I. Locul turismului în cadrul economiei judeţene
Sectorul turistic a fost identificat ca fiind catalizatorul pentru dezvoltarea economiei, incluzându-l
ca fiind parte esenţială a planului de dezvoltare naţională.
1.1 Volum şi Valoare
Judeţul Braşov a crescut şi s-a dezvoltat ca destinaţie turistică. Cu o capacitate de peste 14.000
de locuri de cazare, săli de conferinţă şi atracţii turistice, turismul braşovean s-a adaptat şi
dezvoltat într-un ritm rapid pentru a răspunde oportunităţilor de piaţă.
În judeţul Braşov, în anul 2009, erau 14.728 locuri de cazare.
1.2 Investiţii
În anul 2009, firmele din judeţul Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de cazare”
au realizat investiţii brute în valoare de 137 mil. lei reprezentând 2,88% din totalul investiţiilor
din judeţul Braşov.
1.3 Cifra de afaceri din turism
Societăţile comerciale din judeţul Braşov cu domeniul de activitate “hoteluri şi facilităţi de
cazare” au realizat în anul 2009, o cifră de afaceri de 148 mil lei, reprezentând 0,35% din totalul
cifrei de afaceri a judeţului.
Firmele cu domeniul de activitate “hoteluri şi restaurante” au realizat o cifră de afaceri de 324
mil. lei, reprezentând 0,75% din totalul cifrei de afaceri din judeţul Braşov.
1.4 Forţa de muncă
La 1 ianuarie 2009 populaţia ocupată civilă din sectorul hoteluri şi restaurante a fost de 8.600
persoane, reprezentând 3,59% din totalul populaţiei civile din judeţul Braşov.
În anul 2009, caştigul salarial mediu net lunar era de 765 Lei.

II. Potenţialul turistic al judeţului Braşov
Judeţul Braşov reprezintă una dintre cele mai variate zone în ceea ce priveşte oferta turistică
din România atât prin obiectivele naturale (monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri
naţionale), sporturi de iarnă, sporturi extreme – alpinism, parapantă, deltaplanorism, vânătoare
şi pescuit cât şi obiectivele istorice-arheologice (cetăţi, castele, biserici, muzee etc).
Potenţialul turistic al judeţul Braşov îmbină elemente ale cadrului natural cu valori culturale şi
istorice.
Trecutul bogat în istorie şi îmbinarea culturală şi multietnică din acest teritoriu fac din Braşov
unul dintre cele mai interesante locuri, nu numai din România dar şi din întreaga regiune. Cu
toate acestea Braşovul nu a atins potenţialul de a deveni una dintre cele mai interesante
destinaţii din estul Europei.

2.1 Potenţialul natural
Suprafaţa judeţului Braşov se suprapune pe două mari unităţi morfostructurale: Carpaţii şi
Podişul Transilvaniei.
Areale şi trasee turistice cu valoare peisagistică deosebită, parcurile naţionale sau naturale,
rezervaţii şi monumente ale naturii, reţeaua hidrografică compun cadrul natural al judeţului.
Relieful este variat prezentând o mare complexitate morfologică şi morfogenetică. Se disting trei
trepte majore de relief:
 treapta munţilor înalţi, cu poziţie periferică, ce trece de 1.700 m altitudine
înregistrată în Făgăraş, Piatra Craiului, Bucegi, Bârsei (Postăvarul, Piatra Mare) şi Ciucaş

 treapta munţilor scunzi, între 800 şi 1.700 m, formată în principal de “clăbucetele”
Întorsurii Buzăului, Dârstelor, Codlei şi Perşani; tot în această grupă se mai încadrează munţii
Tâmpa, Poiana Braşovului
 treapta depresiunilor şi a dealurilor de podiş, situate între 450 şi 700 m altitudine;
Câmpiile apar desfăşurate în depresiuni intramontane şi submontane interne. În configuraţia
generală a acestei trepte se disting: Câmpia Bârsei cu golfurile depresionare Zărneşti – Tohan,
Vlădeni şi Culoarul Măieruş, apoi Câmpia Făgăraşului; la această treaptă se adaugă
Depresiunile Braşovului, Homoroadelor, Făgăraşului şi culmile deluroase ale laturii sud-estice a
Bazinului Transilvaniei (Colinele Târnavelor, Podişului Hârtibaciului).
Munţii şi dealurile reprezintă aproape jumătate din suprafaţa judeţului. Această resursă
extraordinară oferă una dintre cele mai intacte biodiversităţi din Europa, precum şi o serie de
pachete turistice bazate pe o natură atractivă prin diversitatea sa excepţională. Peisajul montan
este în marea sa majoritate acoperit de păduri ceea ce restricţionează accesul dar protejează
flora şi fauna diversă, pe alocuri, endemică. Aerul de munte curat reprezintă şi el o atracţie
pentru numărul tot mai mare de turişti care caută o vacanţă sănătoasă într-un mediu curat.
Turiştii veniţi în judeţul Braşov pot practica activităţi sportiv-recreative în toate anotimpurile
anului.
De asemenea, combinaţia de pădure şi agricultură oferă un mozaic pastoral atractiv care poate
atrage ciclişti, excursionişti, fotografi amatori şi ecoturişti.
Valorificarea elementelor cadrului natural: povârnişuri dramatice, vârfuri şi chei spectaculoase
s-a făcut diferenţiat, în funcţie de apropierea şi posibilităţile de acces faţă de centrele de interes
turistic.
Masivele muntoase ale judeţului, integrate în circuitul turistic intern şi internaţional cu spaţii de
cazare, agrement şi practicare a sporturilor specifice sunt:

Masivul Piatra Mare, cu trasee turistice montane uşor accesibile oferă obiective turistice
naturale deosebite şi posibilităţi de lansare cu parapanta,

Masivului Bucegilor, Parc Natural de interes naţional, prezintă peisaje atractive cu
spectaculoase văi glaciare şi cabane de creastă, oferă posibilităţi de practicare a drumeţiilor
montane, alpinismului, snowboardului şi a schiului de fond şi alpin.

Masivul Piatra Craiului, declarat Parc Naţional, este unic în Carpaţii Româneşti, prin
relieful impunător al crestei calcaroase în lungime de 25 de kilometri. Aici se găsesc specii rare
de floră şi faună.
Sunt oferite turiştilor servicii de cazare în cabane şi refugii montane, precum şi în moderne
pensiuni din localităţile limitrofe.

Munţii Ciucaş, zonă aflată în prezent în curs de legiferare ca parc natural, prezintă
spectaculoase forme de refief megalitice. Este puţin amenajată, cu structuri turistice,
prezentând oferte de tip agroturistic doar în localităţile de la baza masivului.

Munţii Perşani, mult mai scunzi, cuprind oferte turistice în zona nord - vestică a judeţului
constând în arii protejate şi monumente ale naturii, obiective istorice, culturale şi monumente de
arhitectură.

Munţii Făgăraş reprezintă o zonă aflată în prezent în curs de legiferare ca parc naţional,
sunt cei mai înalţi şi spectaculoşi munţi din România.
Principalele rezervaţii şi monumente ale naturii ce reprezintă atracţii turistice sunt:
Coloanele de bazalt de la Racoş, din defileul Oltului, săpat în Munţii Perşani
Piatra Craiului (rezervaţie de faună şi floră) – adăposteşte o plantă unică în lume:
garofiţa Pietrii Craiului
Tâmpa – parcul de recreere al braşovenilor, reprezintă nu numai un punct de atracţie
pentru turişti, ci şi un “laborator” pentru oamenii de ştiinţă

-

-

-

-

Punctul fosilier vama Strunga – situat pe versantul vestic al Bucegilor, este cunoscut
de geologi de mai bine de un secol, prin fauna fosilieră cu peste 150 de specii de
amoniţi
Dealurile Cetăţii (Lempeş) şi Sânpetrului; pajiştile precum şi zona împădurită din jurul
lor dezvoltă o serie de specii de silvostepă
Mlaştinile eutrofe de la Hărman şi Prejmer rezervaţie ce adăposteşte floră şi faună
rară cu numeroase relicte glaciare
Pădurea Bogăţii – rezervaţie forestieră situată în Munţii Perşani, între Hoghiz şi
Măieruş, pe o distanţă de 17 km. Este formată în special din făgete şi adăposteşte o
faună bogată fiind teren de vânătoare cu regim de rezervaţie
Complexele carstice de la Şirnea, Peştera, Măgura şi Fundata, situate parţial pe
masivele calcaroase, oferă o lume misterioasă a peşterilor, cheilor şi dolinelor, elemente
de certă polarizare a fluxului turistic
Rezervaţia de zimbri de la Vama Buzăului Valea Zimbrilor şi rezervaţia de urşi de la
Zărneşti – Libearty.

Protecţia resurselor: Pe teritoriul judeţului Braşov se găsesc 2 zone protejate - Parcul Naţional
Piatra Craiului şi Rezervaţia Naţională Bucegi şi se preconizează înfiinţarea celei de-al treilea
Parc Naţional în Munţii Ciucaş. Aceste trei zone protejate pot contribui şi la dezvoltarea pieţei
ecoturismului, turismului naturii şi turismului de aventură uşoară.
Practicarea turismului necontrolat în aceste zone protejate - construcţiile de case de vacanţă,
managementul neadecvat al deşeurilor şi lipsa canalizărilor contribuie la degradarea continuă a
unora dintre cele mai importante resurse de mediu şi turism ale României.

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a VI-a, Zone turistice, 2009

Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Braşov
Nr.
Denumirea
Localizarea
Crt.
1.
Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăeşti, Gaura) Oraşul Râşnov, comunele Bran, Moieciu
2.
Locul fosilifer de la Vama Strunga
Comuna Moieciu
3.
Piatra Craiului
Oraşul Zărneşti
4.
Cheile Zărneştilor
Comuna Moieciu
5.
Stânca bazaltică de la Rupea
Oraşul Rupea
6.
Coloanele de bazalt de la Racoş
Comuna Racoş
7.
Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită
Comuna Comana, satul Comana de Jos
8.
Vulcanii Noroioşi de la Băile Homorod
Comuna Homorod
9.
Micro canionul în bazalt de la Hoghiz
Comuna Hoghiz
10.
Cheile Dopca
Comuna Hoghiz
11.
Locul fosilifer Ormeniş
Comuna Ormeniş
12.
Locul fosilifer Carhaga
Comuna Racoş
13.
Locul fosilifer Purcăreni
Comuna Tărlungeni
14.
Peştera Bârlogul Ursului
Comuna Apaţa
15.
Peştera Valea Cetăţii
Oraşul Râşnov
16.
Peştera Liliecilor
Comuna Moieciu
17.
Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului
Comuna Şercaia, satul Vad
18.
Dealul Cetăţii – Lempeş
Comuna Hărman
19.
Mlaştina Hărman
Comuna Hărman
20.
Postăvarul (Muntele)
Municipiul Braşov
21.
Cotul Turzunului
Comuna Hoghiz
22.
Tâmpa (Muntele)
Municipiul Braşov
23.
Stejerişul Mare
Municipiul Braşov
24.
Pădurea Bogăţii
Comunele Măieruş şi Hoghiz
25.
Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer
Comuna Prejmer

Suprafața
(ha)
1.634
10
1.459
109,8
9
1,1
1
0,1
2
4
4
1,6
0,2
1
1
1
394,9
274,5
2
1.025,5
0,2
188,2
16,3
8,5
252

2.2 Potenţialul antropic
Resursele culturale, comunitare şi de patrimoniu oferă o combinaţie deosebită de arhitectură,
clădiri de patrimoniu, monumente şi evenimente comunitare, un trecut istoric bazat pe o
multitudine culturală şi o îmbinare a stilului de viaţă modern cu cel tradiţional agrar şi medieval.
Fortăreţe impresionante, castele, case istorice şi biserici saxone, unice în lume, oferă un
potenţial în dezvoltarea turismului cultural. Din păcate, multe clădiri istorice, biserici şi castele
nu sunt incluse în circuitul turistic din cauza slabei promovări sau ignoranţei vizitatorilor, stării
fizice a construcţiilor şi datorită netransformării lor în atracţii turistice moderne şi competitive. Pe
de altă parte, dezvoltarea rapidă şi necontrolată a turismului poate duce la efecte negative
asupra societăţii cât şi asupra culturii regionale pe termen mediu şi lung.
De o importanţă deosebită este municipiul Braşov, unul din cele mai bine păstrate oraşe
medievale, unde centrul istoric arhitectural este conservat într-o stare bună (Biserica Neagră,
cartierul Schei, Piaţa Sfatului, zidurile de apărare ale vechii cetăţi împreună cu turnurile şi
bastioanele).
În judeţ se oferă posibilitatea vizitării de cetăţi medievale - Codlea, Făgăraş, Hoghiz, Prejmer,
Râşnov, Rupea.

Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea a VI-a, Zone turistice, 2009

Cetăţile ţărăneşti reprezintă o contribuţie pe care arhitectura medievală de zid a Transilvaniei a
înscris-o în patrimoniul artistic european.
Din această categorie fac parte cetăţile ţărăneşti cu biserici de incintă (Bod, Cincşor, Codlea,
Cristian, Ghimbav, Hălmeag, Măieruş, Prejmer, Rotbav, Sânpetru), ridicate de saşii şi românii
locuitori ai satelor respective în secolele XIII-XVI.
Cetatea Feldioarei (cetatea Marienburg) – ridicată de cavalerii teutoni între 1211-1225 şi apoi
transformată în 1457 în cetate ţărănească (azi ruine). Sub zidurile cetăţii a avut loc lupta dintre
oştile moldovene ale lui Petru Rareş şi cele ale lui Ferdinand I de Habsburg, terminată cu victoria
moldovenilor (1529).
Bisericile cetăţi care se găsesc într-un număr însemnat de sate (Beia, Buneşti, Caţa, Cincu,
Drăuşeni, Fişer, Homorod, Merchiaşa, Meşendorf, Prejmer, Roadeş, Şoarş, Viscri).
Cele mai bine păstrate se găsesc în localităţile Hărman – cetate ţărănească ridicată în anul 1500
în jurul bisericii romanice (1280), Biserica Luterană Feldioara (sec. XII-XV), Hălchiu etc.
Bisericile cetăţi/fortificate de la Prejmer şi Viscri au fost recunoscute ca parte a patrimoniului
UNESCO.
Alte vestigii istorice: Castrul roman Pons Vetus (Hoghiz, ruine), Castelul Haller (Hoghiz,
1553); Castelul feudal de la Racoş (1625); Castelul de la Sâmbăta de Sus, la 20 km sud-vest de
Făgăraş, ridicat de domnitorul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, 1688-1714 (astăzi
ruine); Castelul de la Sâmbăta de Jos, construit în 1770 de către baronul Brukenthal, guvernator
al Transilvaniei, etc., prezintă şi ele importanţă turistică atât prin arhitectură, cât şi prin peisajul
natural în care sunt încadrate.
Promovarea acestor resurse nu se ridică însă la nivelul potenţialului pe care îl pot oferi. Cel mai
important punct de atracţie turistică, recunoscut pe plan internaţional este Castelul Bran prin
legenda lui Dracula.

Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare mare a patrimoniului construit cu valoare culturală
de interes naţional:
-

Municipii: Braşov, Codlea, Făgăraş, Săcele
Oraşe: Râşnov, Rupea, Zărneşti
Comune: Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman,
Homorod, Jibert, Lisa, Moeciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru, Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan.

Localizarea principalelor monumente şi ansamblurilor de arhitectură din judeţul Braşov
a) Cetăţi
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Cetatea Bran
2.
Cetatea Făgăraş
3.
Cetatea Râşnov
4.
Cetatea Rupea
5.
Cetatea Feldioara
6.
Cetatea lui Negru Vodă
b) Biserici fortificate - cetăţi
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Cetatea sătească cu biserică
2.
Cetatea sătească cu biserică
3.
Cetatea sătească cu biserică
4.
Cetatea sătească cu biserica evanghelică
5.
Cetatea sătească cu biserica evanghelică
6.
Cetatea sătească cu biserica evanghelică fortificată
7.
Cetatea sătească cu biserica evanghelică
c) Clădiri civile urbane
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Casa Sfatului
2.
Casa Hirscher
3.
Şcoala Românească din Schei
4.
Hotel "Aro"
d) Ansambluri urbane
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Ansamblul urban fortificat
e) Biserici şi ansambluri mănăstireşti
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Biserica Neagră
2.
Biserica Sfântul Bartolomeu
3.
Biserica Sfântul Nicolae din Schei
4.
Biserica brâncovenească Sfântul Nicolae
5.
Biserica ortodoxă Sfântul Nicolae
6.
Biserica mănăstirii brâncoveneşti
7.
Biserica evanghelică
f) Fortificaţii dacice
Nr.
Denumirea
Crt.
1.
Fortificaţie dacică, zona sanctuarelor

Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Bran, satul Bran
Municipiul Făgăraş
Oraşul Râşnov
Oraşul Rupea
Comuna Feldioara, satul Feldioara
Comuna Lisa, satul Breaza

Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Hărman, satul Hărman
Comuna Prejmer, satul Prejmer
Comuna Homorod, satul Homorod
Comuna Sânpetru, satul Sânpetru
Comuna Buneşti, satul Viscri
Comuna Caţa, satul Drăuşeni
Comuna Caţa, satul Caţa

Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Braşov
Municipiul Braşov
Municipiul Braşov
Municipiul Braşov

Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Braşov

Unitatea administrativ-teritorială
Municipiul Braşov
Municipiul Făgăraş
Oraşul Râşnov
Comuna Sâmbăta de Sus
Comuna Şercaia, satul Hălmeag

Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Ormeniş, satul Augustin

III. Forme de turism practicate în judeţul Braşov
Complexă şi diversificată, oferta turistică a judeţului asigură condiţii pentru practicarea a
numeroase forme de turism:
Turismul montan este favorizat de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari acoperite cu
păduri, a existenţei traseelor marcate, a cabanelor montane şi bazelor de cazare din localităţile
limitrofe, precum şi a promovării acestor zone pe plan naţional şi internaţional; propice pentru
practicarea drumeţiei, a sporturilor de iarnă, alpinismului, speoturismului;
Locaţii cum ar fi Predeal şi Poiana Braşov care sunt centrate pe sezonul de schi dar, datorită
frumuseţii peisajului au un potenţial ridicat pentru dezvoltarea turismului şi în afara sezonului
rece.
Poiana Braşov ocupă locul întâi între staţiunile de schi din ţară, oferind schiorilor 10 pârtii cu
grade diferite de dificultate, cu o lungime totală de 17 kilometri şi dotate cu instalaţii de transport
pe cablu.
Oraşul Predeal dispune de 7 pârtii de schi omologate internaţional cu o lungime totală de
aproximativ 8 km amenajaţi.
În municipiul Braşov funcţionează de la începutul anului 2010 un patinoar olimpic.
În judeţul Braşov există o reţea bună de transport pe cablu. Sunt două telecabine care fac
legăura între poalele muntelui Tâmpa şi vârful acestuia, în municipiul Braşov şi alte două
telecabine în Poiana Braşov din Kanzel şi cea de la Capra Neagră, care urcă pe muntele
Postăvarul. Pe lângă acestea au fost puse în funcţiune şi telegondole şi 6 tele-schi-uri în Poiana
Braşov şi în Predeal.
Turismul cultural-istoric este favorizat de existenţa a numeroase monumente istorice şi de
arhitectură pe întreg teritoriul judeţului, de multitudinea de obiceiuri, tradiţii, evenimente culturale
cu caracter periodic. Mare parte dintre evenimente sunt organizate/sprijinite de autorităţile
publice locale şi mai nou sunt organizate şi de către Clubul Economic German în parteneriat cu
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov.
Turismul religios este practicat mai ales la Mânăstirea de la Sâmbăta de Sus unde au loc, în
timpul marilor sărbători creştine, slujbe religioase ce atrag un aflux mare de credincioşi.
Mai mult, pe teritoriul judeţului se găsesc şapte complexe monahale şi numeroase biserici cu
valoare istorică şi arhitecturală deosebită.
Turismul sportiv de tip alpinism, schi alpin, schi fond, echitaţie, mountainbike, deltaplanorism şi
planorism, vânătoare şi pescuit sportiv în zonele colinare şi montane ale judeţului, „vânătoarea
de imagini” tip safari ale unor specii precum lupul, ursul şi râsul, în judeţul Braşov trăind 30% din
populaţia de mari carnivore a Europei, precum şi birdwatching la Dumbrăviţa denumită "Delta
Braşovului" sau “Delta dintre munţi” unde au fost identificate peste 200 specii de păsări.
Turismul ştiinţific tematic pe secţiuni de biodiversitate, speologie, geologie, paleontologie în
rezervaţiile naturale ale judeţului.
Turismul rural reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii de armonizare a cerinţelor
turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile. Frumuseţea zonei rurale şi
conservarea culturii face ca acest segment să fie foarte atractiv atât pentru turismul intern cât şi
pentru turismul extern. În ultimii ani turismul rural s-a dezvoltat într-un ritm spectaculos.
Turismul rural îşi găseşte adepţii printre persoanele interesate de retragerea în natură, absenţa
mediului mecanizat şi a poluării sonore, întoarcerea la autenticitate şi tradiţii. Agroturismul este
practicat în special în zona satelor brănene (Fundata, Moeciu, Bran) şi în Poiana Mărului, zone
ce constituie un areal cu un potenţial natural, istoric şi turistic deosebit, precum şi în zona
Săcele-Tărlungeni, aflată în imediata apropiere a municipiului Braşov. Această formă specifică
de turism rural este bazată pe asigurarea, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, a serviciilor de cazare,
masă, agrement şi alte servicii complementare acestora fiind practicată de micii proprietari din

zonele rurale, de obicei, ca activitate secundară, activitatea desfăşurată în gospodăria sau ferma
proprie rămânând principala ocupaţie şi sursă de venit.
Ecoturismul este o formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi
aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii (definiţia consacrată a Organizaţiei Mondiale a Turismului):
 conservarea şi protejarea naturii;
 folosirea resurselor umane locale;
 să aibă un caracter educativ, respect pentru natură
 să realizeze conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor locale;
 să aibă un impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural.
În judeţ există pensiuni eco-certificate precum şi tururi eco-certificate oferite de operatori
braşoveni.
-

-

zona Zărneşti - acest tip de turism este dezvoltat în stadiul cel mai avansat din România,
favorizat atât de cadrul natural excepţional (Parcul Naţional Piatra Craiului), cât şi de
activitatea de organizare şi promovare a acestui tip de turism de către Administraţia
Parcului Naţional Piatra Craiului,
zona Vama Buzăului, poartă de intrare în Masivul Ciucaş, unde funcţionează, în prezent,
Centrul Educaţional de Ecologie şi Ecoturism
zona Buneşti-Viscri, zonă incipientă în practicarea ecoturismului dar cu un potenţial
deosebit pentru o dezvoltare ulterioară în această direcţie
zona Făgăraş, favorizată de cadrul natural, în care se practică un turism incipient de tip
ecoturism, dar fără o strategie coerentă şi unitară în acest sens.

Turismul de afaceri şi conferinţe, din perspectiva căruia judeţul Braşov se bucură de un interes
în creştere favorizat de dotările oferite de multe dintre hotelurile şi pensiunile din judeţ (săli de
conferinţă utilate corespunzător)
Turismul de recreere: staţiunile Poiana Braşov, Predeal, Bran – Moieciu – Fundata;
Turismul de circulaţie, practicat în ambele forme de tranzit şi itinerant/ de circuit
Turismul de sfârşit de săptămână, practicabil în zonele montane şi subcarpatice;
Turismul balnear/ de tratament este nevalorificat încă la adevărata valoare deşi există
potenţial – zona Homorod, Predeal, Perşani.
Potrivit studiului realizat de E-Cultura în 2009, 71% dintre turişti îşi planifică vizita în judeţ luând
în considerare trei factori relevanţi: peisajul, sporturile de iarnă şi legenda lui Dracula.

IV. Circulaţia turistică în judeţul Braşov
În perioada 2001-2009 majoritatea turiştilor care au vizitat şi practicat diferitele forme de turism
în judeţ sunt de origine română. Interesul turiştilor străini pentru Braşov a crescut şi el, însă întrun ritm mai lent. Numărul total de turişti a crescut de la an la an.

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Deşi în anul 2009 în contextul crizei economice actuale a înregistrat o scădere a numărului de
turişti faţă de anul de vârf 2008, numărul turiştilor a crescut cu 37,6% faţă de anul 2001.
Evoluţia numărului de turişti în perioada 2001-2009
2001
2003
2005
Total turişti
328.303
324.816
448.147
Turişti români
260.014
251.070
359.259
Turişti străini
68.289
73.746
88.888
Sursa datelor: Direcţa Judeţeană de Statistică Braşov

2007
556.816
452.586
104.230

2008
581.983
480.422
101.561

2009
451.683
376.716
74.967

Numărul de turişti străini în 2009 a reprezentat 17% din total celor care au vizitat judeţul.
Distribuţia turiştilor străini în funcţie de ţara de provenienţă în 2009

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Începând din anul 2000 cei mai numeroşi turişti străini provin din Germania. Această tendinţă sa menţinut şi în 2009. Ponderea este în strânsă legătură cu numărul de investiţii dezvoltate de
investitorii germani.
Principala destinaţie a turiştilor este municipiul Braşov unde în anul 2009 au sosit aproape
jumătate (48%) din totalul turiştilor care au vizitat judeţul. Oraşul Predeal precum şi zona Bran
Moieciu sunt următoarele locaţii frecventate de către turişti.

Distribuţia turiştilor în funcţie de destinaţie 2009

Municipiul Braşov

Turişti
români
161.463

Pondere
turişti
români
43%

Turişti
străini
57.022

Predeal

101.479

27%

5.220

Bran – Moieciu

50.555

13%

Alte destinaţii din judeţ

63.219
376.716

Total turişti în judeţ

Pondere
turişti
străini
76%

Total
turişti
218.485

Pondere
total turişti
48%

7%

106.699

24%

6.211

8%

56.766

13%

17%

6.514

9%

69.733

15%

100%

74.967

100%

451.683

100%

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Municipiul Braşov datorită cadrului natural, al obiectivelor istorice, culturale este în sine un
punct de atracţie în oricare dintre anotimpuri.
Pe lângă obiectivele turistice şi culturale vizitatorilor le sunt oferite condiţii şi oportunităţi de
petrecere a timpului prin existenţa de parcuri de distracţii pentru copii şi adulţi, înot, saună,
masaj, gimnastică de întreţinere, cinematograf precum şi oportunităţi de a îmbogăţi cunoştinţele
cu privire la artă culinară tradiţională românească, obiceiuri populare româneşti.
Cu toate că există magazine cu articole de artizanat şi meşteşugăreşti nu sunt prea multe ocazii
de a achiziţiona produse cu specific local.
Începând din 2008 există posibilitatea de a realiza turul municipiului Braşov cu autocarul turistic
în scopul facilitării accesului turiştilor la informaţii şi obiective.
Predealul şi Poiana Braşov sunt importante locaţii pentru practicarea sporturilor de iarnă (în
special schi)
Principalele oportunităţi oferite turiştilor sunt practicarea schiului alpin şi de fond pe pârtii cu
diferite grade de dificultate, schiului şi săniuşului, patinajului pe patinoare artificiale, învăţarea
schiului cu instructori de specialitate în cadrul şcolilor de schi pentru începători cât şi pentru
avansaţi.
Culoarul Bran-Moieciu-Fundata – este o destinaţie care a atras atenţia turiştilor după 1990
când a început şi dezvoltarea infrastructurii de cazare.
Castelul Bran, cadrul natural, drumeţiile ce pot fi realizate prin pădurile din zonă, micile pârtii de
schi sunt oportunităţi de recreere pentru turiştii ce aleg această locaţie.
Structuri de primire turistică ale judeţului Braşov

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Infrastructura de cazare este reprezentată de hoteluri, hanuri şi moteluri, vile şi cabane turistice,
bungalouri, sate de vacanţă, campinguri, tabere de elevi, pensiuni (urbane, rurale şi
agroturistice)
Numărul structurilor turistice de cazare din judeţ a crescut cu 32 % în perioada 2001-2009.

Unităţi de cazare din judeţul Braşov

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

Această creştere a fost înregistrată în primul rând datorită numărului mare de pensiuni
construite atât în mediul urban cât şi în mediul rural. În 2001 erau 183 de pensiuni (atât în urban
cât şi în rural) iar în 2009 doar în rural sunt 187 de pensiuni.
Din datele înregistrate reiese faptul că turiştii români, la fel ca şi cei străini ce se cazează în
structurile din judeţ preferă hotelurile. Acest lucru poate fi explicat atât prin numărul de locuri
mai mare de care dispun acestea cât şi de posibilităţile de divertisment/ recreere (piscine,
centre de îngrijire corporală, etc.)
Numărul total de înnoptări înregistrate în unităţile de cazare din judeţ în anul 2009 a crescut faţă
de 2001 cu 11%, dar a scăzut cu 23% faţă de anul 2008.
În perioada 2001-2009 se remarcă creşterea mare a numărului de înnoptări înregistrate în
pensiunile urbane şi rurale.
Decizia de cazare în perioada 2001-2009

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

În perioada 2001-2009 prima opţiune a turiştilor din judeţ în ceea ce priveşte decizia de cazare
a fost de a înnopta în unităţile hoteliere dar, în strânsă legătură cu oferta de servicii şi dotări
oferită de pensiuni a crescut mult numărul de înnoptări în acest tip de unităţi de cazare (de la
38.701 de înnoptări în 2001 la 265.747 de înnoptări în 2009.)

Conform datelor oferite de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov capacitatea de cazare,
(numărul de locuri) în unităţile specializate din judeţul Braşov a crescut în intervalul 2003-2009.
Creşterea este determinată în special de dezvoltarea capacităţilor de cazare a locurilor
disponibile în pensiuni (atât din urban cât şi din rural) şi în hoteluri.
Evoluţia capacităţii de cazare - locuri disponibile în principalele structuri

Nr total locuri

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13.307

16.375

17.588

20.354

18.987

22.740

22.013

din care
Hoteluri

4.369

4.645

4.672

5.505

5.449

5.740

6.128

Pensiuni
Vile si cabane turistice

2.316
1.380

3.297
1.698

4.072
1.479

4.665
1.806

4.884
1.469

5.440
1.571

5.768
1.517

Sursa datelor: Direcţia judeţeană de statistică Braşov

Numărul total de locuri de cazare disponibile în unităţile judeţului a crescut din 2003 cu 40%.
Oferta de locuri de cazare s-a diversificat iar în 2009 în mediul rural se află peste 19% din
capacitatea totală a judeţului.
Numărul de locuri din hotelurile pentru tineret a scăzut deşi cererea pieţei este mare.
Slaba organizare şi desfiinţarea structurilor de tip tabere de elevi şi preşcolari se reflectă în
scăderea dramatică a locurilor disponibile.
În anul 2009, în judeţul Braşov, numărul de locuri de cazare disponibile a scăzut cu 3% faţă de
2008.
Criza nu a afectat numai diminuarea numărului de unităţi de cazare sau de locuri disponibile
puse la dispoziţia turiştilor.
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune - calculat ca raport
între numărul de înnoptări realizate şi capacitatea de cazare turistică în funcţiune a înregistrat
scăderi mari faţă de 2008. Dacă în 2008 aproape un sfert din numărul de camere puse la
dispoziţie a fost ocupat în 2009 nici 20% din capacitate nu a fost ocupată.
Indicele de utilizare a capacităţii de cazare turistică în funcţiune

(%)

2004
24,6

2005
23,7

2006
23.3

2007
25,3

2008
26,1

2009

Unităţi de cazare – total

2003
22,6

Hoteluri

32,9

34,8

36,1

33,8

36,0

34,7

26,0

Hanuri şi moteluri

40,2

38,4

30,3

25,0

27,0

29,3

20,8

Vile turistice

27.4

24,6

21,4

17,3

18,3

25,0

21,5

9

9,8

11,6

13,7

12,9

15,5

11,4

Pensiuni turistice urbane

26,3

21,2

16,0

16,9

20,1

21,4

15,0

Pensiuni turistice rurale

12,2

14,9

10,7

9,7

11,9

15,0

11,1

Campinguri

5,9

13,6

0,9

-

-

21,0

25,8

Tabere de elevi şi preşcolari

4,7

5,0

11,2

9,5

32,2

5,4

17,0

Cabane

19,6

Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov 2009

Pe baza posibilităţilor de cazare actuale şi propuse se poate spune că există capacitate de
cazare adecvată. De fapt, judecând după ratele de ocupare există o supra ofertă de camere,
ceea ce duce la profituri mai mici şi capital neadecvat pentru modernizarea unităţilor.
Numeroase case de oaspeţi şi mici hoteluri din zona Bran – Moeciu – Fundata deşi diferă foarte
puţin la calitate, funcţionează la niveluri relativ scăzute de ocupare în afara principalelor
sărbători.
În celelalte comunităţi (de ex. Vama Buzăului) care au început să dezvolte activităţi de agroturism
datorită lipsei de marketing sunt atraşi destul de puţini turişti. În Zărneşti, cu toată proximitatea
Parcului Naţional, majoritatea pensiunilor sunt libere cea mai mare parte din an.

La nivelul judeţului indicele de utilizare al capacităţilor a atins un maxim în 2008 de la 22,6% la
26,1% dar şi în aceste condiţii gradul de utilizare al capacităţilor de cazare este estimat la un
sfert din capacitatea maximă.
Hotelurile au indice de utilizare a locurilor de cazare peste capacitatea medie a celorlalte unităţi
de cazare înregistrată la nivel judeţean.
Taberele şcolare deşi au număr mic de locuri de cazare au un grad şi mai mic de ocupare de
unde decurge faptul că e necesar a regândi politica de funcţionare a acestora pentru a-şi atinge
scopul propus.
Indicele de utilizare a capacităţii de cazare înainte de 1990 era de aproximativ 60%, în prezent,
el a scăzut la jumătate. Pentru creşterea acestuia, se impun o serie de măsuri cum ar fi:
diversificarea pachetelor de servicii turistice, oferte sau chiar implementarea unei strategii de
marketing privind turismul braşovean.
În intervalul 2003-2009 durata medie a sejurului/ perioadei pe care au petrecut-o turiştii în
unităţile de cazare este cuprinsă între 2,09 zile (în 2007) şi un maxim de 2,61 zile în (2003).
Durata medie a sejurului în judeţul Braşov
Turişti români

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.61

2.27

2.21

2.13

2.09

2.16

2.17

2.41

2.34

2.38

2.21

Turişti străini
2.28
2.30
2.32
Sursa datelor: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov

V. Marketing turistic
Promovarea turismului braşovean poate fi realizabilă prin:
 Reţeaua de centre de informare turistică
 Site-ul www.brasovtourism.eu
 Participarea la târguri naţionale şi internaţionale.
5.1. Servicii de informare turistică
În ultimii ani au fost înfiinţate centre de informare turistică în judeţ.
La nivel de judeţ activitatea de promovare/marketing turistic nu reprezintă încă un sprijin real în
ceea ce priveşte punerea în valoarea a potenţialului de care dispune judeţul.
Judeţul dispune de 10 Centrele de Informare turistică: (CIT) Piaţa Sfatului din municipiul Braşov,
Făgăraş, Râşnov (coordonat de Primărie), Centrul de Informare de Patrimoniu UNESCO din
incinta Cetăţii Râşnov, Săcele, Sâmbăta de Sus, Şinca Nouă, Predeal, Centrul de Informare
Turistică de la Liceul Sportiv (lângă Baza Sportivă Olimpia), Punctul de Informare Turistică din
faţa Gării CFR Călători Braşov.
Misiunea acestor centre este de a oferi turiştilor informaţii privind potenţialul turistic, locaţia
obiectivelor, programul de vizitare a obiectivelor de interes turistic, mijloace de acces, detalii
privind infrastructura de cazare.
Din diverse motive numai 6 dintre CIT- uri sunt funcţionale.
5.2. Brandul turistic
În anul 2009 a fost lansat cu ocazia participării la Târgul Internaţional de Turism de la Berlin.
brandul turistic “Braşov, Be.Live it”. Brandul este vital pentru poziţionarea internaţională a
judeţului.
Brandul turistic al Braşovului este dezvoltat şi coordonat de către Asociaţia de Promovare şi
Dezvoltare a Turismului din Judeţul Braşov - APDT, în cooperare cu Consiliul Judeţean Braşov
şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov.

5.3. Evenimente
Cultura şi spiritualitatea judeţului sunt reflectate prin numeroasele evenimente care au loc anual
în judeţ. Clubul Economic German (DWK) în parteneriat cu APDT şi Consiliul Judeţean Braşov
au început organizarea şi dezvoltarea unor evenimente în scopul reînvierii şi/sau dezvoltării unor
tradiţii, creării unor atracţii turistice unice şi sustenabile, dinamizării circulaţiei turistice.
Principalele manifestări derulate în 2009 şi 2010 sunt: Micul Oktoberfest, Târgul de Crăciun
(Christkindlesmarkt), Turnirul Cetăţilor, Evenimentele Primăverii etc.
O serie de evenimente, deşi se adresează comunităţilor locale, atrag şi turişti români şi străini.
Cu toate acestea data şi locul unde se desfăşoară diverse evenimente nu sunt cunoscute
majorităţii turiştilor cât şi rezidenţilor deoarece nu există un calendar comun al evenimentelor.
Pentru a creşte numărul de turişti trebuie să existe un efort de marketing mai concertat la nivel
individual şi colectiv (de ex. prin ANTREC sau ANAT), pentru a atrage mai mulţi turişti din
Bucureşti şi din alte părţi. Majoritatea pachetelor turistice ale unităţilor, deşi atractive, au fost
concepute pentru a deservi în special turiştii români (nu pot fi ofertate activităţi cum ar fi: excursii
de zi cu vizitarea atracţiilor turistice din zonă sau din împrejurimi, programe agro-turistice,
drumeţii între comunităţi, de la cabană la cabană etc).

VI. Servicii de turism
O serie de articole pentru recreere în aer liber cum ar fi biciclete de munte, canoe, corturi etc.
sunt destul de puţin disponibile pentru închiriere.
6.1 Servicii de masă:
Gastronomia tradiţională locală este puţin exploatată cu toate că există un interes al turistului
vest european pentru mâncarea organică şi gătită în casă. De asemenea, mâncarea organică
reprezintă un punct de atracţie veritabil pentru pieţele occidentale. Germanii, de exemplu, au un
interes deosebit pentru destinaţiile unde se serveşte mâncare proaspătă.
6.2 Agenţii de turism
(Operatorii de turism şi Agenţi de turism): Operatorii de turism reprezintă un element important
pentru dezvoltarea unei regiuni de destinaţie. Există aproximativ 60 de agenţii de turism iar câţiva
dintre marii operatori deservesc principala piaţă naţională şi internaţională a autocarelor.
Parte dintre agenţii au inclus în oferta lor produse specializate de turism care să permită o şedere
mai lungă a turiştilor în zonă.
6.3 Opţiuni de instruire pentru turism:
Deşi există programe de instruire pentru turism disponibile în mai multe locaţii din judeţ, este
evidentă nevoia de extindere şi actualizare a instruirii pentru turism.
Dacă judeţul se va poziţiona în noile segmente de piaţă atunci industria va avea nevoie de
programe suplimentare de instruire pe teme cum ar fi planificare, marketing şi management,
servicii de ghizi turistici, ghizi montani etc.
De asemenea, personalul trebuie pregătit pentru a răspunde cerinţelor specifice ale turistului mai
experimentat, în mod special ale celor interesaţi de ecoturism, patrimoniu cultural, observarea
animalelor sălbatice, sănătate şi stare de bine.
6.4 Poliţie şi servicii medicale: Există servicii adecvate de poliţie precum şi medicale care să
răspundă cerinţelor turiştilor. Creşterea numărului de turişti în zonele protejate va necesita
operaţiuni de cercetare şi salvare mai bune.
6.5 Asociaţii şi organizaţii:
Dintre organizaţiile naţionale care functioneaza în judeţ şi care au o contribuţie substanţială la
dezvoltarea şi promovarea acestei industrii pot fi enumerate:
 ANAT – Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism
 AER – Asociaţia de Ecoturism din România
 ART – Asociaţia Rosenau Turism
 ANGT – Asociaţia Naţională a Ghizilor Turistici
 AGMR – Asociaţia Ghizilor Montani din România
 ANSMR – Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România
 B&B – Asociaţia Română pentru cazare si turism ecologic Bed&Breakfast











FIHR – Federaţia Industriei Hoteliere din România
FPTR – Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc
OPTBR – Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România
RCB – Asociaţia Naţională a Organizatorilor de Conferinţe şi Expoziţii din România
(Romanian Convention Bureau)
ANTREC – Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultura
ANBCT – Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism
FRSB – Federaţia Română de Schi Biatlon
Organizaţii Non Guvernamentale.

Contribuţia acestora e semnificativă dar ele sunt interesate în mod special de activităţile din
sectorul lor. Nu există o asociaţie regională de turism funcţională care să traseze direcţia de
dezvoltare generală şi marketingul pentru turism în judeţ.
Există organizaţii nonguvernamentale care sprijină dezvoltarea turismului prin implementarea de
proiecte. Însă dacă astfel de iniţiative sunt izolate nici rezultatele individuale nu pot fi valorificate.
O iniţiativă de promovare a turismului înfiinţată de autorităţile locale judeţene este “Asociaţia
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului” (APDT) cu misiunea de a promova imaginea
judeţului Braşov ca destinaţie turistică.
Astfel din 2006 APDT a prezentat şi promovat valorile turistice din judeţ în cadrul unor târguri şi
manifestări de profil organizate în ţară sau în afara graniţelor naţionale.
Mare parte dintre obiectivele turistice din judeţ sunt semnalizate prin intermediul indicatoarelor
rutiere tip săgeată.
Judeţul Braşov va obţine beneficii importante dacă va avea un turism dinamic. Rezultatele pot fi
diverse, cu efecte multiple. În principiu, rezultatele pozitive pot fi obţinute cu ajutorul unui
management turistic dinamic, care poate fi realizat astfel:

VII. Importanţa turismului
Principalul obiectiv al oricărei activităţi turistice este generarea sursei de venit. Pornind de la
această premisă, rolul sectorului privat este esenţial. Consecinţele economice rezultate din
promovarea turismului, depăşesc rezultatele tangibile ale afacerilor. Dezvoltarea turismului
generează şi revitalizarea globală a sectorului privat, a prim distribuitorilor, firmelor de catering, a
hotelurilor etc. Aceasta poate avea efecte şi asupra sectorului de stat prin realizarea de noi
industrii, atrase în zonă ca urmare a creării unei imagini propice a zonei.
Adaptarea infrastructurii, renovarea clădirilor, îmbunătăţirea imaginii zonei etc. va avea un efect
imediat asupra îmbunătăţirii nivelului de trai al rezidenţilor. Astfel, efortul care va fi făcut în acest
sens de administraţia locală trebuie înţeles ca o investiţie pe termen lung datorită beneficiilor
generale obţinute prin dinamizarea turismului, dar şi ca o investiţie pe termen scurt cu beneficii
imediate pentru cetăţeni şi astfel pentru societate.
Îmbunătăţirea mediului înconjurător, recunoaşterea externă realizată prin decizia vizitatorilor de a
alege judeţul Braşov ca destinaţie turistică va conduce la creşterea mândriei şi întărirea identităţii
rezidenţilor.
Conform “Agendei pentru un turism european durabil şi competitiv” 2007 al Comisiei Europene,
pentru a atinge un echilibru între bunăstarea turiştilor, mediu şi competitivitatea întreprinderilor şi
a destinaţiilor este necesară o abordare politică integrată şi globală în cadrul căreia toate părțile
interesate să împărtăşească aceleaşi obiective:
- gestionarea durabilă a resurselor naturale şi culturale;
- reducerea la minimum a poluării şi a utilizării resurselor;
- gestionarea schimbării în interesul bunăstării cetăţenilor;
- reducerea caracterului sezonier al cererii;
- combaterea impactului pe care îl are transportul asupra mediului;
- crearea unui turism accesibil tuturor;
- îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă din sectorul turismului;
- garantarea siguranţei turiştilor şi a comunităţilor locale din zonele turistice.

