficient în situații de urgență; 
- Înființarea de unități de valorificare și prelucrare a produselor bio de pe raza 

comunei Bilbor; 
- Înființarea unor pensiuni agroturistice pe raza comunei Bilbor; 
- Campanii de promovare a comunei Bilbor din punct de vedere turistic; 
- Renovarea și dotarea Școlii Gimnaziale Speciale de pe raza comunei 

Bilbor; 
- Renovarea și dotarea Centrului de Plasament de pe raza comunei Bilbor; 
- Înființarea, dotarea și darea în folosință a unei baze sportive pe raza 

comunei Bilbor; 
- Amenajarea/reabilitarea actualului spațiu de joacă de pe raza comunei 

Bilbor și înființarea de noi spații de joacă și spații verzi la nivelul comunei 
Bilbor; 

- Înființarea și dotarea unui Centru Cultural pentru Copii și Tineret la nivelul 
comunei Bilbor; 

- Înființarea unui Teatru de vară în comuna Bilbor; 
- Construire, dotare și dare în folosință Centru de Asistență după Programul 

Școlar After School la nivelul comunei Bilbor; 
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Spatii verzi, sport, agrement 

Acţiuni: 
- Valorificarea ariilor protejate existente la nivelul teritoriul comunei Bilbor; 
- Campanii de informare și educație ecologică; 
- Pârtie de schi în comuna Bilbor; 

 
Unitati industriale si depozitare 

Acţiuni: 
- Înființarea unui centru de abatorizare pe raza comunei Bilbor; 

 
 
 

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

Rolul de prevenire sau de atenuare / stopare a alunecărilor de teren, prin acţiunea 
asupra factorilor perturbatori este esenţial. Măsurile, foarte variate de altfel, şi specifice 
fiecărui caz în parte, funcţie de amploarea fenomenului, pot fi grupate astfel: -
modificarea geometriei iniţiale; -reducerea presiunii apei din pori; -măsuri fizice, 
chimice, biologice; -măsuri mecanice. Acestea au drept scop creşterea gradului de 
siguranţă al versanţilor prin: -asigurarea unei stări de tensiune în teren, comparabilă cu 
rezistenţa acestuia la forfecare; -conservarea în timp a rezistenţelor la forfecare a 
pământurilor, împiedicând micşorarea acestora; -echilibrarea stării de tensiune prin 
realizarea unor lucrări de susţinere a masei alunecătoare. 

 

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşele de 
reglementări urbanistice şi zonificare şi sunt reprezentate ca zone cu interdicţie 
temporară/definitivă de construcţie.  

S-a inclus ca prioritate de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea 
zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare, prin 
alunecări de teren, şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă 
acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan. 

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna Bilbor în cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo 
unde a fost posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile, 
zone mlastinoase.), iar zonele rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu 
semne specifice, au fost constituite cu restricţii de construire până la eliminarea 
factorului de risc. 

Zonele cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate de-a lungul 
apelor ce srăbat intravilanul, in zonele mlastinoase si cele cu risc la alunecari de teren, 
pentru toate acestea fiind constituite interdicţii conform înscrierilor din R.L.U. 

 
Riscul geotehnic 
 
A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele 

cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2014 – categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic 
moderat. 

Terenul de fundare este constituit predominant din pamânturi argiloase, argile 
nisipoase, pietris cu nisip, nisip argilos, nisip cu pietris, pietris cu bolovanis colmatat cu 
nisipuri argiloase si argile nisipoase, tipul de teren de fundare depinzând de vârsta 
formatiunilor geologice întâlnite. 
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Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de 

aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente 
normale. 

 
Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în 

aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau 
indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se 
limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe 
perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta 
înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi 
efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de 
comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării 
efectelor unor cutremure puternice.  

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire 
sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura 
geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei 
seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte 
terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele 
de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 

 
În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 

inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi 
neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea 
terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a 
construcţiilor. 

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate 
deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor 
tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 
ridice pe teritoriul comunei  Bilbor  se va emite doar în urma efectuării, de către o 
firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 
1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile apelor care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi 
prezintă risc de inundabilitate.  

Factorii administrativi ai comunei vor avea în vedere: 
-lucrări de amenajare a albiilor în zonele cu risc de inundabilitate 
-lucrări de recalibrare şi regularizare a albiilor şi consolidare a malurilor 
-ocrotirea şi îmbunãtãţirea calitãţii apelor subterane prin mãsuri specifice care sã 

elimine sursele de poluare care ar putea afecta pânza freaticã 
-amenajarea izvoarelor de apa minerala. 
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3.9.2 Alimentarea cu apă 

Comuna Bilbor nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 
Realizarea retelei de alimentare cu apa, in comuna Bilbor este un obiectiv 

prioritar pentru Primaria Bilbor, fiind cuprins in Strategia de dezvoltare locala a comunei 
si in Strategia de dezvoltare a judetului Harghita. Lungimea traseului si termenul de 
realizare se vor stabili la momentul elaborarii si aprobarii Studiului de fezabilitate. 

La momentul relizarii prezentului Raport, Studiul de fundamentare al 
Proiectului de alimentare cu apă și canalizare se află în lucru. 

Prin prezentul Plan Urbanistic General şi prin preluarea informaţiilor din 
proiectele întocmite până la aceasta data, s-a propus realizarea si extinderea reţelei de 
alimentare cu apă la nivelul tuturor străzilor din intravilanul comunei.  

 

3.9.3 Canalizare 

Comuna Bilbor nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere. 

Evacuarea apelor uzate de la populaţie se realizează prin latrine în sistem uscat 
sau fose septice, cu evacuarea apei uzate în subteran.  

Realizarea retelei de canalizare si a unei statii de epurare , in comuna Bilbor este 
un obiectiv prioritar pentru Primaria Bilbor, fiind cuprins in Strategia de dezvoltare locala 
a comunei si in Strategia de dezvoltare a judetului Harghita. 

Prin prezentul Plan Urbanistic General şi prin preluarea informaţiilor din 
proiectele întocmite până la aceasta data, s-a propus realizarea si extinderea reţelei de 
canalizare la nivelul tuturor străzilor din intravilanul comunei. 

 

3.9.4 Alimentare cu energie electrică 

Operatorul de distributie de energie electrica este Electrica Distributie 
Transilvania Sud S.A., iar furnizorul de energie electrica este S.C. Electrica Furnizare 
S.A.. Energia electrica este distribuita consumatorilor din cadrul comunei Bilbor prin 
intermediul liniilor electrice de transport de medie tensiune (20 Kv), precum si a statiei si 
posturilor de transformare. 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie 
electrică din staţia de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv 
montate pe stâlpi de beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice 
de distribute de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 
kv. 

Pe raza comunei Bilbor sunt 8 posturi de transformare. 
Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie şi înaltă tensiune însumează 

12,1 km, din care: 
- LEA     20 Kv    = 12,1 km. 

Traseele majore ale acestor reţele (medie tensiune), precum şi poziţiile posturilor 
de transformare sunt prevăzute în planşele cu reţelele tehnico-edilitare. 

Deasemenea, reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii 
din aceste posturi de transformare parcurg toate căile de comunicaţie în traseu aerian. 

Gospodariile sunt electrificate in proportie de 100%. 
Reţeaua de iluminat public prezinta o lungime de aproximativ 31 km. Aceasta nu 

parcurge toată reţeaua de străzi pe traseu comun cu reţelele electrice de joasă tensiune 
şi de telecomunicaţii. 
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Alimentarea cu energie electrică a zonelor extinse ale intravilanelor ce se va face 

prin prelungirea reţelelor existente, verificarea capacităţii reţelelor existente, eventuala 
extindere a numărului posturilor de transformare se va executa de comun acord cu 
societatile de furnizare si distributie. 

Extinderea reţelelor de 20Kv si 0,4KV, amplificarea numãrului de posturi de 
transformare de 20/0,4 KV se va face la solicitarea scrisa a beneficiarului şi numai 
printr-un studiu de solutie efectuat de furnizorul de energie electricã S.C. Electrica 
Furnizare S.A.. 
 

3.9.5 Telefonie 

Extinderea reţelelor telefonice comunale si a retelei mobile de telefonie si internet 
in zonele fara acoperire se face in urma unor studii de specialitate ce vor avea in 
vedere: posibilitatea de constructie a retelei in zona, obtinerea acordurilor pentru 
extinderea retelei si numarul de persoane interesate de serviciile operatorului de retea. 

 

3.9.6 Alimentare cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât dispensarul, clădirile social-
edilitare din centrul localitatii reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi dotărilor 
au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în localitatea Rachitis, fie, foarte rar, cu 
centrale termice utilizând în principal lemnul drept combustibil. 
 

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan.  
Locuitorii comunei folosesc combustibili solizi (lemne), butelii cu butan şi sobe 

clasice. Există centrale termice pe combustibili solizi (lemn) la instituţiile publice 
(primăria, şcolile).  

Infiintarea retelei de distributie de alimentare cu gaze naturale in cadrul comunei 
este unul din obiectivele cuprinse in Strategia de dezvoltare locala a comunei Bilbor si 
in Strategia de dezvoltare a Judetului Harghita.  

Prin prezentul Plan Urbanistic General şi prin preluarea informaţiilor din proiectele 
propuse până la aceasta data, s-a propus realizarea reţelei de alimentare cu gaze 
naturale la nivelul tuturor străzilor din intravilanul comunei. 
 

3.9.8 Gospodărire comunală 

Comuna Bilbor face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “S.M.I.D. 
Harghita”. Asociaţia a fost constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a 
localităţilor – colectare, transport, sortare, tratare, depozitare şi valorificare a deşeurilor 
municipale. 

Comuna Bilbor apartine Zonei de Nord alaturi de Gheorgheni, Toplița, Borsec, 
Ciumani, Corbu, Ditrău, Gălăuțaș, Joseni, Lăzarea, Remetea, Sărmaș, Subcetate, 
Suseni, Tulgheș, Vărșag si Voșlobeni. Deseurile colectate din aceasta zona vor fi 
transportate la Centrul de mangement integrat al deșeurilor Remetea. Deseurile 
reziduale se colecteaza separat in pubele si cele reciclabile in saci galbeni, in sistem 
“din poarta in poarta”. Deseurile din sticla se colecteaza in containere separate 
amplasate in spatii publice. 
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Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să înfiinţeze sistemele de 
colectare separată şi să se implice în instruirea populaţiei privind condiţiile de mediu, 
impactul deşeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unităţile de învăţământ 
pe care le gestionează. 

Operatorii vor asigura condiţiile materiale pentru realizarea colectării separate, în 
paralel cu informarea şi conştientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deşeuri care 
se depun în recipientele de colectare. 

 
Serviciul de salubrizare la nivelul comunei Bilbor se face din poarta in poarta si 

de la punctele de colectare prin operatorul specializat S.C. F&G ECO S.R.L. Deseurile 
sunt colectate de la locuitori din poarta in poarta, de 4 ori pe luna. 

Contractul de salubrizare are ca obiect colectarea, transportul şi depozitarea de 
către operator în rampa autorizată a deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, 
periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 
Cimitirele de pe raza comunei Bilbor nu au delimitate clar zonele de protecţie 

sanitară. În comuna Bilbor nu există propuneri pentru extinderea cimitirelor existente 
sau pentru înfiinţarea unuia nou. 

Situaţia existentă prevede un singur cimitir, în jurul Bisericii de lemn Sf. Nicolae 
din localitatea Bilbor. Cimitirul mai are capacitate disponibilă necesara pentru urmatorii 
10 ani. 

Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa 
zone de protecţie sanitară de 50 m (conform Ord. 119/2014) si 100 m în cazul 
înfiinţărilor de cimitire noi (H.G. 741/2016). 

 
Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 

zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de 
origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi 
evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse 
cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si 
inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, 142/2011.  

 
În zonele agroindustriale sau de prestãri servicii, deseurile care rezultă din 

procesul tehnologic se vor colecta intr-un depozit propriu din incinta si acestea se vor 
recicla sau distruge in baza unor tehnologii specifice  (contract cu firme specializate), 
asa fel incât sa nu polueze subsolul, solul, apele sau aerul. 

Deşeurile lichide vor fi preepurate si dirijate la statia de epurare a comunei. 
Depozitul de deseuri neconform din cadrul comunei Bilbor si-a sistat activitatea in 

anul 2009, inchiderea acestuia avand loc conform proiectului „Lucrari de inchidere 
simplificata si de reecologizare a depozitului mic de deseuri nepericuloase, localitatea 
Bilbor”. Locatia acestuia a fost delimitata si reprezentata pe planuri. 

Suprafetele care au fost ocupate de pozite de deseuri se inregistreaza in registrul 
de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale. 

 
Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 

al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate 
în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor 
în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform 
prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.  
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Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, 

agrement” relativ la situaţia existentă şi a intravilanului existent este de 17,72 Ha. 
Raportat la limitele intravilanului propus, suprafaţa cartată este de 22,72 Ha.  

În urma propunerilor de reglementare urbanistică şi a formei de proprietate rezultă 
o suprafaţă de 18,93 Ha aferentă zonificării “Spaţii verzi, sport, agrement”, suprafaţă cu 
potenţial de amenajare ca spatii verzi. Raportat la populatia de 2660 locuitori rezultă o 
suprafata cu potenţial de amenajare ca spatiu verde de pana la 71 m² pe cap de 
locuitor. 

 
Se recomanda înfiinţarea de parcele verzi în lungul căilor de acces, realizarea de 

fâşii plantate în lungul cursurilor de apă, respectiv înfiinţarea altor spaţii verzi conorm 
descrierilor cadrului legal. Se va impune prin certificat de urbanism realizarea de spaţii 
verzi pentru toate solicitările de dezvoltare de construcţii pe terenuri libere si in cazurile 
in care nu este respectata latimea tramei stradale conform categoriei de drum 
simbolizata pe planurile de reglementare urbanistica zonificare, fiind obligatoriu 
identificarea şi realizarea unei parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată prin 
proiectul de realizare a construcţiei. Acest parcele, în limita a 26 m², vor fi înregistrate în 
registrul spaţiilor verzi, preluând responsabilităţile ce decurg din lege. 

Se recomanda atingerea cotei de 26 m² pe cap de locuitor, conform normativelor 
in vigoare. 

  

3.10 Protecţia mediului 

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Bilbor nu este 
inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.  

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip 
industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: 
populaţia, mediul natural şi mediul construit. 

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse 
atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor 
scurmătoare. 

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt 
reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi 
afectează numai o parte a comunei. 

  

Surse de poluare a atmosferei 
Calitatea atmosferei în comuna Bilbor nu este afectată de poluanţi emişi de surse 

de tip industrial. 
Sursele sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara 

gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi 
restricţiile impuse de legislaţie. 

Prioritatile in interventie din punct de vedere al mediului sunt : 
- folosirea in agricultura a unor tehnici care sa nu antreneze poluarea 

mediului prin: 
- degradarea solului prin eroziune datorata tehnicilor improprii folosite in 

agricultura,  
- degradarea vegetatiei si a solului prin eroziune datorata pasunatului 

excesiv, 
- folosirea exagerata a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor.  
- monitorizarea factorilor de mediu. 
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3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei 

 
Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G. – ului se vor regulariza pâraiele 

cu potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la 
protejarea fondului forestier, fauna şi flora din această zonă. 

 
 
Date specifice cu privire la ariile protejate 
 

Aria protejata RONPA0491 Paraul Dobreanului 
 
Suprafata: 3,02 ha 
Arie de tip botanic – Mlaștină care adaposteste specii de plante rare, relicte 

glaciare. 
 
Rezervația a fost înființată pentru a proteja vegetația de turbărie cu specia 

Betula humilis (mesteacănul pitic), relict glaciar. Deja la începutul anilor 1990, 
vegetația de turbărie existau doar câteva tufe de Betula humilis. Acestea au fost 
îngrădite și păstrate. 

În rezervație se află turbă și tufuri calcaroase ce înglobează relicte ale 
vegetației de tundră și ramașițe ale plantelor din era glaciară. Plantele ocrotite 
sunt din ultima glaciatiune: mesteacãnul pitic, trifoistea (Menyanthes trifoliate), 
salcia piticã, gãlbenelele, precum si alte specii specifice tundrelor. 

Apele ariei protejate sunt bogate în dioxid de carbon, calciu, bicarbonat, 
magneziu si hidrogen sulfurat. 

Aria naturala se afla in intregime in extravilanul comunei Bilbor. Aceasta a 
fost delimitata si reprezentata pe planuri. 

Aria naturala protejata RONPA0491 a fost preluata in administrare de catre 
Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, prin DECIZIA nr. 681 din 28.10.2019. 

 
Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor naturale si in vecinatatea 

acesteia se face cu acordul administratorului ariei.  
Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa RONPA0491 Paraul Dobreanului, 

se supun avizării Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate. Emiterea 
actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activităţi în aceste arii şi, după 
caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agentiei Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate. 

 
Este strict interzisă drenarea tinovului, lucrările de asanare (şanţurile) din 

partea estică de lăngă Izvorul Borcut şi baia abandonată se va desfiinţa. 
Pe suprafețele rămase se va respecta regimul de rezervaţie botanică. Vor fi 

luate măsuri pentru menţinerea vegetaţiei spontane (originale) și se va păstra 
vegetaţia actuală doar prin cosire. 

Este strict interzisa drenarea, taluzarea şi decopertarea terenului. 
Pe suprafața rezervației se vor planta arbori sau extrage doar cu acordul 

administratorului. 
Resursa botanică din mlaştini va fi protejata în continuare prin împrejmuire. 
Se va solicita de către beneficiar expertiză botanică pentru orice intervenție 

care poate periclita procesele ecologice a mlaștinilor respectiv pentru a studia 
posibilitatea restaurării ecologice a vegetației originale. 

Se va delimita şi reconstrui gardul, din jurul rezervaţiei publice. Este indicat 
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cu împrejmuiri uşoare pentru a nu permite păşunatul. 
Se vor ecologiza permanent cursurile pâraielor care intersectează Mlaștina 

Dobreanu. 
Sunt interzise exploatările terenurilor şi lucrări de orice fel din vecinătatea 

sitului protejat RONPA0491 Pârâul Dobreanului care duc degradarea cadrului 
natural şi dispariţia vegetaţie din vecinătatea sitului protejat. 

 
La momentul realizarii Planului de Management al ariei se vor respecta 

prevederile acestuia. 
 
Implementarea Planului Urbanistic General al comunei Bilbor nu presupune 

modificări fizice care să genereze impact. 
Lucrările propuse în cadrul planului nu se suprapun cu suprafața Ariei 

protejate RONPA0491 Paraul Dobreanului. 
 
 
Tabel nr. 41 Măsuri de conservare pentru RONPA0491 propuse de ANANP ST 

Harghita 
 

Elemente de interes 
conservativ 

Măsuri comune Măsuri specifice 

 
Turbării şi tufuri 
calcaroase 
habitate: 7110 - Turbării 
active 
7140 - Mlaştini turboase 
 
1758 Ligularia sibirica 
 
alte specii interesante: 
Calamagrostis 
neglecta, Salix 
starkeana, Peducularis 
spectrum - 
carolinum, Swertia 
perennis, Carex 
diandra, Carex 
appropinquata, Carex 
rostrata, Carex limosa 

 
-realizarea unui sistem de 
Conştientizare; 
-delimitarea sitului; 
-conştientizarea proprietarilor de 
teren; 
-realizarea controlului și a pazei; 
-interzicerea accesului pe 
teritoriul rezervaţiei cu orice fel 
de vehicule motorizate sau 
nemotorizate; 
-îngrădire, stabilirea limitelor, 
construcţii la zonele tampon, 
depuneri ilegale de deşeuri în 
partea vestică a rezervaţiei 
(cariera abandonată de roci 
calcaroase); 
-păşunatul interzis; 
-interzicerea arderii vegetaţiei; 
-menţinerea condițiilor de habitat; 
 

 
-interdicţie de construire, în 
afara celor care deservesc 
managementul ariei protejate 
(poteci, panouri informative); 
-interzicerea schimbării 
categoriei de utilizare a 
terenului, transformarea în 
teren arabil; 
-interzis orice lucrări de 
desecare , regularizare 
sau intervenţii care să 
contribuie la scăderea 
nivelului freatic 
-interzicerea de împădurire 
artificială, menţinerea 
vegetaţiei actuale 
-identificarea altor specii cu 
interes conservativ şi 
comunitar 
-conştientizarea şi 
sensibilizarea comunităţilor 
locale ,atragerea de voluntari, 
organizaţii nonprofit. 
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Aria protejata Parcul National Calimani 
 
Parcul National Calimani 
Versantul estic, inaltat asupra depresiunilor Dragoiasa si Bilbor, corespunde unui 

podis de lave dominat de măguri mari. Ca pondere, podisul vulcanic ocupa cea mai 
mare parte, cu altitudini cuprinse intre 1300 si 1600 m, desfășurându-se în jurul 
masivului central Negoiu Unguresc – Pietrosul – mai ales către vest. Predomină 
suprafețele plane, etajate asemenea unor trepte uriașe, cu văi larg deschise spre 
obârșii și cu aspect de defileu la ieșirea din zona montană. Apar numeroase dealuri cu 
spinarea lățită ca Dealul Deluganu, Dealul Lat, sau conică – bâtci precum: Poiana 
Calului, Vulturu, Dealul Negru, Tarnița, care pot fi urmărite de-a lungul Mureșului, între 
Bistra si Toplița sau deasupra Bilborului. 

Vaile adanci, radiare, au decupat podisul in mai multe compartimente, cu poduri 
etajate, intrerupte de măguri cu înălțimi se oscileaza între 1000-1500 m. Podișul Păltiniș 
este încadrat de văile Secu-Toplița și Neagra Șarului, în partea estocă a masivului înalt 
și deasupra depresiunilor Drăgoiasa și Bilbor. 

 
Parcul National Calimani a fost delimitat prin Hotararea Guvernului nr. 230/2003, 

cu o suprafata de 24041 ha iar prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurii, apelor și 
mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a 
parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității 
biologice, se aprobă zonarea internă a acestuia. 

Parcul Naţional Călimani face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept 
scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul 
biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect 
fizico - geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă 
natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Administratia Parcului National Calimani R.A. s-a constituit ca unitate cu 
personalitate juridica din structura Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, in baza 
Hotararii Guvernului nr. 229/2009. 

Parcul National Calimani este inclus in  situl de importanta comunitara 
Calimani Ghiurghiu si in ROSPA0133 Muntii Calimani, care are drept scop 
protectia si mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor de pasari de 
interes comunitar.  

Actiunile de monitorizare a florei si faunei de pe toata suprafata parcului revin in 
sarcina Administratiei Parcului National Calimani. 

Responsabilitatea administrării Parcului Naţional Călimani, a suprafeței din situl 
ROSCI0019 Călimani- Gurghiu care se suprapune cu Parcul Național Călimani, precum 
și a sitului ROSPA0133 Munții Călimani, revine Administraţiei Parcului Naţional 
Călimani R.A.. 

 Planul de management al parcului a fost elaborat in 2015 de echipa Administratiei 
Pacului National Calimani si defineste principalele directii de actiune in vederea 
atingerii, pe termen lung, a obiectivelor parcului, prin masuri tactice pe termen scurt si 
mediu. 

 
Parcul National Calimani se suprapune cu U.A.T. Bilbor in extremitatea 

vestică, pe extravilanul comunei – in Zona de protectie integrala a Parcului 
(pajiști, pășuni cu vegetație forestieră din afara fondului forestier și păduri 
incluse în fondul forestier național UP VII Șieuț administrat de OS Dealu Negru). 
Aceste terenuri se află in proprietatea Primariilor comunelor Monor și Șieuț. 
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Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa Parcului National Calimani, a  
ROSCI0019 şi ROSPA0133 se supun avizării Administratiei Parcului National 
Calimani R.A.. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activităţi 
în aceste arii şi, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul 
Administratiei Parcului National Calimani R.A.. 

Activitățile susceptibile de a avea impact negativ asupra ariei naturale 
protejate se analizează în Consiliul Științific al Parcului Național Călimani. 

Activitatile Administratiei Parcului National Calimani legate de conservarea 
biodiversitatii sunt coordonate si aprobate de Consiliul Stiintific al Parcului 
National Calimani. Consiliul Stiintific al Parcului National Calimani, ca autoritate 
științifică pe teritoriul Parcului Național Călimani a fost constituit la propunerea 
Administrației Parcului Național Călimani, cu avizul Academiei Române, 
componența nominală fiind aprobată prin Ordinul nr. 1848/26.11.2015 emis de 
către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 
 
Pe suprafața Parcului Național Călimani se interzice focul deschis in afara locurilor 

special amenajate. 
Vizitarea Parcului National Calimani este permisa numai pe traseele marcate cu 

semne conventionale. 
Amplasarea de stâni și adăposturi pastorale este permisă numai cu aprobarea 

Administrației Parcului Național Călimani. 
Administrația Parcului Național Călimani monitorizează activitatea de pășunat în 

parc pentru stabilirea impactului acesteia asupra florei și faunei, și a unor eventuale 
restricții în zonele afectate.  

Pe teritoriul Parcului Național Călimani, activitatea cinegetică se reglementează 
conform dispozițiilor Legii nr. 407/2006 a vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
În zona de protecție integrală, pe teritoriul comunei Bilbor se pot desfășura 

următoarele activități: 
- Științifice și educative; 
- Activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții; 
- Utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale 

domestice proprietatea membrilor comunităților care dețin dreptul de 
utilizare a acestora, în orice formă recunoscută prin legislația națională în 
vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de 
administrația parcului, astfel încât șă nu fie afectate habitatele naturale și 
speciile de floră și faună prezente; 

- Localizarea și stingerea operativă a incendiilor; 
- Intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a sistemelor naturale și al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate. Cu avizul 
administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific, și 
aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecție mediului; 

- Acțiunile de inlaturare a efectelor unor calamități, cu avizul administrației 
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului științific, cu aprobarea 
autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în 
care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a 
efectelor acestora se fac cu avizul administrației, în baza hotărârii consiliului 
științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului 
și pădurilor; 

- acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 
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necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora; 
- acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar 
focare de înmulțire, cu avizul administrației, în baza hotărârii consiliului 
științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și 
pădurilor. 

 
Implementarea Planului Urbanistic General al comunei Bilbor nu presupune 

modificări fizice care să genereze impact. 
Planul Urbanistic General este un document strategic care însă va permite 

dezvoltarea unor proiecte punctuale. 
Aceste proiecte vor fi supuse evaluărilor de mediu în vederea obțineriii 

actelor de reglementare. 
Lucrările propuse în cadrul planului nu se suprapun cu suprafețele siturilor 

de interes comunitar. 
 
 
Tabel 42 Evidentierea suprapunerilor cu limitele ariilor naturale protejate situate pe 

suprafata UAT Bilbor 
 

Extravilan 
 
  

  
Suprapunere cu 

RONPA0491 Paraul 
Dobreanului 
 
  

Suprapunere cu 

Parcul National 
Calimani 
 

Total 
Suprapuneri 
cu ariile 
protejate 

 

3.02 1139.03 1142.05 

 
 
 
 

Tabel 43 Suprapuneri cu cu limitele ariilor naturale protejate pe categorii de folosinta 
comuna Bilbor 

 

Suprapuneri cu 
ariile protejate 

CATEGORII DE FOLOSINTA TOTAL 
(Ha) AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

ARABIL 
  

PASUNI 
FANETE VII  

LIVEZI 
  PADURI  

SPATII 
VERZI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

 

Suprapunere 
cu 

RONPA0491 
Paraul 

Dobreanului  0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 

Suprapunere 
cu 

Parcul 
National 
Calimani  0.00 

462.25 
 0.00 0.00 

672.86 
 

 

0.00 
    
0.00 

3.91 
 0.00 0.00 1139.03 

Total 0.00 464.70 0.00 0.00 673.43 0.57 0.00 3.91 0.00 0.00 1142.05 
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Pentru Aria naturală Pârâul Rușilor  este necesară Finalizarea procedurilor de 
instituire a regimului de arie naturala protejata a ariei naturale de interes local Paraul 
Rusilor. 

 
Este necesară inventarierea și protejarea siturilor cu papucul doamnei (Cyrpideum 

calceolus) și a celorlalte specii protejate existente pe teritoriul comunei. 
 
Realizarea pârtiei de schi și a celorlalte proiecte propuse prin P.U.G. și prin 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Bilbor se vor proiecta în afra ariilor protejate 
existente la nivelul comunei pentru a nu se perturba/fragmenta migrația faunei. Se vor 
menține coridoarele ecologice. 

 

3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie 

 
Protejarea pădurilor se va realiza prin: 

❖ extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor; 
❖ aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice; 
❖ turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în 

cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de 
organele de specialitate competente; 

❖ suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială. 
 

În vederea asigurării condiţiilor de agrement, recreaţie şi turism trebuie: 
❖ extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu 

planurile de sistematizare şi trebuie asigurată amenajarea acestora; 
❖ întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile stabilite de organele de 

specialitate; 
❖ să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi de acces, 

trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există terenuri care pot fi destinate 
acestor scopuri; 

❖ interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, metodele de exploatare 
a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedică regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi 
influenţează în mod negativ echilibrul ecologic. 
 

3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană 

 
Adoptarea şi implementarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 

Local a comunei Bilbor, Județul Harghita va avea un impact social şi economic pozitiv 
prin crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor zonei. 

Activităţile agricole, zootehnice şi silvice sunt activităţi tradiţionale. 
Planul Urbanistic General conţine direcţii şi strategii de dezvoltare care se referă la 

creşterea gradului de confort a populaţiei prin dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare. 

Alte reglementări care ţin de protecţia populaţiei şi care au fost menţionate în 
P.U.G. se referă la înbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prin 
organizarea de remize P.S.I., asigurarea unor rezervoare de apă pentru incendii, 
asigurarea fluidizării traficului şi căilor de acces facile şi funcţionale la toate localităţile 
din comună, deasemenea s-a instituit măsură restrictivă de construire la marginea 
pădurilor. 
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Se propune amplasarea de containere ecologice, închise, pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor menajere, în fiecare localitate din comună, în puncte special 
amenjate şi în jurul cărora se va institui o zonă de protecţie de 50 m. 

Pentru zonele de picnic vor fi propuse zone frecventate de locuitorii comunei, 
aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării locaţiilor propuse în 
funcţie de modul de dezvoltare al comunei, sau a proiectelor ce vor fi dezvoltate. 

 

3.10.4 Protecţia solului 

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic General reactualizat este caracterizată 
prin alunecări de teren şi eroziuni în perioadele cu ploi torenţiale. Se propune 
consolidarea solului prin înierbare şi plantare de arbori pe solurile supuse fenomenelor 
de eroziune. 

✓ În cazul desființării fermelor zootehnice (pentru construirea de noi obiective) se 
vor face analize de sol pentru evaluarea gradului de poluare istorică; 

✓ Au fost închise toate depozitele de deșeuri neconforme existente în localităţile 
judeţului Harghita precum urmând a se efectua reconstrucţia ecologică a 
amplasamentelor acestora astfel: 

❖ colectarea deșeurilor valorificabile (hârtie, sticlă, plastic, PET-uri, lemn) de pe 
amplasamentul depozitului şi valorificare prin unităţi autorizate în acest sens; 

❖ restrângerea depozitului şi compactarea cu buldozerul prin treceri succesive și 
nivelarea acestuia (nu trebuie să existe gropi şi denivelări în corpul depozitului); 

❖ acoperirea cu pământ şi plantarea de spaţiu verde, întreţinerea acestuia pe o 
perioadă de doi ani; 

❖ locul acestor amplasamente trebuie identificat şi marcat corespunzător pentru 
evidenţele cadastrale. 

 Se vor desfiinţa toate depozitele de dejecţii rezultate de la animalele din 
gospodăriile individuale: fiecare grajd va avea platformă proprie betonată pentru 
depozitarea dejecțiilor de la animale, cu stocarea temporară de cel puțin 6 luni pentru a 
putea fi folosite ca îngrășământ pe terenurile agricole conform celor mai bune practici 
agricole: aceste platforme vor fi amplasate la cel puțin 15 m de locuinţa cea mai 
apropiată; 

 Se vor lua măsurile de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau 
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere; 

 Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara 
fondului forestier şi ai pajiștilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care 
desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele 
obligaţii: 

❖ să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din 
afara fondului forestier, inclusiv a tufişurilor şi pajiștilor existente, fiind interzisă 
reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

❖ să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii, precum şi să ia măsuri de 
reîmpădurire şi, respective, de completare a regenerărilor naturale; 

❖ să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile 
prevăzute de lege; 

❖ să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al 
lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a 
echilibrului ecologic; 

❖ să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul 
silviculturii şi protecţiei mediului; 

❖ să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii 
speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare 
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şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei 
forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri; 

❖ să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe 
păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă; 

❖ să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiștilor, în funcţie 
de capacitatea de refacere a acestora; 

❖ să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit prevederilor 

legale în domeniu; 
❖ să exploateze pajiștile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în 

perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice; 
❖ să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiștilor din cadrul 

ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de management şi 
regulamentele specifice; 

❖ să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi 
care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre; 

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de 
origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi 
evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse 
cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si 
inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, O.U.G. 24/2016. Se va institui o 
zonă de protecție sanitară de 300 m faţă de ultima locuinţă. 

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 
zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

 
 

3.10.5 Protecţia apelor 
 

În prezent comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. 
Se va avea în vedere ca zonele de captare a apei potabile să fie pe teren public, 

în jurul căreia se vor creea zone de protecţie sanitară reglementate prin H.G. nr. 
101/03.04.1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 /10.04.1997. 

Alte obiective de protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, prevăzute şi în P.U.G. 
se referă la: 

❖ consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-
au efectuat astfel de lucrări, decolmatarea albiilor, acolo unde apa de-a lungul timpului a 
acumulat o cantitate impresionantă de aluviuni; 

❖ se vor organiza campanii de curăţare a malurilor pârâurilor, cu ajutorul 
localnicilor, voluntarilor de mediu şi sub îndrumarea Primăriei Comunei Bilbor; 

❖ se vor respecta zonele de protecţie a malurilor cursurilor de apă pe o distanţă de 
cel puțin 5 m de o parte şi de alta; 

❖  Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi animaliere pe malurile cursurilor 
de apă; 

❖ Se interzice construirea de locuinţe şi alte obiective în zonele de protecţie a 
pârâurilor şi în zonele inundabile. 

❖ Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate, 
locatarii acestora urmând a fi mutați în case aflate în zone sigure din punct de vedere al 
riscurilor naturale. 

❖ Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție ale 
culoarelor de medie (20 kv) și înaltă tensiune (100 kv, 220 kv și 400 kv), până la 
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obținerea acordului sau a autorizației de construcție din partea S.C. Electrica Furnizare 
S.A. 

❖ Se vor inventaria toate evacuările de ape uzate necontrolate şi se va impune 
construirea de bazine etanșe vidanjabile pentru apele uzate menajere rezultate de la 
locuinţe şi celelalte obiective existente în zonă, care sunt racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă. 

❖ În conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia calităţii apelor se impune 
acolo unde există sau se va construi sistem centralizat de alimentare cu apă să se 
prevadă obligatoriu staţie de epurare a apelor uzate rezultate: în situaţia în care 
deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară 
activităţi socio-economice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate 
(bazine etanşe vidanjabile) aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru 
dezafectarea lor, odată cu racordarea la reţelele de canalizare. 

❖ Pentru zonele de aglomerări umane cu 2000-10000 locuitori, până la data de 1 
ianuarie 2022 trebuie prevăzute rețele de canalizare cu epurarea apelor uzate conform 
prevederilor Tratatului de Aderare; 

❖ Se vor amenaja şi decolmata rigolele stradale pentru evacuarea apelor pluviale. 
❖ Se vor lua toate măsurile astfel încât: 

• Să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă; 

•  Să nu deverseze în apele de suprafaţă și subterane, ape uzate, fecaloid-
menajere, substanţe petroliere sau substanţe periculoase; 

•  Să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede 
şi de coastă deșeuri de orice fel; 

• Să nu introducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice, sau 
substanţe periculoase. 

 
❖ Se vor respecta in totalitate masurile referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse 

in perimetrele de protectie hidrogeologica, conform HG 930/2005; 
❖ Orice proiect dezvoltat in zonele in care se afla amplasate perimetre 

concesionate de catre ANRM pentru activitati de explorare sau exploatare a 
substantelor minerale utile, in perimetre de protectie hidrogeologica sau in zone in care 
sunt inregistrate resurse/rezerve de substante minerale utile va fi prezentat pentru 
analiza si avizare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale; pentru obtinerea avizului 
se va depune la ANRM un proiect tehnic insotit de o nota de constatare emisa de C.I.T. 
Miercurea Ciuc. 
 

❖ În cuprinsul zonelor protejate se interzice desfășurarea oricăror activități ce pot 
duce la degradarea sau modificarea aspectului inițial al paisajului, a componentei 
faunei, florei sau a echilibrului ecologic. 

 
❖ Terenurile din jurul izvoarelor de ape minerale carbo-gazoase, identificate potrivit 

Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.162/2005 privind protecția valorilor naturale 
de pe teritoriul județului Harghita se declară protejate. Se interzice în cuprinsul acestora 
desfășurarea oricăror activități ce pot duce la degradarea izvoarelor minerale. Primăria 
comunei Bilbor are obligația să le conserve, să le întrețină și să le asigure paza și să 
aducă la cunoștința Agenției de Protecția Mediului a județului Harghita, semestrial sau 
ori de câte ori este nevoie, modificările intervenite asupra izvoarelor de apă minerală, 
degradarea sau distrugerea acestora. 
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3.10.6 Gestionarea deșeurilor 

 
❖ În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015, 

privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice - autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a asigura colectarea DEEE provenite de la gospodăriile 
particular, prin cel putin una din urmatoarele: 

- centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai 
puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială; 

- puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile 
populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă; 

- colectare periodică, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru. 
❖  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 344 din 16 august 2004 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 
utilizează nămolurile de epurare în agricultură (în cazul realizării de staţii de epurare în 
localităţi); 

• Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din 
alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate 
orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate normele tehnice; 

• Se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe: 
- terenurile folosite pentru păşunat; 
- terenurile destinate cultivării arbuştilor fructiferi; 
- terenurile destinate culturii legumelor; 
- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în 

timpul recoltării. 
❖ În conformitate cu prevederile H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, 

reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest (M.Of. 109 din 20 februarie 2003) – 
plăcile cu azbest (eternita) care vor rezulta din urma demolării locuinţelor vechi, a 
obiectivelor existente se va colecta separat într-o zonă specială prevăzută cu containere 
speciale pentru depozitare şi se vor transporta către un depozit de deșeuri periculoase. 

❖ În conformitate cu prevederile Ordinul MSP nr. 1226/2012 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale, si a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile 
rezultate din activitati medicale,  deșeurile medicale rezultate de la activitățile medicale 
din localități (dispensare umane, dispensare veterinare) vor fi colectate în recipienţi 
speciali etanşi şi se vor transporta în condiţii de siguranţă pe bază de contract de 
operatori economici autorizati pentru desfasurarea acestei activitati. 

❖ În conformitate cu prevederile din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare 
a localităţilor (modificată si completată cu (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
92/2007) Consiliul Local are obligaţia înfiinţării serviciului propiu de salubritate: se vor 
încheia contracte de preluare a deșeurilor cu fiecare agent economic şi cu locuitorii 
localităţilor; 
 

❖ Colectarea deşeurilor se poate face: 
➢ Colectare „din poartă în poartă”. Această opţiune propune colectarea deşeurilor 

din locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, fie 
pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (1) confortul locuitorilor; (2) 
dorinţa locuitorilor de a-şi asuma răspunderea depozitării adecvate a deşeurilor înainte 
de colectarea acestora. Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât 
sistemele bazate pe europubele; 

➢ Europubele de 80, 120 sau 240 litri amplasate în vecinătatea locuinţelor. 
Această opţiune presupune folosirea pubelelor cu roţi pentru colectarea deşeurilor. 
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Beneficiile acestei opțiuni sunt: (1) uzare mică a containerelor; (2) manevrare 
inadecvată a pubelelor; (3) confort îmbunătăţit pentru locuitori; 

➢ Containere cu roți de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum 
mai mare de deşeuri. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi un confort relativ 
pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu 
europubelele; 

➢ Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt 
încărcate în vehiculele de colectare. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea 
serviciilor; 

➢ Colectarea cu vehicule cu remorcă. Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune 
practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, 
întreţinerea şi reparaţiile ușoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât 
colectarea cu ajutorul căruţelor trase de cai; 

➢ Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se 
poate realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se 
poate realiza fie în amestec, fie pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului. 
Hârtia şi cartonul, din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate 
impuse de reciclatori va fi colectată separat. 

Obligatoriu se va introduce sistemul selectiv de colectare a deşeurilor, în special 
pentru hârtie, carton, PET-uri; tratarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării, 
colectarea selectivă a deșeurilor care nu pot fi refolosite. 

Obligatoriu se vor urmări condiţiile de depozitare a deşeurilor în punctele de 
colectare din comuna, stabilite în Planul Urbanistic şi mai ales transportul acestora către 
depozitul zonal conform soluției implementate prin Sistemul de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Harghita. 

❖ Se vor face acţiuni de informare și conștientizare pentru populaţie cu privire la 
colectarea selectivă a deșeurilor şi introducerea conceptului de obţinere a compostului 
în gospodării; 

❖ Se vor încheia contracte cu unităţi tip Protan pentru ridicarea cadavrelor din 
animale şi se vor desfiinţa puțurile seci existente; 

❖ Se vor prevede platforme pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcţii 
şi demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora. 
 
 

3.10.7. Protecţia calităţii aerului 

 
❖ Modernizarea drumurilor locale, care sunt în general din pământ, şi care 

generează un mare disconfort prin praful (particulele) care rezultă în timpul circulaţiei şi 
sunt greu practicabile pe timp nefavorabil. 

❖ Este interzisă arderea deșeurilor din gospodării în spaţii deschise deoarece 
generează mulţi factori poluanţi, precum: dioxina, poluarea cu particule, hidrocarburi 
aromatice policiclice, compuşi organici volatili, monoxid de carbon, hexaclorbenzen, şi 
cenuşă. 

❖ Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi 
aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le 
întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi 
eoliană. 
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3.10.8 Protecţia aşezărilor umane 

 
❖ Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a microclimatului localităţilor din comuna 

Dersca, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din 
zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină 
curăţenia stradală; 

❖  să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 
obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

❖ să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 
concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 
aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 
peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

❖ în cazul apariţiei de noi activităţi să reglementeze, inclusiv prin interzicerea 
temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea 
unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale 
localităţilor, cu predominanță în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate 
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

❖ se vor impune măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la 
întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a 
spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor. 

 
 

3.10.9 Protejarea valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusiv cel 
architectonic arheologic şi peisagistic 

 
Pe raza comunei Bilbor, judeţul Harghita, sunt declarate următoarele monumente 

istorice pentru care se vor respecta reglementările aflate în vigoare. 
 
HR-II-m-A-12753  Biserica de lemn “Sf. Nicolae” – localitatea Bilbor 

(1795,1819) 
 
HR-II-m-B-20312  Biserică de lemn romano – catolică    – localitatea 

Bilbor (înc. sec. XX) 
 
 
HR-II-m-B-12754  Primărie – localitatea Bilbor (1936 - 1938) 
 
HR-II-m-B-12755  Şcoală   – localitatea Bilbor  (1936 - 1938) 
 
Conform legislaţiei de protejare a monumentelor – Legea 422/2001 republicată 

(art. 45 – 47 referitoare la atribuţiile primăriilor în acest domeniu; art. 9 şi 59 referitoare 
la zonele de protecţie) şi Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice sunt: 

 Monumentele care se află în intravilanul localităţii au zona de protecţie cu 
raza de 200 m. 

 Monumentele care se află în extravilanul localităţii au zona de protecţie cu 
raza de 500 m. 
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Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural 
naţional şi pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional mobil, 
drept situri arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

Descoperirile arheologice întâmplatoare se anunță, în termen de cel mult 72 de 
ore, primarului unităţii administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, 
proprietarul ori titularul dreptului de administrare al terenului în cauză. 

Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este 
reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional. 

Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în 
cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul 
constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare 
întocmit de arheolog. 

În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la 
descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după 
caz, primarul unităţii administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activităţi, 
în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi 
Cultelor, şi se instituie regimul de supraveghere sau săpătura arheologică. 

Toate monumentele istorice inscrise in LMI au fost delimitate si reprezentate pe 
planuri. 

 
 

3.10.10 Propuneri de valorificare a peisajului cultural 

 
Peisaj cultural legat de activitatea de locuire și gospodărire 
  
Propuneri de valorificare 

- Identificarea elementelor valoroase care descriu in modul cel mai fidel tipologiile 
existente si autenticitatea comunei Bilbor prin intocmirea STUDIULUI PRIVIND 
PATRIMONIUL CONSTRUIT TRADIȚIONAL AL LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL 
HARGHITA PENTRU PROGRAMUL“OCROTIREA ȘI CONSERVAREA IMAGINII 
SATULUI HARGHITEAN” – Comuna Bilbor; 

- Construire baza de date pentru vizualizarea si consultarea datelor cuprinse in 
studiile de ocrotire a imaginii satelor (format letric si digital in arhive si pe site-uri); 

- Este necesara si utila colaborarea si sustinerea turismului muzeistic si etnografic 
prin intermediul Muzeului Local Bilbor pentru scoaterea in evidenta a potentialului 
arhitectural (Pliante, expozitii itinerante); 

- Este necesara o colaborare intersectoriala intre biserica-invatamant-cultura-turism-
economie-social. In domeniul de invatamant se pot organiza concursuri scolare de 
istorie locala, vizite organizate si introducerea unor materii cu continut de istorie 
locala si de protejare a patrimonului; 

- Construire de destinatii turistice, culturale bazate pe existenta locuintelor si a 
activitatilor traditionale prin integrarea si conservarea acestora; 

- Pentru salvarea materialelor autentice se recomanda refolosirea acestora rezultate 
din demolari ; 

- Accesarea fondurilor din programe europene pentru mentinerea si dezvoltarea 
durabila a peisajului cultural; 

- Mediatizarea initiativelor locale si regionale in protejarea si dezvoltarea peisajului 
cultural. 
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Peisaj cultural agricol 
 
Propuneri de valorificare 

- Conlucrarea sectorului agricol cu turismul (agroturism) prin crearea unor unitati de 
cazare, sub forma unor stani/ferme turistice si de alimentatie sub forma unor 
puncte de desfacere a produselor locale (preparate din carne si branzeturi) sau 
prin sustinerea si practicarea unor tehnici agricole vechi, a transhumantei si a 
obiceiurilor agro-pastorale; 

- Valorificarea mai buna a produselor primare si dezvoltarea pietei agricole din 
interiorul comunei; 

- Colaborarea fermierilor cu sectorul turistic prin aprovizionarea unitatilor turistice cu 
produse locale; 

- Sustinerea crescatorilor de animale care utilizeaza pajisti permanente; 
- Efectuarea lucrarilor de curatire a pasunilor; 
- Implicarea autoritatilor locale in proiecte de marketing regionale si locale si 

acordarea de sprijin pentru initiativele de promovare a produselor locale; 
- Respectarea conditiilor adecvate pentru agricultura si mediu (GAEC – Good 

Agricultural and Environmental Conditions) descrise in cadrul Ghidului Fermierului 
privind  ecoconditionalitatea (inserate prin intermediul legislatiei nationale privind 
respectarea ecoconditionalitatii de catre fermieri in vederea acordarii ): Nu este 
permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile 
Agricole, obiectivul acestei conditii fiind mentinerea unui nivel minim de intretinere 
a habitatelor, prin pastrarea caracteristicilor peisajului agricol; 

- Accesarea fondurilor din programe europene pentru mentinerea si dezvoltarea 
durabila a peisajului cultural; 

- Mediatizarea initiativelor locale si regionale in protejarea si dezvoltarea peisajului 
cultural. 
 
 
Peisaj cultural forestier 
 
Propuneri de valorificare  si principii de protejare a fondului forestier 
 

- Respectarea directiilor de actiune pentru gestionarea padurilor, incluse in Strategia 
forestiera nationala 
Strategia forestiera nationala 2018-2027 are ca obiectiv general Armonizarea 
functiilor padurii cu cerintele prezente si viitoare ale societatii romanesti prin 
gestionarea durabila a resurselor forestiere nationale prin 5 obiective strategice:  

1. Eficentizarea cadrului institutional si de reglementare a activitatilor din 
domeniul forestier;  

2.Gestionarea durabila a fondului forestier national;  
3.Cresterea competitivitatii si a sustenabilitatii industriilor forestiere, a 

bioenergiei si bioeconomiei in ansamblul ei;  
4.Dezvoltarea unui sistem eficient de constientizare si comunicare 

publica;  
5.Dezvoltarea cercetarii stiintifice si a invatamantului forestier. 
 

- Promovarea practicilor care asigura gestionarea durabila a padurilor, mediatizarea 
initiativelor locale si regionale in protejarea si dezvoltarea peisajului forestier; 

- Asigurarea integritatii fondului forestier si a permanentei padurii; 
- Majorarea suprafetei terenurilor ocupate cu paduri; 
- Promovarea tipului natural fundamental de padure si asigurarea diversitatii 
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biologice a padurii; 
- Armonizarea relatiilor dintre silvicultura si alte domenii de activitate; 
- Accesarea fondurilor din programe europene pentru mentinerea si dezvoltarea 

durabila a peisajului cultural, sprijinirea proprietarilor de paduri si stimularea 
asocierii acestora; 

- Se vor adopta măsuri speciale menite să asigure conservarea unor specii și 
habitate (ex. constituirea unor zone de linişte, interzicerea activităţilor forestiere în 
anumite perioade, menţinerea unor grupe de arbori bătrâni, scorburoşi, devitalizaţi 
ca locuri de cuibărit, protejarea cuiburilor şi a muşuroaielor de furnici, menținerea 
de lemn mort pe picior sau la sol, etc. Se va asigura ocrotirea habitatelor 
marginale şi a vegetaţiei limitrofe după caz, pentru menţinerea condiţiilor specifice 
în vederea protejarii biodiversităţii caracteristice acestor suprafeţe. Sunt 
considerate habitate marginale următoarele: liziera pădurii, pădurile ripariene (din 
apropierea imediată a cursurilor permanente de apă), zonele umede şi stâncariile, 
grohotişurile sau terenurile sărăturate; 

- Extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor; 
- Aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice; 
- Turismul, sportul, recreerea, agrementul, se pot desfăşura în cuprinsul fondului 

forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele de 
specialitate competente; 

- Suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială. 
- Pentru certificatele de Urbanism care vor viza lucrari de investitii pe amplasamente 

limitrofe fondului forestier eliberate de catre administratia comunei Bilbor va fi 
solicitata emiterea avizului din partea Ocolului Silvic arondat; 

- Autorizarea executării construcţiilor în parcuri naţionale, rezervaţii naturale, 
precum şi în celelalte zone protejate, de interes naţional, delimitate potrivit legii, se 
face cu avizul conform al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, Ministerului 
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, 
Transporturilor şi Locuinţei. Autorizarea activitatilor in perimetrul rezervatiilor 
naturale si in vecinatatea acesteia se face cu acordul Custodelui; 

- Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa Parcului National Calimani, a  
ROSCI0019 şi ROSPA0133 se supun avizării Administratiei Parcului National 
Calimani R.A.. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activităţi 
în aceste arii şi, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează cu avizul 
Administratiei Parcului National Calimani R.A.; 

- Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa RONPA0491 Paraul Dobreanului, se 
supun avizării Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate. Emiterea actelor 
de reglementare pentru planuri/ proiecte/ activităţi în aceste arii şi, după caz, în 
vecinătatea acestora, se realizează cu avizul Agentiei Nationale pentru Arii 
Naturale Protejate. 
 
 
Peisaj cultural turistic și de agreement 
 
Propuneri de valorificare 

- Crearea unor unitati de cazare, sub forma unor stani/ferme turistice si de 
alimentatie sub forma unor puncte de desfacere a produselor locale (preparate din 
carne si branzeturi); 

- Mediatizarea initiativelor locale si regionale in protejarea si dezvoltarea peisajului 
cultural turistic (Pensiuni agroturistice, puncte gastronomice locale, stani turistice, 
etc.); 

- Stimularea programelor folclorice si a gastronomiei locale; 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Bilbor, Judeţul Harghita.  

         106 

- Monitorizarea activitatii turistice pentru facilitarea accesului agentilor economici din 
acest sector la resursele turistice, in vederea punerii in valoare si protectiei 
acestora; 

- Practicarea turismului montan in conditii sustenabile este conditionata de 
amenajarea padurilor pentru a nu le altera starea lor corespunzatoare (panouri 
informative, banci, toalete ecologice etc.); 

- Cresterea numarului de cabane turistice in vederea acoperirii traseelor montane si 
atragerii unui numar sporit de turisti; 

- Planificarea tuturor activităţilor pe termen scurt şi mediu legate de Parcul National 
Calimani pentru toţi deţinătorii/administratorii de terenuri şi pentru toţi cei ce doresc 
să iniţieze şi să desfăşoare activităţi pe teritoriul parcului cu respectarea Planului 
de Management al parcului; 

- Constructia unei partii de schi la nivelul comunei Bilbor în afara ariilor protejate 
prezente pe suprafața comunei; 

- Este necesara o colaborare intersectoriala intre biserica-invatamant-cultura-turism-
economie-social. In sectorul de invatamant se pot amenaja trasee ecodidactice in 
cadrul Parcului National Calimani; 

- Promovarea turismului ecleziastic pentru punerea in valoare a monumentului 
istoric – Biserica Sf. Nicolae; 

- Imbogatirea, intretinerea si valorificarea colectiilor, modernizarea si restaurarea in 
cadrul Muzeului Local Bilbor; realizarea unor materiale promotionale  de 
promovare (brosuri, harti, stickere, etc.); 

- Promovarea evenimentelor de cultura ce au loc anual la nivelul comunei;  
- Amenajarea drumurilor si cailor de access la obiectivele turistice din zona; 
- Finalizarea proiectului de modernizare a drumului judetean DJ174C – Panaci – 

Bilbor, drum ce face legatura cu Vatra Dornei (judetul Suceava);  
- Sustinerea financiara a proiectelor de consolidare, restaurare si modernizare a 

monumentelor istorice, finantate din fonduri nerambursabile; 
- Accesarea fondurilor din programe europene pentru mentinerea si dezvoltarea 

durabila a peisajului cultural; 
- Elaborarea PUZCP pentru centrul localitatii Bilbor (Zona construita protejata cu 

valori de patrimoniu); 
- Protectia, amenajarea si respectarea zonelor de protectie ale izvoarelor de apa 

minerala; 
- Promovare online pe site-uri si retele de socializare; popularizarea site-ului oficial 

de turism (VisitHarghita) al judetului Harghita, ca instrument de promovare si 
informare; 

- Participarea unor reprezentanti ai comunitatii la targuri de turism internationale; 
- Instruirea si pregatirea profesionala a personalului din sectorul HORECA, pentru 

imbunatatirea calitatii serviciilor si facilitatilor turistice, in special a facilitatilor 
ospitaliere, de interpretare si de marketing; 

- Realizarea de trasee cultural-turistice, care promoveaza patrimoniul cultural-istoric 
la nivel judetean si includerea comunei Bilbor  in astfel de trasee. 
 
 
 
Peisajul cultural ecumenic (religios)  
 
Propuneri de valorificare 

- Promovarea turismului ecleziastic pentru punerea in valoare a monumentului 
istoric – Biserica de lemn Sf. Nicolae;  

- Sustinerea financiara a proiectelor de consolidare, restaurare si modernizare a 
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monumentului istoric – Biserica de lemnSf. Nicolae, finantate din fonduri 
nerambursabile; 

- Realizarea de trasee cultural-turistice, care promoveaza patrimoniul cultural-istoric 
la nivel judetean si includerea comunei Bilbor  in astfel de trasee (Exemplu: Ruta 
Bisericilor de lemn din judetul Harghita ca parte a “Rutei Cultural Turistice a 
Bisericilor de lemn din Romania”); 

- Inscrierea Bisericii de lemn Sf. Nicolae in “Ruta Cultural Turistica a Bisericilor de 
lemn din Romania”; 

- Promovarea Taberei de vara “La poalele Calimanilor” din Bilbor (tabara organizata 
de catre Parohia Ortodoxa Romana Bilbor si Asociatia Filantropia Bilbor); 

- Promovarea si marcarea turistica a rutei de pelerinaj Via Mariae pentru generarea 
de avantaje economice, turistice, culturale si sociale. 
 
 
 

3.11 Reglementări urbanistice 
 

Reglementările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe 
schema stradală existentă: 

 

• Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite, dezvoltate în volumul II al 
prezentei documentaţii; 

• S-au identificat şi delimitat zonele protejate, care constau în monumentele de 
arhitecură şi ansambluri de arhitectură; 

• În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire 
pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare; 

• S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi 
zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară. 

• Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor 
care le-au determinat; 

• În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform 
ordinului nr. 119/2014, pentru: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 
▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m 
▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri 

avicole industriale:- 1000 m 
▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m 
▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m 
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▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m 
▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m 
▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m 
▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m 
▪ Spitale  veterinare: -  30 m 
▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 
▪ Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m 
▪ Abatoare: - 500 m 
▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a 

animalelor: - 200 m 
▪ Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 

50 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe 

exploatatii zootehnice, platforme comunale: - 500 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m 
▪ Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 
▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu 

bazine deschise: - 300 m 
▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 
▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 
▪ Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 
▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 
▪ Crematorii umane: - 1.000 m 
▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 
▪ Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m 
▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m 
▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m 
▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m 
▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m 
▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m 
▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m 
▪ Rampe de transfer deseuri - 200 m. 

 

• Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica, dacă din studiile de 
impact rezultă altfel decât cele precizate în norme. 

 
După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform 

certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele 
protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective. 

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea 
prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119-2009 şi a 
prezentului regulament. 
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Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a 

monumentelor istorice): 
• Este permisă realizarea clădirilor de locuit şi a celor cu funcţiuni complementare 

pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii; 

• Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi 
atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte 
autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă 
a regimurilor P.O.T şi C.U.T; 

• Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate, 
numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi 
D.T.O.E.; 

• Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va 
obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Inspectoratului 
Judeţean pentru Cultură; 

• Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a 
reţelelor edilitare conform proiectelor avizate; 

• Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care 
poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 
patrimoniului cultural aferent ansamblurilor mănăstireşti; 

• Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza: 
sistematizarea reţelei de străzi din comună, realizarea unui sistem de colectare şi 
dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la dotările 
existente şi propuse, realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului de turişti, 
refacerea şi extinderea reţelelor electrice; 

• Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile 
aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, 
lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, 
regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitir; 

• Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi 
construcţii trebuie să fie de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m 
pentru clădiri izolate sau cuplate. 

 
• Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în 

curte; 

• Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu solutie de 
ignifugare),  tablă amprentată (culori – nuanţe de gri sau nuanţe de maron), ori 
ţiglă (nuanţe de gri sau nuanţe de maron). 

 
• Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de 

faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate 
coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului; 

• În cadrul soluţiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele 
specifice locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn, 
ornamente arhitecturale din lemn); 
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• Aspectul exterior al construcţiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să 
concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate; 

• Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial, unităţi de 
alimentaţie publică, orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de 
orice fel sau au activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere. 

 
 

3.12 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare 
 

       Obiective de utilitate publică 
 

-Introducerea cadastrului general, la nivel de comună, şi prelucrarea datelor în 
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în gestiunea 
teritoriului; 

-Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip 
menajer şi industrial; 

-Realizarea de studii privind structura populaţiei după limba maternă şi religie; 
-Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 
-Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 
-Realizarea si extinderea reţelei de alimentare cu apă; 
-Realizarea şi extinderea reţelei de canalizare; 
-Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public; 
-Extinderea reţelei telefonice în toate localităţile comunei; 
-Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei stradale; 
-Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 
-Configurarea zonei agro industriale a comunei. 
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4. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU 

IMPLEMENTAREA PLANULUI - CONCLUZII - 

MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Harghita, comuna Bilbor se înscrie 
în zona celor cu profil industrial, bazat pe prelucrarea lemnului si secundar turistic. 

Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil social - economic, 
dominant turistic, secundar industrial, pe baza căruia administraţia locală va putea iniţia 
programul de dezvoltare. 

Ca priorităţi de intervenţie se impun: 
-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere a întregii 

reţele de poduri. 

-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 
mlăştinos) ca termen imediat. 

-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (alimentare cu apa, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, inclusiv instalaţii aferente). 

Deasemenea, pe păşuni şi fâneţe să se execute desecări, drenări de mlaştini 
(acolo unde este cazul) şi acolo unde se organizează stâni să se amenajeze construcţii 
specifice. 

Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale, a celor 
agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice. 

Toate aceste unităţi industriale sub controlul administraţiei locale vor trebui să 
funcţioneze pe bază de aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului Harghita din 
Miercurea Ciuc. 

 

Având în vedere şansele de relansare economico - socială a comunei Bilbor, 
prevederile P.U.G. cuprind, în principal: 

- Zonele funcţionale, stabilite în intravilan, şi condiţiile de relaţii dintre acestea; 

- Lipsa de echipare cu reţele de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate 
menajere, în mediul rural, face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest 
domeniu; 

- Zonele de locuit se vor organiza pe bază reglementarilor din P.U.G., pe terenurile 
libere pentru care au fost trecute restricţii, se vor solicita documentatii de specialitate 
pentru ridicarea restrictiilor, sau se vor solicita elaborare de documentaţii de urbanism; 

Au fost determinate zonele cu riscuri naturale. In aceste zone, daca fac parte din 
intravilan propus, se vor solicita studii de aprofundare, aferente riscului natural 
prezentat pentru aceasta zona. 

Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale 
reglementate, este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii: 

-Se va iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor 
naturale, cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor 
nominaliza în programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate 
cu asigurarea de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat. 
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-Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2032, după care 
se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării. 

Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură, care nu 
sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza, pe baza unei noi 
teme de proiectare a unor noi studii de fundamentare. 

 

 

          Întocmit,                        Şef proiect, 

                                                                                  Arh. Eugen Alexandru Micşa 
 
          Geograf Idriceanu Costinel                                           
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