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Prefata 
 
Acest document contine un Cadru Strategic pentru dezvoltarea turismului in Judetul 
Brasov. Desi contine multe dintre componentele tipice unei strategii de turism, nu 
este un Plan Strategic. 
 
Documentul nu este o strategie in turism in adevaratul sens al cuvantului din 
urmatoarele considerente: 
 

a) Am beneficiat de informatii de piata neadecvate pentru a putea determina 
adevarata magnitudine a oportunitatilor de dezvoltare la cererea pietei; 

b) Intregul proces de planificare, inclusiv analiza resurselor, principalele 
organizatii, participarea si pregatirea raportului s-a facut pe parcursul a numai 
3 saptamani; 

c) Au fost prea putine interactiuni cu comerciantii internationali pentru a putea 
identifica interesele si preocuparile acestora. 

 
Este de asemenea important de mentionat faptul ca acest document este o varianta 
preliminara si este menit a fi un document de lucru. Continutul are in mare parte la 
baza o serie de ateliere de lucru organizate pe teritoriul Judetului Brasov si menite sa 
identifice punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si prioritatile in dezvoltarea 
turismului in judet. Rezultatele atelierelor de lucru sunt mentionate in anexe. Acum 
ramane la latitudinea Autoritatii Nationale pentru Turism (A.N.T.), oficialitatilor 
judetene si municipale si mai ales la latitudinea sectorului privat, a tour-operatorilor si 
ONG-urilor sa discute acest document, sa faca modificarile necesare si sa ajunga la 
un consens in ceea ce priveste drumul pe care sa continue. Este absolut necesar ca 
documentul final sa fie transformat intr-un plan de implementare sau intr-un plan de 
actiune in care sa se prioritizeze activitatile, sa fie identificate entitatile responsabile 
cu implementarea fiecarei activitati, sursele de finantare, precum si termenele limita 
de implementare. 
 
Cu toate acestea, echipa de cercetare a adunat informatii adecvate pentru a putea 
identifica mai mult de 75 de metode de dezvoltare a produsului, precum si nevoi si 
recomandari pentru strategii de marketing, cursuri de instruire, de dezvoltare a 
infrastructurii si de protectie a mediului inconjurator. 
 
Procesul si forma finala a Cadrului Strategic: 
 

 Permit USAID sa indeplineasca principalul obiectiv al procesului, adica sa 
identifice necesitatile presante pentru a putea mobiliza resurse care sa 
raspunda mai multor prioritati “imediate” (de exemplu cursuri de instruire, 
marketing, asistenta pentru sectorul privat, etc.) 

 Se constituie intr-un document de baza pe care autoritatile din Judetul 
Brasov il poate folosi ca parte a Strategiei Economice Regionale inaintata 
UE. 

 
 



 3  

Actorii principali din Judetul Brasov 
 
Echipa de experti este foarte recunoscatoare celor peste 125 de factori interesati / 
respondenti care au luat parte la cele 7 ateliere de lucru care au dus la identificarea 
prioritatilor atat la nivel local, cat si la nivel judetean. 
 
Angajamentul si participarea acestora au condus la identificarea unei versiuni a 
oportunitatilor din turismul Judetului Brasov, precum si a activitatilor si proceselor 
care trebuie implementate pentru dezvoltarea regiunii. 
 
1. Introducere in Turismul din Judetul Brasov 
 
Judetul Brasov are o pozitie unica in Romania, iar viitoarea dezvoltare a turismului ar 
trebui sa aiba la baza aceasta prima destinatie. Regiunea este situate in zona 
centrala a tarii si se bucura de acces relativ usor dinspre Bucuresti (160 km), 
principala sursa de turisti a judetului. Pentru turistii din vestul Europei sau cei care 
sosesc cu avionul pentru un sejur lung (aproximativ 700.000 pe an), destinatia este la 
o distanta de numai 3-4 ore de mers cu masina de la Aeroportul International 
Otopeni. Destinatia este usor accesibila dinspre Ungaria, tara din care provin cei mai 
multi turisti care viziteaza Romania, pe drumul European E60, prin Oradea. 
 
Judetul atrage anual mai bine de 400.000 de vizitatori datorita faptului ca se situeaza 
in inima unuia dintre cele mai importante elemente din patrimoniul turistic, Muntii 
Carpati si dealurile unduitoare ale nordului Transilvaniei.  
 
Industria turismului a recunoscut valoarea Muntilor Carpati. De exemplu, industria 
sportului de iarna din Predeal-Azuga-Busteni atrage in momentul de fata aproximativ 
200.000 de vizitatori, si exista un interes din ce in ce mai mare de a transforma 
regiunea si intr-o destinatie montana de vara. Aceasta noua orientare catre un 
produs integrat de turism montan poate genera un volum mai mare, poate imbunatati 
gradul de ocupare si pozitia Judetului Brasov ca destinatie turistica nationala si 
internationala mai atractiva. 
 
Protejarea resurselor: Guvernul Romaniei a recunoscut importanta protejarii 
resurselor montane si de-a lungul anilor a stabilit in judet 2 zone protejate (Parcul 
National Piatra Craiului si Rezervatia Nationala Bucegi). Ambele zone protejate au un 
imens potential pentru dezvoltarea eco-turismului si a pietei pentru vacante mai putin 
aventuroase. Cu toate acestea, se confrunta cu o presiune crescanda din partea unei 
game largi de vacante neplanificate, cazari neinregistrate si management inadecvat 
al deseurilor si apei. Acestea si alte cauze contribuie la continua degradare a unora 
dintre cele mai importante resurse turistice si de mediu din Romania. 
 
Baza turistica a judetului este extrem de diversificata. Ofera o gama variata din punct 
de vedere al topografiei, un trecut istoris fascinant care are la baza o multitudine de 
culturi si o fereastra deschisa asupra stilului de viata din Romania care este precum o 
punte intre stilul de viata modern si cel traditional, agrar. 
 
Municipiul Brasov ofera o gama larga de oportunitati de dezvoltarea a turismului 
natural (este inconjurat din trei parti de munti) si istoric (unul dintre cele mai bine 
conservate orase medievale din Romania). 
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Probleme si preocupari: Cu toate acestea, in ciuda faptului ca este una dintre cele 
mai cunoscute destinatii turistice din Romania, judetul se confrunta cu multe 
probleme care se regasesc in regiunile turistice consacrate de pe intreg 
mapamondul. Printre acestea: 
 

 Mentinerea tendintei de crestere a numarului de vizitatori si a veniturilor prin 
atragerea de noi segmente de piata; 

 Imbunatatirea experientelor turistice care sa puna accentul pe dezvoltarea de 
noi produse, informatii si servicii la venire, si personal instruit; 

 Stoparea procesului acut de distrugere a mediului inconjurator si stabilirea 
unor proceduri stricte care sa asigure protejarea si infrumusetarea mediului 
inconjurator astfel incat sa se mentina si sa creasca nisa de piata; 

 Investirea de fonduri adecvate in activitati de marketing si in noi tehnologii 
pentru a putea concura cu succes pe pietele nationale si internationale. 

 
Desi regiunea s-a bucurat de succes pe parcursul ultimilor 30 de ani datorita 
apropierii de Bucuresti, turistii romani sunt majoritari, in timp ce turistii straini acopera 
doar 15% din noptile de cazare. Desi impresionanta crestere actuala a Municipiului 
Bucuresti va continua sa furnizeze Judetului Brasov un numar de vizitatori in continua 
crestere, nu este garantata o crestere semnificativa din cauza faptului ca clasa de 
mijloc din Bucuresti este atrasa de alte regiuni, si mai ales de alte tari europene. 
 
Prin urmare, cresterea continua a sectorului turism trebuie sa aiba la baza initiative 
de marketing profesionale care sa promoveze atat ofertele actuale, cat si produsele 
create la cererea pietei. 
 
Planificare strategica: Elaborarea Strategiei pentru un Turism Durabil in Judetul 
Brasov este oportuna si ofera un prilej excelent pentru identificarea actualelor puncte 
forte si puncte slabe, a oportunitatilor de creare de noi produse in regiune. 
Implementarea planului va identifica de asemenea o serie de noi initiative menite sa 
transforme judetul intr-o veritabila destinatie competitiva. Strategia nu trebuie sa 
vizeze doar produse relevante, activitati de instruire si de marketing, ci trebuie sa 
ofere un cadru solid care sa sprijine investitorul privat si sa ofere surse de finantare 
astfel incat sa se vada clar directia si beneficiile pe termen scurt si lung ale dezvoltarii 
turismului. 
 
Prin urmare, documentul va constitui o metoda sistematica prin care sa fie elaborate 
initiative coerente si responsabile de dezvoltare a turismului in judet. Regiunea 
trebuie sa profite de pe urma potentialului de dezvoltare ca destinatie de prima clasa 
atragand turisti de pe intreg teritoriul Europei, dar crescand in acelasi timp si numarul 
de turisti locali. Prin aceasta va inregistra rezultate pozitive, mai ales in scaderea 
procentului ridicat de someri din comunitatile rurale si in generarea de venituri pentru 
intregul judet. 
 
Aceasta strategie va fi prin urmare un cadru prin care sa fie atinse acele obiective. 
 
2. Procesul de planificare si colectarea datelor 
 

 Elaborarea cadrului strategic a avut la baza un proces de cercetare intens care a 
cuprins sesiuni de lucru interactive cu reprezentanti ai sectorului si numeroase 
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intalniri atat cu oficialitati ale administratiei, cat si cu mediul privat si asociativ. La 
acest proces de identificare a oportunitatilor si prioritatilor de dezvoltare a turismului 
regional au participat mai bine de 125 de persoane. 

 
 2.1 Cercetare la fata locului 
  
 Pe parcursul a 10 zile au fost vizitate majoritatea zonelor accesibile (si cele mai putin 

accesibile) ale judetului. Vizitele au vizat si urmatoarele zone si comunitati din 
imprejurimile acestora: 

 Predeal-Azuga 

 Bran-Moeciu 

 Rasnov 

 Fagaras 

 Rupea 

 Poiana Brasov 

 Vama Bazaului 

 Parcul National Piatra Craiului (Magura si Pestera) 

 Zarnesti 
 

Aceasta activitate a permis evaluarea unei game largi de: 
a) Atractii istorice: Castelul Bran, Cetatea Rasnov, Cetatea Rupea, Cetatea 

Fagaras, Centrul istoric al Municipiului Brasov, manastiri, etc 
b) Atractii naturale: Parcul National Piatra Craiului, Parcul Regional Vama 

Bazaului si cascadele 
c) Centre de informare: Brasov, Predeal 
d) Servicii de cazare si alimentatie: pensiuni, campinguri si hoteluri 
e) Vanzari en-detail: magazine de suveniruri 
 

2.2 Ateliere si sesiuni de lucru 
 
S-a elaborat un manual de lucru de 75 de pagini care a fost distribuit la sesiunile de 
lucru organizate la nivel de comunitate si la nivel de industrie in: 

 Brasov: reprezentanti ai Consiliului Judetean Brasov si ai altor factori interesati 

 Bran/ Moeciu: membrii ANTREC 

 Brasov: tour-operatori din regiune si furnizori 

 Fagaras: reprezentanti ai comunitatii si ai sectorului privat 

 Vama Buzaului: membri ai comunitatii si ai asociatiei de eco-turism si oficiali 
alesi 

 Regiunea Predeal-Aguza-Busteni: Oficiali alesi si reprezentanti ai comunitatii 

 Parcul National Piatra Craiului: membrii Asociatia de Ecoturism din Romania si 
reprezentanti ai Parcului National 

 
Rezultatele tuturor atelierelor de lucru sunt prezentate in cadrul Anexelor (Anexa 1 – 
atelierul de lucru organizat in Brasov, Anexa 2 – atelierul de lucru organizat in Bran-
Moeciu si Fagaras, Anexa 3 – atelierul de lucru organizat in Vama Buzaului, Anexa 4 
– atelierul de lucru organizat in Predeal, Anexa 5 – rezultatete atelierului de lucru 
organizat in Magura cu Asociatia de Ecoturism din Romania) 
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In cadrul primului atelier de lucru organizat in cadrul Consiliului Judetean Brasov, 
echipa de experti a rugat participantii sa identifice punctele forte, puntele slabe, 
oportunitatile si prioritatile de dezvoltare ale judetului. Aceasta variatie pe marginea 
tehnicii Analizei SWOT permite participantilor sa lucreze in grupuri de lucru mici astfel 
incat sa selecteze din multitudinea de oportunitati identificate pe acelea pe care 
considera a fi important de implementat: 

 Imediat (in urmatoarele 6 luni) 

 Pe termen scurt (2006) si 

 Pe termen lung (dupa 2006) 
 

Sesiunile organizate in celelalte comunitati au fost mai scurte (aproximativ 3 ore), iar 
participantii au fost rugati doar sa identifice oportunitatile si prioritatile. Fiecare 
comunitate sau grup reprezentand sectorul a trebuit sa ia in considerare zona lor 
specifica. In urma acestor sesiuni au fost organizate si vizite la fata locului. 
 
2.3 Intalniri 
 
S-au organizat intalniri atat cu oficiali alesi (de ex. primari), cat si cu functionari publici 
si reprezentanti ai sectorului privat (proprietarii unor pensiuni, tour-operatori). Aceste 
sesiuni au facilitat o mai buna analiza a problemelor si a obstacolelor asociate cu 
dezvoltarea turismului si a marketingului. 
Rezultatele atelierelor de lucru sunt prezentate in cadrul anexelor. 
 
 
3. Document Cadru – Strategia Durabila de Dezvoltare a Turismului in Judetul 
Brasov 
 
3.1 Misiune, scopuri si obiective 
 
Misiunea, scopurile si obiectivele au fost elaborate in cadrul diferitelor intalniri si au 
fost aprobate in esenta de cei care au participat la respectivele intalniri. Cu toate 
acestea, in cadrul viitoarelor prezentari ale strategiei ele pot fi modificate astfel incat 
sa reprezinte punctul de vedere al actorilor principali. Ar fi extrem de important sa se 
profite de intalnirile de „validare” din toamna anului 2005 pentru aprobarea finala. 
 
Misiunea 
 
Sa pozitioneze si sa transforme Judetul Brasov intr-o destinatie turistica durabila si 
foarte competitiva la nivel national si international prin dezvoltarea unui turism pe 
baza de cerinte ale pietei, condus de industriei si care sa respecte mediul 
inconjurator. 
 
 
 
Scopuri 
 

 Economice si sociale 
a) Crearea de noi locuri de munca: sa se puna accent pe acele activitati care 

necesita mai multa forta de munca, pe angajarea fortei de munca disponibile 
la nivel local si facilitarea oportunitatilor de instruire; 



 7  

b) Crearea de noi afaceri mici si consolidarea activitatilor deja existente: 
extinderea oportunitatilor pentru produsele noilor afaceri, precum si 
identificarea de modalitati prin care sa se sporeasca veniturile intreprinderilor 
existente; 

c) Dezvoltarea economica a comunitatii: incurajarea turismului ca metoda de 
dezvoltare economica locala, mai ales in satele din regiunile rurale, punandu-
se accent pe turismul rural si pe agro-turism; 

d) Cresterea veniturilor din turism: identificarea de noi produse, reabilitarea 
facilitatilor deja existente, mai multi turisti si extinderea sejurului pe care il 
petrec vizitatorii in judet; 

e) Integrarea turismului cu alte sectoare industriale regionale: imbunatatirea 
potentialului turistic astfel incat sa contribuie in mod direct sau indirect la 
dezvoltarea altor sectoare economice cum ar fi agricultura, produsele artistice 
si de artizanat, productia de mobila; 

f) Generarea de oportunitati de instruire: identificarea acelor produse noi sau 
deja existente care pot fi folosite ca baza pentru dezvoltarea de noi aptitudini, 
mai ales in ceea ce priveste serviciul de ghid-interpret, activitati de tour-
operatori si activitati de management, marketing, prepararea mancarurilor 
traditionale, etc; 

g) Constientizare cu privire la importanta turismului: identificarea de oportunitati 
care sa promoveze printre locuitorii Judetului Brasov importanta socio-
economica si de mediu a turismului; 

h) Distributie echitabila a beneficiilor astfel incat sa se asigure o distribuire 
echilibrata a beneficiilor din turism si in exteriorul zonei Predeal-Brasov-
Rasnov- Bran, catre toate zonele judetului; 

i) Consolidarea increderii investitorilor: elaborarea unei strategii de turism clare 
care sa creeze o atmosfera de incredere si care sa identifice oportunitati de 
investitie. 
 

 De mediu: 
a) Protejarea resurselor turistice: stoparea actualului declin ingrijorator al 

calitatii si cantitatii resurselor naturale si culturale atat prin delimitarea unor 
zone protejate, cat si prin promovarea unor practici responsabile de mediu, 
linii directoare pentru dezvoltare si practici; 

b) Constientizare la nivel local cu privire la importanta protectiei mediului: 
identificarea de campanii si proiecte care sa le permita locuitorilor regiunii 
sa aprecieze valoarea procesului de protejare a mediului ca parte a 
procesului de dezvoltare economica durabila a judetului; 

c) Concepte avansate de dezvoltare turistica durabila: identificarea diferitelor 
proceduri si practici care pot fi folosite pentru a ne asigura ca sectorul 
turismului se dezvolta in conditii care respecta factorii de mediu si care 
protejeaza resursele turistice pentru generatiile viitoare; 

d) Respectarea resurselor naturale si culturale din cadrul Parcului National 
Piatra Craiului: identificarea valorii politice si importantei economice a 
protejarii integritatii mediului inconjurator prin linii directoare si consolidarea 
managementului parcului. 
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 Institutional si politic: 
a) Furnizarea de sprijin direct Consiliului Judetean Brasov: elaborarea unui 

document care sa poata fi folosit pentru a furniza asistenta Judetului Brasov in 
elaborarea Strategiei Regionale de Dezvoltare care urmeaza a fi inaintata 
Comisiei Europene 

b) Crearea de parteneriate si consolidarea cooperarii dintre sectorul privat si cel 
public: propunerea de structuri asociative care sa consolideze colaborarea 
dintre toti actorii, inclusiv relatiile inter-comunitati. 

 
Obiective 
 
Elaborarea de obiective masurabile si justificabile s-a dovedit a fi o provocare, in 
parte din cauza lipsei informatiilor pe baza carora sa se stabileasca adevarate tinte. 
Cu toate acestea, este important sa se ia in considerare obiective generale care par 
a fi realiste in actualele si potentialele conditii de piata. 
 
De exemplu, informatiile neadecvate despre segmentarea pietei ingreuneaza foarte 
mult procesul de preconizare, cu acuratete, atat a numarului de vizitatori, cat si a 
veniturilor. Aceasta va inhiba si elaborarea de obiective realiste in ceea ce priveste 
crearea de noi locuri de munca. Cu toate acestea, analizele la nivelul sectorului 
turism din Romania si din Europa de Est ne poate permite sa stabilim obiective si 
tinte relativ realizabile in procesul de implementare a planului. Ele se bazeaza 
bineinteles pe realizarea diferitelor recomandari care se constituie in mod colectiv 
intr-un proces complex de dezvoltare a turismului in Judetul Brasov. 
 

Obiective economice 
 

Cresterea numarului de turisti: Se preconizeaza ca in perioada 2006-2007 numarul 
turistilor sa creasca cu 8%, urmand ca in perioada 2007 – 2010 sa creasca anual de 
la 10% la 14%. Pana in 2010 numarul turistilor va creste la aproximativ 680.000. 
Cresterea se va stabiliza apoi la cresteri anuale de 7% in perioada 2011 – 2015. 
Aceste cresteri anuale sunt preconizate in functie de cresterea numarului de locuitori 
si cresterea PIB in Bucuresti, de interesul calatorilor din Europa de vest (ca urmare a 
marketing-ului agresiv) si de oferirea unor produse noi, atractive. 
 
Cresterea numarului locurilor de munca: Pe baza preconizarilor in ceea ce 
priveste cresterea numarului de vizitatori pana in 2010 si in functie de estimarile 
USAID (la fiecare 8 turisti care isi petrec, in vacanta, o saptamana se creeaza un nou 
loc de munca), este posibil sa se inregistreze urmatoarea crestere la nivelul noilor 
locuri de munca cu norma intreaga sau cu jumatate de norma create: 
 Total locuri de munca cu norma intreaga: 3.000 
 Total locuri de munca cu jumatate de norma: 6.000 
 Total: 9.000 noi locuri de munca pana in 2010 
 
Investitii in constructii si facilitati: in fiecare din urmatorii 5 ani ar trebui sa se 
cheltuiasca cel putin 2 milioane de euro pe proiecte de dezvoltare a turismului. 
Crearea de noi locuri de munca: Proiectele de constructii vor genera in fiecare an 
aproximativ 150 de noi locuri de munca cu norma intreaga. 
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Venituri din taxe si impozite si noi afaceri mici: in momentul actual nu avem la 
dispozitie informatii suficiente care sa ne permita sa estimam aceste contributii 
economice foarte importante. 

 
Obiective sociale 
 

Instruire: pana in anul 2007 cel putin 250 de persoane vor participa la cursuri de 
instruire in domeniul turismului, in timp ce pana in anul 2010 vor fi fost create 1200 de 
noi locuri de munca. 
 

Obiective de mediu 
 
Parcul National Piatra Craiului: Administratia Parcului National va adopta la 
inceputul anului 2007 un ghid de dezvoltare si protejare a foctorilor de mediu. 
Managementul deseurilor: toate comunitatile in cadrul carora activitatile turistice au 
o mare importanta vor fi adoptat pana in anul 2010 un sistem de management al 
deseurilor. 
 
3.2 Analiza resurselor 
 
3.2.1 Prezentare generala a resurselor  
 
Exista foarte multe informatii cu privire la resursele si serviciile disponibile in judet. Nu 
este necesar sa discutam in cadrul acestui document despre toate resursele. Pe 
parcursul urmatoarelor cateva luni ar trebui sa se realizeze un inventar si o analiza a 
resurselor care sa fie apoi anexat la acest document. Cu toate acestea, pentru a 
putea intelege potentialele structuri si propuneri pentru aceasta strategie, este 
necesar sa discutam, in general, despre resursele principale care pot transforma 
Judetul Brasov intr-una dintre cele mai cautate destinatii din Europa de est. 
 
Aspectele principale in ceea ce priveste punctele forte si punctele slabe ale 
resurselor sunt prezentate in cadrul acelorasi categorii care se regasesc in manualul 
de lucru care a fost folosit in cadrul intalnirilor cu actorii principali. 
 

Resurse naturale 
 
Muntii: Muntii Carpati si podisurile acopera aproximativ jumatate din teritoriul tarii. 
Aceasta resursa extraordinara este gazda celei mai nealterate biodiversitati din 
Europa, oferind un potential extraordinar pentru o gama larga de pachete turistice pe 
baza de excursii organizate in natura. O mare parte din peisajul montan este acoperit 
de paduri, ceea ce reduce accesul in zona, dar protejeaza diversitatea, flora si fauna. 
 
Animale salbatice: Romania si-a castigat deja reputatia de a fi unul dintre cele mai 
mari refugii pentru o gama larga de specii. La nivel de tara se inregistreaza cel mai 
mare numar de ursi, lupi si lincsi. Acestea si altele specii se gasesc in numar mare pe 
teritoriul Judetului Brasov, oferind multe oportunitati de observare a speciilor din 
salbaticie. Tinand cont de cele peste 50 de specii de pasari, zona are un extraordinar 
potential in ceea ce priveste observarea pasarilor. 
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Peisaj: Carpatii ofera un peisaj dramatic cu varfuri si chei care fac ca peisajul 
Judetului Brasov sa fie cel mai atractiv din Romania. Pe langa aceasta, amestecul de 
paduri si campuri agricole atrag prin pastoral biciclisti, cataratori, fotografi amatori si 
eco-turisti. 
 

Resurse culturale si comunitare 
 
Multe comunitati de pe teritoriul Judetului Brasov ofera o combinatie fascinanta intre 
arhitectura, fatade, cladiri de patrimoniu, activitati locale si monumente (dintre care 
unele, cum ar fi centrul istoric al Municipiului Brasov, sunt protejate de UNESCO). Cu 
toate acestea, majoritatea resurselor nu sunt dezvoltate si promovate activ. 
Comunitati precum Rupea, Codlea, Fagaras si chiar si Rasnov, cu exceptia cetatii, nu 
fac mare lucru pentru a prezenta si pentru a promova resursele locale si culturale ale 
comunitatii, cum ar fi bisericile, pietele locale si trecutul istoric. 
 
Viscri este una dintre comunitatile care a depus un efort special in a crea o mica 
afacere in turism (mai bine de 12.000 de vizitatori/ noapte/ an) restaurand cladirile 
istorice si promovand mostenirea saxona. Pe teritoriul judetului exista mai mult de 70 
de comunitati care detin un patrimoniu asemanator si care au de oferit oportunitati de 
exploatare de exceptie. 
 

Resurse de patrimoniu 
 
Regiunea a fost binecuvantata cu o gama larga de cladiri de patrimoniu, printre care 
castele si cetati, fortarete, manastiri, biserici fortificate si alte facilitati dintre care 
multe datand din secolul al XIII-lea. De fapt, cele care au fost restaurate tind sa fie 
principalele atractii ale industriei turistice din Brasov. Castelul Bran si centrul istoric al 
Municipiului Brasov sunt cautate de majoritatea vizitatorilor care vin pentru prima 
oara in Romania. Cetatea de la Rasnov incepe sa castige importanta ca destinatie 
turistica de patrimoniu pe teritoriul judetului. Aceste facilitati restaurate demonstreaza 
clar puterea resurselor de patrimoniu in sectorul in curs de dezvoltare - turismul. Prin 
urmare, aceasta motiveaza continuarea procesului de restaurare a altor structuri 
strategice cum ar fi cele din Rupea (cetatea) si Fagaras (fortareata). 
 
Cu toate acestea trebuie evaluate tipul si adevarata necesitate a lucrarilor de 
restaurare. De exemplu, centrul istoric al Municipiului Brasov, care reprezinta o 
remarcabila mostenire arhitecturala, este stirbit de explozia numarului de umbrelute 
publicitare (Coca-Cola, Stella Artois, etc.) care acopera terasele in aer liber si de 
semnele galagioase si de multe ori neadecvate ale fatadelor magazinelor. In acelasi 
fel, valoarea de patrimoniu a Cetatii de la Rasnov si a Castelului Bran este „stirbita” 
de standurile de suveniruri neadecvate. Acestea si alte incercari de a raspunde unei 
piete de masa nu fac altceva decat sa micsoreze importanta resurselor de patrimoniu 
si sa diminueze oportunitatile de a atrage calatori experimentati, mai ales pe cei din 
Europa de Vest. 
 

Resurse de recreere in aer liber 
 
Judetul are sansa unica de a profita de pe urma principalelor cinci zone protejate, 
Parcul National Piatra Craiului si Bucegii, Postavaru si zonele naturale Ciucas. 
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Zonele naturale Bucegi si Postavaru: desi gazduiesc o infrastructura de schi 
susbstantiala, majoritatea frumusetilor salbaticiei si a peisajului s-au pastrat. Si aici 
exista excelenta oportunitate de a transforma aceste Zone Naturale Protejate in 
atractii pe toate perioada anului, avand potentialul de a atrage la fel de multi vizitatori 
atat pe timp de vara, cat si pe timp de iarna. 
  
Parcul National Piatra Craiului este poate una dintre cele mai importante resurse ale 
Romaniei in dezvoltarea la nivel international a turismului montan, a eco-turismului si 
a pietei pentru vacante recreationale. Se poate ajunge in zona din multe directii, in 
zona se afla mai multe comunitati, printre care Zarnesti si Bran, precum si resurse 
naturale si culturale (rurale) bogate. De fapt este o combinatie intre salbaticia 
padurilor (mai ales ursi, lupi si lincsi) si peisajele pastorale ale gospodariilor 
traditionale, stanele, animalelor care pasc pe fundalul unui peisaj dramatic si cheilor 
din sudul Muntilor Carpati care ar putea sa o transforme intr-una dintre cele mai 
importante atractii ale judetului si intr-unul dintre cele mai preferate parcuri nationale 
din Romania. 
 
Cu toate acestea, Parcul se confrunta cu amenintati serioase si activitati care distrug 
mediul si care ar putea sa stirbeasca potentiala sa transformare durabila intr-un 
monument national. Inainte ca integritatea parcului sa fie distrusa permanent, trebuie 
sa se solutioneze imediat cateva aspecte cum ar fi: 

 construirea nereglementata si necontrolata a caselor de vacanta; 

 pierderi de venituri ca urmare a practicilor agricole traditionale care duc la 
pasuni abandonate (stirbirea efectului vizual); 

 putine standarde si controale arhitecturale ale pensiunilor, caselor de 
vacanta si modalitatea in care sunt construite hotelurile mici; 

 administrare inconstienta a resurselor parcului si legatura cu sectorul 
turistic local; 

 lipsa unui plan functional de management; 

 cazarile ilegale necontrolate. 
Acestea si alte aspecte trebuie sa fie solutionate daca nu se doreste ca multe dintre 
valorile naturale si culturale ale parcului sa se piarda in urmatorii 5 ani.  
 

Evenimente speciale 
 
Cultura si spiritualitatea zonei sunt evidentiate prin numeroasele evenimente speciale 
care sunt organizate pe tot parcursul anului pe teritoriul judetului. Majoritatea 
comunitatilor organizeaza un tip de activitate care, desi au fost initial gandite pentru 
locuitorii zonei, atrag si vizitatori romani sau straini. Din pacate majoritatea turistilor si 
locuitorilor din zona nu stiu unde si cand sunt organizate diferitele evenimente din 
cauza faptului ca nu exista un calendar de evenimente. 
 
 
3.2.2 Servicii turistice 
 
     Cazare 
 
In conformitate cu actualele informatii si preconizari, regiunea are o capacitate de 
cazare buna. De fapt, judecand dupa gradul de ocupare, oferta este mai mare decat 
cererea, ceea ce duce la profituri mai mici si la capital insuficient pentru a reabilita 
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majoritatea facilitatilor. Inregistrand o valoare medie a gradului de ocupare de 35%, 
zona Predeal-Azuga trece printr-o explozie de activitati de constructie urmand sa isi 
creasca numarul de camere cu mai bine de 25% in urmatorii 2 ani. Aceasta va duce 
in continuare la micsorarea valorii gradului de ocupare, preturile practicate lasand 
putine resurse pentru dezvoltarea si reabilitarea produsului. 
 
In Brasov exista aparent un numar suficient de camere, cu toate acestea, tour-
operatorii mentioneaza ca este dificil sa gasesti camere pe timp de vara cand gradul 
de ocupare ajunge pana la 90%. In aceeasi masura, facilitatile de cazare noi (cum ar 
fi recent inauguratul Bella Muzica) vor atrage nisa de piata datorita standardelor 
ridicate ale serviciilor si datorita facilitatilor atractive. 
 
In zona Bran se afla numeroase pensiuni si mini hoteluri care, desi difera in ceea ce 
priveste calitatea, in afara de perioadele vacantelor par sa functioneze la un grad de 
ocupare mic. Chiar si in Zarnesti, in ciuda faptului ca se afla langa Parcul National, 
majoritatea pensiunilor sunt in mare parte a anului goale. 
 
Eforturile de marketing de la nivel individual si de la nivel colectiv (de exemplu prin 
ANTREC sau ANAT) trebuie sa fie concentrate astfel incat sa duca la cresterea 
numarului de vizitatori si sa atraga mai multi vizitatori din Bucuresti sau din alte zone. 
Desi sunt atractive, majoritatea acestor facilitati au fost destinate numai vizitatorilor 
romani. Prin urmare, ele nu ofera experiente turistice care ar putea sa atraga calatorii 
internationali (de exemplu, excursii pe zile, programe agro-turistice, excursii in alte 
comunitati, catarari de la o cabana la alta, pachete turistice pentru biciclisti, etc.) 
 
      Servicii alimentare 
 
Mancarea in general este foarte buna pe tot teritoriul judetului. Cu toate acestea, 
exista o oportunitate nu foarte exploatata de a atrage un public mult mai larg interesat 
in mancaruri organice sau gatite in casa. Desi acestea sunt asteptarile in ceea ce 
priveste majoritatea pensiunilor, se remarca o schimbare lenta catre produsele 
cumparate din reteaua magazinelor Metro. Alterarea reputatiei regiunii in ceea ce 
priveste mancarea „gatita in casa” va avea un impact negativ subtil si pe termen lung 
asupra numarului de vizitatori din zona. Produsele organice sunt un „carlig” excelent 
atunci cand incerci sa atragi pietele Europene. De exemplu, germanii sunt foarte 
interesati de destinatii in care se servesc produse proaspete datorita faptului ca in 
urmatorii cativa ani doar 20% din terenurile agricole vor fi organice. Parte din 
comunitatea agricola (de exemplu Vama Buzaului) nu a fost expusa substantelor 
chimice folosite in agricultura si, prin urmare, a vazut in aceasta o valoare cu care sa 
atraga turisti in regiune. 
 
 
Servicii en-detail 
 
In exteriorul Brasovului se gasesc putine magazine cu vanzari en-detail pentru turisti. 
In ciuda bogatiei artelor si mestesugurilor din regiune, posibilitatile de achizitionare a 
produselor locale sunt putine. Un magazin din Zarnesti si-a castigat reputatia de a 
vinde produse locale de calitate folosind materiale organice. Magazinul primeste 
marfa in regim de consignatie de la 88 de mestesugari. Rar se gasesc de inchiriat 
echipamente pentru activitatile in aer liber, cum ar fi bicicletele. 
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Servicii de turism (Tour-operatori si agentii de turism) 

 
Tour-operatorii care se ocupa de incoming sunt un important element in dezvoltarea 
unei regiuni de destinatie cum este cazul Judetului Brasov. In Brasov se alfa 
aproximativ 60 de agentii de turism, iar cateva agentii mari (e.g. Krontours, Paralela 
45, CMB Travel, Nova touring (Eurolines), etc.) deservesc piata nationala si 
internationala a transporturilor cu autocarul. Activitatile sunt extrem de profesionale, 
iar in anii urmatori ar trebui se preconizeaza o crestere a importantei acestora in 
itinerariile romanesti. Cu toate acestea, durata sejurului lor in Judetul Brasov este de 
obicei scurta, deoarece clientii lor au un program turistic mai amplu care cuprinde si 
alte zone ale tarii. 
 
Cu toate acestea, exista cateva companii noi in Brasov (Discoveromania, Carpatours, 
etc.) care aduc vizitatori care petrec o lunga perioada de timp in zonele rurale si in 
zonele naturale ale judetului. As trebui ca pe parcursul urmatorilor 5 ani sa fie 
incurajata cresterea acestui segment deoarece ei sunt atrasi de eco-turism, recreere 
si de aventurile-educationale sau de pietele educationale. 
 

Servicii de transport 
 
Regiunea pare sa fie deservita in mod adecvat si periodic, legatura pe calea ferata 
intre Bucuresti si Predeal-Brasov fiind cel mai de pret element. Cu toate acestea, 
odata ce te afli pe teritoriul judetului, e posibil ca transferul dintr-un loc in altul sa fie 
restrictionata ca urmare a infrastructurii slabe de drumuri. Trebuie sa fie identificate 
acele drumuri care ar influenta pozitiv turismul daca ar fi reabilitate. 
 

Infrastructura 
 
Drumurile: Pe durata vacantelor si al perioadelor de vacanta accesul in judet este 
ingreunat. Nu se stie daca acest lucru se constitue intr-un real impediment in 
vizitarea regiunii, asa cum se intampla in alte zone cum ar fi litoralul Marii Negre care 
se confrunta de asemenea cu blocaje serioase. Desi propunerea pentru construirea 
unui nou drum de la Bucuresti cu siguranta ar ajuta turismul, aceste cheltuieli nu pot 
fi justificate doar pe baza turismului. 
Exista si alte sectiuni de drum de pe teritoriul judetului pentru care ar fi benefica 
reabilitarea, mai ales in contextul deschiderii viitoarelor zone de dezvoltare. 
 
Aeroportul: In cadrul sectorului privat exista discutii serioase cu privire la posibilitatea 
de a construi un aeroport in Brasov. Inca o data, aceasta este o cheltuiala majora 
care nu poate fi justificata doar de turism. Cu toate acestea, o astfel de facilitate ar 
deschide usile pentru una sau mai multe companii aeriene care leaga tara de alte 
orase principale din Europa de vest. Tendinta de a-ti lua o vacanta „scurta” cu 
siguranta s-ar contitui intr-un beneficiu pentru Brasov si zona Predeal-Aguza si ar 
putea deschide noi oportunitati de piata pentru judet. 
 

Servicii de informare 
 
Se remarca o lipsa semnificativa a serviciilor de informare atat la nivel municipal/ 
local, cat si la nivel judetean. Centrul de Informare pentru Turisti (CIT) din Brasov 
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este intruchiparea servicilor de informare neadecvate. Desi centrul se afla intr-una 
dintre cele mai atractive (si strategic pozitionate) cladiri ale judetului, are foarte putine 
informatii esentiale. Vizitatorul pleaca din Centru fara a avea nici cea mai vaga idee 
despre bogatia de activitati turistice din Municipiul Brasov sau din judet. Muzeul de 
Istorie nu inspira si ar fi mai bine daca ar fi transformat intr-o sala de proiectie si un 
kiosc in care sa se prezinte imagini si produse din judet. 
 
Doar Predealul este singurul oras care a depus un efort semnificativ in diseminarea 
de informatii si in informarea vizitatorilor cu privire la serviciile oferite pe teritoriul 
judetului. Nici unul dintre materialele lor publicitare nu sunt expuse in Brasov sau 
nicaieri altundeva in regiune. Comunitatea are un CIT atractiv deschis in apropierea 
garii. Localitatea a implementat incercari progresiste de a grupa mai multe comunitati 
astfel incat sa consolideze notiunea de Zona Turistica Predeal-Sinaia. Brosurile lor 
informative reflecta aceasta abordare de regiune destinatie. Restul Judetului Brasov 
este mai mult sau mai putin lipsit de acces la informatii cu privire la resursele turistice 
din regiuni. In Parcul National tocmai se construieste un nou Centru de Informare si 
Prezentare, dar cu toate acestea locul in care este construit sugereaza faptul ca nu 
va fi direct accesibil marii majoritati a vizitatorilor parcului. 
 

Optiuni de instruire in turism 
 
In Brasov si in Bran sunt disponibile programe de instruire in turism. Cu toate acestea 
este evidenta si stringenta nevoia de instruire si de imbunatatire. Daca regiunea vrea 
sa se pozitioneze pe noi segmente de piata, atunci industria va avea nevoie de 
programe de instruire aditionale in domenii precum planificarea excursiilor, marketing 
si management, servicii de ghid si natura, interpretare, managementul resurselor, 
planificare de afaceri, etc. 
 

Servicii publice 
 
Politie si spitale: Serviciile politiei si serviciile medicale sunt adecvate pentru a 
satisface nevoile turistilor. Odata ce numarul excursiilor in zonele protejate va creste, 
vor trebui sa fie imbunatatile serviciile furnizate de salvamont. 
 
Managementul deseurilor: Numarul excesiv de deseuri de pe intreg teritoriul judetului 
subliniaza urgenta nevoia de a crea un bun sistem de management al deseurilor. 
Comunitatile mai mici ca cele din cadrul Parcului National nu au nici un fel de sistem 
si este evident faptul ca o cantitate mare de deseuri va avea un impact negativ 
asupra turistilor. 
 
Canalizarea: Majoritatea comunitatilor mici au doar un sistem partial de canalizare. 
Aceasta s-ar putea constitui intr-o problema avand in vedere faptul ca incearca sa 
atraga vizitatori care solicita si mai mult existenta unui astfel de sistem. In zonele in 
care densitatea este mare, ca in cazul Predealului, se construiesc multe facilitati noi, 
prin urmare trebuie sa se construiasca sisteme care sa faca fata sistemului. 
 
Furnizarea apei: Majoritatea comunitatilor au apa potabila la parametri adecvati, cu 
toate acestea, pierderile sunt mari in comparatie cu standardele Europei de vest. Se 
aplica putine sau nici un fel de masuri de conservare a facilitatilor turistice, ceea ce 
face dificila transformarea regiunii intr-o Destinatie Turistica Durabila. Predealul se 
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confrunta cu o alta problema specifica cauzata de volumul mare de apa folosit pentru 
fabricarea zapezii artificiale. Se preconizeaza ca actuala sursa de apa va fi epuizata 
in urmatorii 25 de ani. Chiar daca ar fi sa inchida partia de schi, s-ar putea sa nu 
existe resurse suficiente care sa permita intretinerea activitatilor din turism si dupa 
anul 2020. 
 

Resurse umane 
 
Nu se cunoaste cu exactitate numarul angajatilor din sectorul turism, cu toate 
acestea aproximativ 85.000 de persoane lucreaza in cadrul sectorului pe tot teritoriul 
Romaniei. Daca Judetul Brasov reprezinta 20% din numarul total de la nivel national, 
atunci industria are mai bine de 16.000 de angajati, ceea ce transforma sectorul in 
principalul angajator local. Asa cum se intampla si pe restul teritoriului judetului, 
majoritatea anagajatilor lucreaza in hoteluri si in restaurante si, in ciuda existentei 
unui numar mare de pensiuni, exista un numar relativ mic de afaceri mici in turism. 
Multi anagajati au trecut la sector ca urmare a inchiderii industriilor neperformante. 
Aceste persoane au fost putin sau deloc instruiti si s-ar putea sa nu fie sursa de 
profesionalism de care este nevoie pentru a asigura dezvoltarea sectorului. 
 

Finantari si investitii 
 
Exista mai multe surse de finantare pentru cheltuielile imediate si pe termen scurt cu 
dezvoltarea turismului. USAID si-a exprimat interesul de a sprijini cererile de 
asistenta tehnica selectate. SAPARD a furnizat finantari pentru construirea si 
renovarea pensiunilor. 
 

Asociatii si organizatii 
 
Pe teritoriul judetului functioneaza multe organizatii nationale care contribuie 
substantial la dezvoltarea si promovarea industirei. Printre acestea se numara: 
ANAT, ANTREC, ANGT, ANGMR, ANSMR, AER, ABCR, FRSB, GPNR si multe 
ONG-uri. Desi contributia lor este semnificativa, asa cum era de asteptat, sunt mai 
mult interesate de activitatile sectorului pe care il reprezinta. 
 
Nu exista o asociatie de turism special creata pentru si responsabila cu dezvoltarea 
generala a turismului din tara. In timp ce oficialitatile din Predeal au facut un efort de 
a aduce, de a grupa si de a organiza localitatile si operatorii din regiunea lor, nu 
exista o singura entitate care sa reprezinte Judetul Brasov. O Asociatie Regionala a 
Destinatiei Turistice sau o Comisie este o componenta esentiala in dezvoltarea 
regiunii si mai ales a Judetului Brasov unde ar fi responsabili cu implementarea 
Strategiei Regionale. 
 
3.3 Analiza de piata 
 
Informatiile despre piata au fost furnizate atat de Institutul National de Statistica, cat 
si de datele colectate pe teren. Desi sunt putine, ultimul tip de date au furnizat 
informatii cu privire la conditiile de piata care au stat la baza recomandarilor elaborate 
in cadrul acestui raport. Atunci cand se face comparatia cu resursele, rezultatul poate 
sa ofera o imagine a tipurilor de produse care ar trebui dezvoltate. 
 



 16  

Volumul pietei: Pe parcursul anului 2004 s-au inregistrat aproximativ 400.000 de 
vizitatori care au inoptat pe teritoriul judetului, dintre care mai mult de 25% pe 
perioada lunilor de iarna, din ianuarie in aprilie, si mai mult de 55% in lunile iunie – 
octombrie. Sosirile vizitatorilor sunt impartite mai egal pe parcursul fiecarei luni in 
parte decat in marea majoritatea a destinatiilor turistice, cu un numar de nopti 
petrecute variand intre 53.000, in aprilie, si 120.000, in august. 
 
Este interesant de remarcat faptul ca lunile cu un numar scazut de vizitatori, cum ar fi 
lunile decembrie si mai, atrag un numar rezonabil de vizitatori, 32.000, respectiv 
39.000. Aceste cifre demonstreaza importanta vizitatorilor din Bucuresti care 
alimenteaza un flux constant de turisti in regiune. Prin urmare, desi este important sa 
se atraga noi segmente de piata din alte destinatii, piata din Bucuresti trebuie sa 
continue sa primeasca atentie speciala. Nu se cunoaste cu exactitate valoarea 
procentului de vizitatori straini, cu toate acestea datele neoficiale sugereaza ca 
acesta variaza intre 15% pe timp de iarna (schiori), si mai putin de 20% pe timp de 
vara. Aceste cifre demonstreaza faptul ca inca mai sunt oportunitati de extindere a 
pietei din Bucuresti ca urmare a semnificatiei sale relative. Chiar si o crestere anuala 
mica de 5%-6% poate avea un imapct important la nivelul regiunii, conducand la o 
crestere a numarului noptilor de cazare de la 75.000 la 100.000. 
 
Cu toate acestea, pentru a putea patrunde pe atractiva piata internationala, este 
necesara lansarea unor initiative de tipul: 
 

 Pregatirea de noi excursii montane care sa cuprinda turism montan, excursii 
generale, excursii recreationale (cu bicicleta si catarari) si eco-turism (pasari, 
animale salbatice, natura); 

 Marketing agresiv in Bucuresti si pe pietele din Europa de vest si din America 
de Nord a produselor existente si a produselor propuse  

 Instruirea personalului local astfel incat sa poata oferi produse noi. 
 

Un alt tip de informatie interesanta este faptul ca: 

 Parcul National Piatra Craiului are aproximativ 100.000 de vizitatori, dintre 
care majoritatea sunt vizitatori pe timp de zi care vin pentru catarari si la 
picnic-uri 

 Zona Predeal-Azuga atrage 200.000 de schiori, dar numai jumatate din ei stau 
peste noapte. 

 
Ambele zone necesita dezvoltarea de noi produse care sa conduca atat la extinderea 
duratei sejurului, cat si la cresterea numarului de vizitatori. 
 
 
3.4. Concept General de Dezvoltare  
 
Succesul oricarei strategii consta in abilitatea acesteia de a-si atinge obiectivele 
declarate intr-un cadrul organizat care sa reflecte potentiala dezvoltare a regiunii. In 
scopul acestui exercitiu judetul va fi impartit in urmatoarele componente: 
 

 Zone destinate serviciilor: 
- Servicii turistice existente si in stadiu de propunere inclusiv cazare, 

restaurante, informatii si primire, tour-operatori si ghizi, etc. 
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 Zone destinate activitatilor: 
- Atractii existente si in stadiu de propunere, atractii speciale, parcuri si 

zone protejate, patrimoniu si zone istorice, centre de prezentare, etc.  

 Zone protejate: 
- Zonele care necesita o atentie speciala din punct de vedere a protejarii 

naturii 

 Legaturi si coridoare: 
- Legaturi cu diferite zone de dezvoltare 
 

Aceste componente pot fi la randul lor impartite in nivele de gradul unu, doi sau trei, 
in functie de importanta lor in schema generala de dezvoltare. O strategie de succes 
gaseste intre aceste zone un echilibru care sa genereze o propunere de dezvoltare 
coerenta si consolidata. 
 
A. Zone destinate serviciilor 
 

Zona de gradul unu: Municipiul Brasov 
 
Municipiul Brasov este o zona ideala pentru primul tip de zona deoarece ofera cel 
mai complet mix de servicii turistice printre care cateva hoteluri excelente, 
restaurante bune, o gama completa de magazine mari si en-detail si cel putin 8 
operatori pe incoming. Zona este principala atractie sau locul preferat de pe intreg 
teritoriul judetului, prin urmare are de jucat un rol important in diseminarea 
informatiilor. 
 

Zone de tipul doi destinate serviciilor 
 
Tinand cont de oportunitatile de servicii existente si potentiale se evidentiaza cinci 
zone: 
 
a)  Zona Bran-Rasnov 
Aceste doua comunitati au fost clasate ca fiind de tipul doi datorita combinatiei de 
facilitati de cazare, restaurant si informatii limitate. 
 
b)  Zona Predeal-Azuga 
Exceptionalele facilitati de cazare, restaurant si informatii definesc zona ca fiind o 
zona importanta pentru servicii, mai ales pe parcursul lunilor de iarna. 
 
c)  Zona Fagaras 
Aceasta zona trebuie sa fie dezvoltata mai mult pe zona de servicii de tipul doi. 
Momentan se bucura de o mare atentie, dar baza sa inca mai trebuie dezvoltata 
pentru a deveni o atractie importanata la nivelul judetului. Nu are un centru de 
informare. 
 
d)  Zona Rupea 
Desi aceasta zona este momentan nedezvoltata, are potentialul de a deveni o 
importanta zona de servicii si de activitati odata cu restaurarea cetatii. Zona 
adiacenta, inclusiv Viscri, ofera posibilitatea de a organiza excursii interesante de o 
zi. 
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e) Poiana Brasov 
Statiunea montana dispune de restaurante si centru comercial, zona poate fi definita 
ca fiind o importanta zona pentru servicii, desi vizeaza aproape exclusiv lunile de 
iarna. 
 

Zone de tipul trei destinate serviciilor 
 
In aceasta categorie au fost introduse doua zone datorita potentialului lor de 
dezvoltare pe termen mediu si lung. Acestea sunt: 

- Zarnesti: care deserveste vizitatorii parcului national 
- Vama Buzaului: care se constituie in centrul zonei ago-turistice 

 
B. Zone destinate activitatilor 
 

Zone de tipul unu destinate activitatilor 
 
a) Municipiul Brasov 
Trasaturile istorice ale Municipiului Brasov ofera un cadru exceptional pentru o gama 
larga de activitati printre care plimbari, festivaluri si evenimente culturale, excursii, 
cumparaturi si vizite la muzee, galerii si monumente. 
Cu toate acestea, calitatea mediului istoric este amenintat de explozia produselor 
comerciale care continua sa erodeze integritatea mostenirii din zona. 
 
b) Coridorul Predeal-Azuga-Busteni 
Aceasta zona se poate transforma de la actuala sa baza pe turism de iarna intr-o 
destinatie turistica montana pe tot parcursul anului. 
 

Zone de tipul doi destinate activitatilor 
 
a) Zona Bran-Rasnov 
Actualele activitati vizeaza excursii la Castelul Bran si la Cetatea Rasnov, precum si 
magazinul de suveniruri din Bran. Multe pensiuni ofera activitati tipice familiilor. 
 
b) Zonele Fagaras si Rupea 
In ciuda numeroaselor facilitati si a potentialului de a deveni parte integranta a 
procesului de dezvoltare turistica a Judetului Brasov, nici una dintre cele doua zone 
nu poate fi considerata momentan ca fiind o zona destinata activitatilor. 
 
c)  Parcul National Piatra Craiului 
Parcul National trebuie sa profite de pe urma actualului sau potential natural si 
cultural pentru a putea deveni o destinatie judeteana si o zona destinata activitatilor. 
Pentru a atinge acest tel, administratia parcului trebuie sa se concentreze pe 
facilitarea dezvoltarii pe baza de linii directoare riguroase si controlate astfel incat sa 
se protejeze integritatea parcului. 
 

Zone de tipul trei destinate activitatilor 
 
S-au propus trei zone de tipul trei destinate activitatilor. Combinatia dintre 
infrastructura acceptabila, interesul comunitatii in activitatile de turism si resursele 
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atractive le vor permite sa se dezvolte in destinatii turistice de tipul trei. Aceste zone 
sunt: 

- Vama Buzaului, 
- Zarnesti si 
- Viscri-Jibert. 

 
C. Zone protejate 
 
Exista o multitudine de zone istorice, monumente, zone naturale care trebuie sa fie 
protejate, restaurate si infrumusetate in urmatorii zece ani pentru a fi considerate a fi 
parte integranta a dezvoltarii pe termen lung a turismului din Judetul Brasov. Aceasta 
strategie va pune in discutie doar acele zone in care existenta activitatilor de protectie 
este stringenta si in care se remarca potential turistic. Aceste zone sunt: 
 

- Zone istorice: Centrul vechi al Municipiului Brasov, Satul Viscri, Cetatea 
Rupea, Cetatea Fagaras, bisericile fortificate (Codlea si Cristian) 

- Zone naturale: Parcul National Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi  
- Zone culturale: stanele si comunitatile (Parcul National Piatra Craiului), 

stilul de viata din zonele rurale (Vama Buzaului) 
 
D. Legaturi si coridoare 
 
Actualul proces de dezvoltare a turismului a fost influentat de coridoarele naturale din 
regiune. Printre acestea se numara 

- Busteni-Azuga-Predeal, Brasov-Rasnov-Bran 
- Brasov-Codlea-Fagaras 
- Rupea-Jibert-Fagaras 

 
Principalul coridor este situat de-a lungul drumului european E60 care incepe la 
intrarea in judet, prin Predeal si Brasov. Coridoarele secundare se intind din Brasov, 
Rasnov-Bran si Zarnesti catre sud, si de la Fagaras si Rupea catre est si nord, in 
timp ce coridoarele de tipul trei catre Vama Buzaului, Rupea-Viscri-Jibert-Fagaras. 

 
 
 
        Diagrama 1 este o reprezentatie grafica a acestui concept. 
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3.5 Planul de dezvoltare a turismului 
 

Planul de dezvoltare va urmari structura stabilita prin conceptul de dezvoltare si se 
va constitui intr-o descriere a tuturor proceselor si recomandarilor. Conceptul pune 
bazele structurii care sa contribuie la dezvoltarea zonelor identificate. Luate colectiv, 
furnizeaza o abordare coerenta, organizata si strategica pentru procesul de 
dezvoltare a turismului din Judetul Brasov. 

 
3.5.1. Zone destinate serviciilor 
 
Zone de tipul unu destinate serviciilor 
 
a) Municipiul Brasov si poarta judetului 
 

Consolidarea Centrului de Informare pentru Turisti (CIT) 
 
Atat Judetul cat si Municipiul Brasov au nevoie de un centru de informare pentru 
turisti care sa poata distribui informatii despre toata zona. Orasul va juca de 
asemenea si rolul de Principala zona de prezentare sau Poarta pentru serviciile si 
activitatile oferite in regiune si in exteriorul acesteia. Cladirea existenta din centrul 
administrativ si istoric al orasului este o facilitatea excelenta dar care are nevoie de 
un proces complet de redezvoltare si reprogramare: 

- Echiparea actualului muzeu cu aparatura audio-video si ecrane de ultima 
generatie care sa prezinte si sa promoveze diferitele zone destinate 
activitatilor si atractiile din oras si de pe teritoriul judetului; 

- Organizarea unui birou unic de informare pentru toate spatiile de cazare si 
restaurantele din judet prin intermediul unui sistem de rezervare; 

- Alocarea unui spatiu in cadrul CIT pentru promovarea atractiilor si serviciilor 
din Municipiul Brasov, inclusiv facilitati de cazare, restaurant si magazine en-
detail; 

- Casa de bilete pentru tour-operatorii care vor sa promoveze produsul turistic; 
- Mici magazine cu suveniruri care sa vanda materiale promotionale despre 

Judetul Brasov (carti, casete, vederi, etc.) 
 

Sistem de informare integrat la nivel de judet 
 

CIT Brasov ar trebui sa fie centrul unei retele de informatii din sectorul turism care 
sa fie integrat la nivelul judetului si care sa cuprinda urmatoarele componente: 

- Reprezentante ale CIT in Fagaras, Rupea, Bran, Rasnov, Zarnesti, Moeciu si 
Vama Buzaului; 

- Materiale de marketing coordonate care sa cuprinda si Adrese utile pentru 
turismul din Judetul Brasov; 

- Pagina de internet si baza de date individuala a Judetului Brasov. 
 

Pregatirea paginii de internet si a bazei de date pentru Municipiul Brasov 
 

Orasul are destule servicii si atractii astfel incat sa isi creeze propria pagina de 
internet, propirul sau buletin informativ in versiune electronica, ambalaje dinamice si 
tehnologie de colectare a datelor. Acestea ar trebui sa fie elaborate in acelasi timp 
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cu pagina de internet a Judetului Brasov care poate fi sprijinita prin bazele de date 
ale tour-operatorilor. 

 
Adrese turistice utile din municipiu 

 
Municipiul are nevoie de un singur document in cadrul caruia sa se regaseasca 
toate serviciile si atractiile comunitatii. Ar trebui de asemenea sa aiba un continut 
adecvat (istoricul zonei, arhitectura locala, cultura si stilul de viata, etc.) astfel incat 
sa fie folosit ca material de promovare a turismului in cadrul comunitatii. 

 
Atelier de lucru pe tema Management hotelier care respecta mediul 

 
Municipiul Brasov si orasele situate de-a lungul coridorului Predeal-Azuga-Busteni 
ar trebui sa fie liderii care sa promoveze un turism durabil la nivelul judetului. 
Aceasta initiativa poate fi lansata astfel incat sa existe siguranta ca hotelurile (si 
restaurantele) vor lua masuri in desfasurarea de activitati durabile in sectorul pe 
care il reprezinta. 

 
Un atelier de lucru de 3-5 zile va conduce personalul din sector prin pasii procesului 
de respectare a factorilor de mediu. 

 
b) Coridorul Predeal-Azuga-Busteni (Valea Prahovei) 

 
Crearea unei Destinatii Turistice Montane pe toata durata anului 

 
Coridorul Predeal-Azuga-Busteni trebuie sa fie re-lansat si repozitionat ca 
Destinatie Turistica Montana in cadrul Judetului Brasov pentru a conduce la o 
crestere a numarului de vizitatori si pentru a imbunatati gradul de ocupare. Aceasta 
va presupune consolidarea informatiilor si a materialelor de marketing care sa 
reflecte aceasta noua abordare. Desi acest lucru nu va stopa actualele si viitoarele 
initiative din zonele partiilor, ar trebui sa se prezinte o imagine mai echilibrata care 
sa ofere si catarari, excursii, excursii cu bicicleta, excursii pe carari de munte, etc. 

 
   Construirea unui Camin pentru tineri 
 

Viitorul sector al sporturilor de iarna depinde mai mult ca niciodata de atragerea 
segmentului de piata format din tineri, mai ales cei pasionati de snowboard care vor 
deveni viitorii skiori. Un Camin pentru tineri ar fi o facilitate de cazare mult mai 
atractiva din punct de vedere al costurilor care va atrage in zona atat turisti romani 
cat si turisti straini. 

 
Adrese utile din zona si Calendar de evenimente 

 
Zona a fost foarte activa in elaborarea de numeroase pliante si brosuri despre 
facilitatile si atractiile locale. Aceste informatii trebuie sa fie reunite intr-un singur 
document care sa cuprinda de asemenea si informatii despre ecologia si cultura 
zonei, precum si un calendar de evenimente. Ar trebui sa fie tiparit pe hartie 
reciclabila pentru a accentua marca durabila a tarii si mesajului noii abordari 
aplicate in cadrul turismului montan. 
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Pagina de internet si baza de date a zonei 
 

Valea Prahovei si zona adiacenta are infrastructura adecvata, servicii turistice si 
atractii care sa justifice crearea unei pagini de internet cu specific. Ar trebui sa se 
acorde atentie promovarii regiunii pe tuturor celor patru anotimpuri (vezi ca exemplu 
www.whistlertourism.com). 
 

Curs de instruire pe Management hotelier si de statiune care sa respecte 
factorii de mediu 
 

Hotelurile din Predeal, Azuga si Busteni, precum si cele din Brasov ar trebui sa fie 
lideii promovarii turismului durabil in tara. Aceasta initiativa poate fi lansata astfel 
incat sa existe siguranta ca hotelurile (si restaurantele) vor lua masuri in 
desfasurarea de activitati durabile in sectorul pe care il reprezinta. Un atelier de 
lucru de 4 zile va conduce personalul din sector prin pasii procesului de respectare 
a factorilor de mediu si va fi un exemplu pentru restul tarii. 
 

Manual de conservare a resurselor de apa 
 
Partiile sunt utilizatori notorii de apa proaspata si din aceasta cauza regiunea nu va 
mai avea, probabil, mai mult de 2 decenii de resurse hidrologice adecvate. Inevitabila 
pierdere a acestei resurse va avea un impact atat asupra activitatilor de iarna, cat si a 
celor de vara. Sursa de apa poate fi totusi protejata prin aplicarea la nivelul sectorului 
privat a unui program de conservare riguros. In loc sa fie invocate prevederile 
legislatiei, ar trebui sa fie elaborat un manual intreg care sa demonstreze cum 
economisesc utilizatorii sursa de apa. 
 
Zone de tipul doi destinate serviciilor 
 
a)  Zona Bran-Rasnov 
 

Crearea unui Centru de Informare pentru Turisti  
 
Desi cele doua comunitati au fost reunite intr-o singura zona destinata servicilor, 
ambele au nevoie de un CIT care sa distribuie informatii cu privire la activitatile si 
serviciile fiecarei activitati in parte. Atractiile alese ar trebui sa fie amplasate central si 
sa fie accesibile traficului care strabate coridorul. Fiecare ar trebui sa aiba cate un 
mic magazin de suveniruri locale. 
 
b)  Zona Fagaras 
 
  Crearea unui Centru de Informare pentru Turisti 
 
Zona Fagaras beneficiaza de toate atractiile si serviciile care sa o transforme intr-o 
atractie a judetului, si se contituie de asemenea intr-o oprire importanta pentru cei 
care calatoresc intre Sibiu si Brasov. Centrul ar putea fi amplasat intr-o zona centrala 
(de exemplu in parcul orasului). Centrul ar distribui o gama larga de informatii despre 
istoria fortaretei (model, vederi, suveniruri), dar in cadrul centrului se vor prezenta si 
filme cu o serie de atractii din regiune cum ar fi Manastirea Sambata de Sus, 

http://www.whistlertourism.com/
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valtoarea, un centru de hipism, excursii si carari pentru catarari. Toate facilitatile de 
cazare ar trebui sa fie prezentate cu fotografii si date de contact. 
 
c)  Zona Rupea 
 
   Crearea unui Centru de Informare si Primire a Turistilor 
 
Eventuala restaurare a Cetatii de la Rupea, precum si actuala combinatie de atractii 
si servicii din zona justifica construirea unui CIT. Principala atractie ar trebui sa fie 
istoria cetatii si rolul pe care l-a detinut in dezvoltarea regiunii. Istoria orasului Rupea, 
inclusiv schimbarile de pe plan economic de dupa revolutie, sunt aspecte interesante. 
CIT ar trebui sa fie de asemenea si „Poarta” si ar trebui sa promoveze potentialele 
optiuni turistice ale regiunii, cu excursii in Viscri, Racos si in alte sate din regiune. 
 
Atat Fagaras, cat si Rupea ar trebui sa colaboreze pentru planificarea CIT-urilor lor 
astfel incat sa se promoveze reciproc si sa se organizeze excursii intre cele doua 
comunitati ca parte din circuitul turistic care demareaza in Brasov. 
 
d) Zona destinata serviciilor din Parcul National Piata Craiului (PNPC) 
 

Planificarea eco-turismului, atelier de lucru pe Dezvoltarea produsului si 
Marketing 
 
PNPC inregistreaza cel mai mare potential pentru ecoturism si oportunitati de 
dezvoltare de astfel de produse in Romania. In plus, in Judetul Brasov si in regiune 
sunt multi operatori care ar dori sa exploateze acest potential. Se remarca de 
asemenea multe oportunitati pentru produsele eco-turistice care sa cuprinda alte 
zone turistice de pe teritoriul judetului, incluziv zonele Predeal-Azuga, Poiana Brasov 
si Fagaras. Prin urmare, este necesar un curs de instruire de 5 zile care: 

- sa duca la identificarea actualelor criterii de eco-turism, segmente de pe 
piata internationala si activitati preferate 

- sa invete participantii cum sa isi structureze propriile pachete 
- sa ofere structura si contactele necesare pentru a pregati o strategie de 

marketing 
 

Revizuirea si aprobarea Planului de Management al Parcului 
 
Desi administratia Parcului a pregatit un Plan de management, locuitorii din zona nu 
stiu care este continutut acestuia. O recenta revizie a Planului de Management 
pentru zona naturala Bucegi sugereaza ca multe din aspectele abordate in cadrul 
acestui raport nu vor fi abordate in cadrul planului de management al PNPC. Este 
prin urmare esential ca planul sa fie revizuit de cei care locuiesc in interiorul si in 
zonele adiacente parcului, precum si de toti cetatenii Romaniei carora le pasa de 
mostenirea naturala si culturala a tarii. 
 

Programe de constientizare 
 

Locuitorii PNPC si din Zarnesti nu inteleg foarte multe din potentialul dezvoltarii 
economice a resurselor turistice din cadrul parcului. Prin urmare, doar putini 
constientizeaza necesitatea de a proteja caracteristicile sale culturale si naturale. 
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Este necesar un program de constientizare pentru a creste gradul de apreciere fata 
de beneficiile de care s-ar putea bucura de pe urma parcului. 

 
Zone de tipul trei destinate serviciilor 
 
a) Zarnesti, Moeciu 
 

Crearea unui Kiosc cu Informatii Turistice in zona – KIT (fara personal) 
 
Combinatia de servicii si atractii, inclusiv cele adiacente parcului national, nu sunt 
evidente imediat ce vizitezi orasul Zarnesti. KIT-ul amplasat langa cladirea primariei 
ar prezenta diferitele pensiuni (fotografie, adresa, date de contact), restaurante si 
echipament de camping si echipament de inchiriat. In centrul acestui spatiu se vor 
afla diferitele caracteristici ale Parcului National (de ex. carari, atractii, flora si fauna). 
 

Consolidarea sectorului spatii de cazare 
 
In intreaga comunitate sunt raspandite mai mult de 20 de pensiuni. Vizitatorii care 
sosesc cunosc foarte putine despre calitatea si locurile disponibile in diferitele 
facilitati. O sectiune speciala organizata in cadrul KIT sau oriunde in sat ar oferi 
vizitatorilor toate informatiile necesare pentru a ramane in Zarnesti. 

 
b) Vama Buzaului 
 

Extinderea sectorului spatii de cazare 
 
Vama Buzaului are potential de a deveni centrul agro-turistic al judetului. Poate sa 
devina de asemenea un centru recunoscut pentru agricultura organica pe baza de 
metode traditionale. Cu toate acestea, se pare ca momentan nu exista spatii de 
cazare adecvate care sa atraga si sa gazduiasca mai mult de 12 turisti odata. 
Consiliul local va pregati si va implementa un program de constientizare prin care 
potentialii proprietari de pensiuni sa fie informati cu privire la cerintele necesare. Se 
va pune accentul pe acele pensiuni care functioneaza in fermele deja existente astfel 
incat activitatile agricole sa fie integrate in program. 
 

Crearea unui Kiosc cu Informatii Turistice - KIT (fara personal), o expozitie 
de agricultura traditionala si un magazin de suveniruri 
 
Este necesar ca vizitatori comunitatii sa fie informati cu privire la diferitele resurse si 
practici agricole, la spatiile de cazare disponibile, precum si la caile de acces catre 
cararile pentru catarat. In regiune continua sa se practice agricultura asa cum a fost 
practicata timp de secole. Prin urmare, produsele agricole sunt in majoritate organice, 
si sunt interesante pentru piata Europei de vest. In zona adiacenta postei s-ar putea 
realiza o combinatie intre un mic KIT, o expozitie agricola cu ghid si un mic magazin 
de suveniruri care sa vanda produse locale si produse lactate organice. 
 

Atelier de lucru pe managementul si promovarea pensiunilor 
 
Facilitatile de cazare adecvate si o activitate de marketing cu tinta precisa ar putea 
aduce comunitatii venituri substantiale. Proprietarii de pensiuni se vor numara printre 
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primii potentiali beneficiari ai acestei situatii. Cu toate acestea, lipsa de experienta in 
domeniul facilitatilor de cazare sugereaza faptul ca au nevoie de asistenta in 
imbunatatirea activitatilor si promovarii facilitatilor de care dispun. Un curs de instruire 
de 4 zile le-ar pune la dispozitie structura si informatiile tehnice de care au nevoie 
pentru a-si lansa cu succes afacerea. 
 
c) Zona coridorului Jibert-Viscri 
 

Expozitie cu ghid – Mostenirea arhitecturala saxona 
 
Deschiderea in Viscri si Jibert a cate unui kiosc in care sa se descrie mostenirea 
saxona unica (arhitectura, agricultura, stil de viata, etc.), cel din urma pe marginea 
soselei ce leaga Fagarasul de Rupea. 
 

Atelier de lucru pe cazarea in pensiuni si marketing 
 
Un interes mai mare in zona, si mai ales in Viscri, vor necesita mai multe spatii de 
cazare si servicii alimentare. Se va organiza un atelier de lucru care sa sublinieze 
unicitatea zonei. 
 
 
 
Vezi Diagrama 2 pentru o descriere generala a conceptului care sta la baza 
serviciilor descrise mai sus. 
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3.5.2. Zone destinate activitatilor 
 
Zone de tipul unu destinate activitatilor 
 
a) Municipiul Brasov 
 

Elaborarea Ghidului pentru Dezvolatrea Turismului si Standarde de 
conservare a mostenirii arhitecturale 
 
Principalele atractii ale Municipiului Brasov sunt trasaturile medievale create in mare 
parte de abundenta cladirilor istorice si fatadelor atractive. Cu toate acestea, in zona 
din jurul Pietei Sfatului calitatea vizuala este degradata ca urmare a exploziei de 
semne si bannere comerciale, umbrelutelor promotionale, posterurilor cu reduceri de 
pret si alte caracteristici contemporane care in general degradeaza o astfel de 
experienta intr-o zona cu o mostenire exceptionala (chiar si dupa standarde 
romanesti). 
 
Desi actualele restaurari sunt excelente, impactul pozitiv este degradat de 
magazinele pentru un buget redus sau cele care ofera reduceri (e.g. Cooper Jeans, 
etc.) si facilitatile care nu respecta imaginea. Desi este imposibil sa dictezi tipurile de 
activitati comerciale, sta in puterea autoritatilor municipiului sa pregateasca, sa 
distribuie si sa aplice ghidul planificarii si dezvoltarii. Ar trebui sa fie angajati un 
arhitect si o persoana care sa ocupe de planificarea teritoriala astfel incat sa 
elaboreze ghidul care va fi apoi implementat in conformitate cu prevederile 
municipalitatii. 
 

Elaborarea de pachete turistice cu activitati multiple si materiale informative 
 
Excursii in aer liber prin municipiu: Plan, pregatirea materialelor si promovarea 
excursiilor educationale si de agrement la cladirile istorice, in parcuri, colegii, biserici 
si alte puncte de atractie. Inchirierea de casete in mai multe limbi straine pentru 
fiecare excursie organizata. Crearea de panouri informative de-a lungul traseului. 
 
Excursii de zi in comunitatile din imprejurimi: Oportunitati ample de a vizita destinatii 
traditionale (Bran, Rasnov, Prejmer, etc.), dar ar trebui sa se identifice si alte 
oportunitati de vizitare a altor zone incluziv Vama Buzaului, Fagaras, PNPC, etc. 
Acestea ar putea fi promovate in centru si vandute prin intermediul tour-operatorilor. 
 
Excursii sau pachete de trei zile sau de weekend. 
 
b) Coridorul Predeal-Azuga-Busteni 
 
Elaborarea unei strategii de turism montan durabil in zona 
 
Succesul continuu (numar de vizitatori in crestere, imbunatatirea gradului de 
ocupare) al acestei zone depinde de urmatorii factori: 
 

- Patrunderea pe noi piete internationale de schi, mai ales din Polonia, Regatul 
Unit al Marii Britanii, Belgia, etc. unde piata vizitatorilor creste in continuare de 
la 3% la 5% pe an; 
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- Cresterea pietei de snowboard, mai ales din celelalte tari din Europa de est 
unde activitatile continua sa se extinda (de ex. Bulgaria, Ungaria); 

- Crearea unei baze solide de vizitatori de vara, obiectivul fiind acela ca pana in 
vara anului 2010, 40% din numarul total al vizitatorilor sa fie vizitatori pe timp 
de vara; 

- Identificarea tuturor activitatilor si facilitatilor cerute pe piata care ar putea sa 
repozitioneze coridorul ca statiune montana pe tot parcursul anului, inclusiv 
catarari si benzi de ciclism, facilitati cu expozitii naturale, cabane la munte 
pentru catarari de la o cabana la alta, asezaminte montane si campinguri, etc. 

 
Cu toate acestea, pentru ca succesul sa fie asigurat este necesara o stategie sau un 
„proiect” care sa ia in considerare toate aceste aspecte. Acest proiect ar trebui sa 
cuprinda si toate liniile directoare necesare si toate granitele zonelor astfel incat sa se 
asigure protectia resurselor naturale si culturale ale regiunilor montane, inclusiv: 

- Conservarea surselor de apa si energie; 
- Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu; 
- Plan de management al deseurilor, tratare a apelor; 
- Metode de control asupra factorilor de eroziune; 
- Proceduri de management al padurilor. 

 
O mai mare atentie ar trebui sa fie acordata identificarii masurilor de protectie a 
resurselor din zona naturala Bucegi si alte zone protejate. In cazul in care este 
inaintata, propunerea de lege „SuperSki” ar trebui sa se concentreze pe aceasta 
abordare integrata de dezvoltare durabila a turismului in regiune si de protejare a 
resurselor. 
 

Planificare si construirea de facilitati turistice montane pentru perioada de 
vara 
 
Retea de carari: O serie de pliante si brosuri cu amplasarea aproximativa a cararilor 
montane din zona Predeal. Aceste informatii trebuie sa fie consolidate intr-o retea 
completa de carari montane. 
 
Cabane montane (refugii): Cabanele situate in zona montana sunt din ce in ce mai 
populare printre vizitatorii care prefera sa faca catarari din cabana in cabana. 
Acestea sunt relativ ieftine si pot atrage vest-europenii pentru care propriile carari de 
munte sunt mult prea aglomerate. 
 
   Planificarea si construirea unui centru al statiunii 
 
Configuratia vaii si tendinta dezvoltarii istorice a facut ca Predeal, Azuga si Busteni 
sa aiba o dezvoltare lineara, ceea ce nu a creat posibilitatea crearii „unui centru al 
orasului” sau a unei zone comerciale centrale, ca cea din Brasov sau din alte 
destinatii montane cum ar fi Whistler. Centrul statiunii poate fi amplasat in zona 
adiacenta Centrului de Informare din Predeal, sau in alte locuri cum ar fi la baza 
noilor partii din Azuga. Locul ales trebuie sa poata atrage vizitatori din toata regiunea. 
 
Centrul statiunii ar avea restaurante, magazine, echipament sportiv, locuri de inchiriat 
echipament sportiv, terase in aer liber, etc. Acesta poate deveni si locul principal 
pentru evenimente, festivaluri si spectacole. 
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Zone de tipul doi destinate activitatilor 
 
a)  Zona Bran-Rasnov 
 

Reabilitarea atractiilor mostenite 
 
Atat Castelul Bran, cat si Cetatea Rasnov au un exceptional potential care insa nu 
este exploatat din cauza lipsei tehnicilor de restaurare contemporane (si autentice) 
ale mostenirii, datorita calitatii scazute a materialelor de promovare si a numarului 
mic de ghizi. 
 
Castelul Bran: Ar trebui sa se aleaga o anume perioada istorica si sa se faca 
restaurari tinand cont de perioada respectiva. Aceasta ar presupune o reinventare 
completa a istoriei castelului. Ar trebui sa se elaboreze un program de promovare 
care sa cuprinda: 

- Construirea unui kiosc la intrarea castelului; 
- Crearea si amplasarea de indicatoare in mai multe limbi straine prin tot 

castelul; 
- Elaborarea unei brosuri de promovare (care sa fie inclusa in pretul 

biletului). 
 

Cetatea Rasnov: S-au facut eforturi substantiale pentru a restaura aceasta fortareata. 
Cu toate acestea, eforturile depuse sunt umbrite de magazinele cu suveniruri ieftine, 
obiecte care nu reflecta zona in care este amplasata fortareata si alte elemente care 
au aparaut la intamplare. Facilitatea trebuie sa fie evaluata de un muzeolog si trebuie 
elaborat un program de promovare care sa cuprinda si un panou la intrare si 
indicatoare in mai multe limbi straine prin toata cetatea. 
 

Atelier de lucru pe pachete turistice si marketing 
 
In ciuda excelentelor atractii istorice si a gamei largi de spatii de cazare si servicii de 
restaurant existente in zona, durata sejurului este relativ scurta, 2,5 zile. Cresterea 
ofertei de pachete turistice interesante si distractive ar avea un impact pozitiv asupra 
vizitatorilor. Multe dintre aceste excursii ar putea fi create de tour-operatorii locali in 
cadrul unui atelier de lucru/ curs de instruire de 5 zile. Atelierul de lucru va pune in 
discutie si activitatile de marketing, mai ales cele de pe piata romaneasca. 
 

Construirea de facilitati aditionale 
 
In cadrul atelierului de lucru care a fost organizat la Bran au fost identificate alte 
proiecte, cu toate acestea nu a fost analizat contextul acestora. Printre acestea se 
numara: 

- Terminarea construirii Capelei Reginei; 
- Construirea unui sistem de apa si canalizare; 
- Crearea unui serviciu de transport; 
- Deschiderea unei farmacii. 
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b)  Zona Fagaras 
 

Restaurarea completa a Cetatii Fagaras 
 
Fortareata este strategic amplasata in centrul orasului si ar trebui sa fie considera a fi 
principala atractie pentru vizitatorii comunitatii si, pentru cateva ore, pentru cei care 
calatoresc catre Sibiu. Ar trebui finalizate restaurarea tuturor componentelor fortaretei 
si elaborarea unui program de promovare. Acesta ar viza panouri informative 
amplasate la intrare care sa prezinte evolutia cetatii de-a lungul anilor. 
 

Transformarea hergheliei de la Sambata intr-o atractie turistica completa si 
un centru de prezentare pentru vizitatori 
 
Scoala de dresaj si herghelia au renume la nivel international, renume care poate fi 
extins prin dezvoltarea si promovarea unor programe speciale. Principalele facilitati 
disponibile ofera o gama larga de programe. Principala cladire ar putea fi de 
asemenea restaurata astfel incat sa poata oferi spatii de cazare, clase si spatii de 
prezentare. 
 

Identificarea potentialului altor atractii din zona 
 
Exista numeroase alte facilitati in zona care contribuie la atractivitatea zonei Fagaras. 
Printre acestea se numara valtoarea, manastirea si catarari in zonele montane din 
apropiere. Sunt necesare cercetari suplimentare care sa determine cum ar putea 
contribui acestea la transformare zonei intr-o destinatie. 
 
c) Zona Rupea 
 

Restaurarea si refacerea infrastructurii Cetatii de la Rupea 
 
Deja a fost inaintat autoritatilor judetene un proiect prin care se solicita sprijin in 
valoare de 3 milioane de euro pentru activitatile de restaurare. Acest proiect este 
justificat, iar odata ce va fi finalizat ar putea sa joace un rol important in dezvoltarea 
generala a turismului din judet. Restaurarea ar putea sa imbunatateasca accesul 
catre cetate. 
 

Pachete turistice pentru zona Rupea 
 
Rupea va fi punctul central pentru excursiile organizate in comunitatile din 
imprejurimi, mai ales cele catre Viscri. Aceste pachete trebuie sa fie oferite de 
autoritatile locale sau de sectorul privat. 
 

Construirea de pensiuni locale 
 
Desi in zona de vest a comunitatii exista un hotel, in Rupea se remarca momentan o 
lipsa a spatiilor de cazare. Mostenirea arhitecturala ofera multe oportunitati pentru 
construirea de pensiuni. Restaurarea cetatii va crea oportunitati pentru crearea a cel 
putin 15 facilitati de cazare. Acestea nu vor obstacola dezvoltarea de facilitati de 
cazare in zonele rurale inconjuratoare cum ar fi Racos, Cata, Apata, etc. 
 



 32  

Sprijin pentru continua restaurare si refacere a infrastructurii de la Viscri 
 
Continua restaurare de la Viscri va contribui la transformarea comunitatii intr-o 
destinatie din ce in ce mai populara la nivel international. Exista o serie de proiecte 
de infrastructura imediate care sunt necesare pentru a imbunatati imaginea actuala a 
si accesul catre comunitate. Printre acestea: 

 Proiect de canalizare; 

 Imbunatatirea si intretinerea cailor de acces pe drumuri; 

 Planificare si dezvoltarea pietei/ strazilor comunitatii. 
 
Reabilitarea drumului va fi importanta si pentru locuitorii din zona si va demonstra 
acelora care nu inteleg beneficiile economice directe importanta pe care o detine 
turismul in cadrul comunitatii. 
 
d) Zona de activitati Parcul National Piatra Craiului (PNPC) 
 
Parcul national are o baza de resurse adecvate care sa il transforme intr-una dintre 
atractiile principale ale judetului. Cu toate acestea, inca mai trebuie facute multe 
astfel incat sa se protejeze valorile naturale si culturale ale parcului si sa il transforme 
intr-o destinatie. 
 

Standarde si linii directoare pentru dezvoltarea peisajului si arhitecturii 
 
PNPC trece printr-un proces rapid de degradare a valorilor sale vizuale. Cea mai 
evidenta este explozia de case de vacante care in majoritatea cazurilor nu reflecta 
mostenirea arhitecturala sau integritatea vizuala a vailor Magura si Pestera. Parcul 
are nevoie urgenta de o serie de linii directoare menite sa controleze si sa ghideze 
calitatea constructiilor si sa protejeze caracteristicile peisajului. Ar trebui sa se puna 
accent pe aspecte precum intretinerea pasunilor, folosirea materialelor traditionale de 
constructii, monitorizarea vehiculelor si alte metode moderne. Aceste linii directoare 
ar trebui sa ia in considerare aspectele ecologice prin construirea unui sistem 
adecvat de canalizare, de management al deseurilor, de conservare a surselor de 
apa si energie, eliminarea substantelor chimice toxice (plastic, pesticide, etc.). 
 

Sistem de management al deseurilor 
 
In parc nu exista momentan un sistem adecvat de management al deseurilor. 
Aceasta problema trebuie sa fie solutionata imediat deoarece volumul de deseuri 
incepe sa atinga cote inacceptabile. 
 

Retea de carari completa si integrata 
 
Exista numeroase carari prin parc si multe altele care ar putea fi dezvoltate astfel 
incat sa fie dezvoltate valorile naturale si culturale ale zonei. Ar trebui creata o retea 
de carari montane care sa ia in considerare diferite aspecte cum ar fi pasarile, 
catarari montane, catarari din cabana in cabana, etc. 
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Construirea unei fabrici de lactate pentru produsele locale 
 
Inchiderea fabricii de lactate de la Brasov a produs pierderi in veniturile ciobanilor din 
zona parcului. Cu expetia cazului in care se va gasi un alt cumparator, se presupune 
ca traditia zonei in produsele lactate se va pierde si ca pasunile nu vor mai fi 
administrate si intretinute. S-a sugerat ca deschiderea unei fabrici de lactate (care sa 
respecte si standardele europene) administrata de la nivel local ar rezolva aceasta 
problema si ar oferi un punct de atractie interesant pentru vizitatorii parcului. 
 
Zone de tipul trei destinate activitatilor 
 
a) Zarnesti 
 

Pensiuni + Atelier de lucru pe marketing 
 
Pozitia strategica a orasului Zarnesti, la intrarea in Parcul National, sugereaza faptul 
ca in cazul in care ar exista facilitati si o activitate de marketing adecvate, o afacere 
cu spatii de cazare ar putea fi foarte dinamica si profitabila. Proprietarii de pensiuni ar 
putea fi unul dintre primele potentiale grupuri de beneficiari de pe urma acestei 
situatii. Cu toate acestea, lipsa lor de experienta in domeniu sugereze faptul ca au 
nevoie de asistenta in imbunatatirea managementului si promovarii facilitatilor. 
 

Atelier de lucru pe pachete turistice si marketing 
 
Importanta si valoarea economica a Parcului National rezida in potentialul sau de a 
se transforma intr-o destinatie turistica nationala. Aceasta necesita acces la o gama 
larga de pachete de activitati. Aceste programe pot si dezvoltate de profesionisti sau 
de proprietarii de pensiuni si de tour-operatori prin intermadiul unui atelier de lucru. 
 
Un atelier de lucru de 5 zile ar cosolida aptitudinile participantilor de a dezvolta, tarifa 
si promova propriile lor zone. 
 

Oferta si promovarea itinerariilor speciale 
 
Desi atelierele de lucru sunt esentiale pentru organizarea de excursii locale, multi 
operatori duc de obicei lipsa resurselor care sa ii ajute sa dezvolte pachete turistice, 
mai ales pentru piata internationala. Accesul la PNPC ofera o oportunitate unica in a 
crea o combinatie de pachete turistice tematice care sa fie vandute direct tour-
operatorilor si agentiilor din Europa de vest si America de Nord. 
 
Pachetele pot viza segmente de piata cum ar fi – pasari, exploatare de pesteri, plante 
medicinale, protejarea zonelor montane si ecologice, observarea si studierea 
animalelor salbatice, precum si o serie intreaga de excursii de recreere, eco-turism 
sau educationale. 
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Birouri de inchiriere echipament 
 
Invecinarea cu PNPC sugereaza nevoia vizitatorilor de a avea acces la o gama larga 
de echipamente sportive cum ar fi biciclete, echipament de camping, etc. Aceste 
activitati ar trebui sa fie incurajate de operatorii privati sau ar trebui sa fie amplasate 
in noul centru de prezentare al parcului. 
 

Repararea principalelor cai de acces catre PNPC 
 
Ar trebui sa fie reabilitate acele cai de acces care duc turistii catre Parcul National si 
catre noul CIT. 
 
b) Vama Buzaului 
 

Pachete agro-turistice 
 
Practicile agricole agro-turistice care fac din Romania o destinatie atat de interesanta, 
se regasesc in aceasta zona. Ar putea fi posibila crearea de pachete turistice 
atractive care sa poata fi vandute atat agentiilor locale cat si celor straine. Printre 
temele abordate s-ar putea numara: tehnici agricole organice, conservarea productiei 
agricole, meniuri traditionale si metode de pregatire a mancarurilor, etc. 
 

Indicatoare in comunitate + Dezvoltarea cararilor montane pentru catarare/ 
ciclism 
 
O activitate turistica mai intensa va presupune existenta unui numar mai mare de 
carari montane pentru catarari si ciclism. 
 
3.5.3 Zone protejate 
 
Mediul natural si cultural al Judetului Brasov a trecut in ultimele doua decenii printr-un 
proces acut de degradare. Acest proces distrugator trebuie sa fie oprit daca se 
doreste ca judetul sa se transforme intr-o destinatie turistica. Desi nu este realist sa 
se incerce solutionarea tuturor problemelor de mediu in urmatorii 5 – 10 ani, este 
posibil sa se delimiteze anumite zone in care sa se lanseze implementarea unor 
eforturi intense de protejare a calitatii factorilor de mediu. 
 
In cadrul acestei strategii s-a incercat identificare urmatoarelor zone: 
 

i) Parcul National Piatra Craiului (PNPC) 
- Elaborarea Ghidului de Dezvoltare 

ii) Centrul istoric al Municipiului Brasov 
- Elaborarea Ghidului de Design Urban 

iii) Zona turistica montana Predeal-Azuga  
- Practici de management hotelier/ de restaurant care sa respecte 

factorii de mediu si protejarea resurselor 
iv) Zona Vama Buzaului  

- Protejarea pacticilor agricole traditionale (organice) 
v) Zona Rupea  

- Restaurarea Cetatii Rupea 
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3.5.4 Legaturi si coridoare 
 
Desi exista multe drumuri si coridoare turistice care ar trebui sa fie reabilitate 
costurile nu ar putea fi justificate momentan ca fiind cheltuieli esentiale pentru 
dezvoltarea turismului. Este evident ca drumul european E60 care strabate coridorul 
Brasov-Predeal-Bucuresti nu are capacitatea necesara, cu toate acestea, reabilitarea 
sa ar presupune milioane de euro. In acelasi fel exista multe drumuri degradate pe 
teritoriul judetului, dar ale caror reparatii nu ar fi justificate in momentul de fata pentru 
sectorul turism. 
 
Coridorul turistic Rupea-Jibert (Viscri)-Fagaras 
 
Aceasta legatura dintre doua zone destinate activitatilor/ serviciilor, Rupea si 
Fagaras, este o componenta importanta a structurii generale a propunerii strategiei 
din turism. Aceasta legatura defineste un circuit, dar in acelasi timp expune o zona 
atractiva a judetului – inclusiv satul Viscri care face parte din patrimoniul UNESCO. 
Ramane sa fie stabilite care sunt exact activitatile de reabilitare, dar au fost 
identificate: 

- Potentiale activitati de astfaltare a drumurilor 
- Semne de circulatie 
- Kioscuri expozitionale 
- Zone pentru picnic-uri 
- Reabilitarea unei zone arhitecturale din satul Jibert 

 
 
 
Vezi Diagrama 3 pentru o imagine clara a conceptului care sta la baza activitatilor 
mentionate mai sus. 
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3.5.5 Proiecte la nivelul Judetului Brasov 
 
Exista o serie de proiecte de pe urma carora ar putea beneficia toti actorii de pe 
teritoriul judetului, care sa nu se adreseze in mod special unei anumite regiuni. 
Aceste proiecte sunt separate de cele care se adreseaza unei zone specifice. 
 
a) Structura organizatorica a regiunii 
 

Angajarea unui  Coordonator Turistic Regional interimar 
 
Se remarca nevoia imediata e existentei unei persoane care sa fie responsabila cu 
implementarea acestei strategii si cu coordonarea cerintelor „imediate” de 
implementare, inclusiv crearea unei Comisii Turistice a Judetului Brasov. 
 
Cateva dintre responsabilitatile acestei functii ar fi: 

- coordonarea programelor pe termen scurt de cercetare a pietei 
- organizarea diferitelor ateliere de lucru propuse a fi organizate 
- furnizarea de asistenta tehnica pe proiecte cum ar fi elaborarea de 

agende 
- asistenta in crearea de parteneriate regionale 
- administrarea procesului de implementare a diferitelor activitati de 

marketing propuse 
- identificarea posibilelor surse de finantare 

 
Crearea unei Comisii Turistice a Judetului Brasov (CTJB) 

 
Comisia Turistica a Judetului Brasov va fi responsabila cu implementarea pe termen 
lung a strategiei si transformarea regiunii intr-o destinatie turistica. Activitatile comisiei 
vor presupune, dar nu se vor limita la: 

- identificarea si asigurarea surselor de finantare 
- sprijinirea crearii de aliante strategice si incurajarea unui dialog 

sustinul intre sectorul public si cel privat 
- coodonarea activitatilor de dezvoltare a turismului din judet cu 

acelea ale Autoritatii Nationale din Turism si cu cele ale 
reprezentantilor regionali 

- administrarea tuturor activitatilor de promovare si cercetare  
- elaborarea unui buget anual care sa fie inaintat autoritatilor judetene 
- coordonarea tuturor activitatilor turistice, inclusiv a evenimentelor 

speciale, excursiilor, expozitiilor, etc. 
- consolidarea bazei de membrii printre diferitii actori principali care 

reprezinta sectorul turism in regiune 
 
Propunere de structura 
 
Comisia ar trebui sa aiba urmatoarea structura: 

a) Personal administrativ. In urmatorii 3 ani urmeaza sa fie angajati: 
- Director Executiv 
- Director de Marketing 
- Administrator de birou si contabil 
- Webmaster 
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b) Executiv si Consiliu de Administratie. Consiliul va fi impartit la randul sau in 
sector public si sector privat si va fi format din: 

- SECTORUL PUBLIC 

 Autoritatea judeteana (2 repreprezentanti) 

 Autoritatea locala 
 Primarii din Predeal, Brasov, Bran 
 Primarii a 3 sate 

 Camera de Comert si Industrie (1) 

 Agentia Regionala a ANAT (1) 

 PNPC (1) 
- SECTORUL PRIVAT 

 ANAT (1) 

 ANTREC(1) 

 Tour-operatori (2)  

 Agentii de turism (1) 

 Sectorul spatiilor de cazare (2) 

 Ghizi (1) 

 Arta si mestesuguri (1) 

 Atractii (1) 

 Evenimente speciale (1) 
 

c) Membrii. Toate persoanele, asociatiile si companiile care doresc sa devina 
membri. 
 
b) Intalnirea sectorului public/ privat din cadrul strategiei 
 
Odata ce a fost aprobata Strategia, ar fi bine sa se organizeze o intalnire de 2 zile cu 
liderii sectorului public si al celui privat. Intalnirea se va concentra pe imbunatatirea 
relatiilor dintre cele 2 sectoare si pe consolidarea abilitatii lor de a lucra impreuna la 
implementarea planului. 

 
c) Activitati de promovare a judetului 

 
Elaborarea unei Strategii pe 5 ani de Promovare a Destinatiei 

 
Pentru a se ajunge la indeplinirea previziunilor din cadrul strategiei si la 
transformarea judetului in Destinatie turistica, este necesara elaborarea unui plan de 
promovare complet in cadrul caruia sa se identifice cele mai eficace mecanisme care 
sa promoveze judetul ca destinatie nationala si internationala. Planul ar trebui sa 
cuprinda urmatoarele componente: 

- Scopuri si obiective de marketing 
- Abordare de marketing 
- Marca destinatiei si declaratie cu privire la obiectiv 
- Mecanisme de marketing 

o Publicitate 
 Pagina de internat si activitati „de pe internet” 
 Brosuri 
 Agende 
 Materiale publicitare  
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o Vanzari si promotii 
 Dezvoltarea unei baze de date si CRM 
 Campanii de trimitere de scrisori directe si e-mail-uri 
 Expozitii cu vanzare, expozitie a destinatiei si excursii 

de familiarizare 

 Kioskuri si stand 

 Organizatori de grupuri de vizitatori  
 Elaborarea si distribuirea unui DVD 

o PR 
 Buletin informativ 
 Conferinte si seminarii 
 Centru de resurse 

o Cercetare de marketing 
o Buget de marketing 
o Metode de evaluare 

 
Elaborarea unei pagini de internet si a unei baze de date a Judetului Brasov 

 
Pagina de internet a Judetului Brasov ar trebui sa fie elementul central al tuturor 
activitatilor de promovare. Aceasta va fi promovata pritr-o strategie care sa trimita 
catre pagina de internet. O componenta integranta a paginii de internet va fi un tip de 
tehnologie capabila sa solicite informatii de la vizitatorii paginii de internet prin 
intermediul concursurilor si promotiilor. Pagina de internet va fi structurata in jurul 
diferitelor zone destinate activitatilor si serviciilor si va prezenta cateva din 
urmatoarele informatii: 
 

A) Furnizori regionali de servicii 
- Spatii de cazare 
- Restaurante 
- Tour-operatori 
- Transport (masina, taxi, etc.) 
- Facilitatile si activitatile parcului  
- Magazine en-detail si de suveniruri 

B) Activitati 
- Atractii si evenimente speciale 
- Pachete turistice (cu harti si itinerarii detaliate) 
- Programe educationale si de interpretare 

C) Reduceri speciale si oportunitati 
D) Amplasarea tuturor CIT 

 
Retea de informare nationala 

 
Pagina de internet ar trebui sa fie in centrul unei retele complete de informare, 
comunicare si promovare care sa grupeze, dar sa nu se limiteze la urmatoarele 
componente: 
 

- STRUCTURI FIZICE 

 Centrul de Informare pentru Turisti din cadrul Consiliului 
Judetean 
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 Centrele de Informare pentru Turisti din teritoriu (de ex. Fagaras, 
Predeal) 

 Centrul de Informare si Prezentare PNPC 
- MATERIALE PROMOTIONALE 

 Agenda Turistica a Judetului 

 Agenda Turistica a Municipiului Brasov 

 Brosuri si pliante cu zona 
- MATERIALE PE SUPORT ELECTRONIC 

 Pagini de internet ale Judetului Brasov si locale 

 E-buletin 

 Baza de date 
 

Ghid Turistic National si Calendar de evenimente la nivel national 
 
Actuala combinatie de materiale de promovare necoordonate vor fi consolidate intr-
un singur Ghid al Destinatiei Turistice Brasov. Acesta va cuprinde dar nu se va limita 
la: 

- CUPRINS: 

 Resurse naturale si culturale 

 Elemente specifice 

 Istorie si mostenire 

 Stilul de viata traditional 
- SERVICII DE INFORMARE 

 Spatii de cazare, restaurante, transport 

 Tour-operatori, agentii de turism, etc. 

 Centre de Informare pentru Turisti 

 Harti si date de contact importante 
- ACTIVITATI TURISTICE 

 Excursii si excursii de o zi 

 Programe educationale si de interpretare 

 Carari si peisaje 

 Calendar al evenimentelor speciale (evenimente anuale) 
 

Participare la targuri 
 
Odata ce a fost creat noul produs turistic si odata ce eforturile de marketing sunt 
sprijinite de o pagina de internet completa, va fi necesar sa se identifice cel putin 4 
targuri de turism pe an. Alegerea ar trebui sa fie realizata in colaborare cu Autoritatea 
Nationala din Turism (A.N.T.) dar va fi facuta dintre urmatoarele targuri: 
 

 ITB Internationale Tourismus Boerse, Berlin, Martie 

 CBR München, Februarie 

 BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milan, Italia, Februarie 

 International Holiday Show in Bruxelles, Februarie 

 Reisen Hamburg, Germania, Februarie 

 Antwerp Travel Show, Antwerp, Belgia, Ianuarie 

 FITUR Madrid, Ianuarie 

 International MATKA Travel Fair, Helsinki, Finlanda, Ianuarie 

 CMT Stuttgart, Stuttgart, Germania, Ianuarie 
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 Ferien-Messe Wien, Viena, Austria Ianuarie 

 World Travel Market, Londra, Anglia, Noiembrie 

 Top Resa Deauville, Franta, Septembrie 
 

Excursii de familiarizare (1 nationala, 3 internationale) 
 
Excursiile de familiarizare raman una dintre cele mai de succes mecanisme de 
marketing, dupa anul 2006 vor fi planificate cel putin 4/ an. Tour-operatorii vor fi alesi 
in colaborare cu agentiile locale, Autoritatea Nationala din Turism (A.N.T.) si CTJB. 
Pentru toti tour-operatorii va fi elaborat un Plan de excursii. 
 

Asistenta pentru Tour-operatorii Inbound 
 
Tour-operatorii inbound raman unul dintre cele mai importante elemente in atragerea 
de noi clienti catre o destinatie. In Brasov exista 8 sau 9 operatori, dar majoritatea 
vizeaza grupurile mari, putini dintre ei ofera produse pentru piete specifice. Tour-
operatorii care ofera pachete pe eco-turism, excursii de recreere si educationale ar 
trebui sa primeasca asistenta in urmatoarele domenii: 

 Cercetare de piata si plan de afaceri; 

 Dezvoltare produs; 

 Creare pagina de internet si baza de date; 

 Planificare de piata. 
 

Asistenta Internet/Pagina de internet 
 
In ciuda necesitatii actuale de a avea o prezenta activa pe Internet, majoritatea 
operatorilor, mai ales proprietarii pensiunilor si proprietarii micilor hoteluri, nu au nici 
macar o adresa de e-mail, dar mite o pagina de internet. Daca se vrea ca o afacere 
sa fie competitiva, ea trebuie sa fie accesibila pe internet, mai ales daca sa vizeze 
prezenta pe viitoarele pagini de internet ale judetului. Ar trebui sa se organizeze un 
program de asistenta care sa furnizeze asistenta tehnica necesare pentru ca pana in 
anul 2006 cel putin 80% din industrie sa fie accesibila prin internet. 
 
d) Dezvoltarea de produse turistice 
 

Dezvoltarea de pachete turistice (itinerarii) 
 
Lipsa semnificativa de produse turistice poate fi acoperita printr-un efort sustinut de a 
construi o gama larga de itinerarii care sa fie oferite pietei. Pot fi propuse urmatoarele 
produse: 

 Experiente turistice rurale (4 pachete, 3 pana la 7 zile) 

 Excursii de patrimoniu (3 pachete, 5 pana la 12 zile) 

 Eco-turism (4 pachete, 5 pana la 14 zile) 

 Ecologia in Carpati (2 pachete, 5 pana la 7 zile) 

 Pasari (3 pachete, 4 pana la 6 zile) 

 Ciclism pe drum de tara (2 pachete, 5 pana la 12 zile) 

 Mountain-bike (2 pachete, 5 pana la 10 zile) 

 Photo Safari (2 pachete, 5 pana la 7 zile) 

 Agro-turism (3 pachete, 3 pana la 7 zile) 
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Procesul de dezvoltare a pachetelor turistice va presupune implementarea 
urmatorilor pasi: 

 Evaluarea segmentului de marketing 

 Analiza resurselor 

 Elaborarea de standarde durabile in turism 

 Planificarea unui circuit preliminar 

 Confirmarea furnizorilor 

 Preturi afisate pe internet 

 Testarea produsului 

 Asistenta furnizorilor si eventual cursuri de instruire 

 Elaborarea materialelor de marketing 
 

Centru de educatie si promovare a Muntilor Carpati 
 

Experientele turistice montane din Carpati vor fi o componenta majora in promovarea 
judetului. Bogata biodiversitate, caracterul rural si valorile culturale fac ca zona 
montana sa fie o componenta esentiala a experientei turistice din Brasov. Prin 
urmare, o importanta expozitie de prezentare este o componenta importanta a 
produsului general al judetului. Spatiul va fi distractiv si educational si va cuprinde 
urmatoarele zone: 

 Zona de primize si orientare 

 Prezentari grafice si interactive 

 Sala de proiectie si echipament audio-video 

 Camere web pentru a observa animalele salbatice 

 Biblioteca 

 Un mic laborator 

 Carari locale si indicatoare 
 
O chipa de lucru a proiectului va fi responsabila cu amplasarea si dezvoltarea 
spatiului, procesul presupunand urmatorii pasi: 

 Identificarea si alegerea unor posibile spatii 

 Studiu de fezabilitate 

 Design durabil din punct de vedere arhitectural 

 Planuri de constructie si specificatii 

 Program de prezentare 

 Structura de management si program de instruire a personalului 

 Planuri de marketing 
 
c) Ateliere de instruire 
 
Transformarea Judetului Brasov intr-o destinatie turistica va presupune organizarea 
mai multor ateliere cu instruire intensiva astfel incat comertul cu turism sa fie 
competitiv. Ar trebui sa acorde mai mare atentie urmatoarelor subiecte: dezvoltarea 
produsului turistic, marketing si e-marketing, cursuri de instruire pentru ghizi si 
interpreti. Aceste ateliere de instruire organizate la nivel de judet vor completa acele 
ateliere de lucru propuse a fi organizate la nivel de zona. 
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Atelier de lucru - Train-the-Trainers pe Dezvoltarea Produsului Turistic 

 
Planificarea, dezvoltarea si promovarea produsului turistic este o activitate in 
continua extindere pe teritoriul intregului judet si necesita instruirea de specialisti in 
dezvoltarea produsului. Atelierul de lucru Train-the-Trainers va fi organizat pentru 
aprozimativ 30 de persoane. Odata ce vor primi certificatele, noii lectori vor putea sa 
organizeze cursuri de instruire de mai multe ori pe an la nivel de sat. 
 
Potentialii lectori vor fi alesi dintre reprezentantii sectorului public si al celui privat. 
Programul va cuprinde urmatoarele etape: 

 Design si dezvoltare de program 

 Elaborarea materialelor de curs si a manualului de lucru pentru lectori 

 Selectia participantilor 

 Organizarea cursului (12 zile) 

 Evaluarea participantilor 

 Certificarea 

 Monitorizare si asistenta tehnica continua 
 

Atelier de lucru pe marketing si e-marketing 
 
Lipsa de profesionisti in marketing este unul dintre cele mai semnificative obstacole 
care limiteaza dezvoltarea industriei turistice din Judetul Brasov. Multi operatori nu 
cunosc mecanismele pe care le au la dispozitie pentru a-si pozitiona produsul (si 
zona) pe pietele nationale si internationale. Se propune ca in fiecare an sa se 
organizeze ateliere de lucru a cate 3 zile fiecare pe teme de marketing. Atelierele de 
lucru vor pune in discutie caracteristicile si tendintele pietei, precum si diferitele 
mecanisme si tehnologii de marketing contemporane pe care micii operatori le au la 
dispozitie. Se va pune accentul pe tehnicile si tehnologiile de e-marketing. 
 

Atelier de instruire pentru ghizi 
 
Judetul duce lipsa de ghizi certificati si instruiti. Pentru a putea atrage interesul 
operatorilor straini este esentiala existenta unei baze de date cu ghizi certificati. 
Prin urmare se va organiza un program de instruire complet care sa acopere toate 
aspectele cu privire la ghizi, atat pentru incepatori, cat si pentru ghizii cu experienta. 
Se propun urmatoarele programe: 

- Program pentru incepatori (30 zile) 
- Program pentru nivel mediu (20 zile) 
- Program pentru avansati (cei cu experienta) (20 zile) 

 
Atelier de instruire pentru ghizi interpreti  

 
Exista mai multe domenii specifice care necesita cursuri de instruire de specialitate. 
Printre temele preferate care corespund oportunitatilor de la nivel judetean se 
numara: 

- Ecologie si biodiversitate in Carpati 
- Istoria Transilvaniei 
- Arhitectura si mostenire saxona 
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Atelier de lucru pe spatii de cazare si marketing 
 
Se propune organizarea la nivel local a catorva ateliere de lucru pe spatii de cazare. 
In marea majoritate atelierele de lucru vor pune in discutie cerintele specifice ale 
zonei (de ex. pensiunile din Bran, hoteluri in Predeal-Azuga). Cu toate acestea se 
remarca necesitatea unui atelier de lucru mai generic care sa puna in discutie o serie 
de activitati in domeniul spatiilor de cazare, incepand cu Municipiul Brasov si pana in 
Poiana Brasov. 
 
Programul poate sa cuprinda teme precum: 

- Ospitalitatea si serviciile oferite oaspetilor 
- Contabilitate, bugetare si analiza fluxului de numerar 
- Practici de achizitionare 
- Siguranta si securitate 
- Asigurari 
- Marketing 

 
Campanie de constientizare in turism 

 
Procesul de dezvoltare a turismului ar trebui sa fie implementat in paralel cu o 
campanie de constientizare la nivel judetean. Prezentarile sustinute de liderii din 
turism ar trebui sa puna in discutie beneficiile sociale si economice ale turismului, 
rolul sau in sprijinirea altor sectoare si impactul pe termen lung pe care il va avea 
asupra judetului. 
 
3.6. Implementarea strategiei 
 
Nici o strategie nu e „batuta in cuie”. Strategia ar trebui sa fie privita ca un document 
viu care va trebui sa fie modificat in functie de conditii. Sectorul va observa care sunt 
activitatile care se misca mai repede, care sunt activitatile care au impact si care sunt 
cele care nu au impact prin reviziile anuale ale procesului de implementare a 
strategiilor. Este posibil sa fie necesar sa se faca ajustari pe parcurs. 
 
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Turismului in Judetul Brasov 
poate sa dureze si pana la 10 ani (2005 - 2015). Aceasta va oferi sectoarelor public si 
privat posibilitatea sa mobilizeze fonduri si finantari, si va permite industriei sa se 
adapteze noilor conditii de piata, conform prevederilor strategiei. 
 
Un element mai important decat durata perioadei de implementare este secventa 
evenimentelor care duc la realizarea obiectivelor planului. Orizontul de timp a fost 
calculat ca sa raspunda mai multor factori cruciali pe termen mediu si lung, printre 
care: 

- Necesitatea imediata a Consiliului Judetean Brasov de a raspunde 
cerintelor Uniunii Europene; 

- Interesul USAID de a lansa imediat activitatile de implementare „imediate” 
- Urgenta in a creste numarul de turisti prin extinderea segmentelor de piata 

si prin patrunderea pe noi segmente de piata nationale si international; 
- Necesitatea de a stabili si de a implementa masuri de protectie si de 

reabilitare a mediului inconjurator inainte ca procesul de degradare sa 
reduca valoarea resurselor naturale si culturale 
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- Constientizarea faptului ca acele proiecte care presupun o valoare de 
capital mare vor asigura cativa ani buni de investitii sigure 

 
Planul de implementare ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente pentru fiecare 
activitate sau set de activitati: 

a) Titlul activitatii/ setului de activitati 
b) Locul si pozitia asa cum sunt ele definite in conceptul de dezvoltare 
c) Date initiale si completare de informatii: date de referinta pentru monitorizarea 

progresului 
d) Persoane responsabile (lider, membrii echipei si surse de finantare) 
e) Costuri aproximative (in functie de standardele industriei) 

 
Sectiunea urmatoare prezinta un posibil set de activitati si recomandari atat pentru 
comunitate sau zona, cat si pentru judet. Acest tabel va permite fiecarui oras in parte 
sau fiecarei autoritati judetene sa extraga recomandarile care corespund regiunii din 
jurisdictie. 
 

Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

      

Municipiul Brasov      

Centru de Informare 
pentru Turisti 

- Design 
- Construire 

30.000 
550.000 

01/06 01/07  

Indicatoare + Ghid de 
arhitectura 

- Design                   
- Model 
- Fond de sprijin 

10.000 
20.000 
30.000 

02/06 
 

05/07  

Excursii in aer liber - Design + Test 
- Promovare 

5.000 
4.000 

10/05 05/06  

Excursii in zona pe timp 
de zi 

- Design + Test 
- Promovare 

6.000 
4.000 

10/05 06/06  

Curs de instruire pe 
management hotelier 
care sa respecte factorii 
de mediul  

- Design  
- Organizare 
- Asistenta 

3.000 
10.000 
4.000 

12/05 04/06  

Pagina de internet si 
baza de date a 
municipiului 

- Design 
- Elaborarea 
bazei de date 
- Lansare 

40.000 
10.000 
 
8.000 

10/05 04/06  

Ghid al municipiului  - Design  
- Tiparire 
- Distribuire 

10.000 
40.000 
15.000 

10/05 05/06  

TOTAL Municipiul 
Brasov 

 799.000    

      

Coridorul Predeal- 
Azuga-Busteni 

     

Strategie de turism 
montan 
 

- Pregatire 
- Aprobare 
 

70.000 
10.000 
 

05/06 
 
 

12/06 
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

Plan de management al 
resurselor naturale 

- Pregatire 
- Aprobare 

60.000 
8.000 

05/06 
 

06/07 

Atelier de lucru pe tema 
Planificarea produsului 
turistic montan 

- Design  
- Organizare 
- Asistenta 

5.000 
10.000 
6.000 

05/06 
 

08/06 
 

 

Dezvoltarea unei retele 
de carari prin munte 

- Planificare 
- Actualizare 
- Construire 
- Promovare 

12.000 
45.000 
120.000 
10.000 

05/06 
 

09/07 
 

 

Dezvoltarea centrului 
orasului 

- Selectare 
obiectiv 
- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

6.000 
45.000 
2,0 M 
10.000 

06/07 
 

09/09 
 

 

Camin pentru tineri - Design 
- Construire 

30.000 
600.000 

06/08 
 

08/09 
 

 

Calendar de evenimente - Format 
- Tiparire 
- Distribuire 

2.000 
5.000 
2.000 

11/05 01/06  

Pagina de internet si 
baza de date a zonei 
montane 

- Design  
- Elaborarea 
bazei de date 
- Lansare 

30.000 
6.000 
 
4.000 

02/06 09/06  

Curs de instruire pe 
management hotelier 
care sa respecte factorii 
de mediul 

- Design  
- Organizare 
- Asistenta 

3.000 
10.000 
4.000 

07/06 09/06  

Manual de practici - 
Conservarea surselor de 
apa 

- Design  
- Tiparire 
- Distribuire 

8.000 
11.000 
3.000 

   

TOTAL Coridorul 
Predeal- Azuga-
Busteni  

 3.130 M    

      

Zona Bran-Rasnov      

Centru de Informare 
pentru Turisti  
Bran 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

30.000 
300.000 
6.000 

08/06 08/07  

Centru de Informare 
pentru Turisti  
Rasnov 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

20.000 
200.000 
3.000 

02/07 05/08  

Consolidarea Castelului 
Bran si Program cu ghid 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

12.000 
200.000 
40.000 

11/07 04/09  

Consolidarea Cetatii  
Rasnov si Program cu 
ghid 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

6.000 
100.000 
12.000 

02/09 02/10  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

Oferta de excursii in 
zona si atelier de lucru 
pe marketing 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta 
- Promovare 

4.000 
20.000 
6.000 
4.000 

09/06 12/06  

Calendarul 
evenimentelor din zona 

- Design  
- Tiparire 
- Distribuire 

1.000 
4.000 
1.000 

01/06 05/06  

Finalizarea construirii 
Capelei Reginii 

- Construire  Se va 
determ. 

05/07 02/08  

Construirea sistemului 
de apa si canalizare 

- Expertiza 
inginerie 
- Construire 

35.000 
750.000 

12/07 12/09  

Serviciu local de 
transport in comun  

- Achizitionare 
microbuz 

60.000 03/06   

Farmacie - Amplasament 
- Construire 

2.000 
Se va 
determ. 

05/06 02/07  

TOTAL Zona Bran-
Rasnov 

 1.816 M    

      

Zona Fagaras      

Centrul de Informare 
pentru Turisti Fagaras 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

30.000 
400.000 
6.000 

05/07 02/08  

Reabilitarea padurii si 
Kiosk Informativ 

- Planificare 
- Construire 
- Program de 
prezentare 
- Deschidere  

15.000 
200.000 
5.000 
 
3.000 

05/07 05/08  

Pachete turistice in zona - Planificare 
- Pachete 
- Promovare 

6.000 
50.000 
3.000 

05/06 04/07  

Conversia Scolii de 
dresaj (Sambata) 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

20.000 
250.000 
5.000 

05/07 02/09  

Retea de carari 
montane 

- Planificare 
- Reabilitare 
- Construire 
- Promovare 

12.000 
40.000 
100.000 
5.000 

05/06 02/07  

TOTAL Zona Fagaras  1.150 M    

      

Zona Rupea       

Centru de Informare si 
Prezentare pentru 
Turisti  
Rupea 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 
- Promovare  

22.000 
300.000 
5.000 
8.000 

06/07 02/08  

Restaurarea Cetatii - Planificare 60.000 05/07 02/10  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

Rupea - Construire 
- Deschidere  
- Promovare 

3.0 M 
15.000 
25.000 

Pachete turistice in zona - Planificare 
- Pachete 
- Promovare 

6.000 
15.000 
10.000 

05/06 02/07  

Atelier de lucru – 
panificare si 
managementul 
pensiunilor 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta  
 

9.000 
20.000 
12.000 

02/07 05/07  

Dezvoltarea pensiunilor 
locale 

- Planificare 
- Pachete 
- Promovare 

5.000 
10.000 
8.000 

11/06 06/08  

TOTAL Zona Rupea  3.530 M    

      

Coridorul turistic 
Viscri-Jibert 

     

Proiect de canalizare  
Viscri 

- Evaluare  
- Planificare 
- Construire 

5.000 
15.000 
150.000 

05/06 10/07  

Reabilitarea drumului de 
acces la Viscri 

- Ingineri 
- Construire 

10.000 
80.000 

08/06 10/06  

Dezvoltarea pietei/ 
strazilor comunitatii din  
Viscri 

- Planificare  
- Construire 
 

15.000 
250.000 
50.000 

08/06 10/07  

Dezvoltarea coridorului 
turistic Rupea- Jibert- 
Fagaras 

- Planificare + 
inginerie 
- Reabilitare 
drum 
- Indicatoare 
- Kiosk-uri 
informare 

30.000 
 
400.000 
80.000 
75.000 

05/07 06/08  

Expozitie de prezentare 
a mostenirii saxone 

- Planificare si 
Design 
- Construire 
 

45.000 
 
300.000 

08/07 06/08  

Atelier pe management 
de pensiuni 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta 

3.000 
15.000 
10.000 

10/07 11/07  

TOTAL Coridorul 
turistic Viscri-Jibert 

 1.533 M    

      

Zona Vama Buzaului       

Centrul de Informare 
pentru Turisti si 
Expozitie Agricola 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 
- Promovare 

55.000 
350.000 
10.000 
18.000 

06/07 11/08  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

Atelier de lucru – 
planificare si 
managementul 
pensiunilor 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta 
 

8.000 
20.000 
10.000 
 

09/07 11/07  

Pachete agro-turism - Planificare 
- Pachete 
- Promovare 

11.000 
20.000 
10.000 

04/06 04/07  

Indicatoare in 
comunitate + 
dezvoltarea cararilor de 
catarat/ ciclism 

- Planificare 
- Harta carari +      
reabilitare 
- indicatoare 

8.000 
90.000 
 
25.000 

04/07 10/08  

TOTAL Zona Vama 
Buzaului 

 320.000    

      

Zona Poiana Brasov 
 

     

Planul zonei montane si 
Plan urban 

- Elaborarea 
planului  
- Aprobare 

50.000 
 
10.000 

04/07 12/07  

Dezvoltarea sistemului 
de carari 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 

11.000 
100.000 
5.000 

04/07 06/08  

Centrul orasului - Planificare 
- Construire 
 
- Deschidere 

50.000 
Se va 
determ. 
15.000 

04/08 06/10  

TOTAL Zona Poiana 
Brasov 

 241.000    

      

Zona Zarnesti      

Centru de Informare 
pentru Turisti si 
Expozitie a Parcului 
National 

- Planificare 
- Construire 
- Deschidere 
- Promovare 

35.000 
350.000 
10.000 
10.000 

04/07 11/08  

Atelier de lucru 
managementul si 
promovarea pensiunilor 

- Design 
- Organizare 
-Asistenta 

9.000 
20.000 
12.000 

11/06 02/07  

Atelier de lucru pachete 
turistice si marketing 

- Design 
- Organizare 
- Testarea 
produsului 

3.000 
10.000 
4.000 

11/05 03/06  

Dezvoltarea de pachete 
turistice 

- Planificare 
- Testare 
- Promovare 

18.000 
5.000 
5.000 

05/06 02/07  

Inchiriere echipament 
(biciclete, etc.) 

- Instalare + 
cadru 

20.000 03/06 05/06  

Alegerea activitatilor de - Ingineri 20.000 03/08 05/09  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

reabilitare a stazilor - Construire Se va 
determ. 

TOTAL Zona Zarnesti  772.000    

      

Parcul National Piatra 
Craiului 

     

Dezvoltare + Ghid 
Arhitectura 

- Planificare 
- Aprobare + 
Constientizare 

40.000 
10.000 

07/06 03/07  

Sistem de Management 
al deseurilor 

- Planificare 
- Construire 

30.000 
Se va 
determ. 

03/06 10/06  

Retea completa de 
carari 

- Planificare 
- Reabilitare 
- Construire 
- Promovare 

15.000 
80.000 
200.000 
5.000 

05/06 09/07  

Implementarea 
actualului Plan de 
management al parcului 

- Drumuri 
- Protectie 
- Paduri 
- Campii  

Se va 
determ. 

06/06 09/10  

Programe de 
constientizare a 
populatiei 

- Planificare 
- Materiale 
- Organizare 

7.000 
20.000 
50.000 

03/06 08/06  

Construirea fabricii de 
branza 

- Planuri 
- Construire 
- Costuri start-
up 

18.000 
200.000 
50.000 

05/06 08/07  

Atelier de lucru -
Dezvoltarea  produsului 
eco-turism 

- Planificare 
- Materiale 
- Organizare 
- Asistenta 

12.000 
20.000 
20.000 
25.000 

08/06 10/06  

TOTAL Parcul National 
Piatra Craiului 

 602.000    

      

Judetul Brasov       

Crearea Comisiei pe 
Turism a judetului 
Brasov 
 
 
 
Intalnirea sectorului 
public/privat 

- Atelier de lucru 
- Executivul 
- Membrii 
- Administratia 
- Cursuri de 
instruire 

12.000 
12.000 
20.000 
20.000 
25.000 
20.000 
 
20.000 

01/06 
 
 
 
 
 
 
11/06 

10/06 
 
 
 
 
 
 
12/06 

 

Anagajarea unui 
Coordonator Regional 

- Birou 
- Calatorii 

Se va 
determ. 

10/05 12/07  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

Interimar - Salariu 

Activitati de Marketing      

Strategia de Marketing 
pe 5 ani a Judetului 
Brasov 

- Studiu de piata 
- Preconizare 
vizitatori 
- Plan strategic  

18.000 
 
3.000 
 
20.000 

12/06 06/07  

Pagina de internet + 
baza de date a Judetului 
Brasov 

- Design  
- Creare baza 
de date 
- Management 
- e-buletin 

32.000 
12.000 
 
20.000 
5.000 

03/06 12/06  

Sistem de informare – 
destinatia turistica 

- Design 
- Implementare 

14.000 
50.000 

06/06 03/07  

Ghidul Turistic al 
Judetului 

- Design si plan  
- Tiparire 
- Distribuire 

18.000 
 
60.000 
7.000 

11/05 05/06  

Participare la targuri 
(4/an) 

- Planificare 
- Participare 
 
- Monitorizare 

12.000 
10.000/ 
targ 
6.000 

01/06 006/10  

Excursii de familiarizare 
(4/an) 

- Organizare 
- Planificare 
excursii 
 
- Monitorizare 

12.000 
10.000 
per tour 
6.000 

01/06 06/10  

Asistenta tour-operatori 
inbound 

- Asistenta 
pentru start-up 
- Marketing 

30.000 
 
 
50.000 

10/05 12/07  

Asistenta internet/ 
pagina de internet 

- Evaluare 
- Fond internet 
- Format pagina 
de internet  

 10/05 06/07  

Campanie judeteana de 
constientizare in turism 

- Planificare 
- Organizare 
- Evaluare 

30.000 03/07 06/07  

Dezvoltare produs      

Pachete judetene (25 
excursii) 
- Rurale (4) 
- Mostenire (3) 
- Eco-turism (4) 
- Ecologie in Carpati (2) 

- Inventar 
resurse 
- Evaluarea 
pietelor 
- Design 
pachete turistice 

20.000 
 
10.000 
 
50.000 
 

12/05 08/06  
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Denumirea zonei Activitate 
necesara 

Cost  
in Euro 

Inceput 
LL/AA  

Sfarsit 
LL/AA 

Responsabili/ 
Finantare 
 

- Pasari (3) 
- Ciclism rural (2) 
- Mountain bike (2) 
- Photo Safari (2) 
- Ago-turism (3) 

- Planificare 
excursii 
- Marketing pe 
grup tinta 
 

20.000 
 
15.000 

Centru de Educatie si 
Promovare a Muntilor 
Carpati 

- Amplasare 
- Studiu de 
fezabilitate 
- Design 
- Construire 

5.000 
35.000 
 
85.000 
1.2 M 

06/06 04/08  

Atelier de instruire      

Dezvoltarea produselor 
turistice  + Marketing  
Train-the-trainers  
(12- zile) 

- Design 
- Organizare 
- Excursie de 
recunoastere 
- Asistenta 

10.000 
28.000 
3.000 
5.000 

10/05 05/06  

Strategii de e-marketing 
(3-zile) 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta 

5.000 
6.000 
2.000 

07/06 11/06  

Program de instruire 
pentru ghizi 
- Incepatori 
(30 zile) 
- Nivel intermediar 
  (20 zile) 
- Avansati 
  (20 zile) 

- Design general 
 
- Organizare 
 
- Organizare 
 
- Organizare 
- Certificare 

16.000 
 
 
20.000 
 
14.000 
 
20.000 
5.000 

08/06 05/07  

Specialist 
- Ecologia in Carpati 
- Istoria Transilvaniei 
- Mostenire si 
arhitectura saxona 

- Design general 
- Organizare 
 
- Organizare 
 
- Organizare 
 
- Certificare 

4.000 
 
6.000 
 
6.000 
 
6.000 
 
3.000 

09/06 06/07  

Cazare + Marketing  
(3-zile) 

- Design 
- Organizare 
- Asistenta 

5.000 
6.000 
2.000 

07/06 11/06  

TOTAL Judetul Brasov  2.226 M    

TOTAL GENERAL  18.143 
Milioane 
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3.7. Urmatorii pasi 
 

Este perioada perfecta pentru a implementa mai multe initiative care sa transforme Judetul 
Brasov intr-o noua destinatie turistica internationala si intr-o destinatie locala si nationala 
din ce in ce mai importanta. USAID (si poate si alti finantatori) si-a exprimat interesul in a 
lansa imediat o initiativa serioasa de implementare a acestui cadru strategic. 
Participantilor li s-a promis ca acesta NU va fi un plan care va sta intr-un sertar si ca se 
pot astepta sa vada unele dintre recomandari implementate in urmatoarele 6 luni sau in 
perioada octombrie 2006 – martie 2007. Desi Aprobarea acestui plan poate fi vazuta ca 
fiind primul pas, exista multe initiative care pot fi demarate in urmatoarele cateva 
saptamani, printre care: 

 
I. Organizare la nivel judetean si implementare 
 
1.1 Angajarea unui Coordonator de Turism Regional interimar: 10/05 
1.2 Lansarea Comisiei deTurism din Judetul Brasov: 12/05 

 
II. Activitati de Marketing 
 
2.1 Elaborarea unei strategii de marketing pe 5 ani: 12/05 
2.2 Elaborarea unui Ghid Turistic al Judetului: 11/05 
2.2 Elaborarea paginii de internet a judetului: 03/06 
2.4 Asistenta tour-operatorilor inbound: 10/05 
2.5 Asistenta internet si pagina de internet: 12/05 
 
III. Ghid de dezvoltare si Standarde de Design  
 
3.1 Indicatoare in Brasov + Ghid Arhitectura: 02/06 

 
IV. Atelier de instruire 
 
4.1 Train-the-trainer - Dezvoltarea produsului turistic + Marketing 

(12- zile): 10/05 
4.2 Curs de instruire – management hotelier care sa respecte factorii de mediu: 

12/05 
4.3 Atelier de lucru - Pachete turistice si Marketing in Zarnesti: 11/05 
4.4 Atelier de lucru - Pachete turistice si Marketing in Predeal-Azuga: 05/05 

 
V. Dezvoltare produs 
 
5.1 Plimbari prin Brasov:10/05 
5.2 Excursii de zi in Brasov: 10/05 
5.3 Dezvoltarea cararilor montane din zona Predeal: 05/06 
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Anexa 1. Sumarul discutiilor grupurilor de lucru  de la reuniunea din Brasov (5 grupuri de lucru) 
 

  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
1. Resurse naturale 

 

Munti si  
vărfuri muntoase, 
lacuri, râuri, 
pesteri, formatiuni 
geologice, 
mlastini,etc 

 diversitate a reliefului dar cu 
predominanta montana: muntii Ciucas, 
Barsei, Fagaras, Persani, masivele 
Piatra Craiului, Piatra Mare, Cheile 
Risnoavei, Tampa, Carpatii de 
Curbura, Bucegi. 

 Zona carstica: Pestera Valea Cetatii, 
Pestera Liliecilor, Pestera Barlogul 
Ursului, Pestera de Lapte (Postavarul), 
Pestera de Gheata (Piatra Mare), 
Pestera Mare (in Bucegi si Ciucas) 

 Lacuri: Codlea, Valean, Dumbravita, 
Beclean, Rotbav. 

 mlastini (rezervatii naturale). 

 Formatiuni geologice: coloane de 
bazalt de la Racos, stanca bazaltica de 
la Rupea, 

 Rauri: Olt, Barsa, Timis 

 Abundenta izvoarelor si paraurilor de 
munte 

 Mlastini: Racos, Prejmer, Poiana 
Narciselor. 

 31 de arii protejate si rezervatii printre 
care Parcul National Piatra Craiului, 
Parcul Natural Bucegi, Poiana 
Narciselor 

 Fauna specifica Muntilor Carpati  
(ursul carpatin, lup -rezervatie de lupi-, 
cerbul carpatin, vulpi, berze) si specii rare 
capra neagra, cocos de munte, ras) 

 Marcaje deteriorate si neintretinute precum si 
lipsa: acestora in unele zone 

 Trasee neamenajate 

 Lipsa amenajarii: in Magura Codlei. 

 poluare, (gunoaie in lacuri si rauri precum si in 
masivele muntoase) 

 exploatare necontrolata; 

 Pesteri neamemnajate (Liliecilor); 

 lipsa de mediatizare; 

 Educatie deficitara in domeniul protectiei 
mediului. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
 Flora specifica: paduri virgine (foioase, 

rasinoase), specii rare bujori de munte, 
narcise) 

 existenta parcurilor naturale si 
diversitatea resurselor naturale ofera: 

o  posibilitatea practicarii 
turismului de aventura (alpinism, 
vanatoare) 

o practicarea vanatorii de imagine 
(in rezervatii naturale). 

o Posibilitati de pescuit si 
birdwatching pe lacuri. 

 Existenta structurilor de primire 
organizate si facilitatilor practicarii 
sporturilor de iarna. 

2. Resurse 
culturale şi valori 
ale comunităţiior 
locale 
 

Valori şi tradiţii , 
arta populară şi 
mesteşuguri, 
activităţi şi mod de 
viaţă specific 

 Spatiu multicultural. 

 Arta populara si mestesuguri puternic 
dezvoltate: 

 pictura pe sticla (Sambata) 

 tesaturi si impletituri (Dragus-scoala de 
tesut, Vama Buzaului)  

 sculptura in lemn 

 cojocarit 

  incodeiat de oua 

 cusaturi manuale.  

 Instalatii si tehnologii populare: valtori, 
mori (Ex: Lisa, Muzeu Etnografic Bran) 

 In unele sate mai exista mod de viata 
patriarhal 

 Viscri- sat sub protectia UNESCO – 
conservarea traditiilor sasesti. 

 Valori si traditii insuficient studiate; 

 Invadarea pietei cu produse kitsch. 

 Lipsa de mediatizare si promovare tuturor 
traditiilor si mestesugurilor existent 

 Lipsa procuparii de a pastra si invata aceste 
traditii 

 Inexistenta unei agende culturale. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
 Cresterea oilor-stane, inclusiv stane 

turistice. 

 Obiceiuri de iarna. 

 Obiceiuri de nunta. 

 Obiceiuri dupa calendarul agricol 

 sezatori; dansuri populare 

 Agricultura traditionala si ecologica. 

 Cresterea cailor (Herghelia de la 
Sambata de Jos) 

 Pastravarii. 

3 Monumente 
istorice si 
mostenire 
culturala 
 

Arhitectură, 
mănăstiri, biserici, 
monumente, etc 
 
 

 

 Brasovul – arhitectura medievala. 

 Biserica Neagra; 

 Fortificatia medievala “Cetatea 
Brasovului”; 

 Biserica “Sf Bartolomeu”; 

 Schei Brasovului; 

 Biserica Sf Nicolae; 

 Prima Scoala Romaneasca; 

 Cetati medievale (Rasnov, Rupea). 
Existenta unei retele de cetati si biserici 
fortificate dintre care doua aflate in 
patrimoniul universal (UNESCO). 

 Cele mai multe biserici cu orga din 
Romania sunt in judetul Brasov 

 Existenta celei mai mari si bogate 
manastiri din Transilvania (centru 
ecumenic) - Sambata de Sus 

 Multe sate pastreaza arhitectura 
specifica asezarilor sasesti. 

 Castelul Bran cunoscut in legende ca si 
castelul lui Dracula. 

 Conservarea precara a patrimoniului 
arhitectural, 

 restaurarea neprofesionala. 

  Insuficient control asupra modernizarii zonelor 
protejate. 

 Nu sunt puse in valoare monumentele istorice 
si mostenirea culturala. Nu sunt promovate 
suficient. 

 Degradarea  

  lipsa fondurilor pentru renovarea 
monumentelor si asezarilor culturale (camine 
culturale) si pentru conservarea traditiilor. 

 Dezinteres. Majoritatea resurselor antropice nu 
sunt intretinute corespunzator sau resataurate 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
4 Resurse 

recreative 
 
Parcuri naţionale, 
arii protejate, zone 
pentru observarea 
populaţiilor de 
păsări, locuri 
pentru picnic, 
parcuri de 
distracţie 

 Rezervatia “Carnivore mari Zarnesti”; 

 Rezervatia naturala de bazalt – Racos; 

 Rezervatia “Poiana Narciselor”-Vad; 

 Rezervatia Piatra Craiuilui – (Garofita, 
Floarea de colt); 

 Parcuri nationale si arii protejate; 
parcuri nationale administrate; statiuni 
(Parcul National Bucegi; Parcul 
National Piatra Craiului; Tampa; Dealul 
Lempes-Sanpetru, Lacul Dumbravita; 
Fagaras, Poiana Brasov. 

 Zone pentru observarea animalelor 
salbatice (lupi, ursi, capra neagra). 

 Existenta unor locuri special amenajate 
pentru picnic. 

 Insuficient identificate si protejate zonele cu 
valoare naturala si arhitecturala in special in 
mediul rural 

  Nu sunt parcuri de distractii amenajate (lipsa 
bazelor de agreement publice piscine, 
patinoare, stranduri, baze hipice) 

 si nu sunt destule locuri pentru picnic 
amenajate 

 Zone pentru observarea populatiilor de pasari; 
Lacuri pentru picnic neamanajate 

 Lipsa constientizarii (in ce priveste aruncarea 
gunoaielor). Lipsa educatiei ecologice 

 Lipsa constrangerilor. 

  Educatia deficitara a turistilor si insuficienta 
implicare a autoritatilor publice locale in ce 
priveste intretinerea. 

  
5. Evenimente 

speciale 
 
Festivaluri (de 
muzică, culinare, 
sărbători locale, 
sărbători 
religioase), târguri 
agricole, tărguri de 

artizanat,competiţii 
şi concursuri 
sportive 
 

 Festival de muzica “Cerbul de aur”  

 sarbatori locale cu invitati internationali 
(zile Brasov, Rasnov, Predeal, Bran 

 Festivalul comediantilor; 

 Festivalul Cetatii; 

 Festivalul national ecvestru 

 Cavalcade (Fagaras) 

 Junii Brasovului; 

 Sarbatoarea de la Poiana Narciselor 

 Ravasitul oilor 

 Evenimente sportive internationale si 
nationale (ski, tennis, popice, raliuri, 
campinat national de parapanta);  

 sarbatoarea zapezii; 

 Lipsa preocuparii pentru identificarea 
obiceiurilor populare traditionale importante 
care au disparut si promovarea  insuficienta a 
celor existente 

 Aparitia kitsch -ului. 

 Lipsa calendarului evenimentelor;  

 Organizare slaba la concursuri. 

  Lipsa fondurilor pentru promovarea 
evenimentelor. 

 Lipsa unei agende culturale la nivel de judet, 
mentinerea si popularizarea ei. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
 targuri culinare; 

 targuri de artizanat; 

 sarbatori religioase (hramurile 
bisericilor si manastirilor) 

  

6.  Servicii 
turistice 

  

6.1. Servicii cazare  Judetul Brasov detine un numar de 
unitati de cazre seminificativ, situandu-
se pe locul II in Romania, dupa judetul 
Constanta. 

 Structuri de cazare turistica diverse – 
hoteluri, pensiuni turistice, cabane, vile, 
campinguri, sate de vacanta in Poiana 
Brasov-Bran, Predeal, Paraul Rece, 
Rasnov, Fagaras, Sambata de Sus. 

 Cinci statiuni turistice atestate, doua de 
interes national 

 Extrem de dezvoltat turismul de afaceri 
(dotari specifice existente). 

 Retea dezvoltata de structuri de cazare 
pe turismul rural. In ultimii doi ani s-a 
realizat o crestere a numarului de 
pensiuni particulare cu standard 
ridicat.Acoperirea integrala a gradelor 
de confort de la 1 la 4 stele; Existenta 
celei mai vaste retele de cazare in 
pensiuni agroturistice- grad de confort 
1-5 margarete. 

 Dezvoltat- spatii de cazare pentru 
turismul montan. 

 Inca exista servicii de proasta calitate. 

 Lipsa lanturilor hoteliere de prestigiu; Lipsa 
gradului de confort de 5 stele; 

 “Turism la negru” – capacitate de cazare 
neomologate in functiune; 

 Lipsa de clasificare a unitatilor de cazare si 
alimentatie. 

 Personal necalificat. 

 Lipsa statiilor de epurare a apelor menajere. 

 Lipsa utilitatile (gaz, canalizare) in multe unitati 

 Necesitatea ridicarii calitatii serviciilor de 
cazare. 

 Fluctuatia de personal. 

 Nu sunt facilitati pentru persoane cu handicap. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
6.2. Servicii de 

alimentatie 
publica 
 

Reţeaua de 
restaurante/ 
mâncăruri 
tradiţionale, 
alimente organice, 
vinuri 

 Restaurante cu specific national si 
international; cu specific romanesc 
amenajari interioare si meniuri 
traditionale., cu specific vanatoresc, 
italian, chinezesc. 

 Lipsa ofertei pentru restaurante de lux. 

 Datorita folosirii scazute a 
ingrasamintelor chimice a tehnicilor de 
cultura la standarde industriale in 
judetul Brasov, mai este posibil 
degustarea alimentelor vegetale si 
animale care pastreaza proprietati total 
naturale si un gust intens. 

 Posibilitatea servirii unor mancaruri 
traditionale locale, ecologice si naturale 
in unele pensiuni rurale: bulz, diverse 
tipuri de branza, cas afumat, dulciuri de 
bucatarie, ciorba taraneasca, pastrav. 

 Nu sunt promovate suficient mancarea si 
bauturile traditionale. 

 Nu se folosesc produse alimentare locale. 

 Conceptie gresita asupra cerintelor. 

 Calitatea serviciului. 

 Lipsa resaturantelor cu specific traditional 
(Zarnesti-Parcul National Piatra Craiului, 
Magura, Pestera Rasnov) 

 Fluctuatie personal, folosirea de personal 
necalificat. Insuficienta diversitate a meniurilor. 

6.3.  Reteaua de 
magazine 
De artizanat, de  
închiriat, bazare şi 
pieţe 
 

 Magazine de artizanat; 

 Centre de inchiriere materiale sportive 
in statiuni; 

 Centre de inchiriere tip “rent-a-car”. 

 Hipermarket-uri, supermarket-uri. 

 Locuri pentru vanzarea de suveniruri, 
tesaturi, impletituri si broderii, oua 
incondeiate, jucarii din lemn: Brasov, 
Poiana Brasov, Rasnov, Fagaras. 

 Obiecte casnice din lemn. 

 Existenta unui bazar in Bran, Poiana 
Brasov. 

 Existenta unui ECO-SHOP in Zarnesti  

 Bran – artizanat important. Dar si 
comercializarea de obiecte ne-traditionale 
(Made in China). 

 Nu exista o varietate de obiecte. 

 Nu intelegem cerintele turistilor. 

 Pierderea mestesugurilor traditionale. 

 Numar mic de magazine de artizanat;  

 Numar mic de “rent-a-car”. Tarife foarte 
ridicate la inchirieri auto 

 Lipsa de igiena in piete. 

 Lipsa unui bazar in municipiul Brasov pentru 
vanzarea marfurilor de artizanat. 

. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
6.4. “Actori” din 

industria 
turismului 
 

Tur operatori, 
agenţii de turism 

 Tour operatori; agenti de turism; centru 
de informare; firme de organizare 
evenimente; asociatie 
nationala/regionala a agentiilor de 
turism licentiate. 

 Krontour; Ana Hotels; Continental; 
Eurolines; ANTREC; Paralela 45; CMB 
Travel. 

 Agentii de turism si operatorii de turism nu 
inteleg valoarea patrimoniului cultural si natural 
si il exploateaza irational. 

 Nu inteleg cerintele turistilor 

 Activitate “incoming” slab acoperita de tur 
operatori/agenti de turism 

 Numarul si calitatea centrelor de informare 
este slaba 

 Lipsa intalnirilor periodice si a colaborarii 

 Lipsa dialogului cu autoritatile locale 

 Slaba promovare a operatorilor pe plan 
international.  

 Lipsa fondurilor pentru promovare, deplasari 
internationale. 

  

6.5. Tur operatori si 
ghizi specializati 
 

Ecoturism, 
aventuri, călătorii 
educative, 
activităţi de nişă 
 

 Exista tour operatori care vand astfel 
de produse 

 Exista ghizi specializati si se practica 
ecoturismul in cadru organizat 
(asociatia nationala la Zarnesti). 

 Se organizeaza calatorii educative, 
turism de aventura; 

 Ecoturism in zona Zarnesti si Vama 
Buzaului 

 Bungee-jumping – Cheile Rasnoavei; 
alpinism; trekking; calarie- Poiana 
Brasov- Zarnesti; Enduro; ski; 
vanatoare organizata; observare ursi. 

 Multiple posibilitati pentru iubitorii de 
sporturi extreme (deltaplan, parapante, 
aplinism, escalada 

 Nu este suficient cunoscuta idea de ecoturism 
si nu este exploatat potentialul ecoturistic. 

 Protectia mediului este insuficient controlata, 
autoritatea locala se manifesta insuficient in 
protejarea mediului direct sau indirect la 
exploatarea irationala. 

 Slaba pregatire si insuficienta controlului 
asupra pregatirii ghizilor; 

 Numarul mic de calatorii educative; 

 Slaba promovare a turismului de aventura; 

 Neacordarea importantei cuvenite 
ecoturismului din partea autoritatilor locale. 

 Lipsa tururilor organizate si aproduselor 
ecoturistice 

  Lipsa cunostintelor legate de ecoturism. 

 Lipsa mediatizarii activitatilor de nisa. 
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  A. Puncte forte B. Puncte slabe 
 Exista asociatii studentesti ce 

promoveaza judetul; 
  

7. Servicii de 
transport 
 
Autobuze, 
închirieri de 
maşini, microbuze, 
taxiuri, transport 
aerian 

 Servicii de transport urban/interurban; 
rent-a-car; taxi; transport pe cablu; 
transport feroviar. 

 Retea transport in comun, transport 
feroviar, rutier. 

 Reteaua de autobuze si traxiuri bine 
reprezentata. 

 Nu functioneaza coerent si suficient transportul 
pe calea ferata si auto. 

 2) Calitate si numar slab la transport; 

 Parc auto invechit; 

 Numar rent-a-car; 

 Lipsa operatorilor privati in transportul urban; 

 Taxi- legalitatea serviciului neacoperit integral; 

 Lipsa transportului aerian; 

 Slaba si invechita retea de transport pe cablu.; 

 Calitatea seviciilor/pret/transpot feroviar. 

 3) Lipsa calitatii serviciilor de transport. 

 4) Lipsa aeroportului si o autostrada Bucuresti-
Brasov. 

 Instalatii de transport pe cablu insuficiente, 
capacitati de transport pe ora 
necorespunzatoare. 

8 Infrastructura 
 
Drumuri, poteci, 
apă şi canalizare, 
comunicaţii 
 

 Sosele-drumuri europene; DN1 
Bucuresti-Brasov; 

 Poteci montane si trasee turistice 
corect marcate, conform standardelor 
internationale in toate masivele 
muntoase 

 retele de apa potabila in zonele rurale; 

 acoperire GSM; 

 retea telefonie fixa; 

 internet prin Zapp. 

 Resurse de apa suficiente. 

 Infrastructura este neglijata atat de catre 
administratia locala cat si de organismele 
centralizate cu atributii in domeniul acesta. 

 Lipsa autostrazii; lipsa ocolitoarelor; calitatea 
drumurilor 

 Insuficienta acoperire/teritoriu a retelelor 
utilitati. 

 Lipsa canalizarilor- sursa de poluare 

 Indisciplina in constructii 

 Insuficiente retele de comunicatii/acoperire. 

 Lipsa intretinerii drumurilor. Lipsa canalizarii si 
a apei curente la unele zone turistice. Lipsa 
accesului la internet.  
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 Starea proasta a drumurilor, in special a celor 

judetene si comunale. Multe localitati in care 
este inexistenta canalizarea si este dezvoltat 
turismul rural. 

9 Servicii de 
informare 
turistice 
 
Centre de 
Informare, 
traducatori şi ghizi, 
semne, chioşcuri, 
fluturaşi 

 Doua centre mari de informare turistica 
(Predeal si Brasov). 

 Asociatia ghizilor de turism din 
Romania 

 Asociatia ghizilor montani din Romania 
au sediul in judetul Brasov 

 Salvamont 

 Lipsa centrelor de informare. 

 Lipsa indicatoarelor turistice. 

 Lipsa chioscuri info-turist. 

 Insuficienta materilelor de promovare. 

 Insuficienta promovare a judetului in cadrul 
targurilor nationale si internationale de profil. 

10  Servicii de 
informare si 
educare in turism 
Planificarea 
afacerii, 
marketing, 
managementul 
vizitatorilor, 
protejarea 
resurselor, etc 
 

 Servicii de pregatire in domeniul: liceu, 
universitati/facultati; Doua universitati 
care pregatesc specialisti in domeniul 
turismului si serviciilor. In licee exista 
clase cu profil de turism 

 scoala IATA – operatori 
turism/transport aerian. 

  Liceul din Bran; 

 Liceul economic Brasov; Planul de 
management al ariilor protejate; 

 Excursii cu ghizi; 

 S-au elaborate o serie de strategii de 
tursim (Bran- partia de ski Moeciu, 
Predeal) 

 Existenta unui centru de formare 
manageriala in turism 

 Insuficiente servicii de pregatire; calitatea 
invatamantului in domeniu 

 Lipsa managementului. 

 Protejarea resurselor. 

 Lipsa centrelor de educare 

11 Servicii publice 
si siguranta 
publica 

 Politia; salvamont (sediul Asociatiei 
Nationale a Salvatorilor Montani); 

 Calitatea serviciului de protectie/politie 
(existenta cersetorilor, hotii de buzunare). 
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Poliţia, serviciul 
salvamont, servicii 
medicale 
 

 Siguranta turismului asigurata (politie 
comunitara si politie montana); exista 
detasament de jandarmerie Montana. 

 Servicii medicale asigurate non-stop in 
diverse centre se urgenta si pe diverse 
specializari servicii (colaborare buna cu 
SMURD); 

 Serviciul de salvamont bine organizat 
(cabane si refugii in toate masivele); 

 . 

 Servicii medicale slabe si chiar lipsa lor in 
statiuni montane). 

 Personal insuficient pregatit in administratie. 
Personal insuficient ca numar. 

 

12 Resurse umane 
si abilitati 
 
Administrator 
hotel, marketing, 
ghizi 
 

 Exista personal specializat in domeniul 
turismului: administratori hotel; 
marketing; ghizi, 

 

 Slaba pregatire si lipsa de motivatie a 
personalului hotelier/administrativ. 

 Fluctuatia personalului implicat in activitatea 
de turism 

 Lipsa unei strategii in marketing. 

 Numar de ghizi insuficient si slab pregatiti. 

13 Servicii de 
finantare (sector 
public si privat) 
 
Investitori privaţi, 
autorităţi locale, 
bănci şi 
cooperative 

 Multe reprezentante bancare (prezente 
cele mai importante). 

 Retea bine pusa la punct de ATM-uri 

 investitori privati; Salubrizare, 
intretinere spatii verzi, transport in 
comun (Vectra Service Codreanu) 

  implicarea autoritatilor locale regionale 
si municipale. 

 Insuficienta promovare. 

 Slaba implicare a autoritatilor locale regionale 
si municipale. 

 Numar mic de investitori privati. Lipsa implicarii 
autoritatilor locale in sprijinirea micilor 
intreprinzatori in turism 

14 Asociaţii (în 
domeniul 
turismului, 
mediului) şi 
organizaţii, ONG-
uri şi grupuri de 
interes 

 ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor 
de Turism din Romania) 

 ANTREC (Asociatia Nationala de 
Turism Rural si Ecologic) 

 ANGT (Asociatia Nationala a Ghizilor 
din Turism) – sediul in Poiana Brasov 

 Numar mic de asociatii 

 Nu promoveaza in totalitate ideile unui turism 
modern, raportat la resursele si valorile 
existente. 

 Slaba colaborare intre organizatii. 

 Slaba sustinere a organizatiilor. 
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 ANGMR (Asociatia Nationala a Ghizilor 

Montani din Romania) 

 ANSMR (Asociatia Nationala a 
Salvatorilor Montani din Romania) 

 AER (Asociatia Ecologica din Romania) 
– Zarnesti 

 ARTEC (Asociatia Regionala de Turism 
….) Fagaras 

 ABCR (Asociatia Bucatarilor si 
Cofetarilor din Romania) 

 FRSB (Federatia Romana de Ski 
Biatlon) 

 GPNT (Grupul pentru Natura si Turism) 

 “Amicii Salvamont” 

 Asociatia “Fii si Prietenii Branului” 
(cultural si comunitar) 

  Multe ONG-uri in domeniul mediului. 

 Conditii aspre pentru obtinerea imprumuturilor.  

 Implicare insuficienta a ONG-urilor. 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
1. Resurse 

naturale 
 
Munti si  
vărfuri 
muntoase, 
lacuri, râuri, 
pesteri, 
formatiuni 
geologice, 
mlastini, etc 

 Elaborarea se studii pe domenii (cultura, 
protectia mediului, etc) si stabilirea de 
regulamente pentru exploatarea si 
punerea in valoare urmarite prin 
autoritatea administratiei locale si a 
organismelor teritoriale a institutiilor de 
specialitate. 

Instituire de zone protejate care sa asigure 
un cadru mai larg de protectie pentru 
domeniile de interes turistic. 

 Existenta unei cerinte pentru turism 
montan din partea pietei europene. 

Dezvoltarea turismului “de vanatoare de 
imagini” si a turismului de aventura. 

Corelarea cu prgrame de protejare a 
mediului. 

 Arii protejate. 

 Folosirea mijloacelor de promovare 
corespunzatoare a multiplelor si 
bogatelor resurse naturale ale judetului 
Brasov. Amenajarea si dezvoltarea unui 
mega zoo parc pentru carnivorele mari 

Imediate:  
- Realizarea unui sistem eficient de protectie si 

control asupra protejarii mediului. 
- Interventii pentru reabilitarea starii de sanatate a 

zonelor poluate sau degradate. 
- Refacerea si amenajarea traseelor turistice. 

Igenizarea traselor turistice si a cursurilor de 
apa. 

- Harti/materiale promotionale. 
- Desemnarea de noi arii naturale protejate si 

situri “Natura 2000). 
- Masuri ferme de protejare si conservare a 

mediului. 
 
Termen scurt: 
- Evaluarea starii de conservare actuale in 

domeniile mediului, culturii, pentru stabilirea 
primelor masuri de interventie. 

- Refacerea cabanelor si refugiilor.  
- Harti/materiale promotionale. 
- Infiintarea de puncte de observare pasari si 

animale. 
- Actiuni de ecologizare. 
- Promovarea resurselor naturale existente 

2. Resurse 
culturale şi 
valori ale 
comunităţiior 
locale 

 Elaboararea de protectie a patrimoniului 
cultural existent in localitatile rurale. 

 Intarirea autoritatii pentru respectarea 
regulamentelor stabilite. 

 Locuri de munca- creste nivelul de trai. 

 Existenta unor resurse de arta populara. 

Imediate: 
- Intarirea autoritatii locale pentru impiedicarea 

degradarii si alterarii patrimoniului cultural. 
- Realizarea unor proiecte de urgenta, de salvare 

a zonelor celor mai periclitate in acest moment. 
- Editare calendar evenimente culturale. 
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 Cresterea nivelului de cultura la 

populatiei. 

 Revigorarea sezatorilor. Infiinatrea 
ansamblurilor florclorice. Valorificarea 
traditiilor si obiceiurilor. 

 Intocmirea agendei culturale a judetului, 
popularizarea, mediatizarea si 
continuitatea evenimentelor. 

 Crearea unor evenimente/festivaluri noi, 
cu potential de atractie turistica. 

 Stimularea mesterilor populari si 
sustinerea lor si a activitatii desfasurate 
de ei. 

- Identificarea surselor de finantare.  
- Constientizarea populatiei pentru mentinerea 

modului traditional de viata. 
- Crearea agendei culturale.  
- Crearea de noi evenimente. 
 
Termen scurt: 
- Evaluarea starii de conservare si degradare a 

patrimoniului. 
- Identificarea surselor de finantare pentru 

interventiile de urgenta. 
- Elaborarea si aplicarea regulamentelor de 

protectie pentru impiedicarea in continuare a 
interventiilor distructive in sens de modernizare. 

- Eliminarea kitschurilor. 
- Promovarea agendei culturale. 
- Sustinerea si promovarea mesterilor si 

mestesugurilor. Promovarea lor. 

3. Punerea in 
valoare a 
monumentelor 
istorice si a 
mostenirii 
culturale 

 Instituirea unor protectii pentru 
obiectivele istorice aflate in afara 
localitatilor sau in localitati si asigurarea 
fondurilor pentru intretinerea lor. 

 Existenta resurselor financiare nationale 
si internationale. 

 Turism cultural- cerinta. 

 Renovarea monumentelor. 

 Organizarea de excursii tematice. 

 Identificarea fondurilor necesare 
restaurarii si conservarii monumentelor. 

 Introducerea in patrimoniu universal. 

 Promovarea corespunzatoare: 
international si national 

Imediate: 
- Elaborarea unui proiect de strategie privind 

conservarea si punerea in valoare a celor mai 
importante obiective sau a celor cu situatie grava 
de conservare. 

- Semnalizarea monumentelor istorice. Realizarea 
unui parteneriat public/privat pentru punerea in 
valoare a monumentelor istorice pentru crearea 
unor pachete de servicii/tururi de vizitare. 

- Harti/materiale promotionale turism cultural. 
- Renovarea monumentelor istorice.  
- Editarea unui calendar de evenimente 

traditionale. 
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Termen scurt: 
- Identificarea surselor de finantare pentru 

realizarea interventiilor de salvare a obiectivelor 
prioritare. 

- Harti/materiale promotionale turism cultural. 
- Mediatizarea si constientizarea populatiei cu 

privire la existenta monumentelor.  
- Program pentru eliminarea kitschurilor. 
- Introducerea in patrimoniu universal a 

monumentelor istorice (UNESCO). Promovarea 
lor. 

4. Resurse de 
recreere 

 Dezvoltarea zonelor traditionale pentru 
turismul de agrement (sporturi de iarna) 
la standardele corespunzatoare unui 
turism modern. 

 Identificarea si exploatarea turismului de 
agrement (calatorie, drumetii, plimbari, 
picnic-uri) in zonele cu pronuntat 
caracter cultural. 

 Cerere interna si internationala pentru 
turismul de agrement. 

 Parc de distractie- utilizarea/exploatarea 
mitului Dracula. 

 Dezvoltarea unor locuri de agrement in 
toate statiunile turistice si in zonele cu 
activitate turistica. Programe de 
animatie. 

Imediate: 
- Identificare modalitatilor celor mai adecvate 

pentru activitatea de recreere astfel incat sa nu 
conduca la agresarea cadrului in care acestea 
se desfasoara (realizarea de picnic-uri si serbari 
fara un cadru organizat). 

- Reamenajarea si igienizarea locurilor de 
agrement existente. 

- Dezvoltarea partiilor de ski. 
- Dezvoltarea instalatiilor de transport pe cablu. 
- Crearea de programe de animatie. 
- Amenajarea si intretinerea spatii verzi si lacuri de 

promenada. 
- Implicarea autoritatilor pentru dezvoltarea 

agrementului in statiuni. 
Termen scurt: 
- Amenajarea de locuri protejate pentru activitati 

de divertisment ocazional si controlul din partea 
organelor abilitate al modului in care se 
deruleaza aceste activitati, privind protectia 
mediului, poluare, etc. 
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- Amenajarea/construire-dotarea cu facilitati (wc, 

colectare gunoi) 
- Amenajarea/extinderea domeniului schiabil. 
- Crearea unui parc de distractii la Bran. 
- Colectarea deseurilor. 
- Parc de distractii- Dracula Parc, Mount Parc, 

Alpin Parc. 

5. Dezvoltarea si 
crearea de 
evenimente 
speciale 

 Promovarea unor manifestari turistice cu 
caracter traditional si de divertisment 
prin punerea in valoare a specificului 
zonelor respective (zone rurale, localitati 
cu arhitectura medievala sau locuri 
istorice reprezentative. Ex: Cetatea 
Rasnovului, Bran). 

 Existenta calendarului evenimentelor. 

 Sarbatorirea traditiilor satului. 

 Ex: Festival medieval al Cetatii 
Brasovului. Festivalul muzicii de orga. 
Festivaluri ale comunitatilor etnice. 
Organizare de carnavaluri 

Imediate:  
- Mentinerea activitatii manifestarilor speciale 

legate de momente sau traditii istorice. 
- Promovarea/respectarea calendarului 

evenimentelor 
- Organizarea de targuri si expozitii cu specific 

traditional. 
- Organizarea targurilor de turism. 
 
Termen scurt: 
- Identificarea evenimentelor care pot fi 

reprezentative legate de obiceiuri care au 
disparut si care ajuta la promovarea traditiilor 
unor comunitati. 

- Amenajarea de spatii dedicate acestor 
evenimente specifice. 

- Organizarea de nunti traditionale la Bran. 
- Festival. 

6. Servicii 
turistice 

Servicii de cazare: 

 Realizarea unei retele moderne 
structurate pe principalele trasee care sa 
raspunda necesitatilor moderne de 
turism. 

 Existenta unei baze materiale vaste 
(turism, agroturism, ecoturism) 

Imediate: 
- Realizarea unui sistem de control care sa 

verifice calitatea serviciilor din domeniul 
respectiv. 

- Modernizarea bazei existente. 
- Pregatire/motivare personal pentru cresterea 

calitatii serviciilor de cazare. 
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 Cerere pentru clasa de 5 stele la cazare 

in hotel si 5 maragarete- pensiuni. 

 Cerere pentru unitatile de cazare pentru 
tineret. 

 Accesarea fondurilor structurale. 

 Infiinatrea unor SPA/Wellness. 

 Atragerea unor lanturi hoteliere 
internationale. 

 
Termen scurt: 
- Constructia/amenajarea de evenimente turistice. 
- Constructia/amenajarea unitatilor de cazare 

pentru tineret (1-2 stele) 
- Clasificare/pregatirea personalului care 

desfasoara servicii de turism. 
- Unitati de lux. 
- Forme de atragrere a unor lanturi hoteliere in 

judetul Brasov. 
- Crearea de facilitati pentru crearea de centre 

SPA/Wellness. 

  Servicii de alimentatie publica: 

 Pregatire profesionala la nivel European 
a celor care lucreaza in domeniul 
alimentatiei publice in paralel cu o mai 
buna cunoastere a bucatariei si 
specificului local bazat in principal pe 
produse alimentare ecologice. 

 Alimentatie 100% naturala (alimente 
organice). 

 Crearea de restaurante cu specific 
traditional. 

Imediate: 
- Promovarea alimentatiei publice prin produse si 

preparate bazate pe produse naturale. 
- Dezvoltarea serviciilor de alimentatie organica 

(100% naturala) si traditionala.  
- Intarirea controlului calitatii serviciilor de 

alimentatie. 
- Implementarea standardelor UE.  
- Identificarea fondurilor pentru modernizare. 
 
Termen scurt: 
- Elaborarea unor recomandari elaborate de 

specialisti privind modul in care se pot realiza 
preparate care sa raspunda cerintelor din zona 
produselor ecologice. 

- Organizarea de festivitati culinare. 
- Realizarea unor strategii. 
- Promovarea produselor cu specific local. 
- Specializarea personalului. 
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  Dezvoltarea retelei de magazine: 

 Promovarea produselor cu valoare si 
calitate legata de produsele traditionale, 
rezultat al revigorarii mestesugurilor si 
ocupatiilor traditionale. 

 Realizarea unei retele dimensionate 
rational cu specific, si bine integrate in 
spatiul in care se afla amplasamentul. 

 Cererea de preduse artizanat/promovare 
valori. 

 Organizarea unui bazar cu produse 
artizanale, Predeal, Brasov si alte 
localitati cu dezvoltare turistica 

Imediate: 
- Restructurarea retelei de magazine si 

specializarea lor pe productia de tip traditional, 
autentic. 

 
Termen scurt: 
- Realizarea unei relatii intre mestesugarii 

traditionali si cei care comercializeaza produsele 
pentru asigurarea autenticitatii acestora. 

- Amenajarea retelei de magazine in toate zonele 
de atractie turistica. 

- Infiintarea magazinelor tematice (ceramica, 
tesaturi). 

- Organizarea unui bazar cu specific popular in 
Brasov si Predeal (artizanat). 

  “Actorii” industriei turistice 

 O buna pregatire profesionala atat 
privind serviciile pe care le ofera cat si 
pentru cunoasterea valorilor (turism, 
cultura, mediu, etc). 

 colaborare in vederea valorificarii 
produselor turistice. 

 Patrunderea pe piata a tur-operatorilor si 
ghizilor specializati. 

 Tour-operatori. Crearea de programe de 
dezvoltare a in-comingului de catre tour-
operatori. 

Imediate: 
- Dezvoltarea unui sistem de pregatire si 

informare pentru operatorii din industria 
turismului. 

- Realizarea unei baze comune de date pentru 
operatorii din tara si cu posibilitatea comunicarii 
in exterior. 

- Realizarea parteneriatului/ asociatiei intre actorii 
privati si publici. 

- Patrunderea pe piata a cat mai multor tur-
operatori. 

- Incurajarea tour-operatorilor brasoveni si 
nationali in crearea unor programe turistice de 
dezvoltare si promovare a in-comingului in judet. 
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Termen scurt: 
- Integrarea tuturor operatorilor intr-un sistem de 

pregatire profesional si de comunicare pe 
domeniul turismului. 

- Realizarea strategiei. 
- Crearea unor facilitati tur-operatorilor 

internationali 

  Tour operatori si ghizi: 

 - Specializarea ghizilor pe domeniul in 
care acestia sunt repartizati. 

 Cerere pentru serviciile: tour-operatori si 
ghizilor specializati. 

Imediate: 
- Realizarea unui sistem de informare gen catalog 

care sa fie accesibil pentru cei interesati in 
serviciile respective. 

- Implicarea in asociatie/parteneriat. 
- Conceperea unor standarde/responsabilul care 

sa le urmareasca (ghizi, tour operatori) 
- Crearea unei baze de date cu ghizi specializati. 
- Implicarea ghizilor si tur-operatorilor specializati. 
- Apropierea de informatie turistica, ghizi de turism 

si implicarea lor in turism. 
 
Termen scurt: 
- Asigurarea unei pregatiri diverse si de cel mai 

bun nivel pentru ghizi si operatori. 
- Standarde/responsabilul 
- Redactarea unui proiect care sa mareasca 

nuumarul de ghizi. 

7. Dezvoltarea 
serviciilor de 
transport 

 Imbunatatirea retelei de transport local 
acoperind toata aria localitatilor de 
interes turistic. 

 Transportul care se realizeaza prin 
retele specifice (agentii de turism) care 
sa acopere cerintele turistice pe toate 
zonele de interes. 

Imediate: 
- Asigurarea unei retele de transport local si 

regional pentru principalele trasee turistice. 
- Aeroport + proiect – asociere in vederea 

realizarii (finantare + autorizare) 
- Extinderea/modernizarea retelei de transport pe 

cablu. 
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 Un sistem de informare pentru excursii 

cat si pentru transportul local. 

 Cerere pentru aeroport; cerere pentru 
serviciile retelei de transport pe cablu; 
autostrada; cerere transport feroviar si 
transpor auto in comun. 

 Patrunderea pe piata a mai multor firme 
de transport. Cresterea concurentei. 

 Modernizarea instalatiilor de transport 
pe cablu. 

- Prioritare: autostrdada, ocolitoare orase din 
judet. 

- Imbunatatirea conditiilor de transport.  
- Studiu de fezabilitate aeroport. 
 
Termen scurt: 
- Constructia aeroport international. 
- Moderninzarea transportului feroviar in judet. 
- Moderninzarea transportului in comun. 
- Calendar (program) transport urban, interurban. 
- Reannoirea parcului auto, agentilor care 

presteaza servicii de transport. 
- Includerea in programele guvernamentale – 

Super Ski in Carpati 

8. Infrastructura  Realizarea unei permanente in 
intretinerea si dezvoltarea retelei de 
drumuri cu caracter local si national. 

 Cerere pentru parcari amenajate in 
zonele de interes turistic. 

 Accesarea de fonduri pentru 
infrastructura si comunicatii. 

 Autostrada. 

 Retea de canalizare in localitatile rurale 

Imediate: 
- Identificare starii de degradare a drumurilor si 

traseelor principale. 
- Identificarea resurselor financiare pentru 

reabilitarea acestora. 
- Amenajare parcari (cu toate utilitatile) in zonele 

de atractie turistica. 
- Standarde profesionale. 
 
Termen scurt: 
- Realizarea unui sistem regional de reabilitare si 

intretinere a drumurilor care sa functioneze 
permanent. 

- Modernizarea retelei de transport. 
- Construirea unui aeroport la Brasov (termen 

lung). 
- Autostrada 
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9. Servicii de 

informare si 
traducere 

 Realizarea unui sistem eficient de 
informare prin mass-media sau puncte 
de informare usor accesibile in locuri 
publice sau prin servicii telefonice. 

 Crearea de centre de vizitare si muzee 
traditionale. 

 Crearea unor centre de informare si 
promovare a turismului profesionist. 
Site: Turismul Brasovean. 

Imediate: 
- Realizarea unei baze de date usor acesibile 

pentru informarea celor interesati prin ofertele 
din domeniu. 

- Extinderea/modernizarea retelei de centre de 
informare turistica. 

- Retea internet pentru servicii on-line. 
- Popularizarea serviciilor de traduceri autorizate 

prin centrele de informatie turistica. 
- Redactarea unui proiect care sa aiba ca scopuri 

crearea unui sistem de informare prin panouri in 
mai multe limbi de circulatie internationala. 

- O mai buna semnalizare a obiectivelor turistice. 
- Profesionalizarea CIT-urilor. 
- Infiintare de chioscuri info. 
 
Termen scurt: 
- Identificarea necesitatilor pentru serviciile pe 

care le ofera traducatorii astfel incat sa raspunda 
la solicitari cat mai diverse. Pregatire in domeniul 
cultural si turistic. 

- Strategie de marketing. 
- Crearea unui sistem integrat de centre de 

informare turistica. 
- Crearea unui centru regional de promovare a 

turismului. 
- Ghidul turistic al judetului. 
- Program prelungit al CIT in perioada de sezon 

10. Servicii de 
educare si 
informare in 
turism 

 Ministerul Turismului sa realizeze un 
sistem de pregatire si atestare a celor 
care lucreaza in turism pentru sectorul 
privat. 

Imediate: 
- Realizarea unui sistem de pregatire la cel mai 

bun nivel a celor care lucreaza in domeniul 
serviciilor. 
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 Crearea unui centru regional de 

informare si promovare a turismului. 

- Introducerea de manuale de educatie ecologica 
si turism (invatamant primar si gimnaziu) 

- Pliante de promovare; site. 
 
Termen scurt: 
- Publicarea sistemului de pregatire actual pentru 

cei interesati sa activeze in domeniul turismului 
si al serviciilor. 

- Crearea de standarde profesionale si 
responsabile/ verificarea respectarii de catre o 
entitate recunoscuta. 

- Infrastructura sanitara. 
- Dezvoltarea posibilitatii de plata prin carduri. 
- Prezentarea judetului Brasov pe suport media 

11. Servicii 
publice si 
siguranta 
publica 

 Realizarea unei retele bine calibrate de 
comunicare cu serviciile de urgenta 
(securitate prin telefonie). 

 Dezvoltarea serviciilor din domeniile 
respective astfel incat sa se asigure 
asistenta in toate zonele importante din 
punct de vedere turistic (zone montane, 
rurale, etc) 

Imediate: 
- Realizarea unui sistem de informare pentru 

corectarea serviciilor specializate necesare in 
urgente. 

- Servicii de calitate din partea politiei. 
- Dotarea/dezvoltarea infrastructurii sanitare. 
- Identificarea fondurilor pentru imbunatatirea 

serviciilor publice. 
 
Termen scurt: 
- Publicarea in diverse locuri a modalitatilor de 

contactare a serviciilor speciale de urgenta. 
- Plati cu utilizare card a serviciilor. Extinderea in 

toate zonele de atractie turistica a acestor 
servicii. 

- Cresterea numarului angajatilor din serviciile 
publice.  

- Cresterea gradului de calificare. 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
12. Recalificarea 

si calificarea 
resurselor 
umane 

 Selectia personalului care lucreaza in 
domeniul turistic, a celor cu aptitudini si 
calitati. 

 Infiinatrea de cursuri specializate in 
turism. 

 Cursuri de scurta durata pentru 
specializare si actualizare a 
cunostintelor in domeniu. 

Imediate: 
-  Selectarea corespunzatoare pe baza 

aptitudinilor si pregatirii profesionale. 
- Crearea unui sistem permanent de training si de 

evaluare. 
- Organizare de traininguri pentru calificarea 

personalului. 
- Organizarea de cursuri de scurta 

durata/specializare 
 
Termen scurt: 
- Stabilirea unui sistem de documentare pentru 

facilitarea celor care vor sa actioneze, sa 
cunoasca problemele din domeniul turismului. 

- Eliminarea personalului necalificat din turism. 
- Un mai mare accent pe practica a cursurilor de 

calificare 

13. Servicii de 
finantare 

 Imbunatatirea sistemului de finantare, 
bancar si prin alte resurse pentru 
sprijinirea celor care doresc sa 
actioneze sau sa se dezvolte in 
domeniu. 

 Accesarea de fonduri structurale. 

 Constientizarea asupra fondurilor 
structurale. 

 Cursuri pentru obtinerea de proiecte 
pentru finantari, parteneriate 
publice/private 

Imediate: 
- Realizarea unui sistem de finantare bazat pe 

resurse bancare sau altele cu facilitati pentru 
programele de urgenta. 

- Includerea in bugetul judetului a unui 
componente pentru dezvoltarea turismului. 

- Accesarea fondurilor nerambursabile. Cresterea 
accesibilitatii la fonduri. 

 
Termen scurt: 
- Informarea celor interesati de posibilitatile de 

finantare si oferte, modalitatea acesului la ele. 
- Crearea unei oferte de finantare/creditare a 

investitiilor din turism/banci. 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
- Crearea unei baze de date cu aceste oportunitati 

de finantare pentru cei interesati. 
- Scrierea de proiecte pentru accesarea fondurilor 
 

14. Asociatii  si 
organizatii, 
ONG-uri si 
grupuri de 
interes in 
turism 

 Ministerul trebuie sa sprijine organizatiile 
si ONG-urile din punct de vedere logistic 
financiar si pregatire profesionala la 
standardele de calitate care se impun. 

 ONG-urile si organizatiile sa cunoasca 
valorile din domenile in care actioneaza 
(cultural, protectia mediului, etc) si sa 
promoveze aceste valori. 

 Dezvoltarea ONG-urilor. 

 Asocierea sectoarelor public si privat cu 
caracter judetean al turismului. 

Imediate: 
- Stimularea organizatiilor si ONG-urilor pentru a 

activa in domeniile prioritare care necesita 
asistenta in afara cadrului guvernamental 
existent. 

- Infiintarea asociatiilor de dezvoltare si promovare 
a turismului. Colaborarea intre asociatiile 
existente in domeniu si colaborarea cu sectorul 
public. 

- ONG-uri implicate mai mult. Dezvoltarea 
capacitatilor ONG-urilor. 

- Asociatie PPP- dezvoltare si prin turism 
brasovean 

 
Termen scurt: 
- Realizarea unui sistem de comunicare intre 

organizatii si ONG-uri pentru obtinerea 
informatiilor din domeniul turismului. 

- Promovarea asociatiilor din domeniu. 
- Colaborarea intre ele. Promovarea lor 
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TOPUL PRIORITATILOR 
 

 
Imediate: 

 
1. Retea de canalizare in Bran. 
2. Asociatie sector public-privat, dezvoltarea si promovarea turismului brasovean. 
3. Marirea capacitatii de transport prin cablu si al domeniului schiabil. 
4. Pliante de promovare a turismului brasovean. 
5. Construirea soselei de centura a Brasovului. 
6. Agenda culturala a judetului Brasov.  
7. Ghid turistic. 
8. CIT (chioscuri) 
9. Dezvoltarea agrementului pentru turism in statiunile turistice. 
10. Restaurarea monumentelor istorice/culturale si promovarea si semnalizarea 

acestora. 
11. Crearea de noi evenimente/festivaluri in judetul Brasov. 
12. Protejarea si conservarea mediului. 
13. Identificarea/includerea si promovarea produselor culinare cu specific local. 

 
 
Pe termen scurt: 
 

1. Forme de atragere a unor lanturi hoteliere internationale in judet. 
2. Organizarea unui bazar cu produse de artizanat in Brasov si Predeal. 
3. Crearea de facilitati pentru infiintarea unor centre SPA-Wellness in turism. 
4. Autostrada Bucuresti-Brasov. 
5. Aeroport. 
6. Retea de canalizare in localitatile rurale unde exista dezvoltare turistica. 
7. Finantare festivaluri si manifestari actuale si promovarea lor. 
8. Crearea de noi manifestari/festivaluri/evenimente si promovarea lor. 
9. Dezvoltarea domeniului schiabil si extinderea retelei de transport pe cablu-

integrarea in Programul guvernamental Super Ski in Carpati. 
10. Infiinatrea unui centru regional de dezvoltare si promovare a turismului in Brasov. 

 
 
Pe termen lung: 

 
1. Construirea aeroportului international. 
2. Parc de distractii – Dracula Parc etc, parc pentru copii. 
3. Introducerea in patrimoniul UNESCO a cat mai multor monumente din judetul 

Brasov. 
4. Sustinerea si promovarea mesterilor si mestesugurilor si a activitatii acestora. 
5. Implicarea autoritatilor locale in sustinerea si amenajarea programelor si spatiilor 

de cazare pentru tineret. 
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ANEXA  2. Sumarul discutiilor grupurilor de lucru din Bran-Moeciu (membrii ANTREC) si  
Fagaras (5 grupuri de lucru) 

 

  C. Oportunitati D. Prioritati 
1. Resurse 

naturale  
 
Munti si  
vărfuri 
muntoase, 
lacuri, râuri, 
pesteri, 
formatiuni 
geologice, 
mlastini,etc 

 Muntii 

 Poiana Narciselor  

 Transfagarasanul 

 Satele de vacanta: Dejani, Sebes, Lisa, 
Vistisoara 

 Cetatea Fagarasului, Templul Luminii 
(Sinca) 

 Herghelia Sambata 

 Manastirea Brancoveanu, Academia si 
Biblioteca religioasa,  

 Pastravaria de la Sambata 

Imediate:  
- marcarea unor trasee simple pe dealuri si 

crearea unui sistem integrat 
- igienizarea si intretinerea traseelor montane 
- igienizarea si intretinrea raurilor (pentru pescuit) 
- panouri informative care sa indice trasee, 

obiective 
- harti cu identificarea traseelor si obiectivelor 

turistice 
- punerea in circuit cu dotarile necesare (iluminat, 

scari, indicatoare) a pesterii LILIECILOR 
- infiintarea unei scoli de alpinism 
- observarea animalelor salbatice si a pasarilor 
 
Termen scurt: 
- Grohotisul din satul Moeciu de Jos 

2. Resurse 
culturale şi 
valori ale 
comunităţiior 
locale 

 Valtoarea de la Lisa: experienta practica 
cu explicarea modalitatii de spalare in stil 
vechi, iar in pauza servirea cu mancare 
traditionala 

 Explicarea modului in care se tes 
covoare 

 Manastirea de la Sambata: vizitarea 
manastirii, Academiei si a expozitiei de 
icoane pe sticla 

 Urmarirea procesului de realizare 
manuala a cojoacelor (unicul mestesugar 
din tara) 

 

Imediate: 
- Organizarea de sezatori 
- Organizarea de evenimente din viata satului si 

includerea lor in pachete turistice  
- Infiintarea unui ansamblu folcloric care sa puna 

in valoare atat portul popular cat si dansurile 
populare specifice zonei 

- Intocmirea unui calendar cu activitatile cultural-
sportive din localitate 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
3. Punerea in 

valoare a 
monumentelor 
istorice si a 
mostenirii 
culturale 

 Chilia parintelui Arsenie Boca 

 Biserica Brancoveanu 

 Muzeul Cetatii Fagaras care include si 
muzeul Rezistentei Anti-comuniste 

 Manastirea Faget- Pasnalt 

 Biserica Reformata, Unitariana 

Imediate: 
- Program de vizitare a bisericilor din zona 
- Revigorarea povestilor cu haiduci 
- Definitivarea Capelei Reginei din Bran 
- Restaurarea bisericii din satul Cheia 
- Cetatea taraneasca din Rasnov 
- Ghid cuprinzand monumentele istorice si 

culturale 
 
Termen scurt: 
- Punerea in valoare a caselor vechi 
- Refacerea monumentelor istorice 

4. Resurse de 
recreere 

 Vizite la Poiana Narciselor, Sebes 

 Cetatea Urdea, drumetii la Sambata 

 Strandul de la Victoria si terenul de tenis 

Imediate: 
- Echitatie, ski, plimbari cu caruta, centre de 

inchiriere (ANTREC) 
- Identificarea si punerea in valoare a altor 

resurse de recreere: sanius, patinaj, tir cu arcul, 
biciclete, paintball, alpinism, speologie 

- Dezvoltarea pescuitului sportiv 
- Competitii sportive 
- Infiintarea unui parc de distractii 
 
Termen scurt: 
- Construirea unui patinoar si a unui teren de 

sport 
- Construirea unui centru de recuperare (gen 

SPA) 

5. Dezvoltarea si 
crearea de 
evenimente 
speciale 

 Festivalul “Clapa de aur” 

 “Zilele Fagarasului”: 

 Raliul Fagarasului 

 Expozitia cailor de rasa 

 Skandenberg (20 august) 

Imediate: 
- Targuri, expozitii, carnavaluri tematice 
- Mediatizarea evenimentelor existente: Medeia 

Muntilor, Ravasitul Oilor, Targul Branului, Zilele 
Branului, Targul de la Moeciu si organizarea lor 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
 Parada cetelor de feciori 

 “Plugarul” in Vad, Venetia 

in maniera traditionala si mai putin comerciala 
- Festivalul medieval “Curtea Comediantilor” 
- Zilele rasnovenilor 
- Infiintarea unor noi evenimente – exemplu: 

intalnirea oamenilor de seama din zona Bran-
Moeciu 

-  
Termen scurt: 
- Stabilirea unui calendar al principalelor 

evenimente 
- “Festival Dracula” 

6. Servicii 
turistice 

Servicii de cazare: 
- cazari rurale 
- interconectarea agentiilor de 

turism cu serviciile de cazare 

Imediate: 
- Deschiderea unei spalatorii (ANTREC) 
- Stagii de pregatire a personalului 
- Acordarea de fonduri nerambursabile pentru 

amenajarea spatiilor de cazare 
- Introducerea sistemului de canalizare, 

alimentare cu apa si gaz  
- Diversificarea serviciilor 
- Dotari corespunzatoare 
- Imbunatatirea abilitatilor de comunicare 
 
Termen scurt: 
- Schimburi de experienta in zone diferite 

  Servicii de alimentatie publica: 
- mancaruri traditionale 

romanesti 
- in zonele de munte, adaugarea 

in meniu a mancarurilor 
vanatoresti 

Imediate: 
- Valorificarea traditiilor gastronomice locale 
- Acordarea de fonduri nerambursabile pentru 

achizitionarea de utilaje si dotarea bucatariilor la 
standarde 

- Punct de colectare si procesare a laptelui in 
zona 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
Termen scurt: 
- Organizarea de stagii de pregatire organizate 

  Dezvoltarea retelei de magazine: 
- magazine de artizanat 
- la Valtoare- cumparare de 

covoare 
- magazinul de obiecte 

artizanale de la Sambata 

Imediate: 
- Deschiderea unor magazine cu produse 

specifice zonei, produse locale traditionale 
- Infiintarea de magazine cu produse de artizanat 

originale 
- Deschiderea unui punct de desfacere a 

produselor din carne 

  “Actorii” industriei turistice 
- 2 firme de transport in Fagaras 
- 5 mari agentii de turism 

(Fagaras) 

Imediate: 
- Cursuri de specializare in turism pentru patroni 

(sa fie certificate in materie de turism), pentru 
tour operatori si pentru sefii de agentii 

- Intruniri in scopul punerii la curent cu noutatile 
din domeniu 

- Schimburi de experienta prin excursii in 
strainatate 

- Participarea la targuri internationale pe grupuri 
de pensiuni 

 
Termen scurt: 
- Promovarea prin agentiile de turism (oferta 

Branului si Moieciului) 

  Tour operatori si ghizi: 
- 5 mari agentii de turism  

  (Fagaras) 

Imediate: 
- Baze de date 
- Specializarea ghizilor 
- Panouri publicitare 

7. Dezvoltarea 
serviciilor de 
transport 

 lipsa unor companii de inchirieri 
masini (Fagaras) 

Imediate: 
- Servicii de transport pe trasee scurte 
- Achizitionarea unor microbuze pentru excursii in 

zona 
- Trasee si marcaje 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
Termen scurt: 
- Creare unei firme de taxi cu calesti 

8. Infrastructura  marcarea potecilor 

 refacera drumurilor din zona de 
munte 

Imediate: 
- Cresterea numarului de microbuze pe ruta 

Moeciu-Brasov pentru imbunatatirea accesului 
turistilor 

- Dezvoltarea transportului cu mijloace locale: 
sanii, carute, calare 

9. Servicii de 
informare si 
traducere 

 Centru de informare Imediate: 
- Retea de puncte de informare 
- Infiintarea unui punct de informare in zona 

(ANTREC) 
 
Termen scurt: 
- Realizarea de materiale informative 

10. Servicii de 
educare si 
informare in 
turism 

 Scolarizarea ghizilor Imediate: 
- Sedinte de lucru 
- Simpozioane 
- Seminarii de profil 
- Edituri speciale care sa tipareasca reviste, 

illustrate 
 
Termen scurt: 
- Training gratis si obligatoriu 

11. Servicii 
publice si 
siguranta 
publica 

 Imediate: 
- Amenajarea spitalului din Bran 
- Farmacie cu program non-stop 
- Infiintare patrule 

12. Recalificarea 
si calificarea 
resurselor 
umane 

 Imediate: 
- Organizarea periodica de cursuri 
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  C. Oportunitati D. Prioritati 
13. Servicii de 

finantare 
 Imediate: 

- Intocmirea de proiecte si programe pentru 
finantare externa 

- Acordare de fonduri cu precadere pentru zone 
rurale 

- Sprijin din partea statului pentru acordarea de 
credite 

14. Asociatii  si 
organizatii, 
ONG-uri si 
grupuri de 
interes in 
turism 

 Imediate: 
- Infiintarea sindicatului propietarilor de pensiuni 
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TOPUL PRIORITATILOR (Fagaras) 

 

 
1. Centrul informational – retea comunala pentru Tara Fagarasului – si crearea unui 

website 
2. Dezvoltarea de pachete turistice 
3. Scolarizarea ghizilor 
4. Imbunatatirea soselelor in zonele de munte 
5. Crearea unei retele de magazine artizanale in zona Fagarasului si a unui website 

pentru aceasta 
6. plan de marketing pentru Tara Fagarasului 
7. pregatire chestionare, strangere de informatii turisti 

 

 

 

TOPUL PRIORITATILOR (ANTREC) 
 

 

1. Canalizare, apa, gaz, internet si investitii in infrastructura 
2. Organizarea la nivel local de cursuri de specializare bucatar si ospatar si limbi 

straine 
3. Organizarea de schimburi de experienta intre pensiuni si agentii 
4. Panouri publicitare cu punctele turistice 
5. Editarea de harti si pliante cu zonele turistice 
6. Amenajarea traseelor turistice 
7. Amenajarea unui miniparc de distractii 
8. Amenajarea unei baze de agreement (echitatie, bowling ) 
9. Amenajarea unor terenuri de tenis 
10. Infiintarea unui centru de inchiriere biciclete 
11. Amenajarea unei partii de schi 
12. Organizarea unor cursuri de calificare  in domeniul calitatii serviciilor 
13. Criterii de finantare  mai accesibile pentru comunitatile din mediul rural 
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ANEXA 3.  Sumarul discutiilor grupurilor de lucru organizate in Vama Buzaului  (2 grupuri de lucru) 
 

  C. Oportunitati D. Prioritati 
1. Resurse 

naturale 
 
Munti si  
vărfuri 
muntoase, 
lacuri, râuri, 
pesteri, 
formatiuni 
geologice, 
mlastini, etc 

 Fauna si flora protejata: rezervatii naturale: 
Muntele Ciucas; rezervatia naturala Padurea 
si mlastina Prejmer. 

 Traseele turistice la Vama Buzaului si Teliu 
sunt marcate si intretinute. 

 Cascada Urlatoarea – spatiu amenajat pentru 
picnicuri. 

 Zone de padure “virgina”: Perusca si pasuna. 

 Prejmer – zona bogata in izvoare care 
permite dezvoltarea pastravariilor. 

 Vama Buzaului si Telui – zona propice pentru 
vanat mare: urs, cerb, lup, mistret, ras, cocos 
de munte, berze. 

 Trasee turistice marcate: Ciucas, muntii 
Tataru, Varful Pilistea- Teliu 

 Muntele Rosu- cultura de bujori de munte 

Imediate:  

 Semnalizare obiective 

 Harti turistice 

 Promovarea resurselor naturale 

 Realizare programe eco-turistice 

 Aplicarea legislatiei privind protectia mediului 

 Amenajarea/identificarea spatiilor existente 
 
Termen scurt: 

 Amenajare si imbunatatire cai de acces. 

 Programe de conservare si protejare a parcurilor si 
rezervatiilor naturale. 

 Amenajarea locurilor de agrement 

 Refacerea refugiilor montane 
 

2. Resurse 
culturale şi 
valori ale 
comunităţiior 
locale 

 Vama Buzaului- Prejmer-Telui – zone 
multiculturale- romani, maghiari, sasi. 

 Ocupatii traditionale: cresterea animalelor- oi 
si vaci de lapte, munca la padure; albinarit; 
piscicultura; impletituri; tesaturi; cusaturi 
manuale. 

 Obiceiuri si traditii populare diverse: Zoritul; 
Carnavalul; Pomul de Craciun la Biserica 
Evanghelica; Colinde. 

 Targuri de tara: Prejmer la inceputul fiecarei 
luni. 

 Punerea in valoare a evenimentelor 
traditionale- Zoritorii si a traditiilor culinare 

Imediate: 

 Identificare si organizare a mesterilor locali in 
diverse forme de asociere. 

 Promovarea actiunilor culturale, obiceiuri, traditii. 

 Alcatuirea unei agende de evenimente locale 
 
Termen scurt: 

 Sprijinirea mesterilor populari si a agricultorilor “eco” 
pentru valorificarea produselor. 

 Promovarea agendei 
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 Festival/targ al mestesugurilor 

 Organizarea unor sezatori 

3. Punerea in 
valoare a 
monumentelor 
istorice si a 
mostenirii 
culturale 

 Cetatea Taraneasca Prejmer (secolul XV) 

 Biserica Ortodoxa Prejmer (secolul XVIII), 
singura biserica in exterior din Tara Barsei 

 Vama Buzaului: Ruinele Bisericii Catolice; 
Ruinele Castru Roman. 

 Teliu-ruinele cetatii dacice. 

 Vechi obiceiuri si traditii. 

 Biserica ortodoxa 1848 

 Ruinele Bisericii Catolice din Vama de Sus 

 Festang-fortareata din I Razboi Mondial 

 Viaductul- Tunelul- Teliu- Intorsura Buzaului- 
cel mai lung din tara 

 “Kraisburg”-Punct vamal din secolul XIII – 
denumirea localitatii 

 Cuptoarele de var 

 Cremenea/Buzaiel- Vatra pleolitica cu vestigii 
paleolitice din silex-cremenea 

Imediate: 

 Programe de amenajare si conservare a 
monumentelor la Vama Brasovului. 

 Promovarea obiectivelor. 
Termen scurt: 

 Organizare de evenimente speciale in preajma 
monumentelor istorice. 

 Promovarea monumentelor 

4. Resurse de 
recreere 

 Practicare drumetii in zona montana si alpina 
(Vama Buzaului si Telui). 

 Participarea turistilor la activitati in 
gospodarie. 

 Zona de practicare ski si sanius. 

 Vanatoare organizata. 

 Pescuit; pastravarie de agrement. 

 Drumetii in padurea Prejmer. 

 Culesul fructelor de padure. 

 Plimbari cu biciclete inchiriate. 

 Plimbari cu carute si sanii trase de cai. 

 Practicarea turismului ecologic in rezervatiile 
naturale. 

Imediate: 

 Amenajari locuri picnic, parcari civilizate. 

 Partenerial AGVPS pentru vanatoare. 

 Promovarea posibilitatilor de agrement. 

 Achizitionare echipamente. 

 Amenajarea unei partii de ski 

 Achizitionarea unor biciclete in scopul drumetiilor 
montane 

 
Termen scurt: 

 Amenajare partie ski. 

 Infiintare gradina botanica. 

 Programe de management ale rezervatiilor naturale 
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 Picnic-uri organizate. 

 Jocuri de recreere. 

 Amenajarea pentru picnic de la Urlatoarea si 
Dalghiu 

 Plimbari cu sania trasa de cai 

 Partie de ski 

 Plimbari cu bicicleta 

 Pescuit si vanatoare 

 Tabara de sculptura in lemn si fier 

 Crearea unei gradini botanice 

5. Dezvoltarea si 
crearea de 
evenimente 
speciale 

 Ziua Gospodarului-Vama Buzaului 

 Plecarea oilor la munte – Vama Buzaului 

 Parada Portului Popular- Teliu 

 Zoritul 

 Sarbatoarea Recoltei 

 Carnaval Prejmer 

 Caravana Clatitelor 

 Festivaluri gastronomice traditionale 

 Expozitii cu produse locale 

 Degustari de produse locale 

 Tabara de sculptura si alte activitati artistice 

 Zilele Prejmerului 

 Festivalul muzicii de camera la cetatea 
Prejmer 

 Ziua Gospodarului Vamasan 

 Festivalul portului popular- Teliu 

 “Ciobanasul” – sarbatoare pastoreasca 

 Zilele Prejmerului 

 Zilele Tarlungeniului 

 Festival culinar – produse 
 
 

Imediate:  

 Elaborare agenda activitati locale. 

 Materiale promotionale: afise pliante. 

 Implicarea factorilor locali in planificarea acestor 
evenimente. 

 Identificarea posibilitatilor de finantare. 

 Respectarea traditiilor existente 

 Reinvierea traditiilor 
Termen scurt: 

 Colaborari cu alti parteneri pentru organizare de 
evenimente. 

 Promovare evenimente. 

 Organizare expozitii de artizanat si festivaluri 
gastronomice. 

 Promovarea evenimentelor culturale din zona 
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6. Servicii 
turistice 

Servicii de cazare: 

 Clasificarea si omologarea pensiunilor la 
Vama Buzaului 

 Existenta spatiilor de cazare de 2 si 3 
margarete 

 Cresterea numarului structurilor de cazare 

 Amenajarea spatii de joaca si recreere pentru 
copii 

 Casa de oaspeti – biserica evanghelica 
Prejmer 

 Amenajarea pensiunilor turistice existente 

Imediate: 

 Omologarea si clasificarea pensiunilor. 

 Modernizarea pensiunilor existente in vederea 
clasificarii lor 

 Autorizarea mestesugurilor 
 
Termen scurt: 

 Marirea numarului de locuri de cazare la nivelul 3 
margarete. 

 Cresterea numarului de pensiuni 

  Servicii de alimentatie publica: 

 Identificarea si promovarea mancarurilor 
traditionale romanesti, sesesti, unguresti 

 Restaurante cu specific  

 Promovarea produselor locale ecologice 

 Magazine alimentare 

 Baruri 

Imediate: 

 Identificarea mancarurilor traditionale. 

 Promovarea gastronomiei locale. 

 Parteneriat cu restaurantele locale. 

 Infiintarea unui restaurant cu specific traditional 

 Magazine alimentare 

 Organizarea unei piete ecologice 
 
Termen scurt: 

 Incurajarea intreprinzatorilor particulari la nivelul 
local 

  Dezvoltarea retelei de magazine: 

 Artizanat 

 Produse agro-alimemntare locale 

 Organizarea unor puncte de desfacere a 
produselor mestesugaresti 

Imediate: 

 Identificare furnizori locali. 

 Identificare spatii necesare. 

 Puncte de vanzare artizanat si produse ecologice. 

 Magazine specializate gen super-marketuri 

 Magazine cu produse traditionale 
 
Termen scurt: 

 Puncte de vanzare organizate in localitati. 
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  “Actorii” industriei turistice 

 Crearea si functionarea CIT (Centru 
Informare Turistica) 

 Posibilitatea crearii circuitelor turistice in zona 
Vama Buzaului, Teliu, Prejmer 

 Crearea unui parteneriat microregional 

 Crearea unui site 

 Relatii cu agentii de turism 

 Participari la targuri si festivaluri de turism 

 Asociatia Ecoturism Trans Silva- Vama 
Buzaului 

 Asociatia “Tara Buzaielor” – sprijinirea 
agroturismului 

Imediate: 

 Imbunatatire baza de date CIT ANTREC. 

 Planificarea unor intalniri periodice. 

 Contactarea agentii turistice. 

 Participari targuri de turism. 

 Crearea punctelor de informare turistica 

 Crearea unei agenti de turism 

 Crearea unor pachete turistice atragatoare 

 Crearea unui site pentru promovarea zonei 
 
Termen scurt: 

 Creare circuite turistice 

  Tour operatori si ghizi: 

 Exista Asociatii ecologice care faciliteaza 
turism ecologic 

 Formarea personalului 

 Organizarea unei asociatii pentru ghizii locali 

Imediate: 

 Contactare agentii de turism. 

 Implicarea tinerilor in activitati turistice in vederea 
specializarii lor ca tour operatori si ghizi 

 
Termen scurt 

 Formare personal. 

 Crearea unei asociatii de turism 

7. Dezvoltarea 
serviciilor de 
transport 

 Existenta retelei de transport in comun 

 Extindere circuite de tour operatorilor locali 

 Existenta statii CFR – Prejmer, Teliu, 
Intorsura Buzaului 

 Transport rutier si feroviar 

Imediate: 

 Incurajarea “concurentei” intre operatorii privati de 
transport. 

 Atragerea unei firme de transport particulare 
 
Termen scurt: 

 Amenajarea unei instalatii de transport pe cablu 

8. Infrastructura  Drumuri nationale DN10, DN 11 

 Drumuri judetene 103 A 

 Existenta – telefonie, internet, posta, tv cablu 

 Retele de apa Prejmer, Vama Buzaului 

Imediate: 

 Intretinere drumuri judetene. 

 Semnalizare zona turistica, posibilitati de cazare, 
harti. 



 91  

 Gaze naturale Prejmer 

 Canalizare, fose septice individuale 

 Infrastructura: alimentare cu apa curenta; 
retea de canalizare; telefonie fixa si mobila; 
tv prin cablu si internet; alimentare cu gaz; 
imbunatatirea starii drumurilor prin asfaltarea 
si extinderea acestora 

 Reabilitarea drumurilor 
 
Termen scurt: 

 Canalizare si apa. 

 Modernizarea drumului de legatura intre Vama 
Buzaului si Zizin 

 

9. Servicii de 
informare si 
traducere 

 Existenta CIT Prejemer 

 Informare turistica prin Primarii – site Vama 
Buzului si Prejmer – Cetate 

 Ghid limba germana, engleza 

 Crearea unui centru de informare turistica 

 Organizarea unor cursuri de limbi straine 
pentru mestesugari si proprietari de pensiuni 

 Crearea unui site pentru promovarea zonei 
prin internet 

Imediate: 

 Imbunatatirea bazei de date. 

 Cablu fibra optica, imbunatatirea accesului la 
internet. 

 Primariile sa aloce spatiu si sa angajeze personal 
pentru CIT. 

 Organizarea unor cursuri de limbi straine  
 
Termen scurt: 

 Ghizi si traducatori 

 Organizare de cursuri de limbi straine pentru 
proprietarii de pensiuni. 

 Crearea unui centru de informare turistica 

10. Servicii de 
educare si 
informare in 
turism 

 Proprietarii din pensiuni sa urmeze cursuri de 
administratori 

 25 proprietari “scolarizati” 

 Cursuri de specializare pentru proprietari de 
pensiuni 

 Colegiul pentru agricultura si industrie 
alimentara “Tara Barsei” – specializari in 
agroturism 

Imediate: 

 Schimburi de experienta intre proprietarii de 
pensiuni. 

 Informare pentru practicarea agriculturii ecologice. 

 Cursuri de specializare pentru proprietari de 
pensiuni 

 Constientizarea/sensisbilizarea localnicilor si a 
turistilor privind mentinerea curateniei 

 
Termen scurt: 

 Programe de educatie ecologica pentru turisti. 

 Crearea unei asociatii de coordonare a activitatii 
turistice 
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11. Servicii 
publice si 
siguranta 
publica 

 Farmacii, posta, politie, cabinete medicale si 
stomatologice 

 CEC- Teliu si Prejmer 

 Agentie BRD Societe Generale Prejmer 

 Bancomat - Prejmer 

 Asigurarea permanentei serviciului medical 

 Imbunatatirea serviciului de paza si ordine 
publica 

Imediate: 

 Salubritate. 

 Serviciu medical de Urgenta. 

 Amenajarea spatiilor verzi. 

 Permanentizarea serviciului medical 

 Paza si ordine 

 Crearea unui parteneriat public-privat 

 Parteneriat cu agentii de turism existenti 
 
Termen scurt 

 Bancomate. 

 Crearea unuie agentii de turism 

12. Recalificarea 
si calificarea 
resurselor 
umane 

 Cursuri organizate de catre institutii 
specializate OJCA, DADR, Colegiul pentru 
Agricultura si Industrie Alimentara “Tara 
Barsei” Prejmer 

 Organizarea unor cursuri in domeniile: 
gastronomie; servicii turistice; agricultura 

Imediate: 

 Cursuri pentru proprietarii de pensiuni. 

 Intilniri tematice: eco-turism, agricultura ecologica, 
comunicare. 

 Cursuri de specializare: alimentatie publica; servicii; 
agricultura 

 
Termen scurt 

 Crearea unui parteneriat cu directiile judetene de 
consultanta agricola (DADR; OJCA) 

13. Servicii de 
finantare 

 Programe europene 

 Banci 

 Sector privat 

 Parteneriat public privat 

Imediate: 

 Sesiuni de informare a intreprinzatorilor. 

 “Lobby” asupra autoritatilor locale pentru acordarea 
de reduceri, de scutiri impozite si taxe locale. 

 Investitori: incurajare; sprijinire prin programe de 
finantare. 

 
Termen scurt 

 Accesarea fonduri structurale. 

 P.P.P 
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14. Asociatii  si 
organizatii, 
ONG-uri si 
grupuri de 
interes in 
turism 

 ANTREC filiala Brasov 

 Asociatia Eco Turism “Trans Silva”, Vama 
Buzaului 

 Asociatia de turism “ Tara Buzaielor” 
Intorsura si Vama Buzaului 

 Asociatia de Dezvoltare Rurala Durabila 
“Eco Rural” 

 Asociatia de Dezvoltare Microregionala 

 Asociatie a crescatorilor de Taurine 
Prejmer si Vama Buzaului 

 Asociatia Ecoturism-Tara Buzaielor; Euro 
Rural Prejmer; Euro Rural 2005 

Imediate: 

 Creare parteneriate. 

 Sprijinirea organizatiilor existente in derularea 
activitatilor si obiectivelor propuse 

 
Termen scurt 

 Elaborare programe in comun 
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TOPUL PRIORITATILOR 
 

Imediate: 
 

1. Informare intreprinzatori prin cursuri si alte forme. 
2. Promovare obiective evenimente, structuri cazare. 
3. Semnalizarea localitatilor cu semne turistice pe DN. Modernizarea/reabilitarea 

drumurilor. 
4. Elaborare agenda activitati culturale, evenimente locale. 
5. Schimburi de experienta intre proprietari. 
6. Modernizarea si cresterea locurilor de cazare. 
7. Identificare si promovare gastronomie locala. 
8. Promovare posibilitati agrement. 
9. Incurajare intreprinzatori locali. Organizarea unei piete/asociatii a mestesugarilor. 
10. Contactare agentii de turism. 
11. Imbunatatire baza de date. 
12. Promovarea zonei. 
13. Permanentizarea serviciului medical. 
14. Aplicarea privind protectia mediului. 
15. Crearea unui punct de informare turistica. 
16. Servicii publice. 

 
 
 
Termen scurt: 
 

1. Imbunatatire infrastructura. 
2. Marirea numarului locurilor de cazare la nivelul 3 margarete. 
3. Elaborare circuite turistice. Imbunatatire marcaje trasee turistice. 
4. Imbunatatire acces internet. 
5. Punctele de vanzare a produselor locale. 
6. programe de conservare si protejare a rezervatiilor naturale. 
7. Creare CIT 
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Anexa 4. Sumarul discutiilor grupurilor de lucru organizate la Predeal 
 

 

  D. Prioritati 
1. Resurse naturale  

 
Munti si  
vărfuri muntoase, lacuri, râuri, pesteri, formatiuni 
geologice, mlastini, etc 

Imediate:  

 Marcarea potecilor 
 

Termen scurt: 

 Management defectuos al parcurilor natuarale. 

2. Resurse culturale şi valori ale comunităţiior locale Imediate: 

 Inventarierea evenimentelor 

3. Punerea in valoare a monumentelor istorice si a 
mostenirii culturale 

Termen scurt: 

 Renovarea fatadelor monumentelor istorice 

4. Resurse de recreere Imediate: 

 Management defectuos al parcurilor nationale 
 
Termen scurt: 

 Crearea unui parc de distractii. 

 Parc de distractii, parcuri nationale - degradare 

5. Dezvoltarea si crearea de evenimente speciale Imediate:  

 Crearea unui calendar anual al evenimentelor (cu termen 
de predare in semestrul IV al anului precedent) 
 

6. Servicii turistice 
       
         - Servicii de cazare 
  

Imediate: 

 Hoteluri pentru studenti – o stea (Brasov) 

 Hoteluri de marca – 5 stele (Poiana Brasov) 

 Lipsa hotelurilor de 5 si 3 stele – hoteluri cu aer 
conditionat, cu multe camere (30 camere) in Brasov si 
Poiana Brasov 

 Sali de conferinta: sala de la ARO, sala de la Piatra 
Mare, sala de la ITC, Universitate 
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       - Dezvoltarea retelei de magazine 

Imediate: 

 Crearea unei retele de magazine de artizanat autentic 

  
      - Actori din industria turismului 
 

Imediate: 

 Crearea unui sistem care sa ofere informatii despre piata 

 Informatii privind piata 

 Cercetare 

 Aflarea grupurilor tinta 

 Sondarea nivelului de satisfactie a vizitatorilor 

 Sursa de informatii 

 Autoritatea Nationala pentru Turism 

  
    Tour operatori si ghizi specializati 

Imediate: 

 Crearea unei baze de date cu toti ghizii autorizati – pe 
specialitati 

 Faminia Tour – Niche Tourism 

 Brasovul ca brand 

 Piatra Craiului - parc 

7. Dezvoltarea serviciilor de transport 
 

Imediate: 

 Parc de autocare insuficient 

 Necesitatea construirii unui aeroport 

 Necesitatea crearii de locuri de parcare atat pentru 
autoturisme cat si pentru autocare 

 Inchiriere de biciclete 

 Rent-a-car 

8. Infrastructura Imediate: 

 Roads, airports 
Termen scurt: 

 Inexistenta/crearea unei retele de maxi-taxi in Brasov si 
Poiana Brasov 

9. Servicii de informare si traducere Imediate: 

 Inventarierea si calsificarea traducatorilor 

 Inventarierea si calsificarea turism info center 
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10. Servicii de educare si informare in turism Imediate: 

 Centru de nivel international in Brasov si Poiana Brasov. 

 Scoala de turism 

11. Servicii publice si siguranta publica Imediate: 

 Crearea unui serviciu de protectie a turistilor impotriva 
hotilor 

12. Recalificarea si calificarea resurselor umane Imediate: 

 Marketing strategy 

 Tour management training 

13. Servicii de finantare Imediate: 

 Source of information unavailable in financing 
Termen scurt: 

 Crearea unei asociatii judetene a operatorilor din turism 

14. Asociatii  si organizatii, ONG-uri si grupuri de 
interes in turism 

Imediate: 

 Crearea unei asociatii judetene de turism (hoteluri, 
touroperatori, transportatori) 
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Anexa 5. Sumarul seminariilor din Magura (2) si oportunitatile si prioritatile identificate de  
Asociatia de Ecoturism 

 

 C Oportunitati D. Prioritati 
1. Crearea de trasee si excursii pentru a arata 

bogatiile naturale si umane unice ale Romaniei 
(carnivore mari, Delta Dunarii, paduri virgine, relatii 
umane) 
 

 Managementul deseurilor in zonele rurale (incluzand 
colectarea regulate de deseurilor si reciclarea) 

 Programe de constientizare a populatiei 

 Programe educationale: 
- Conservarea naturii 
- Zone protejate 
- Cod de purtare publica 

 Crearea unui system de semne unitar/universal pentru 
obiectivele turistice. 

 Implementarea de amenzi pentru managemetul incorrect al 
deseurilor. 

 Retea de poteci 
Poteci tematice: interes pentru anumita tema – de exemplu 

transhumanta ca stil de agricultura 
Centre pentru turisti 

2. Gasirea de noi surse de venit pentru zonele rurale 
sarace (de exemplu mentinerea culturilor organice) 
 

 Implicarea turistilor in activitati agricole traditionale: cosit, 
producerea branzei si a lanii 

 Magazine pe langa ferme in care sa se vandal produse 
locale. 

 Dezvoltarea unor servicii turistice la scara mica 

 Programe educationale pentru fermieri si consumatori 
pentru utilizarea de produse naturale – prezentarea traditiilor 
locale turistilor. 

 Certificari pentru produse organice 

3. Dezvoltarea de produse pornind de la 
caracteristicile unice ale ecoturismului in Romania: 
“Capitala Ecoturismului in Europa”  

 Crearea de facilitati pentru observarea animalelor salbatice 
si a populatiilor de pasari (conflict de interese) 

 Branding pentru ecoturism 
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 C Oportunitati D. Prioritati 
 
 

 Participarea la targuri internationale de turism 

 Formarea de ghizi - interpreti pentru prezentarea resurselor 
naturale 

 Identificarea zonelor naturale de maxima atractie – servicii 
de interpretare pentru turisti + baza de date + website +  
crearea de harti 

 

4. Micsorarea amenintarii provocate de: 
- cerintele integrarii europene 
- dezvoltarea necontrolata 
- defrisarea padurilor 

 Implementarea legilor 

 Identificarea produselor regionale si individuale care 
reprezinta care nu sunt conforme cu cerintele UE 

 Controlarea procesului de dezvoltare prin: - planuri 
urbanistice – folosirea arhitectilor din regiune – crearea de 
eco-case 

  Sustinerea Administratiei Autonome a Spatiilor Verzi din 
Zonele Protejate (Green Areas Autonom Administration of 
Protected Areas) 

 Regulamente speciale pentru furnizorii de produse 
alimentare pentru pensiuni – cercetari privind abordarea 
turismului rural de catre alte tari.  

5. Evenimente speciale  Organizarea de Zile Deschise 

 Pastrarea traditiilor cu ajutorul festivalurilor 

 Crearea de noi evenimente legate de: animale salbatice 
mari, pastorit, traditii si mestesuguri, diferite aspecte ale vietii 
salbatice (lilieci/plante etc) 

 Calendar al evenimentelor 

 Programe/calendare specializate pentru urmarirea 
populatiilor de pasari si a altor animale salbatice 

6. Axarea produselor culinare pe produse locale si 
nationale. 

 Imbunatatirea calitatii servirii in restaurante – atitudine – 
training pentru personalul care lucreaza in industria 
alimentara 
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 C Oportunitati D. Prioritati 
7. Dezvoltarea unui sistem sustenabil de transport 

(carute cu cai pe post de taxiuri) – informatii despre 
sistemul de transport privat + abordarea engleza + 
autobuze 
 

 Folosirea cailor in transportul local 

 Trasee de catarare 

 Trasee pentru biciclete 

8. Imbunatatirea standardului serviciilor (agentii de 
turism/furnizori de servicii de cazare/ destinatii) 
 
 

 Certificare 

 Programe educationale 

 Training pentru personalul implicat in servicii 

 Marca de calitate a ecoturismului 

 Sistem de mici granturi 

 Incheierea unui  parteneriat intre operatorii de turism si 
administratia locala pentru managementul obiectivelor 
turistice. 

 Politia turistica: in zonele rurale personalul Politiei are 
nevoia de training 

9. Incurajarea investitiilor in ecoturism (in plus fata de 
alte forme de turism) 

 Facilitati financiare promovate prin lege 

 Facilitati bancare speciale 

 Facilitati de petrecere a timpului liber si sport (recuperarea 
facilitatilor) 

 
 
 

Prioritati urgente 
 
- Implementarea si controlul legilor de catre reprezentantii puterii executive. 
- Administrarea autonoma a zonelor protejate. 
- Managementul deseurilor. 
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Prioritati pe termen scurt 
 

- Implicarea localnicilor in turism: comercializarea produselor locale etc. 
- Stabilirea unei retele de poteci. 
- Identificarea zonelor de mare atractie turistica (website, harti) 
- Promovarea unei imagini pozitive pentru Romania turistica 
- Pastrarea traditiilor 
- Identificarea zonelor de mare atractie turistica si promovarea lor printr-un website 
 
 
 

Prioritati pe termen lung 
 

- Educare in anumite domenii 
- Centre de informare turistica 
- Certificare 
- Panouri de informare 
- Harti cu zone de ecoturism regional 
- Activitati de lobby pentru ecoturism 
- Crearea unui serviciu medical de urgenta in zona Bran-Moeciu-Zarnesti 
- Suport pentru echipa de salvamont din Bran 
- Politie montana si comunitara. 
 


