COMUNICAT DE PRESĂ
Soluția propusă pentru revigorarea turismului românesc: managementul
profesionist al destinațiilor turistice
Brașov, 7 aprilie 2016: Turismului românesc are o acută nevoie de profesionalizare a
actului de management al destinațiilor turistice prin constituirea unor organizații
profesioniste de management al destinației. Rolul major al acestor organizații este să
coordoneze sectorul public și privat pentru dezvoltarea și marketingul turistic la nivel de
destinație. Aceasta a fost una dintre concluziile principale ale Conferinței Naționale de
Ecoturism ce a avut loc pe 31 martie 2016 la București.
Pentru demararea acestei schimbări de abordare în turismul românesc s-a constituit
grupul de inițiativă pentru definirea și recunoașterea organizațiilor de management a
destinației (GI-OMD). Acest grup de lucru a fost inițiat de următoarele organizații: Asociația de
Ecoturism din România, Asociația Județeană de Turism Sibiu, Asociația pentru Turism
Bucovina şi Asociația pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social. GI-OMD este un
grup de inițiativă deschis ce sprijină punerea pe agenda publică a conceptului de OMD.
Asociația de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu Autoritatea Națională
pentru Turism a parcurs deja câteva etape în conturarea zonelor cu caracter de destinație de
ecoturism și definirea de OMD-uri cu specific de ecoturism. „În acest moment la nivelul a zece
destinații cu potențial de ecoturism s-a constituit nucleul tehnic al OMD-urilor ce deja
derulează activități sub coordonarea AER”, a declarat Bogdan Papuc, director executiv AER.
Totodată „există un context geopolitic favorabil pentru întreg turismul românesc de
calitate, de care România este trebuier să fie conștientă și să demareze profesionalizarea
actului de management al destinațiilor turistice pentru a putea deveni cu adevărat atractivă și
competitivă în raport cu alte destinații din Europa” este de părere Andrei Blumer,
Preşedintele AER.
Conferința Națională de Ecoturism a fost realizată în cadrul proiectului „Rețeaua
națională de destinații de ecoturism – instrument de dezvoltare durabilă”, finanţat prin
granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, și implementat de AER în
parteneriat cu ANT, în perioada mai 2014 – aprilie 2016 (valoare grant: 139.015,61 Euro,
valoare totală proiect: 154.741,21 Euro).

Notă pentru editori
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului, contactați:
Andrei Blumer, Președinte AER, andrei.blumer@eco-romania.ro, 0723 186 016
2. Pentru informaţii despre Autoritatea Națională pentru Turism, accesaţi:
www.turism.gov.ro
3. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE și norvegiene 1, accesaţi:
www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro
GI-OMD a definit un prim set de noțiuni OMD:
1. Destinația turistică este o zonă geografică cu atractivitate pentru vizitatori, cu infrastructură de
primire turistică și cu un management turistic coordonat de către o organizație de management a
destinației (OMD).
2. OMD este o entitate cu personalitate juridică ce pune împreună mediul privat și public și după
caz cu reprezentanții altor entități reprezentative pe plan local (ex. administratorii de arii protejate).
3. Atribuțiile OMD-ului sunt următoarele:
 Planificarea dezvoltării la nivelul destinației, prin realizarea strategiei de dezvoltare turistică a
zonei și coordonarea acțiunilor de implementare;
 Animare teritoriu și coordonarea sectorului public și privat din domeniul turismului la nivelul
destinației;
 Realizarea și coordonarea politicii de marketing a destinației prin acțiuni de cercetare,
dezvoltare de produse turistice, promovare și branding;
 Coordonarea dezvoltării și administrării infrastructurii turistice;
 Formarea resurselor umane din turism;
 Adoptarea și monitorizarea standardelor de calitate la nivelul destinației;
 Management de evenimente specifice destinației;
 Management administrativ (financiar, resurse umane, birou);
 Monitorizare destinație.
Despre AER
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii şi a
veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. În acest fel, AER contribuie la
creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca element esenţial al imaginii
turistice a României.
Unul dintre obiectivele principale ale AER este creşterea calităţii interpretării în ariile naturale
protejate din România, în acest sens AER a realizat mai multe trasee tematice în diferite arii protejate,
precum și promovarea celor mai frumoase trasee tematice la nivel național.
www.eco-romania.ro/ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 –
2014.
1

