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Importanța renovării drumului între Frumoasa și Coșnea din punct de vedere turistic 

Renovarea secțiunii de drum menționate în titlu ar însemna o îmbunătățire semnificativă a 

atractivității turistice satului Coștea, în prezent fiind greu accesibil. Pe moment, satul din 

Ghimeș poate fi accesată prin luarea unei rute ocolitoare de 70 km. Datorită renovării 

complete a secției de drum, această distanță s-ar micșora semnificativ. Administrația locală a 

județului Harghita a început deja renovarea părții drumului din județul Harghita, însă este 

necesară participarea județului Bacău pentru finalizarea lucrărilor. 

Coștea oferă foarte puține locuri de muncă, oamenii își fac traiul aproape exclusiv din 

exploatare forestieră și creșterea animalelor. Din acest motiv, majoritatea tinerilor din 

localitate își caută locuri de muncă în orașele din apropiere, unde eventual se și așează. Pe 

termen lung, datorită acestui fenomen, așezarea va deveni nepopulată. Renovarea secției de 

drum menționate ar însemna un pas important în dezvoltarea infrastructurală a așezării 

Coștea. De îndată ce o localitate este ușor accesibilă, și unitățile ospitaliere devin mai 

profitabile, localitatea atrage mai mulți turiști, și crește numărul întreprinderilor (mai ales 

celor din sectorul turistic) și a locurilor de muncă. 

Foarte mulți turiști vizitează județul Harghita în fiecare an (atât cei interesați de drumeții, cât 

și iubitorii sporturilor de iarnă). Similar șoselei Transalpina – ce a devenit o atracție turistică 

importantă –, secția de drum menționată mai sus are un potențial imens, deoarece trecând 

prin Coștea, leagă județul Harghita cu județul Bacău, devine accesibil și muntele Cotumba. 

Alte atracții turistice vizitate des de iubitorii drumețiilor sunt muntele Szellő și munții 

Nașcalat, care ar deveni mai ușor accesibile odată cu renovarea secției de drum. Această rută 

ar duce printr-un peisaj minunat, neatins de om (prin păduri și peste munți), ceea ce este 

mai mult ca potrivit pentru a atrage iubitorii turismului. 

Construirea secției de drum ar fi importantă și din punctul de vedere al pelerinajului Via 

Mariae, deoarece există o rută greu accesibilă de la Coștea până la Șumuleu-Ciuc, însă 

pelerinii s-ar putea deplasa pe o secție de aproximativ 5 km a drumului renovat. 

Obiectivele satului Frumoasa sunt destinații turistice importante: barajul Frumoasa, biserica 

romano-catolică, capela romano-catolică, baia Cibre, biserica ortodoxă, etc. Când turiștii 

vizitează această regiune, devin sigur curioși și de celelalte atracții din zonă. Din acest motiv 

ar fi importantă renovarea secției de drum dintre Frumoasa și Coștea, fiind un element 

important al acestei proceduri. Luând această rută, vizitatorii ar putea vedea un peisaj 

neatins de om – prin renovare, într-un timp semnificativ mai scurt, decât în prezent. Aici, 

vizitatorii pot întâlni o cultură tradițională străveche, pe care încet-încet o putem vedea doar 

în cărți sau în muzee, iar oamenii din această regiune își trăiesc viață de zi cu zi împreună cu 

natura. În sat, vizitatorii mai pot urmări meșteșuguri populare tradiționale (fierărit, 

tâmplărie, țesere, arderea cărbunelui), devenite extrem de rar în alte regiuni, având 

posibilitatea și de a le încerca. 
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În plus, o bună infrastructură poate contribui la dezvoltarea activitățiilor și programelor 
comune, care ar fi la fel atractive și pentru sportivi, și pentru turiști și pentru iubitori de 
natură. De exemplu, circuitul turistic Lacul Roșu. Lacul Roșu este și în prezent o atracție 
populară în rândul turiștilor, și va fi mult mai atractiv, dacă organizăm tururi sau programe. 

Datele Instituției de Statistică 

După datele Instituției de Statistică există 5 pensiuni în regiune (Palanca, Mihăileni, 
Frumoasa), din care patru pensiuni sunt în județul Harghita.  

În Frumoasa capacitatea de cazare turistică este remarcabil în regiune. 85% din capacitatea 
totală de cazare din regiune se află în localitate. În ultimele 10 ani numai este înregistrată o 
creștere privind numărul pensiunilor și capacitate de cazare numai în Frumoasa, ceea ce 
sugerează că există o tendință de creștere privind cererea de cazare în împrejurimea satului 
Frumoasa, în timp ce în zona Palanca nu este înregistrată nici o creștere privind numărul 
pensiunilor sau capacitatea de cazare.  

 

 

 

 

În ultimii zece ani numărul turiștilor și numărul înnoptărilor aproape sau dublat în Frumoasa, 
iar în Palanca acesta a rămas neschimbat, fără un semn de creștere. Numărul turiștilor care 
vizitează zona și numărul înnoptării demonstrează că satul Frumoasa este forța de tragere în 
zonă, dar atracțile din Frumoasa ar putea fi extinsă și în zona Palanca printr-o infrastructură 
mai bună.   
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