În premieră un sistem de monitorizare turistică se implementează în destinația
ecoturistică Țara Hațegului - Retezat

Hațeg, 18 august 2016
În destinația de ecoturism Țara Hațegului – Retezat se implementează în premieră un
program integrat de monitorizare turistică. Acest program va monitoriza pe parcursul sezonului
turistic 2016-2017 parametri cantitativi și calitativi ai fenomenului turistic în cadrul destinației,
precum: durata medie de sejur, sezonalitate, utilizarea diverselor atracții turistice, impactul
economic al turismului și atitudinea localnicilor față de turism.
Programul de monitorizare va conține metode diverse de colectare de informații reale
direct de la sursă prin interviuri aplicate atât turiștilor, cât și localnicilor. Se vor realiza evaluări
cantitative ale numărului de turiști într-o rețea de puncte la nivelul destinației cu o atenție
sporită asupra Parcului Național Retezat și Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului.
Colectarea datelor se va face cu ajutorul Voluntarilor pentru Geoparc, a personalului Parcului
Național Retezat și a echipelor de la Serviciul Public Salvamont Hunedoara.
„Acestă inițiativă a apărut din nevoia crucială de a avea date reale care să ne folosească
în planificarea politicii de dezvoltare și marketing a destinației și a avea o imagine clară a
impactul turismului asupra economiei locale, mediului social și a naturii” declară coordonatorul
destinației Anca Rusu (Asociația de Turism Retezat). Datele rezultate vor fi utilizate în
dimensionarea efortului de marketing sau în stabilirea nevoilor de dezvoltare a infrastructurii de
vizitare.
„Astfel de monitorizări sunt extrem de importante a fi puse în practică la nivel de
destinații turistice în România. Noi vom sprijini realizarea unei astfel de monitorizări la nivelul
rețelei de destinații de ecoturism din România, folosind destinația Țara Hațegului - Retezat ca
zonă pilot” declară Bogdan Papuc, director al Asociației de Ecoturism din România (AER).
„Țara Hațegului – Retezat are câtiva vectori de imagine foarte importanți atât la nivel
național, cât și internațional: Parcul Național Retezat, cel mai vechi parc din România,
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc Internațional UNESCO, unic pentru
dinozaurii pitici descoperiți aici, și capitala Daciei romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
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În perioada aprilie 2016 – mai 2017, Asociația de Ecoturism din România (AER) împreună
cu partenerii săi, Asociația de Turism Retezat și Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Social
și de Sănătate, vor implementa proiectul „Țara Hațegului – Retezat: destinația ecoturistică de
excelență a României. Un model de dezvoltare durabilă prin Ecoturism”, proiect co-finanțat
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea
Europeana extinsă.
Durata proiectului este de 14 luni în perioada cuprinsă între 01.04.2016 și 31.05.2017.
Total costuri eligibile ale proiectului: 76.121,00 CHF
Valoare co-finanțare elvețiană: 66.971,26 CHF,

Notă pentru editori
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului, contactați:
Bogdan Papuc, Director executiv AER, bogdan.papuc@eco-romania.ro, 0728974801
2. Pentru informaţii despre destinația ecoturistică Țara Hațegului - Retezat, contactați:
Anca Rusu, ancahalmagi@yahoo.com, 0747779769
3. Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesati linkul www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

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.
www.asociatiaaer.ro
www.eco-romania.ro

Despre APDTSS
Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Social si de Sănătate (APDTSS) promovează
dezvoltarea de soluții IT pentru îmbunătățirea accesabilității turistice. Obiectivul principal al
asociației este creșterea accesibilității persoanelor, condusă fiind în această direcție de
ideea că turismul poate asigura un sprijin și o ușurare a poverii fizice sau morale
persoanelor supuse excluziunii sociale.
Despre destinațiile de ecoturism
Conceptul de destinație de ecoturism a fost dezvoltat de către Autoritatea Naţională pentru
Turism în parteneriat cu alte instituții și organizații reprezentative la nivel național începând
cu anul 2009, odată cu elaborarea Strategiei Naționale de Ecoturism, iar în 2013 au fost
finalizate criteriile pentru certificarea destinațiilor de ecoturism.
În prezent sunt trei astfel de zone certificate oficial ca destinații de ecoturism: Țara Hațegului
– Retezat, Mara – Cosău – Creasta Cocoșului și Zărnești – Piatra Craiului.
Destinațiile ecoturistice sunt zonele geografice unde se poate practica o formă de turism
care respectă natura şi tradiţiile locale. Ecoturismul reprezintă un instrument excelent de
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dezvoltare durabilă locală a zonelor rurale din apropierea sau din interiorul ariilor naturale
protejate, iar în momentul de față din ce în ce mai multe zone se cristalizează ca destinații
de ecoturism cu o rețea de servicii bine închegată și infrastructură turistică specifică (Țara
Dornelor, Băile Tușnad și împrejurimile, Țara Hațegului – Retezat, Pădurea Craiului, Delta
Dunării, Colinele Transilvaniei, Mărginimea Sibiului, Ținutul Zimbrului, Mara-Cosău –
Creasta Cocoșului, Zărnești – Piatra Craiului). Autoritatea Națională pentru Turism în
parteneriat cu Ministerul Mediului, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Tursm și
AER implementează un mecanism de evaluare și desemnare a destinațiilor de ecoturism.
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