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1. Documentare şi analiză; SWOT 

 
1.1 Introducere și definiții 

 
A. Ce reprezintă documentarea și analiza într-un proiect de strategie de brand 

turistic? 

 

Documentarea reprezintă o informare temeinică asupra unui subiect dat, pe 

baza documentelor existente și disponibile studiului. Scopul primar al 

documentării este inventarierea informațiilor disponibile despre subiectul 

supus studiului în vederea utilizării ulterioare. În cazul documentării în vederea 

construirii unei strategii de brand, informațiile obținute sunt analizate prin 

filtrul utilității lor la crearea viitorului brand turistic. 

 

Informațiile rezultate din documentare și corelarea lor prin analiză și SWOT (o 

altă modalitate de analiză) conduc către posibilele scenarii (strategii) cu 

potențial de creare de brand. În general, aceste informații sunt de natură 

geografică, economică, socială, culturală, istorică, gastronomică – în principal, 

reflectând atât situația actuală cât și potențialul în viitor al acestora în 

constructul de brand. 
 
În cazul construcției unei strategii de brand turistic documentarea și analiza 

vor lua în considerare elementele caracteristice ale regiunii (în cazul de față al 

județului) care pot contribui la crearea unei experiențe turistice cât se poate de 

diferențiate – unică dacă este posibil. O reală experiență turistică și 

construcția unui potențial de brand se poate realiza doar în prezența 

demonstrării unei experiențe și atribute (caracteristici) concrete. În principal 

aceste caracteristici pot fi: 

- Obiective naturale 

- Obiective istorice 

- Capacități de cazare și masă 

- Forța de muncă 

- Gastronomie  

- Specific local  

- Caracteristici și particularități sociale și  culturale 

- Dispunere geografică, forme de relief, căi de acces 

- Petrecerea timpului, activități, evenimente, festivaluri 

- Concurență 

 
Prezenta documentare și analiză a fost realizată utilizând ca referințe 

principale documentele oficiale reprezentând strategia de dezvoltare a 

județului și planul de implementare, seminarii împreună cu membri ai 

conducerii CJ, documentare în teren, documente și informații publice. 

 

 



 
 

 

B. Ce este un model de analiză SWOT?  

 

Abrevierea SWOT provine din limba engleză de la Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats, reprezentând în limba română Puncte forte, Puncte 

slabe, Oportunități și Amenințări. Analiza SWOT este o unealtă structurată de 

planificare care evaluează cele patru principale elemente sau factori favorabili 

sau nefavorabili care pot contribui la atingerea sau nu a unui obiectiv. În cazul 

nostru obiectivul este realizarea unei strategii de creare a brandului turistic 

pentru județul Bistrița-Năsăud. 

 

Punctele forte 

Punctele tari (forte) sunt acei factori care fac ca o organizație să fie mai 

competitivă decât concurenții săi de pe piață. Punctele tari pot lua forma unor 

produse sau servicii pentru care organizația are un avantaj competitiv, sau 

deținerea strategică a unor resurse în plus față de concurență. în esență, 

punctele forte sunt resurse, capacități și competențe de bază pe care 

organizația le are în posesie și pe care le poate utiliza în mod eficient pentru a-

și atinge obiectivele de performanță. 

 

Punctele slabe 

Un punct slab reprezintă o limitare, un defect în cadrul organizației, care o va 

împedica în realizarea obiectivelor sale: capacități inferioare, resurse 

insuficiente în comparație cu concurența etc. 

 

Oportunitățile 

Acestea includ orice perspectivă favorabilă în mediul organizației, precum o 

tendință, o piață, o schimbare sau o nevoie trecută cu vederea, care susține 

cererea pentru un produs sau serviciu și permite organizației să-și consolideze 

poziția concurențială. 

 

Amenințările 

O amenințare include orice situație nefavorabilă, tendință sau modificare 

iminentă în mediul organizației sau în contextul ”mediului” în care se 

desfășoară și care este dăunătoare sau pune în pericol capacitatea organizației 

de a concura pe piață. Aceasta poate lua forma unei bariere, a unei 

constrângeri, sau orice altceva care ar putea cauza probleme, daune sau 

prejudicii organizației. 

 

 

C. Obiective analizei SWOT 

În urma analizei SWOT procesul decizional ar trebui să includă următoarele 

acțiuni prioritare:  

- construiește pe Punctele Forte, 

- elimină Punctele Slabe, 

- exploatează Oportunitățile, 

- îndepărtează Amenințările. 



 
 

 

 

Identificarea elementelor și caracteristicilor SWOT este importantă pentru 

planurile pe termen scurt și mediu ale județului Bistrița-Năsăud din punct de 

vedere al potențialului de creare a unui brand turistic: 

- Identifică și informează asupra respectivelor elemente și 

caracteristici – atât proprii cât și de “mediu”- pentru a fi luate în 

considerare în etapele de planificare și implementare a măsurilor de  

atingere ale obiectivului, 

- Factorii de decizie pot astfel pe baza informațiilor obținute să decidă 

dacă obiectivul este posibil de atins sau nu. 

 

 

1.2  Documentare. Analiză. Evaluare 

 
Inventarierea și analiza potențialilor contributori la crearea unei experiențe 

turistice în județul Bistrița-Năsăud, prin prisma unicității ca factor determinant 

pentru diferențiere și includere în strategie: 

- Obiective naturale: munți, cascade, lacuri, floră, faună, peșteri 

- Obiective istorice: centre istorice, castele, cetăți, biserici, muzee 

- Capacități de cazare și masă: hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, 

cafenele 

- Forța de muncă: cât de pregătită și educată este 

- Gastronomie: alimentație și băuturi specifice 

- Specific local: etnografie, folclor, produse 

- Caracteristici și particularități sociale și culturale 

- Dispunere geografică, forme de relief, căi de acces 

- Petrecerea timpului, activități, evenimente, festivaluri 

- Concurență 

 

a) Situaţia existentă 

Judeţul Bistriţa Năsăud (BN) se situează în zona de nord est a Transilvaniei. Se 

învecinează cu județul Cluj, dezvoltat industrial și cu județele Maramureş și 

Mureș, deasemenea cu regiunea Bucovina. Bucovina (județul Suceava) și 

Maramureşul s-au dezvoltat turistic, au un avans considerabil față de județul 

Bistrița-Năsăud şi constituie un reper pe harta turistică a ţării, atât pentru 

turismul intern cât şi pentru cel extern. Ambele județe excelează şi sunt 

atractive prin mediu (peisaje), tradiţii, istorie, sporturi (de iarnă) şi gastronomie 

tradiţională locală. Bucovina dobândește un plus prin mănăstirile celebre 

localizate în județul Suceava. Clujul, mai dezvoltat industrial, este un pol de 

consumatori de turism. Mureşul nu reprezintă o atracţie turistică majoră, 

înafară de partea de sud (Sighişoara) și est (zona montană, Sovata). 

 

Judeţul BN este un judeţ cu populaţie redusă, sub medie atât ca şi număr cât şi 

ca densitate, având 59 loc./km2, fiind printre cele mai mici din ţară. Aproximativ 

60-65% din locuitori trăiesc în mediul rural fiind o populaţie îmbătrânită, în 



 
 

 

special datorită migrării tinerilor către marile oraşe ale țării (Cluj-Napoca, cu 

precădere) şi în străinatate. 

 

Județul BN are o mare diversitate de forme de relief, predominând zona de 

podiş și dealuri, având şi o importantă zonă montană, rezultând de aici şi o 

mare diversitate de floră şi faună. Are un bazin hidrografic bogat, pricipalele 

râuri fiind Someşul, Bistriţa, Şieu şi Ilva.   

 

Economic, județul BN este mai puţin dezvoltat din punct de vedere industrial, 

cu un PIB per capita de aprox. 6.900 Euro, sub media naţională de 9.600 euro, în 

2017, conform comisiei naționale de strategie şi prognoză. Majoritatea 

activitaţii industriale se concentreaza în orașele Bistriţa, Beclean și Năsăud.  

 

Ca şi activitate, în judeţ predomină agricultura privată de subzistenţă. 

Importante sunt şi cultura pomilor fructiferi, începe să se refacă cultura viţei 

de vie, Lechinţa redevenind o zonă cunoscută naţional pentru vinurile sale. 

Creşterea animalelor este o altă ocupaţie importantă dar, sunt puţine centre de 

prelucrare a produselor alimentare, cele mai cunoscute fiind cele de lactate.  

 

Recoltarea masei lemnoase este altă activitate semnificativă însă doar cu 

prelucrare primară, fără a-i adăuga valoare adaugată semnificativă, excepțiile 

confirmând regula. Defrişările masive (unele ilegale sau la marginea legalității) 
reprezintă o problemă mare pentru mediu şi o pată negativă de imagine pentru 

judeţ şi autorităţi. 

 

Turismul, cu toate că beneficiază de condiţii naturale, istorice, culturale şi 

tradiţii foarte bune este subdezvoltat faţă de potenţial şi faţă de judeţele 

învecinate MM şi SV. Aceasta se datorează în principal următoarelor: 

- Infrastructura de transport către obiective deficitară, 

- Infrastructura de utilităţi slab dezvoltată, în special apă şi canalizare 

- Infrastructura de cazare foarte slab dezvoltată, cele tradiționale 

existente lăsate în paragină (ex. Baile Sângeorz), 

- Calitate slabă a serviciilor, cu personal insuficient și necalificat în 

domeniu, 

- Obiective turistice neîntreţinute, lăsate în paragină, 

- Lipsa de strategie de marketing turistic, de promovare și comunicare, 

- Lipsa puterii financiare a populaţiei de a investi în turism, chiar și la nivel 

mic, 

- Lipsa implicării autorităților in dezvoltarea programatică și strategică a 

domeniului. 

 

Toate acestea, au facut ca turismul să fie un domeniu neatractiv pentru posibili 

investitori privaţi. Cifrele statistice pe 2018 confirmă situaţia negativă în acest 

sens: 

 

 



 
 

 

 

Sosiri/ Înnoptări ale turiştilor pe judeţe perioada  1.01-31.10.2018

  Sosiri Înnoptări 

Judete Total români străini Total români străini 

TOTAL 11.075.329 8.620.175 2.455.154 24.848.349 20.187.815 4.660.534

1 BUCUREŞTI 1.754.173 721.467 1.032.706 2.853.742 1.108.676 1.745.066

2 CONSTANŢA 1.273.873 1.215.136 58.737 4.897.567 4.718.278 179.289

3 BRAŞOV 1.149.474 958.193 191.281 2.257.804 1.877.382 380.422

4 CLUJ 557.517 432.755 124.762 1.039.758 768.901 270.857

5 MUREŞ 488.434 407.788 80.646 908.767 742.379 166.388

6 SIBIU 475.279 330.079 145.200 757.944 530.085 227.859

7 PRAHOVA 475.180 399.577 75.603 1.079.271 873.373 205.898

8 BIHOR 472.711 408.396 64.315 1.296.169 1.162.019 134.150

9 SUCEAVA 360.038 305.210 54.828 748.309 661.295 87.014

10 TIMIŞ 321.657 221.812 99.845 759.308 501.642 257.666

11 VÂLCEA 319.787 308.490 11.297 1.160.280 1.135.438 24.842

12 IAŞI 281.897 222.056 59.841 476.565 377.127 99.438

13 MARAMUREŞ 215.669 181.348 34.321 390.248 331.209 59.039

14 NEAMŢ 213.904 200.758 13.146 393.100 371.452 21.648

15 ARGEŞ 208.823 167.853 40.970 327.973 255.088 72.885

16 CARAŞ-SEV 195.827 187.831 7.996 631.936 612.064 19.872

17 HARGHITA 186.854 140.633 46.221 413.495 309.472 104.023

18 ARAD 183.383 140.203 43.180 317.849 251.906 65.943

19 ILFOV 168.248 98.844 69.404 237.420 143.041 94.379

20 ALBA 165.193 136.059 29.134 310.285 257.610 52.675

21 TULCEA 161.290 136.017 25.273 362.742 301.546 61.196

22 HUNEDOARA 159.584 143.426 16.158 309.979 287.795 22.184

23 BACÂU 125.322 113.251 12.071 310.512 276.993 33.519

24 COVASNA 100.638 89.218 11.420 457.103 419.066 38.037

25 BN 99.429 84.821 14.608 168.406 146.784 21.622

26 DOLJ 98.889 86.040 12.849 181.985 151.407 30.578

27 DÂMBOVIŢA 98.318 91.456 6.862 233.442 214.993 18.449

28 GORJ 94.725 89.720 5.005 166.228 157.195 9.033

29 MEHEDINŢI 87.262 77.053 10.209 183.903 164.946 18.957

30 SATU-MARE 84.358 74.490 9.868 110.836 92.115 18.721

31 BUZĂU 80.026 74.433 5.593 168.744 157.482 11.262

32 GALAŢI 79.761 67.875 11.886 137.050 107.134 29.916

33 BRĂILA 69.037 63.331 5.706 208.226 186.506 21.720

34 VRANCEA 40.556 38.904 1.652 62.461 59.260 3.201

35 BOTOŞANI 39.884 38.297 1.587 68.829 65.261 3.568

36 VASLUI 39.443 35.137 4.306 57.842 50.658 7.184

37 IALOMIŢA 37.734 35.027 2.707 162.455 157.787 4.668



 
 

 

38 SĂLAJ 33.675 29.206 4.469 75.608 65.404 10.204

39 OLT 27.620 24.226 3.394 61.939 52.912 9.027

40 GIURGIU 23.336 21.374 1.962 41.343 37.168 4.175

41 CALARAŞI 17.451 14.029 3.422 44.631 32.157 12.474

42 TELEORMAN 9.070 8.356 714 16.295 14.809 1.486

 

Industrializarea redusă a judeţului şi densitatea mai redusă a populaţiei au 

totuşi un avantaj care poate fi folosit în marketingul turistic: mediu mai curat, 

mai puţin poluat decât în alte zone, potențial semnificativ pentru agricultura 

eco-bio. Aceasta, alături de peisajele de basm şi diversitatea specificităţilor 

locale pot fi baza de plecare pentru o strategie de brand turistic pentru BN. 

 
b) Piaţa şi Competiţia 

Piaţa reprezintă toată oferta de turism internă şi externă de petrecere a 

vacanţelor şi a timpului liber. 

 

Competiţia 

Din punctul nostru de vedere, concurența în activitățile de atragere a turiștilor 

cu alte județe din Romania se manifestă difuz. Practic, județul nu poate defini 

încă cu certitudine un set concret de concurenți direcți, ținând cont de 

particularitățile geografice, de relief și etnografice - în principal. 

 

Județul BN se află, teoretic, în concurență cu Județele Maramureș și Suceava 

datorită proximității cât și a profilului relativ asemănător conferit de gradul de 

dezvoltare economică, ponderea populației rurale, reliefului și a anumitor 

caracteristici geografice și  etno-culturale, dar care au componenta de turism 

mult mai dezvoltată. 

 

Județul Suceava, mai ales, are un avans consistent în dezvoltarea prin inițiativă 

privată a capacităților de cazare de tip pensiune, avand oportunitatea să 

genereze venituri și  să ofere servicii turistice pe tot parcursul sezoanelor 

turistice ale anului, și datorită pârtiilor de schi. 

 

Într-o situație similară se află și județul Maramureș care beneficiază de o 

”aură” și  un bun renume adânc înrădăcinate, mai ales datorită 

particularităților etnografice, iar în ultimul timp datorită interesului arătat de 

către membri ai Casei Regale Britanice conservării patrimoniului istoric și 

etnografic local. 

 

Județul Maramureş (MM):  

„Când spui Maramureş, te gândeşti la spiritul românesc concentrat într-un 
spaţiu în care autenticul se împleteşte cu spiritualitatea, la tradiţii seculare, 
păstrate cu sfinţenie de către oamenii locului, la peisaje spectaculoase, la 
natura neatinsă de influenţa de cele mai multe ori distructivă a oamenilor.  
Maramureşul oferă nenumărate atracţii pentru cei care ajung pe plaiurile sale, 



 
 

 

ce vor descoperi aici un colţ de rai în care simplitatea, bunătatea şi frumuseţea 
se văd la tot pasul.” (extras dintr-un material de prezentare) 

 

Județul MM se remarcă și se deosebeşte prin: 

- Arhitectura rurală specifică (case de locuit, porți), biserci seculare de 

lemn, natură salbatică, peisaje deosebit de frumoase, tradiţii specifice, 

spiritualitate, mâncăruri și băuturi specifice locului, oameni deosebiţi, 

- Atracţii turistice (ex: cimitirul vesel Săpânţa, tren cu aburi pe valea 

Vaserului, etc), 

- Facilităţi balneare și de sport (ex: băile Ocna Şugatag, multe staţiuni de 

schi), 

- Este bine dezvoltată reţeaua de cazare, cea mai mare parte fiind 

pensiuni rurale, 

- Locuitorii au învaţat în decursul timpului foarte bine să îşi „vândă” 

tradiţiile, obiceiurile și gastronomia, 

- Recent, are şi promovare bună, inclusiv international, 8 biserici de lemn 

fiind incluse in patrimoniul mondial UNESCO. 

 

Județul MM este perceput ca un loc foarte tradiţional unde s-au conservat 

tradiţii și obiceiuri seculare, care numai aici se găsesc, unde se poate petrece 

un sejur în care se poate impleti descoperirea tradiţiilor și participarea la 

obiceiurile locale cu sportul (de iarnă) și relaxarea. Este un loc foarte căutat tot 

timpul anului și în special de Sarbatori (Paste, Crăciun, Anul Nou). 

 

Județul Suceava (SV), Bucovina: 

“Ţinuturile Bucovinei înglobează pagini de istorie, tradiții şi obiceiuri străvechi, 
monumente unice și meșteșuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o 
permanență spirituală și istorică a locuitorilor acestor meleaguri”. (extras 

dintr-un material de prezentare) 
 

La fel ca și MM (şi alte regiuni), Bucovina se caracterizează prin peisaje 

deosebite, tradiţii şi obiceiuri străvechi specifice și gastronomie deosebită, 

obiective culturale și istorice dar, se deosebeste prin mănăstirile pictate și 

cetaţile medievale, cetatea de scaun Suceava fiind cea mai cunoscută. 

 

Reţeaua de cazare este bine dezvoltată prin pensiuni private iar bucovineni 

sunt recunoscuti pentru ospitalitate. Vatra Dornei, staţiune balneară și de 

sporturi de iarnă este binecunoscută naţional încă din vremea Imperiului 

Austro-Ungar. 

 

Județul are promovare bună, de peste 100 de ani, inclusiv internatională 

(premiul international “Pomme d’Or” de catre Federatia Internationala a 

Ziaristilor și Scriitorilor de Turism, în 1975). Mănăstirile pictate sunt sub 

protecţia UNESCO, ca monumente de artă universală). 

 



 
 

 

Bucovina este percepută ca un loc tradiţional, care excelează prin 

spiritualitate. Atât MM cât și SV au la baza atractivitaţii turistice în principal 

condiţiile naturale deosebite și deschiderea localnicilor de a primi oaspeţi și de 

a împărtaşi cu ei tradiţiile păstrate cu devotament.  

 

Puncte de diferenţiere specifice: 

 MM: tradiţiile, obiceiurile străvechi, bisericile de lemn 

 SV: mănăstirile, istoria, spiritualitatea 

 

Situaţia poate fi reprezentată într-o diagramă care prezintă pe axe, modul de 

percepţie şi principalele motivaţii de alegere a destinaţiei, care le diferentiază. 

 

 
 

 

De remarcat că majoritatea zonelor turistice din România au poziţionarea 

similară cu MM şi SV, excepţie fiind Delta şi Litoralul, deoarece tradiţia şi 

istoria locului sunt cel mai uşor de utilizat ca argument de vânzare (să foloseşti 

ce au realizat cei dinainte). 

 

Se evidenţiază o zonă de oportunitate de poziţionare în cadranele de 

modernism, unde competiţia este mai puţin prezentă. Acest cadran trebuie 

nuanțat și şlefuit cu cateva fațete adiționale. 

 

În planul concurenței în raport intern regăsim trei nevoi majore legate de 

evoluția demografică: 

Natură

minunată și 

gazde 

ospitaliere 

tradiționalism

obiceiuri
Activ, distracție

Relaxare, agrement

modernism 

sănătate

natură

istorie, spiritualitate 

MM

 

Oportunitate 

de 

poziţionare

pentru BN 

 

SV 



 
 

 

a) atragerea sau crearea resurselor umane calificate și specializate, fără 

de care nu este posbilă realizarea nici unei poziționări și  strategii, 

inclusiv in administrație, 
b) stoparea exodului locuitorilor județului în special cei tineri - o bună parte 

către străinătate iar o parte în creștere către Cluj-Napoca, 

c) determinarea (în mod ideal) reîntoarcerii unei părți a celor plecați deja, 

d) determinarea stabilirii in județ a persoanelor și a familiilor tinere.  

 

Rezolvarea acestor puncte poate avea implicații multiple și stratificate în 

județ, în toate planurile socio-economice. Toate cele trei tendințe negative sunt 

rezolvabile într-un orizont mediu de timp printr-un inducerea unui suflu de 

optimism care poate fi relativ ușor insuflat în societate cu ajutorul unor 

realizări și măsuri palpabile, vizibile, de utilitate imediată și tangilă pentru 

locuitori, în plan administrativ și economic în principal: semne de bunăstare, 

schimbări majore în bine în conducerea și actul administrativ al județului, noi 

investiții private și de stat, noi locuri de muncă, creșterea veniturilor, crearea și  

implementarea unor politici de stimulare samd, toate acestea dublate de 

eforturi de comunicare continue, vizibile, constante și omogene, îndreptate cu 

precădere către comunitățile de ”bistrițeni” dinafara județului și a țării, cât și 

către grupurile sociale care includ persoane tinere, profesioniste. 

 

Pe plan extern, concurența este la fel de difuză, în fapt neexistand 

probabilitatea ca județul BN să concureze cu alte regiuni din Europa. Totuși, în 

context european merită menționat noul traseu turistic Via Transilvanica care 

traversează județul, realizat de către Asociația Tășuleasa Social și la care 

județul a contribuit din plin cu sprijin logistic și administrativ, intuind că în 

viitor acest drum va putea deveni unul din potențialele ”cârlige” de atracție și  

generare de venituri (din turism, alimentație publică, agricultură și produse 

eco-bio, tradiții și obiceiuri), de-a lungul celor 134 km care se regăsesc în BN. 

Traseul care se întinde de la granița cu județul Suceava până la granița cu 

județul Mureș poate deveni o parte semnificativă în oferta turistică a județului, 

rezonantă atât cu potențialii turiști români cât mai ales străini, fiind o veritabilă 

coloană vertebrală și magistrală de vizitare de la care pot porni numeroase 

trasee adiacente către diferite obiective secundare. 

 

 

1.3  Analiza SWOT  
 

Punctele forte 

Sunt caracteristici care constituie un avantaj faţă de alţii 

 Existenţa unei decizii strategice clare şi asumate 

 La ce suntem cei mai buni 

 Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem 

 De ce avantaje dispunem pentru a atrage personal de calitate 

 Ce resurse unice deținem 

 De ce resurse financiare dispunem 



 
 

 

 Ce tehnologie folosim 

 Care este gradul de optimizare al proceselor interne 

 Preţ favorabil 

 

Punctele slabe 

Sunt caracteristici care reprezintă dezavantaje faţa de alţii 

 La ce suntem cei mai slabi ? 

 Ce experiență deține echipa de proiect din proiecte similare? 

 Ce fel de instruire le lipsește angajaților/cetaţenilor noștri ? 

 Care este nivelul de atașament al angajaților/cetaţenilor noștri ? 

 Care e poziția noastră financiară ? 

 Este disponibilă o estimare a costurilor ? 

 E nevoie ca anumite părți din proiect să fie externalizate ? 

 Ce nu facem bine? 

 Ce ar trebui sa fie îmbunătățit? 

 Ce ar trebui evitat? 

 Care sunt dezavantajele noastre? 

 

Oportunităţile 

Elemente şi caracteristici ale “mediului” care pot fi exploatate 

 Ce schimbări ale mediului extern putem exploata? 

 Ce piețe noi ni s-ar putea deschide? 

 Cum s-a modificat comportamentul de consum al potențialilor 

clienți/turiști/cetățeni? 

 Care sunt direcțiile strategice majore: a. Consolidare, b.Diversificare, 

c. Specializare, d. Generalizare? 

 Care sunt punctele slabe ale competitorilor? 

 Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj 

concurențial? 

 

Ameninţările 

Elemente şi caracteristici ale “mediului” care pot fi cauza unor probleme 

 Există deja pe piață o competiție bine închegată? 

 Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru? 

 Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele? 

 Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a 

stilurilor de viață ar putea fi o amenințare pentru noi: 

a. Schimbările tehnologice, 

b. Schimbări ale curentelor artistice, 

c. Schimbări ale cererii pentru anumite tipuri de servicii 

 E dificilă înlocuirea personalului cu experiență? 

 Cum ne va afecta ciclicitatea economică, contextul economic 

european şi global, contextul economic şi politic al Romaniei? 

 

 



 
 

 

ANALIZA SWOT 
(puncte tari, slabe, oportunităţi, ameninţări) 

Strengths (Puncte tari) 

Resurse, capabilităţi sau sisteme care pot reprezenta avantaj competitiv

‐ Pozitionarea geografică ca și o veritabilă poartă a Transilvaniei 

‐ Existența unor atracții naturale importante: forme de relief diverse, munți, cascade, 

lacuri, floră, faună, peșteri  

‐ Mare parte din suprafața județului are un statut de arie protejată 

‐ Izvoare de ape minerale şi medicinale (76 izvoare) 

‐ Renumele stațiunilor Sângeorz Băi, Colibiţa 

‐ Ţara Năsăudului – cunoscută  pentru tradiţii şi cu percepţie pozitivă în ţară 

‐ Lechinţa – zonă viticolă cunoscută în ţară 

‐ Cireşoaia – localitate promovată în ultimii ani în mass-media naţională 

‐ Bistriţa – Transilvania denumire cunoscută internaţional datorită mitului Dracula 

‐ Hotelul Dracula de la Tihuţa, atracţie internaţională cu ocazia sarbătorii Haloween  

‐ Ţuică de prune renumită 

‐ Mere și suc din mere 

‐ Este extinsă pomicultura– zonă cunoscută pentru livezi de pomi fructiferi  

‐ Arta culinară specifică regiunii, produse tradiționale, naturale, cu ingrediente „din 

curte” 

‐ Existenţa unui patrimoniu cultural şi istoric propriu, bogat 

‐ Există un număr mare de castele, cetaţi medievale (neconservate) 

‐ Grad (încă) ridicat de manifestare a specificului/autenticitate tradițională a unor 

localități în zonele de deal /munte, mai greu accesibile 

‐ Tradiții populare specifice regiunii 

‐ Mix de etnii care asigură interferenţe culturale şi varietate de tradiții 

‐ Există încă legături cu sașii plecați în Germania (bună sursă de diseminare a 

potențialului turistic) 

‐ Peste 97% dintre gospodării sunt racordate la rețeaua de energie electrică 

‐ Acces bun la rețelele de telefonie mobilă şi la Internet 

‐ Meserii tradiţionale specifice regiunii (oierit, prelucrarea lemnului, prelucrarea lânii)

‐ Poluarea chimică a terenului agricol este mai redusă decât în alte zone ale țării și 

decât în multe zone ale Europei 

‐ Poluare industrială relativ  redusă 

‐ Traseul de 134 km al Via Transilvanica prin judeţ 

‐ E58 - şosea de care face legatura între Transilvania şi Moldova prin Beclean-Bistriţa-

Pasul Tihuţa  

‐ Traseu de cale ferată Timisoara/Oradea-Iași care traversează judeţul prin valea 

Someşului şi Ilvei 

‐ Câteva drumuri județene și comunale modernizate recent 
 

Weaknesses (Puncte slabe)

Resurse, capabilităţi sau sisteme care dacă lipsesc pot reprezenta dezavantaj 

competitiv  

‐ Turismul nu a fost între prioritaţile de dezvoltare a adminstraţiilor din ultimii 30 de 

ani 

‐ Infrastructura turistică mult subdezvoltată (sub 60 de unităţi de cazare, mult sub 

media pe țară), în special în zona rurală 

‐ Resurse umane insuficiente 



 
 

 

‐ Slaba pregatire a resursei umane din unitățile de turism (în principal pensiuni) 

‐ Nu există suficientă putere financiară a populaţiei pentru dezvoltarea unor obiective 

turistice sau a facilităților/infrastructurii de cazare 

‐ Staţiunea Sângeorz se afla în paragină, total neatractivă 

‐ Izvoarele de apă minerală nu sunt amenajate, exploatate  

‐ Grad de murdărie relativ ridicat al zonelor turistice, aspect de ”delasare” și nepăsare

‐ Infrastructuri de acces la zonele cu potențial turistic ale regiunii slab dezvoltate, 

cele existente fiind într-o stare de uzură avansată 

‐ Densitatea de drumuri este mult sub media europeană 

‐ În Municipiul Bistrița nu există aeroport, cele mai apropiate fiind Cluj-Napoca şi Tg. 

Mureș 

‐ Puţine rute ale mijloacelor de transport in comun în zonele de atracție turistică 

rurală 

‐ Rețelele deficitare de canalizare la nivelul gospodăriilor rurale (reţea foarte redusă) 

‐ Sisteme insuficiente de epurare a apelor gospodărești la nivelul comunelor 

‐ Infrastructura feroviară sub-dezvoltată şi nemodernizată 

‐ Calificarea și interesul insuficiente ale angajaților din primăriile comunale pentru a 

scrie şi gestiona proiecte de infrastructură finanțate din fonduri structurale 

‐ Populaţia rurală, cu nivel de trai scăzut, nu poate suporta costurile necesare 

branşării la 

sistemul de alimentare cu apă şi la canalizare, costurile utilităţilor fiind prohibite 

pentru acestia 

‐ Populaţia rurală este îmbătrânită  

‐ Educația populației deficitară în ceea ce privește cooperarea și dezvoltarea durabilă 

a comunităților 

‐ Existența unor situri contaminate de la exploatarile miniere şi situri industriale 

abandonate` 

‐ Probleme de poluare cu reziduurile de la punctele de prelucrare a masei lemnoase 

(gatere) 

‐ Restrângerea arealului forestier cu efecte în lanț asupra tuturor componentelor 

mediului 

‐ Defrişări de pădure masive care generează imagine negativă pentru gradul de 

civilizaţie a localnicilor și pentru autoritaţile locale 

‐ Lipsa valorii adăugate din utilizarea masei lemnoase prin industrializare și 

transformare în produse finite, aceasta fiind doar exploatată primar 

‐ Grupurile sociale din gospodăriile individuale rurale sunt în majoritatea cazurilor în 

curte şi sunt construite impropriu în apropierea fântânilor sau a surselor de apă, 

nefiind protejate prin betonarea pereților 

‐ Nivel redus al educației civice a populaţiei  

‐ În mare parte, în județ se face doar agricultură și zootehnie de subzistență, în care 

este implicată un procent semnificativ din populația activă rurală 

‐ Procent semnificativ din populația activă implicat în exploatarea resurselor primare 

(lemn) 

‐ Traseele montane nu sunt întotdeauna semnalizate, marcate din punctul de acces 

cu transportul public (ex. gări, centru de localități) 

‐ Pensiunile “turistice” au vebnituri de fapt din organizarea de nunți, botezuri și alte 

evenimente, ceea ce afectează negativ turismul 

‐ Marketing și promovare extrem de redusă a patrimoniului existent 

‐ Stare necorespunzătoare/de degradare a numeroase obiective de patrimoniu 

‐ Abundenţa de material lemnos se valorifică brut, en-gros,  fără prelucrare in produse 



 
 

 

mai valoroase 

‐ Micro-întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare din carne, fructe, 

legume, cereale sunt aproape inexistente în zona rurală şi, produsele primare sunt 

valorificate în stare primară, fără valoare adaugată mai ridicată 

‐ Industrializarea agriculturii și zootehniei este la nivel scăzut 

‐ Foarte slabă tendinţa de asociere în agricultură, în intreprinderi sau cooprative, 

pentru eficientizare şi productivitate 

Opportunities (Oportunitaţi)

Situaţii/modificări în mediul extern care reprezintă oportunitaţi pentru 

dezvoltare şi profit  

‐ Posibilități de cofinanțare din resurse guvernamentale şi fonduri europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii de transport 

‐ Existența fondurilor europene pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de apă şi 

canalizare 

‐ Crearea de unități medicale balneare în spațiul montan pentru tratarea diverselor 

afecțiuni 

‐ Fonduri pentru dezvoltarea gospodariilor mici şi pentru mutarea tinerilor la sat  

‐ Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru a dezvolta proiecte de 

management inteligent al deșeurilor 

‐ Există finanţări pentru reconversia şi instruirea populaţiei privind noile modele de 

consum inteligent al resurselor 

‐ Puncte de atracție turistică numeroase ce pot fi valorificate local prin activități 

economice specifice chiar şi prin afaceri mici/de familie 

‐ Interes in crestere pentru turism cultural traditional (în special turiști străini) 

‐ Acces relativ ușor în regiune (via drumuri europene/ magistrale feroviare / aeroportul 

Cluj-Napoca) 

‐ Trend ascendent pentru sporturi în aer liber, de ex mountainbiking și interes ridicat, 

în general, pentru utilizarea bicicletelor  

‐ Zona are potențial bun pentru producția de vin, de produse alimentare din carne, 

lapte, fructe și legume, de produse textile din lână 

‐ Trend pozitiv în creștere către eco/bio-agricultura în crestere şi în Romania 

‐ Interes pentru agroturism și ecoturism (în special a turiștilor străini) 

‐ Populaţie îmbătrânită în ţară şi Europa - interes și oportunitate în creştere pentru 

turismul balnear  

‐ Sistemul de vouchere de vacanţă acordat de guvern 

‐ Promovarea internaţională facuta de Casa Regală Britanică pentru Transilvania (de 

care au profitat foarte mult județele MM, CV, BV)  

‐ Potenţial bun de atracţie turistică internaţională, prin localizarea ”poveştii” Dracula

‐ Populația îmătrânită de la sate: pitoresc/naturalețe a unor oameni în vârstă, care cu 

un minim de training pot deveni actori cheie în turism, totodată un exemplu pentru 

tineri și o utilizare judicioasă a resursei umane existente 

‐ Acces relativ rapid din Cluj-Napoca – zonă venituri ridicate şi cu potenţial bun de 

furnizare de turişti  

‐ Există un numar mare de castele, cetaţi medievale (neconservate) – oportunitate 

pentru renovare și transformare în obiective de vizitare, cazare și alimentație publică

Threats (ameninţări) 

Situaţii/modificări în mediul extern care reprezintă ameninţări pentru 

dezvoltare şi profit  



 
 

 

‐ Pierderea unor potenţiali investitori strategici (nu doar in turism) din cauza lipsei 

unei infrastructuri de transport dezvoltate și a lipsei forței de muncă 

‐ Legislaţia privind implicarea CJ in proiecte locale private şi alocarea de bugete 

pentru acestea 

‐ Schimbarea politică a administraţiei şi anularea proiectelor în derulare  

‐ Costuri ridicate pentru implementarea programelor de mediu și/sau modernizarea 

echipamentelor industriale 

‐ Distrugerea unor bogăţii naturale datorita neinformării corecte a publicului în 

vederea conservării şi practicarii turismului ecologic 

‐ Scăderea lentă dar continuă a populației județului (depopulare) 

‐ Continuarea imbătrânirii populației, mai ales în zonele rurale  

‐ Migrația externă masivă a populaţiei active pentru venituri mai mari - reduce șansele 

asigurării pe termen mediu a forței de muncă, în general şi în turism în special 

‐ Scheme de “ajutor social” care nu încurajează munca, rezultând dependența unor 

întregi grupuri sociale de “bunăvoința” autorităților 

‐ Lipsa de respect a localnicilor dar și a vizitatorilor (pe cale de consceință) față de 

mediul natural 

‐ Tendința de instalare de micro-hidrocentrale pe cursurile superioare, cu distrugerea 

iremediabilă a ecosistemului 

‐ Încetinirea creşterii economice în Europa în general şi interne în special 

 

Folosind SWOT-ul se pot determina diferite tipuri de strategii: 

- Strategii S-O: urmăresc folosirea oportunităților care se potrivesc cel 

mai bine cu punctele tari, 

- Strategii W-O: urmăresc rezolvarea slăbiciunilor necesare folosirii 

oportunitaţilor, 

- Strategii S-T:  identifică căile care utilizează punctele tari pentru a 

reduce vulnerabilitatea la ameninţări externe, 

- Strategii W-T:  identifică căile de apărare prin care se evită ca 

slăbiciunile să aibă impact negativ datorită ameniţărilor externe.  

Determinarea unor asemenea strategii pentru domeniul turismului în BN se 

stabilesc în urma stabilirii strategiei de brand. 

 

2. Strategia de  brand turistic Bistriţa Năsăud  

 
2.1 Definiţii. 
a) Ce este un brand? 

- Un nume şi simboluri asociate cu un set de caracteristici și beneficii 

funcţionale şi emoţionale care apeleaza la mintea şi inima 

consumatorilor. 

- Înglobează elementele funcţionale ale produsului/serviciului şi le dă 

viaţă emoţională şi personalitate. 

Reprezintă pentru consumator: 

- Un identificator, o simplificare a alegerii într-o lume aglomerată de 

oferte, 



 
 

 

- o garanţie a calităţii, 

- o promisiune de satisfacere a unei nevoi, 

- un semn de mândrie sau prestigiu. 

 

Un brand nu are existenţă fizică – el există şi are valoare doar în mintea 

potențialului consumator. 

 

b) Ce este și ce face strategia de brand? 

Defineşte ceea ce inseamnă brandul în piaţă, cui se adresează şi care este 

promisiunea lui pentru consumatori 

o Brandul trebuie să ofere o "promisiune“(o propunere valorică) 

pentru consumatorii săi, pe care apoi trebuie să fim siguri că o 

putem livra, mereu şi la acelasi nivel (constant, omogen). 

 Pozitionarea brandului defineşte:  

o Cine sunt potenţialii consumatori (targetul) şi cum îi facem pe 

aceştia să perceapă brandul ca fiind acela care furnizează soluţia 

pentru problema lor, 

o Care va fi valoarea pe care o putem aduce în piaţă, care să 

determine alegere în favoarea noastră, 

o Care vor fi elementele care stau la baza dezvoltării strategiei de 

comunicare in piaţă. 

 

c) Ce este Marketing-ul? 

• Un domeniu care reuneşte un ansamblu de principii şi activitaţi prin care 

se: 

– armonizează oferta furnizorului de produse sau servicii cu cererea 

şi nevoile consumatorului, 

– determină căile cele mai eficiente de comunicare a ofertei către 

potenţialul consumator,  

– generează atitudine pozitivă faţă de produs/serviciu/brand şi 

dorinţă de achiziţie. 

• Are scopul de a obţine: 

– profit,  

– dezvoltare sănătoasă, bazată pe cerere, 

– valoare adăugată afacerii. 

 
”Marketingul autentic nu este arta de a vinde ceea ce faci, ci este să stii ce să 
faci. Este arta identificării și înțelegerii nevoilor clienților și creării de soluții 
care livrează satisfacție clienților, profit producătorilor și beneficii 
deținătorilor de interese (acțiuni)”. -  Philip Kotler 

 
(“Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what to make. It is 
the art of identifying and understanding customer needs and creating solutions that deliver 
satisfaction to the customers, profits to the producers and benefits for the stakeholders.") 
 



 
 

 

d) Principalele Tipuri de turism 

- city break, 

- cultural şi evenimente, 

- circuit tematic, 

- educational, 

- de aventura, 

- recreere şi agrement, 

- agroturism, 

- ecoturism, 

- religios, pelerinaj, 

- balnear şi tratament, 

- sportiv, 

- de cumparaturi, 

- de afaceri. 

 

 

2.2 Obiective 
Plecând de la declaraţia de viziune din cadrul Strategiei de dezvoltare pentru 

perioada 2014-2020:  

“.....la orizontul de timp 2025 poate fi formulată astfel: Județul Bistrița-Năsăud 
este competitiv prin comunitățile sale inteligente, unicitatea culturală și natura 
de basm.”, sunt specificate un set de obiective de dezvoltare, între care primul 

este: 

- „creșterea cu minimum 20% a cifrei de afaceri a județului raportată la 

numărul de locuitori, actualizată la anul 2013” 

 

Intre direcţiile strategice de dezvoltare, componenta de turism are un rol 

important: „III. Diferențiere prin valorizarea inteligentă a tradițiilor și valorilor 

autentice 

 potențialul istoric și cultural al județului este valorificat 100% în 

activități turistice generatoare de venituri pe tot parcursul anului; 

 creșterea cifrei de afaceri în turism de minimum 3 ori în raport cu 

nivelul anului 2013, inclusiv cu valorificarea patrimoniului cultural 

și istoric ....., a cadrului natural și a tradițiilor prin creșterea 

numărului de vizitatori străini la minimum 25% din totalul 

turiștilor.”  

 

Dezvoltarea turistică nu poate fi realizată izolat fiind absolut necesară 

aplicarea strategiei de dezvoltare şi pe celalate componente definite în 

strategie: industrie, agricultură, infrastructură, utilitaţi, comunicaţii, mediu, 

educaţie, administraţie... etc. Fără dezvoltarea acestora nu poate fi dezvoltat 
turismul, investiţiile facute doar în dezvoltarea lui vor fi bani pierduţi. Pe de 
altă parte, strategia unui brand turistic va da direcţii şi cadrul de dezvoltare 
pentru celălalte componente.  
 



 
 

 

Cum facem să recuperam decalajul dintre BN şi judetele invecinate MM şi SV şi 

să îl punem pe harta destinaţiilor favorite de turism atât intern cât şi extern?   

 

Pentru a construi fundaţia, trebuie să dezvoltăm un brand turistic şi o strategie 

de marketing turistic pe termen mediu, pe baza unor obiective. Apoi trebuie să 

dezvoltăm şi să aplicăm planurile anuale de activităţi, cu scopul de a induce 

percepţia definită prin strategia de brand şi de a duce la creşterea fluxului de 

turişti. 

 

 

2.3 Segmentarea turiştilor 
Segmentarea reprezintă gruparea consumatorilor după anumite criterii (vârstă, 

domiciliu, social, nevoi, obiceiuri, psihologie) 

 

2.3.1 Segmentare după vârstă 

a) Copii, adolescenţi 

In general, aceştia sunt turişti prin participare la excursii 

organizate de şcoli, la tabere (de agrement, tematice, sportive) 

sau cu părinţii 

 scop  

 educativ 

 cultural, evenimente 

 sportiv 

 de aventură 

 condiţii căutate 

 condiţiile de cazare, program şi facilitaţi, le aleg părinţii 

sau educatorii ca sa le fie asigurată siguranţa, sănătatea 

şi beneficiile cautate pentru dezvoltarea copilului  

   

b) Tineri (young professionals):  

 nevoi 

 ieşire din oraş, rupere de la stress 

 timp petrecut activ, mişcare, sport 

 descoperirea de specificiţăti locale, tradiţii, participare 

activa la ele 

 distracţie 

 adrenalina 

 cultură 

 elemente naturale deosebite 

 conditii căutate 

 facilităţi pentru practicarea pasiunilor 

 facilităţi pentru distracţie 

 curaţenie, mediu nepoluat 

 mâncare bună şi băuturi locale, de preferință eco‐bio 

 cazare  



 
 

 

 în condiţii bune (include baie, apă caldă) dar nu foarte 

pretenţioşi.  

 Pentru unii, dormitul in căpiţa de fân este superlativul 

 cum 

 individual sau cu partener 

 grupuri de prieteni 

 tip 

 city break 

 aventură 

 sportiv 

 ecoturism 

 agroturism 

 cultural şi evenimente 

 

c) Maturi şi cu familie, cu copii 

 nevoi 

 relaxare, recreere 

 agrement, mişcare 

 descoperirea de specificităti naturale, elemete naturale 

deosebite  

 cunoașterea obiectivelor istorice, culturale 

 timp petrecut în natură, drumeţii 

 să fie educativ şi distractiv pentru copii 

 siguranţă  

 linişte 

 curaţenie, mediu nepoluat 

 mâncare bună şi băuturi locale, de preferință eco‐bio 

 conditii căutate 

 facilităţi de recreere 

 condiţii bune pentru drumeţii 

 informaţii detaliate despre obiective 

 disponibilitate de programe pentru copii 

 cazare în condiţii bune: curaţenie, baie, apă caldă 

 mâncare bună, hrănitoare, de calitate, sigură 

 circuite tematice 

 posibilitate de sejururi prin agenţii sau direct 

 cum 

 individual (familie) 

 grupuri mici de familii prietene 

 tip 

 sejururi de vacanţă 

 de weekend 

 recreere şi agrement 

 agroturism 



 
 

 

 ecoturism 

 

d) Maturi vârstnici/pensionari 

 nevoi 

 descoperirea de specificitaţi locale, tradiţii  

 timp petrecut în natură, drumeţii 

 cunoaşterea obiectivelor istorice, culturale 

 beneficii naturale pentru sănătate, tratament, recuperare 

 timp plăcut petrecut în grup 

 condiţii căutate 

 cazare în condiţii bune, comode 

 transport asigurat, confortabil la obiective 

 program de vizitare 

 sejururi plătite 

 servicii bune, conform promisiunilor 

 cum 

 grupuri organizate 

 individual/cu partener 

 tip 

 recreere şi agrement 

 agroturism 

 tematic 

 balnear/tratament 

 

2.3.2 Segmentare după modelul comportamental, adică, după modul în care 

turiştii intenţionează să se comporte pe parcursul efectuării consumului 

turistic, ce servicii consumă, ce categorii de mijloace folosesc (pentru 

cazare, transport, agrement), compoziţia grupului care călătoreşte, 

numărul de înnoptări, tipurile de cazare, mijloacele de transport, locurile 

vizitate, folosirea intermediarilor, serviciile turistice utilizate, activităţile 

practice, perioada din an, tipul sejurului (weekend, vacanţa principală 

etc). 

  

Prin studii de specialitate, au fost determinate 4 modele de comportament 

turistic:  

 

a) Turistul sedentar-retras 

Motivaţiile sale principale sunt primare: mare, soare, plajă. Nivelul veniturilor 

sale este redus şi ca urmare, în timpul voiajului se va caza în structuri de 

primire turistică de categorie mijlocie, dar care să asigure un anumit grad de 

confort şi servicii. Pe parcursul sejurului urmăreşte să-şi păstreze obiceiurile. 

Acordă importanţă suvenirurilor ca dovadă a efectuării voiajului. „Experienţa” 

ieşirii sale temporare din mediul vieţii cotidiene nu-i afectează major inerţia, 

spiritul de conservare. 

 



 
 

 

b)  Turistul sedentar-mobil 

Combină turismul de odihnă cu cel de descoperire. Are un nivel al veniturilor 

mediu sau ridicat şi vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani. Pe timpul sejurului 

caută să practice şi diverse sporturi, să fie oarecum activ. În timpul voiajului 

este interesat de contactul cu populaţia locală şi de vizitarea obiectivelor 

culturale. 

 

c) Turistul itinerant 

Caută în primul rând evadarea culturală şi socială. Aparţine unei elite cu 

venituri ridicate care-i permit să călătorească. Acest segment de piaţă se 

împarte în două categorii de vârstă, cu comportament diferit: cei între 30 şi 70 

de ani, care preferă turismul în grupuri organizate, şi cei între 20 şi 50 de ani, 

care practică turismul în mod individual sau în grupuri mici. Aceşti turişti 

utilizează mijloace de transport rapide şi vizitează tot ceea ce este subliniat în 

ghidurile turistice. Alimentaţia lor este internaţională, experimentând şi 

gastronomia locală. Iubesc fotografia, activităţile folclorice şi suvenirurile 

exotice. Durata voiajului lor este de două până la trei săptămâni, însă această 

tipologie este puţin numeroasă.  

 

d) Turistul nomad 

Caută contactul direct cu natura şi populaţia locală, are un nivel de pregătire 

ridicat (uneori ca autodidact). De obicei este tânăr, dar regăsim în acest 

segment de comportament turistic toate categoriile de vârstă. Motivaţiile 

specifice variază în funcţie de turist: evadarea din cotidian şi aventura, voiajul 

cu scop religios, artistic sau artizanal. Avem de-a face cu turişti individuali sau 

în grupuri mici cărora le plac improvizaţiile şi cazarea la particulari (în pensiuni 

familiale). Este deschis experienţelor culinare şi folclorului autentic. Numărul 

“turiştilor nomazi” a început să crească in ultimii ani. 

 

2.3.3 Segmentare din perspectiva psihologică,  

Au fost identificate două dimensiuni, în funcţie de care turiştii pot fi diferenţiaţi 

în: turişti psihocentrici şi turişti alocentrici. 

  

a) Psihocentricii 

Sunt turiștii care au preocupări mai ales în ceea ce priveşte propria persoană, 

fiind temători în legătură cu lumea exterioară, considerând că nu o pot 

controla. Aceste caracteristici fac ca turiştii psihocentrici să aibă următorul 

comportament:  

 caută produse turistice standardizate, călătorii programate şi 

organizate în întregime, preferând cele care oferă condiţii 

asemănătoare condiţiilor lor de acasă,   

 sunt adepţii rezervărilor din timp, 

 nu sunt foarte activi, fiind adepţii mai ales ai odihnei sedentare,    

 au echipamente turistice tradiţionale,    

 le plac activităţile curente, comune, cele acceptate de marea 

majoritate a oamenilor,    



 
 

 

 preferă să se deplaseze cu maşina, mai degrabă decât să zboare,  

 le plac destinaţiile accesibile şi oamenii din aceeaşi cultură, fiind 

neîncrezători şi distanţi faţă de cei care nu sunt ca ei. 

  

b) Alocentricii 

Aceștia sunt curioşi şi foarte preocupaţi de lumea exterioară, mai degrabă 

independenţi şi caută experienţe şi destinaţii noi, caracteristici care duc la 

următorul comportament: 

 sunt aventuroşi, explorând singuri obiective şi destinaţii care pot 

să nici nu fie pe hartă,  

 preferă experienţele turistice noi,    

 acceptă condiţii modeste.   

 le plac oamenii din alte culturi, fiind foarte atraşi de diversitate.  

 

Considerand şi caracteristicile psihologice individuale, introvertit şi extrovertit 

sunt descrise după cum urmează:  

 

a) Introvertiţii sunt tăcuţi, rezervaţi, atenţi, se bazează mai ales pe 

cunoştinţele lor, nu doresc să întâlnească alţi oameni, sunt studioşi, sunt înceţi 

sau nu se grăbesc şi au câţiva prieteni speciali alături de care își petrec timpul 

liber şi călătoresc.  

 

b) Extrovertiţii sunt foarte mari amatori de distracţie şi trăznăi, nu sunt 

foarte preocupaţi de siguranţa lor, sunt spontani, le place „să iasă”, să se 

întâlnească cu alţi oameni, sunt capabili să stabilească uşor relaţii cu străini, 

se simt foarte bine în grup.  

 

Din combinarea celor două dimensiuni: psihocentrici-aleocentrici şi 

introvertiţi-extrovertiţi, au fost identificate patru segmente de turisti, denumite 

exploratorul, aventurosul, ghidatul şi grupatul. 
 

              
 

a) Exploratorul 

Este tipul de turist flexibil, prospector, are un scop difuz, se organizează de 

unul singur, este exclusivist, nu este controlabil, evită mulţimile, este tăcut în 

grup, îşi stabileşte singur programul, se cazează la gazde cunoscute şi 

păstrează discreţia asupra destinaţiilor.  



 
 

 

 

b) Aventurosul 

Este cel spontan, întreprinzător, inovativ şi curios cultural, călătoreşte cu 

prietenii, dar şi cu turişti necunoscuţi, întâlneşte oameni noi, în special gazde, 

nu călătoreşte organizat, desfăşoară activităţi opţionale, nu se înscrie în 

programele prestabilite, ci mai degrabă născoceşte el activităţi interesante şi 

evită plictiseala, explorează diferite culturi, destinaţii şi locuri, este prietenos 

şi predispus la contacte sociale.  

 

c) Ghidatul 

Este predispus la izolare, îi place să fie singur ori într-un grup discret, uneori 

călătoreşte numai cu soţul/soţia sau cu un prieten special, vrea ca totul să fie 

aranjat pentru a evita neplăcerile, neînţelegerile sau cheltuielile suplimentare, 

vizitează de mai multe ori destinaţiile sale favorite, vrea să uite problemele 

curente din viaţa de zi cu zi, să se relaxeze, adoră luxul, preferă lucruri, condiţii 

şi persoane familiare.  

 

d) Grupatul 

Este tipul de om de grup, mare amator de companie şi companioni, gregar, 

coeziv, menţinător al grupului. De obicei călătoreşte în grup cu prietenii sau ia 

parte la grupuri organizate de alţii cu oameni pe care nu îi cunoştea înainte, 

frecventează locurile şi activităţile care îi atrag pe turişti, participă la multe 

activităţi, inclusiv evenimente sportive şi parcuri tematice, caută locurile 

aglomerate şi acţiunea. 

 

 

2.4 Poziţionarea brandului turistic al județului Bistriţa-Năsăud  

Datorită nivelului actual atât de scăzut, orice s-ar face, ar fi 

o îmbunătăţire.  
 

2.4.1 Poziţionare perceptuală 

 

Varianta 1 

Poziţionarea în domeniul perceptual uzual, de tradiţii, istorie, natură deosebită 

etc,  

- Ar pune în valoare valorile existente şi moştenite şi ar necesita realizarea 

infrastructurilor de acces şi cazare şi o comunicare intensă pentru a le 

prezenta şi a atrage interesul potentialilor turişti 

Dar  

- Nu ar diferenţia faţă de ceea ce există pe piața națională şi nu este 

indicată datorită concurenților mult prea avansati chiar din vecinatate 

cât și datorită targetării aproximativ a aceloraşi segmente de 

consumatori de turism.  

- Poate aduce o oarecare creştere a fluxului de turişti dar nu ar ajunge la 

nivelul celor din MM şi SV care, au argumente mult mai puternice pentru 



 
 

 

atragerea turiştilor şi, nici la nivelul obiectivelor enunţate in strategia de 

dezvoltare pentru BN.  

- Pentru orice dezvoltare a turismului in BN, investiţiile în dezvoltare 

(infrastructurii de acces, de utilităţi, de cazare şi agrement, mediu, 

educaţie, administraţie...) oricum trebuie făcute dar, printr-o asemenea 

poziţionare randamentul acestor investiţii (ROI) va fi destul de slab.  

 

Nu recomandăm această poziţionare, ca primă opţiune de luat în considerare. 

 

Varianta 2  - Recomandat 

Din analiza segmentării consumatorilor de turism şi a poziţionării vecinilor 

rezultă pentru BN o oportunitate de poziţionare în domeniul perceptual de 

modernitate, de turism activ în natura curată cu multiple elemente 

tradiționale, în Transilvania. 

  

Această variantă poate aduce mai multă valoare pentru consumatorii de 

turism, atât intern cat şi internaţional. Competiţia naţională este redusă, Valea 

Prahovei se apropie de asemenea domeniu dar este deja vulgarizat. 

 

Dacă vorbim de modernism, nu înseamnă că nu vor fi utilizate tradiţiile, 

legendele şi istoria județului, doar că nu vor fi argumentul principal în 

construcţie şi comunicare. Vor fi puse în valoare prin faptul că vor fi mediul în 

care se desfăşoară turismul activ. Astfel județul BN are potențial de a se 

diferenţia fundamental de Valea Prahovei și județele limitrofe.  

 

           .  

 

Segmente primare de turişti pentru MM şi SV 



 
 

 

Pe baza descrierii segmentelor putem determina segmentele pentru care se 

potrivesc aceste destinaţii:   

- MM: “Turistul Sedentar-mobil” cu psihologia de “ Psihocentric Grupat” 

- SV: “Turistul Nomad” cu psihologia de “Psihocentric Ghidat”  

 

2.4.2 Target (segmente ţintă) pentru BN 

Segmentele de consumatori vizate prin această pozitionare: 

 

a) Tipologie comportamentală 

- Turistul nomad caută contactul direct cu natura şi populaţia locală, are 

un nivel de pregătire ridicat (uneori ca autodidact). De obicei este tânăr, 

dar regăsim în acest segment de comportament turistic toate categoriile 

de vârstă. Motivaţiile specifice variază în funcţie de turist: evadarea din 

cotidian şi aventura, voiajul cu scop religios, artistic sau artizanal. Avem 

de-a face cu turişti individuali sau în grupuri mici cărora le plac 

improvizaţiile şi cazarea la particulari (în pensiuni familiale). Este 

deschis experienţelor culinare şi folclorului autentic. 

 

- Turistul sedentar-mobil combină turismul de odihnă cu cel de 

descoperire. Are un nivel al veniturilor mediu sau ridicat şi vârste 

cuprinse între 30 şi 50 de ani. Pe timpul sejurului caută să practice şi 

diverse sporturi, sa fie oarecum activ. În timpul voiajului este interesat 

de contactul cu populaţia locală şi de vizitarea obiectivelor culturale. 

 

b) Tipologie psihologică 

- Aventurosul este spontan, întreprinzător, inovativ şi curios cultural, 

călătoreşte cu prietenii, dar şi cu turişti necunoscuţi, întâlneşte oameni 

noi, în special gazde, nu călătoreşte organizat, desfăşoară activităţi 

opţionale, nu se înscrie în programele prestabilite, ci mai degrabă 

născoceşte el activităţi interesante şi evită plictiseala, explorează 

diferite culturi, destinaţii şi locuri, este prietenos şi predispus la 

contacte sociale.  

 

- Grupatul este om de grup, mare amator de companie şi companioni, 

gregar, coeziv, menţinător de grup. El călătoreşte în grup cu prietenii sau 

ia parte la grupuri organizate de alţii cu oameni pe care nu îi cunoştea 

înainte, frecventează locurile şi activităţile care îi atrag pe turişti, 

participă la multe activităţi, inclusiv evenimente sportive şi parcuri 

tematice, caută locurile aglomerate şi acţiunea. 

 

c) Tipologie de vârstă 

 tineri (young professionals):  

 nevoi 

 ieşire din oraş, rupere de la stress 

 timp petrecut activ, mişcare, sport 



 
 

 

 descoperirea de specificitaţi locale, tradiţii, participare 

activă  

 distracţie 

 adrenalină 

 cultură 

 elemente naturale deosebite 

 conditii căutate 

 acces usor şi rapid la obiective 

 facilităţi pentru practicarea pasiunilor 

 curăţenie 

 mâncare bună şi băuturi locale 

 cazare  

o în conditii bune (include baie, apa caldă) dar nu foarte 

pretentioşi  

o Pentru unii dormitul în căpiţa de fân este superlativul 

o Nu au neaparat nevoie de o baza pentru sejur, pot 

călători şi în fiecare noapte să doarmă altundeva 

 facilitaţi pentru distracţie 

 cum 

 individual sau cu partener 

 grupuri de prieteni 

 tip 

 city break 

 aventura, sportiv 

 ecoturism 

 agroturism 

 cultural şi evenimente 

 

 maturi şi cu familie, cu copii 

 nevoi 

 relaxare, recreere 

 agrement, miscare 

 descoperirea de specificitaţi naturale, elemete naturale 

deosebite  

 cunoaşterea obiectivelor istorice, culturale 

 timp petrecut în natură, drumeţii 

 să fie educativ şi distractiv pentru copii 

 siguranţă  

 linişte 

 condiţii căutate 

 acces uşor şi rapid la obiective 

 facilitaţi de recreere 

 condiţii bune pentru drumeţii 

 informaţii detaliate despre obiective 



 
 

 

 disponibilitate de programe pentru copii 

 cazare în condiţii bune: curaţenie, baie, apa caldă, o bază 

pentru sejur 

 mâncare bună, hrănitoare, de calitate, sigură 

 circuite tematice 

 posibilitate de sejururi prin agenţii sau direct 

 cum 

 individual (familie) 

 grupuri mici de familii prietene 

 tip  

 sejururi de vacanţă 

 de weekend 

 recreere şi agrement 

 agroturism 

 ecoturism 

 

2.4.3 Descrierea poziţionarii 

 Modernism 

o Înseamnă principiul/direcţia principală pe care să o aibă 

dezvoltarea atracţiilor şi facilitaţilor pentru segmentele ţinta 

precum şi comunicarea cu aceştia. Este principiul pe care trebuie 

să se dezvolte întreg judeţul, în toate domeniile. 

o Modernism în turism pentru segmentele principale definite, 

înseamnă și se adresează: 

 grupul tânar (young professionals),  

 este timp petrecut activ şi distractiv 

 explorarea locurilor, fără un program prestabilit, 

tururi pe jos sau cu bicicleta sau schiurile 

 ieşiri pentru practicarea sporturilor in natură 

(ciclism, mountain-bike, parapantă, rafting, canotaj, 

căţărare, parcuri de aventură, schiat, patinaj, inot) 

 lipsa poluării 

 agroturism 

 ecoturism 

 natură salbatică 

 cunoasterea locuitorilor, cu tradiţiile, obiceiurile lor 

 participarea la evenimente sau festivaluri tematice 

 gastronomie autentică nealterată de procesare 

industrială sau, ecologica  

 

 pentru grupa de vârstă matură, cu familie şi copii, 

înseamnă  

 mişcare în aer liber, drumeţii in natuă 

 sport şi distracţie pentru copii 

 curaţenie 



 
 

 

 grad ridicat de siguranță și securitate 

 agroturism 

 ecoturism 

 gastronomie autentică nealterată de procesare 

industrială sau ecologică 

 cunoasterea locuitorilor, cu tradiţiile, obiceiurile şi 

gastronomia lor 

 tururi educative pentru cunoasterea istoriei şi 

culturii locale  

 

o Modernism în sănătate înseamnă pentru segmentul ţintă 

 mişcare in aer liber 

 mediu nepoluat, curaţenie 

 alimentaţie sănătoasă/naturistă/ecologică, neprocesată 

 fructe şi legume crude 

 păduri sălbatice 

 turism ecologic 

 facilităţi balneare certificate, recunoscute 

 tratamente naturiste, ape minerale, medicinale 

 

Judeţul Bistrita Năsăud, ca întreg, va avea o poziţionare de judeţ 

modern în raport net de diferențiere față de oricare dintre județele 

României. Astfel, va susţine şi va da credibilitate poziţionarii 

turistice. 
 

 

2.5 Beneficiile viitorului brand. 
 

Un brand trebuie să ofere un set de atribute şi beneficii care să fie relevante 

pentru segmentul ţintă ales. Beneficiile sunt de 2 tipuri: funcţionale şi 

emoţionale (valori). Un atribut trebuie să aibă unul sau mai multe beneficii 

funcţionale, rezultand de la fiecare câte un beneficiu emoţional. 

 

În cazul BN atributele, în afară de cele date de natură, sunt aproape 

inexistente, astfel încât, plecând de la beneficiile aşteptate de segmentul ţintă 

vor rezulta atribute necesare de construit. În majoritatea cazurilor, beneficiul 

emoţional pentru consumator este “satisfacţie” – obiectivul principal urmărit 

în serviciile de turism. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.5.1 Lista beneficiilor Brandului 

 

 
ATRIBUTE 

existente 
BENEFICII 

ATRIBUTE 

de 

construit

 
 (ce este, ce 

are/ofera?) 

FUNCŢIONALE 

 

(ce imi dă/face?) 

EMOŢIONALE 

 

(ce/cum mă face să 

ma simt?) 

Previzibile 

Aceste atribute 

şi beneficii sunt 

de asteptat de la 

toţi competitorii 

din categorie, nu 

diferenţiază dar 

trebuie detinute 

pentru calificare 

în competiţie 

Condiţii naturale  

variate  şi deosebit 

de frumoase şi 

spectaculoase 

-  - Placere de a fi acolo

- Încantat 

 

 - Găsesc ce am 

nevoie şi imi 

place 

- Satisfacut - Infrastru

ctura de 

cazare 

bine 

dezvoltat

ă, de 

toate 

tipurile şi 

categoriil

e 

 - Ajung rapid la 

obiectivele 

turistice 

- Satisfacut - Căi de 

acces 

extinse şi 

calitate 

bună la 

toate 

obiectivel

e 

turistice 

Tradiții şi obiceiuri 

specifice regiunii 

- Cunosc obiceiuri 

deosebite şi 

oamenii locului 

- Plăcere de a 

descoperi 

-  

- Implicare 

directă a 

turiştilor 

în 

obiceiuril

e locului 



 
 

 

Arta culinară 

specifică regiunii, 

produse 

tradiționale, 

naturale, cu 

ingrediente „din 

curte” 

 

- Mâncare 

adevărată 

neprocesată 

- Satisfacut  ,  Plăcere - Se poate 

mânca la 

localnici 

acasă 

Produse de la 

meşterii tradiţionali 

specifici regiunii 

(oierit, prelucrarea 

lemnului, 

prelucrarea lânii, 

pieilor..) 

- Cunosc 

meştersuguri 

tradiţionale 

- Pot achiziţiona 

lucruri utile 

deosebite 

- Satisfacut ,  Plăcere

- Satisfacut  că pot 

ajuta la dezvoltarea 

zonei şi păstrarea 

tradiţiilor 

- Reţea de 

ateliere 

meşterşu

găreşti cu 

specific 

şi puncte 

de 

prezentar

e şi 

vânzare 

 

Existenţa unui 

patrimoniu cultural 

şi istoric propriu, 

bogat 

- Cunosc istoria 

bogată a locului/ 

îmi îmbogaţesc 

cunoştinţele 

- Satisfacut, Plăcere 

-  
- Monume

nte, 

castele 

restaurat

e şi 

întreţinut

e  

 
Gazde primitoare  - Mă simt bine, ca un 

oaspete 

 

Adauga 

Valoare 

Aceste atribute 

şi beneficii sunt 

bine sa fie 

deţinute, pentru 

difereneţiere 

dar, prospecţii 

probabil că nu 

vor face 

alegerea numai 

datorită 

acestora, 

singure 

76 de izvoare de 

apă minerală şi 

medicinală 

- Pot gusta din 

bogaţiile 

naturale 

- Plăcere - Izvoare 

de apă 

minerală 

amenajat

e şi cu 

acces la 

ele 

 - Am asigurat un 

program 

interesant, fără 

să pierd vremea 

căutând 

- Satisfacut    - Tururi 

tematice 

organizat

e: 

culturale, 

istorice, 

crame, 

ateliere 

meşterşu

găreşti 



 
 

 

 - cunosc viaţa 

oamenilor în 

gospodariile lor 

şi pot să mă 

implic în 

activitatea lor 

- Plăcere,   Satisfacut  - Reţea 

extinsă 

de 

agroturis

m 

 - Pot trimite copii 

în locuri 

deosebite şi cu 

folos, în 

siguranţă 

- Satisfacut  , 

încredere  

- Tabere 

tematice 

pentru 

copii 

(aventura

, 

meşterşu

guri, 

educaţie 

ecologică

...) 

 - Particip la o 

sărbătoare 

deosebită 

- Plăcere,   Satisfacut - Festivalu

ri anuale 

tematice 

(cireşe, 

ţuica, 

brânză, 

mezeluri, 

produse 

eco... etc)

Traseu de 134 km al 

Via Transilvanica 

prin judeţ 

- Am un  traseu 

renumit de 

drumeţie 

interesant şi 

amenajat 

- Satisfacut    - Puncte 

de 

atractie 

deosebit

e pe 

traseul 

Via 

Transilva

nica 

 -  -  -  



 
 

 

Determină 

alegerea: 

Aceste  atribute 

şi beneficii 

diferenţiază şi 

trebuie 

dezvoltate, 

susţinute şi 

apărate 

deoarece 

prospecţii vor 

alege datorită 

acestora 

 - Văd cum se 

produc şi 

consum produse 

eco 

- Satisfacut ,  Plăcere - Abundenţ

a de 

produse 

ecologice

, cea mai 

extinsă 

zonă de 

agricultur

ă eco 

certificat

ă din ţara

 - Pot să practic 

sportul preferat 

in cele mai 

deosebite 

condiţii 

-  

- Satisfacut - Cea mai 

extinsă 

reţea de 

piste de 

biciclete 

şi trasee 

de 

cicloturis

m şi 

mountain 

bike din 

ţară 

 - Pot să găsesc un 

loc de cazare 

deosebit, altul in 

fiecare seară 

- Plăcere   - Cea mai 

extinsă 

reţea de 

cazare în 

gospodar

ii rurale 

din ţară  

 - Pot să petrec 

timp în mediu 

curat, nepoluat 

- Satisfacut , 

încredere 

- BN- Cea 

mai 

curată 

zonă din 

punct de 

vedere al 

poluarii 

din ţară 

- Locul de baştină 

a lui Dracula 

- Pot vedea 

locurile reale din 

poveste 

- Interesat  - Obiective 

si trasee 

cu 

tematica 

Dracula 

(Dracula 

Park??) 



 
 

 

 

 

2.5.2 Pilonii Brandului turistic Bistriţa Năsăud 
Setul de beneficii cele mai importante din listă, prin care BN ar fi unic, greu de 

copiat şi cu importanţă pentru segmentul ţintă. 

 

 - Pot să petrec o 

vacanţă activă de 

cea mai bună 

calitate 

- Satisfacut , 

incredere 

- Cea mai 

mare 

ofertă de 

facilităţi 

pentru 

timp 

liber/ 

vacanţă 

activă, 

vara sau 

iarna 

 -  -  -  

 
ATRIBUTE 

existente 
BENEFICII 

ATRIBUTE de 

construit 

 
 (ce este, ce 

are/oferă?) 

FUNCŢIONALE 

 

(ce imi dă/face?) 

EMOŢIONALE 

 

(ce/cum mă face 

să mă simt?) 

Previzibile 

 

Condiţii naturale  

variate  şi deosebit 

de frumoase şi 

spectaculoase 

-  - Plăcere de a fi 

acolo 

- Incântare 

-  

Arta culinară 

specifică regiunii, 

produse 

tradiționale, 

naturale, cu 

ingrediente „din 

curte” 

- Mâncare 

adevarată 

neprocesată 

- Satisfacţie, 

plăcere 

- Se poate 

mânca la 

localnici 

acasa 

Existenţa unui 

patrimoniu cultural 

istoric  şi  de tradiţii 

propriu, bogat 

- Cunosc istoria 

bogată a locului/ 

îmi îmbogăţesc 

cunoştinţele 

- Satisfacţie, 

plăcere 

-  

- Monumente, 

castele 

restaurate şi 

întreţinute  



 
 

 

 

Adauga 

Valoare 

 

76 de izvoare de 

apă minerală şi 

medicinală 

- Pot gusta din 

bogaţiile 

naturale 

- Plăcere  - Izvoare de apă

minerală 

amenajate şi 

cu acces la 

ele 

Traseu de 134 km al 

Via Transilvanica 

prin judeţ 

- Am un  traseu 

renumit de 

drumeţie 

interesant şi 

amenajat 

- Satisfacţie  - Puncte de 

atractie 

deosebite pe 

traseul Via 

Transilvanica

Determina 

alegerea 

 

 - Pot să practic 

sportul preferat 

in cele mai 

deosebite 

condiţii din 

România 

-  

- Satisfacţie - Cea mai 

extinsă reţea 

de piste de 

biciclete şi 

trasee de 

cicloturism şi 

mountain bike 

din ţară 

 - Pot să gasesc un 

loc de cazare 

deosebit, altul in 

fiecare seară 

- Placere  - Cea mai 

extinsă reţea 

de cazare în 

gospodarii 

rurale din  

ţară 

 - Pot să petrec 

timp în mediu 

curat, nepoluat 

- Satisfacţie, 

încredere 

- BN- Cea mai 

curată zonă 

din punct de 

vedere al 

poluării din  

ţară 

Locul de baştină a 

lui Dracula 

- Pot vedea 

locurile reale din 

poveste 

- Interesat  - Obiective si 

trasee cu 

tematica 

Dracula 

(Dracula 

Park??) 

 - Pot sa petrec o 

vacanţă activă de 

cea mai bună 

calitate 

- Satisfacţie, 

încredere 

- Cea mai mare 

ofertă de 

facilitaţi 

pentru timp 

liber/ vacanţă 

activă, vara 

sau iarna 



 
 

 

 

2.6 De ce ar trebui cineva sa aleagă Bistriţa Năsăud pentru turism?   
  

Piaţa 

Segment/Persoană 
Problema segmentului 

Motivul să ne aleagă pe noi, în 

locul competiţiei 

Tineri maturi 25-45 ani, 

pasionaţi de natura 

curată şi mişcare în aer 

liber şi adepţii unui stil 

de viaţă modern sănătos  

Găsesc cu greu destinaţii 

pentru timp liber/vacanţă 

unde să îmbine cu adevărat 

plăcut pasiunea lor cu ocazia 

de a cunoaşte locuri şi 

oameni noi 

Bistriţa Năsăud este locul unde se 

găseşte cea mai mare ofertă de 

faciliaţi pentru vacanţă activă, într-

un mediu natural de basm, cel mai 

puţin poluat din ţară şi cu oameni 

primitori şi mândri să împartaşească 

din tradiţiile lor cu adevărat 

autentice. (pentru străini, în special: 

în plus, toate acestea se întâmplă în 

locul de baştină a lui Dracula) 

           

 

2.7 Promisiunea Brandului  
(Lucrul pe care să îl reprezinte județul BN în mintea consumatorului) 

 

Vacanţă activă in stil modern în cel mai curat mediu, cu experienţe 

autentice de tradiţie locală. 
 

 

2.8 De ce ar trebui cineva să ne creadă? 
(Dovezi, certificari, premii, testimoniale) 

 

În afară de motivele existente şi deja recunoscute: mediul natural 

de basm, zonă cu tradiţii locale autentice si ţara lui Dracula, mai 

trebuie construite şi certificate o serie de alte elemente palpabile 

care să susţină încrederea în promisiune. 
 

 

2.9. Esenţa Brandului 
Codul genetic al brandului, lucrul central pe care acesta îl reprezintă pentru 
toţi cei cu care vine în contact, exprimat în 3-4 cuvinte.  Esenţa este o 
poziţionare pe termen lung care se schimbă foarte rar, defineşte viitorul 
brandului şi trebuie să conţina un beneficiu emoţional. Nu este un slogan, nu se 
comunică ca atare dar, trebuie sa fie dedus din tot ceea ce se va face şi se va 
comunica. 
 

Satisfacţia vacanţei active reuşite. 

 



 
 

 

2.10. Declaraţia de pozitionare  
(Poziţionarea brandului exprimata într-o frază) 

 

Pentru (target) toţi cei pasionaţi de natura curată şi mişcare în aer 

liber şi adepţii unui stil de viaţă modern sănătos, Bistriţa Năsăud le 

oferă (benef funcţional) o destinaţie unde să îmbine cu adevărat 

plăcut pasiunea lor cu ocazia de a cunoaşte locuri şi oameni noi, ca 

să se simtă  (benef emoţional) satisfăcuţi şi să revină cu încredere 

deoarece, spre deosebire de competiţie,(RTB) (pe tărâmul lui 

Dracula), are cea mai mare ofertă de facilităţi pentru timp liber/ 

vacanţă activă, vara sau iarna, într-un mediu de basm, nepoluat, 

Bistriţa Năsăud fiind (promisiunea) vacanţă activă în stil modern în 

cel mai curat mediu, cu experienţe autentice de tradiţie locală. 
 

 

2.11. Personalitatea brandului 
(Dacă brandul se transformă într-o persoană – cum ar fi aceasta?) 

 

Bărbat, tânar-matur (30-45 ani), sportiv, iubitor de mişcare şi stil de 

viată sănătos, iubitor de natură şi pe care o protejează, vesel, 

glumeţ dar cu bun simţ ardelenesc, primitor/ospitalier, oricând 

bucuros de oaspeţi, pe care îi omeneşte cum se cuvine, mândru de 

locurile natale şi de tradiţiile pe care le-a moştenit, deschis la 

noutaţi, le adoptă rapid, harnic şi săritor să ajute pe cei din jur. 
 

 

2.12. Viziunea brandului turistic Bistriţa Năsăud 
(Unde va fi BN peste 10-20 ani ?) 
 

Bistriţa Năsăud va fi cel mai modern judeţ din ţară şi recunoscut ca 

destinaţie turistică de prim rang în Romania pentru petrecerea 

timpului liber în mod activ, în natura cea mai curată din România. 

Va fi un motiv de mândrie pentru România şi apreciat şi căutat de 

turiştii străini.  
 

 

3. Slogan 
Este deja utilizată expresia “Bistriţa Năsăud, Poarta Transilvaniei” care, ar 

putea fi utilizată ca slogan. Dar, tehnic, este doar una dintre “porţile” 

Transilvaniei, oricare din celălalte judeţe care se invecinează cu celalalte 

regiuni istorice poate afirma acelaşi lucru, depinde doar de unde vii. 



 
 

 

 

Judeţul Bistriţa Năsăud este un loc care, de fapt, înglobează tot ceea ce 

inseamnă Transilvania: munţi, dealuri, râuri, livezi, vii, păduri verzi, bogăţii 

naturale, istorie, tradiţii, mituri şi legende (inclusiv Dracula...), 

multiculturalitate, oameni harnici şi mândri de diferite neamuri care trăiesc în 

pace şi respect. (versurile vechiului imn al Trasilvaniei parcă ar descrie acest 

loc).  

 

S-ar putea spune că dacă mergi în Bistriţa Năsăud şi o vizitezi, intri într-o lume 

specială, ai văzut şi trăit esenţa întregii Transilvanii. 

 

Având în vedere acestea, sloganul pentru brandul turistic ar putea deveni: 

 

“Bistriţa Năsăud – Poarta(ă) spre Transilvania”  
 

Această expresie sugerează mai bine că pe aici se intră în ceea ce înseamnă 
Transilvania, în comparaţie cu conotaţia mai tehnică pe care o are “Poarta 

Transilvaniei” şi care ar indica mai degrabă localizarea fizică. 

 

Traduceri necesare (de verificat corectitudinea cu vorbitori nativi) 

Engleza: Gateway to Transylvania 

Germană: Tor nach Siebenbürgen 

Maghiară: Kapu Erdelybe, Erdely Kapuja 

 

Variante, care cheamă la acţiune: 

- Treci poarta spre Transilvania! 

- Traieşte spiritul Transilvaniei! 

 

  

4. Feedback în SWOT şi implicaţii strategice 
Se face relaţia între elementele constitutive ale brandului, în special beneficiile 

brandului, cu punctele tari si cele slabe din SWOT. Beneficiile care au 

corespondenţă cu puncte tari, acele puncte se dezvoltă şi se promovează. Cele 

care au corespondenţă cu puncte slabe, acele puncte sunt prioritare să se 

îmbunătăţească şi să se transforme în puncte tari, iar dacă nu există puncte de 

corespondenţă în SWOT, acestea se vor construi astfel încât sa devină puncte 

tari.  

 

 

5. De realizat! 
Dezvoltarea turismului în direcţia definită în strategia de brand turistic poate fi 

o locomotivă pentru dezvoltarea economică a judeţului dar, implică dezvoltarea 

pe toate domeniile conexe, în cadrul definit de strategia de brand, pentru a 

putea susţine credibil poziţionarea lui în faţa potenţialilor consumatori.  

  



 
 

 

Autorităţile/CJ trebuie să fie promotorul, să impună direcţiile, să creeze 

facilităţile necesare şi să acorde sprijin şi chiar să se implice ca ”acţionar”. Un 

număr important de obiective majore vor trebui realizate de către CJ ca 

investitor, pentru ca apoi, în jurul acestora să se poată dezvolta iniţiative 

private locale, naţionale sau din străinatate. Acest lucru este important, 

deoarece CJ ar fi singurul investitor care are în vedere strategia generală de 

dezvoltare a judeţului şi urmăreşte, în primul rând, bunăstarea locuitorilor săi 

(trebuie pusă sămânţa corectă in locurile potrivite). 

 

Prin analogie, putem privi CJ ca pe organul superior de conducere (consiliu de 

administrație, board) a unei mari corporații deținătoare de active importante și 

diverse, care trasează strategic politicile și strategiile de afaceri, în vederea 

obținerii de profit pentru membrii/acționarii săi (cetățenii județului). 

 

În “viziunea brandului” este specificat că judeţul Bistriţa Năsăud va fi cel mai 
modern judeţ din ţară. Acest lucru oferă şansa de a fi “vârf de lance”, un reper 

pentru România, în această direcţie.  

 

În contextul general de continuă depopulare prin migrarea populaţiei active din 

zonele mai puţin dezvoltate, toate analizele şi previziunile documentează că 

singura şansă de a progresa este aceea de a trece masiv la automatizare şi 

digitalizare, concomitent cu educaţia necesară pentru calificarea şi adopţia în 

acest sens.  

 

Acesta ar fi un prim pas pe direcţia modernizării judeţului care ar trebui să 

înceapă cu administraţia, un adevărat exemplu în acest sens. Dacă nu se 

întâmplă ceva pozitiv în acest domeniu sau, dacă administraţia eşuează în a se 

moderniza, atunci populaţia şi antreprenorii vor continua să fie demotivate şi 

nu va mai avea încredere în proiectele administraţiei.  

 

Adminstraţie  

Modernizare ar însemna ca toate departamentele să lucreze real in sprijinul 

cetăţenilor, sa fie considerată un prieten de către cetăţeni: 

Capitole majore de rezolvat: 
- Digitalizarea şi automatizarea activităţii şi a relaţiei cu cetăţenii. Un 

exemplu de succes renumit în acest domeniu este Estonia. Este 

recomandabil să se urmărescă replicarea acestui model la nivelul 

judeţului.  

 Doar prin simplificarea, automatizarea şi desfaşurarea on-line a 

infiinţarii de firme, a relaţiei cu fiscul, cu Registrul Comerţului, 

Primării, Prefectură, Consiliu Judeșean sau cadastru,  ar fi un 

mare ajutor nu doar pentru localnici dar, va putea aduce mulţi 

doritori (interni şi externi) să-şi înregistreze firmele aici (vor plăti 

şi impozite aici). Implică în primul rând: existenţa unui ghişeu 

virtual, acordarea facilă sau gratuită în primă fază a semnaturii 

electronice, conexiuni cu baze de date naţionale şi internaţionale. 



 
 

 

Unii chiar se vor muta în judeţ dacă vor avea infrastructura de 

internet broadband necesară de a lucra de aici şi îi va convinge 

brandul turistic.  

- Eliminarea birocraţiei inutile, consumatoare de timp, bani, eforturi şi 

nervi în toate domeniile (autorizatii, avize, documentaţie pentru proiecte 

de finanţare, fisc, construire, samd) 

- Realizarea unui “ghişeu unic virtual” (online) pentru cetăţeni şi firme cu 

adevărat funcţional în relaţia cu autorităţile. 

- Reconversia personalului eliberat prin digitalizare şi automatizare, în 

domenii folositoare pentru cetăţeni şi cele care vor trebui dezvoltate în 

vederea implementării strategiei de dezvoltare a turismului activ, bio-

eco. Legat de turism, în cadrul adminstraţiei ar trebui realizat: 

- Turismul devine prioritate pentru administraţiile judeţene şi locale, pe 

termen lung 

 Adoptarea unei strategii unitare de dezvoltare a turismului pentru 

judeţ care să pună în valoare oportunitaţile si potenţialele 

locale/zonale şi un plan de implementare aliniat la strategia de 

brand turistic a judeţului. Tot ce se face trebuie să contribuie la 

construcţia beneficiilor definite pentru brand. 

- Implicarea şi responsabilizarea autorităţilor locale în realizarea 

proiectelor pentru dezvoltarea turismului şi implicarea întregilor 

comunităţi, pâna la nivel de individ. 

 Trebuie sa fie convinşi de beneficiile şi de utilitatea pentru ei şi 

pentru viitorul şi bunăstarea comunităţii respective. 

 

Infrastructură de utilităţi, transport și comunicații– punct slab în SWOT, 

trebuie îmbunătăţită si dezvoltată, cu prioritate în zonele vizate pentru 

dezvoltare turistică:  

 Extinderea reţelelor de apă şi canalizare,  

 Staţii de epurare eficiente la gospodăriile rurale,  

 Repararea drumurilor şi extinderea lor în zonele turistice, 

 Reabilitarea, extinderea şi dotarea liniilor de cale ferată înguste 

(vezi succesul turistic acolo unde s-a facut), 

 Organizarea de rute de transport public către zonele turistice, 

 Adoptarea de solutii ecologice de transport, de ex. autobuze 

electrice, 

 Realizarea infrastructurii de comunicații broadband în tot județul. 

 

Salubrizare  

Modern înseamnă curat/ecologic (aer ape, sol, localităţi, gospodarii, oameni, 

animale). Judeţul BN va fi cel mai curat şi ecologic judet din ţară.  

De implementat: 

- Salubrizarea/ecologizarea zonelor turistice şi a cursurilor de râuri, 

- Ecologizarea haldelor de steril minier şi deşeuri de la gatere, 



 
 

 

- Exploatarea sustenabilă și curată a pădurilor (strangerea întregului 

material lemnos rezultat din exploatare, fără poluare cu uleiuri de motor 

și combustibil, grija față de cursurile de apă, etc), 

- Se va asigura colectarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de la 

gospodariile rurale şi obiectivele turistice, 

- Noile investiţii în industrie (mică sau mare), în întregul judeţ, vor fi doar 

în cele nepoluante, prietenoase cu mediul. Se va asigura colectarea şi 

reciclarea tuturor deşeurilor rezultate din activităţile economice, 

- Dezvoltarea unui set de reguli pentru menţinerea curăţeniei şi reciclare 

şi impunerea respectării stricte a lor de către localnici, firme şi turişti, 

- Interzicerea în cel mai scurt timp, în conformitate cu noile directive 

europene, a ambalajelor din plastic inclusiv a obiectelor de unică 

folosință din plastic. Directiva europeană subliniază principiul 

”poluatorul plătește”. 

 

Ecologie, produse bio-eco 

Modern înseamnă grija faţă de natură şi conservarea ei, alimentaţie sănătoasă 

şi consumul de produse eco şi energie verde. Obiectivul ar fi ca tot judeţul BN 

să fie eco şi cu cea mai mare producţie certificată eco din ţară. 

 

Dezvoltarea de zone mari cu agricultură eco: legumicultură, pomicultură, 

creşterea animalelor, cereale, etc şi asigurarea întregului lanţ de la producţie, 

colectare, la prelucrare şi vânzare. Producţia individuală, pe loturi mici şi foarte 

mici, nu poate avea succes deoarece, nu se poate ajunge la costuri reduse şi 

volume (prin economia de scală, pe tot lanţul) prin care să se asigure 

competitivitate pe piaţă şi un profit care sa le ofere oamenilor satisfacţie şi 

dorinţa de a continua.  

De facut: 

- Încurajarea şi susţinerea fermierilor pentru asociere şi trecerea la 

agricultură eco pe scara mare, prin programe care să includă: Educare şi 

informare despre beneficiile agriculturii eco şi rolul acesteia în strategia 

judeţului(generală şi turistică) 

 Asigurarea consultanţei pentru realizarea agriculturii eco şi 

obţinerea finanțărilor și certificărilor necesare 

 Implicare în sprijinirea fermierilor pentru achiziţia de 

materiale necesare şi ecologizarea terenurilor cultivate 

(negocieri pentru volume mari, transport, consultaţă pentru 

utilizare ... etc) 

- Înfiinţarea de unităţi de producţie de materiale certificate necesare 

agriculturii eco, din resurse/materie primă majoritar locală  

- Înfiinţarea de unităţi certificate eco pentru colectare, depozitare, 

prelucrare şi ambalare a produselor 

- Colectare organizată a fructelor de pădure şi din flora spontană şi, 

asigurarea întreţinerii şi menţinerii eco a zonelor unde acestea cresc 

- Asigurarea promovării produselor eco ale judeţului, cel puţin în faza 

iniţială, de lansare.  



 
 

 

- Se poate dezvolta un brand pe această direcţie, gen “Eco de Bistriţa” sau 

”Bio Bistrița” care să cuprindă toate produsele pretabile pentru 

distribuţie naţională şi la export, indiferent de categorie. 

- Sprijin pentru vânzarea şi distribuţia produselor  

 Toate acestea se pot face mai uşor daca CJ infiinţează o 

firmă/asociaţie care să se ocupe de realizarea celor 

menţionate. Avantajul ar fi că se lucrează coordonat, se pot 

accesa uşor finanţări, fermierii se pot concentra pe 

producţie, se obţine credibilitate şi o putere de negociere 

sporită in relaţia cu furnizorii şi cumpăratorii.  

- Producţie de energie verde (solară, eoliana... etc) care se va utiliza în 

primul rând la alimentarea obiectivelor turistice sau a zonelor cu 

agricultură eco 

- Oprirea defrişărilor de pădure şi acțiuni de reîmpăduriri masive, 

refacerea şi conservarea zonelor protejate 

- Implicarea asociaţiilor de voluntari pentru ecologizare şi conservarea 

naturii 

- Dezvoltarea ecoturismului: pentru observarea naturii, florei şi faunei şi 

pentru vizitarea fermelor eco. 

 

Infrastructură de cazare şi alimentaţie – punct slab în SWOT 

În prezent județul prezintă o infrastructură de cazare subdezvoltată, dar sunt 

mulţi localnici în zonele rurale şi turistice care ar putea dispune de câte 1-2 

camere neutilizate pe care le-ar putea închiria pentru turişti şi să le ofere 

mâncare din ceea ce gătesc in mod obişnuit. Astfel, s-ar deschide o categorie 
de cazare şi alimentaţie diferită şi atrăgătoare pentru turiştii din target – foarte 

puţin dezvoltată în restul ţării, realizând un turism rural extins. 

 

Pe măsura creşterii fluxului de turişti, o parte din aceşti localnici vor dori să-şi 

extindă spaţiile de cazare şi să le dezvolte în pensiuni. Pentru localnici ar putea 

deveni cu timpul, o sursă bună de venituri (care, ulterior se va putea impozita) 

şi un motiv palpabil pentru rudele plecate din ţară să se întoarcă, să preia şi să 

dezvolte o afacere în acest domeniu. 

De facut: 

- Facilitarea şi convingerea localnicilor să intre în turismul rural, pentru 

care trebuie să: 

 aloce camere, renovate şi dotate pentru cazarea turiştilor 

 se racordeze la apa şi canalizare, să-şi amenajeze băi în 

interiorul caselor 

 ofere mâncare gătită în casă pentru turiştii cazaţi - 

mâncare preparată de ei - ceea ce au ei la masă în ziua 

respectivă, doar din ingrediente locale sau judeţ şi din 

gospodărie (carne, lapte, brânzeturi, legume, fructe, 

murături, dulceţuri, pâine, apa minerală, ţuica, vin.... etc) 

 aibă posibilitatea să primească oaspeţi doar la masă 



 
 

 

 cunoască bine zona, atracţiile şi obiceiurile, ca să poată 

îndruma turiştii să petreacă plăcut timpul   

 se înscrie intr-o asociaţie locală de profil, prin care să 

primească din partea CJ/autorităţi îndrumare şi sprijin de 

specialitate, minimă educaţie în domeniul ospitalităţii, să 

respecte anumite reguli, facilitarea aprovizionării cu alte 

produse din judeţ, să beneficieze de promovare dar, să 

plătească şi anumite taxe şi să se aibă un control asupra 

lor. Asociaţia va avea un website, unde vor fi înscrişi 

individual, iar turiştii să poată să le dea aici un rating şi 

recomandări şi comentarii.   

- Încurajarea localnicilor să intre cu gospodariile în reţele de agroturism 

 Diferit faţă de turismul rural: turiştii participă activ la 

viaţa, muncile şi obiceiurile gospodăriei 

- Încurajarea şi facilitarea deschiderii de pensiuni private 

- Amenajarea de parcări, locuri de campare cu corturi, rulote şi 

campinguri, cu condiţii civilizate, la nivel occidental 

- Odată crescut fluxul de turişti, zona va deveni interesantă şi pentru 

investitori în hoteluri care, va fi o altă categorie de cazare, pentru altă 

categorie de turişti ca şi venituri şi pretenţii. 

 

Infrastructură pentru turism activ – nu există în SWOT, trebuie realizate pentru 

construcţia beneficiilor brandului de turism.  

 

Aparte de  activităţile incluse în turismul rural şi agroturism, trebuie oferită 

posibilitatea de a face mişcare şi sporturi, în mod distractiv şi chiar de 

performanţă. Exemple: 

 Amenajarea de piste speciale de biciclete pe lungimea traseelor 

turistice (cea mai extinsă reţea din România) pentru cicloturism 

 Amenajarea şi marcarea de trasee de mountain bike 

 Parc de biciclete de închriat 

 Pârtii de schi, sanie şi patinoare de calitate bună, de diferite 

dificultăţi şi dotate la standarde internaţionale 

 Trasee de turism pe schiuri 

 Toate traseele turistice marcate corespunzător  

 Trasee de offroad şi motocross 

 Amenajări pentru rafting, canotaj, 

 Amenajări pentru parapantă 

 Trasee pentru drumeţii: pe jos, călare, cu trăsura...etc 

 Parcuri de aventură 

 Tabere tematice pentru copii 

 Etc 

 

Pe lângă facilităţile pentru practicarea sporturilor în timpul liber, de către 

turişti, se recomandă construcţia/amenajarea unor facilităţi de nivel 



 
 

 

competiţional internaţional, cu obiectivul de a organiza concursuri care să fie 

înscrise în calendarul competiţional naţional şi internaţional. Să fie cel puţin 

câte unul pentru un sport de vară şi unul de iarnă. Având construite asemenea 

facilităţi, se pot organiza, pe lânga competiţii: 

 centre naţionale de excelenţă in domeniile respective, pentru 

dezvoltarea copiilor şi juniorilor 

 cantonamente de pregatire pentru loturi naţionale/echipe din ţară 

sau, din străinatate  

 

Valorificarea produselor şi mesterşugurilor locale  

Existenţa lor apare în SWOT ca punct forte, dar trebuie dezvoltate şi 

valorificate. 

De realizat: 

- Încurajarea şi facilitarea infiinţării de asociaţii şi cooperative agricole şi 

meşterşugăreşti cu sistem integrat de cultivare/colectare şi prelucrare. 

Trebuie convinşi oamenii că este mult mai eficient dacă se asociază şi işi 

canalizează eforturile pentru un scop (de ex, foarte important: trecerea 

de la subzistenţă la activitate profitabilă). Asociaţii vor fi acţionarii 

entităţilor create. 

 Încurajarea şi facilitarea înfiinţarii de către localnici a unor unităţi 

de micro producţie locală de produse alimentare, cum ar fi: 

lactate, brânzeturi, mezeluri, panificaţie, patiserie, produse din 

fructe, fructe de pădure (gemuri, dulceţuri, siropuri etc, chiar 

eco)... etc, care să fie produse după specific si reţete locale, 

special pentru turişti şi comercializare în judeţ sau cele limitrofe 

 Sprijin pentru crearea si dotarea de ateliere meşterşugăreşti 

rurale locale, pentru prelucrarea lemnului, lânii, pieilor.... etc 

(produselor agro locale) 

 Consiliul Judeţean/autorităţile, trebuie să găsească soluţii pentru 

a ajuta asemenea societăţi să îşi valorifice (vândă) produsele şi, 

pentru cele cu potenţial, chiar să dezvolte branduri care să devină 

reprezentative pentru judeţ şi sa fie distribuite regional, naţional 

şi la export.  

 Asociaţia Produs în Bistriţa Năsăud trebuie să îşi intensifice 

activitatea pentru a aduce rezultate în acest sens. Se poate 

încerca dezvoltarea unui brand de retail, deschiderea câtorva 

magazine administrate de Asociaţie şi promovate. Poate ajunge la 

nivel de reţea de magazine şi poate fi extins regional şi naţional, 

chiar şi prin francizare. Dezvoltarea unui magazin on-line este 

obligatoriu. Magazinele ar fi un bun mijloc de promovare pentru 

judeţ şi a ofertei sale de turism.  

 Asociaţia, poate juca rolul unei “case de comerţ” a 
judeţului. 

 

 

 



 
 

 

Valorificarea bogăţiilor naturale 

Existenţa lor este menţionată in SWOT ca punct forte, dar trebuie 

valorificate/puse în valoare. De ex, dintre cele mai importante, amintim: 

- Izvoarele de apă minerală 

 captarea şi amenajarea lor ca obiective turistice, îmbuteliere în 

stare naturală, pentru consum de catre turişti, în gospodariile 

locale şi cu posibilitate de comercializare către turişti. 

 Revitalizare apa Hebe (brand, îmbuteliere, distribuţie, 

promovare, etc) 

 Tur turistic tematic: vizitarea izvoarelor de apa minerală şi 

cunoaşterea meşterşugurilor locale 

- Lemnul 

 Trebuie rezolvată problema exploatării necontrolate a pădurilor şi 

valorificarea lemnului brut, fără valoare adăugată 

  De făcut 

 Descurajarea/interzicerea comercializării în stare brută a 

lemnului. Pentru aceasta, trebuie 

 Asigurată vânzarea în judeţ, la un preţ mai bun, către unităţi 

de prelucrare în produse finite 

 Instituirea unui control strict pentru ca doar materialul 

lemnos neutilizabil pentru prelucrare în produse finite să 

ajungă la fabricile de PAL 

o Atingerea unui asemena obiectiv ar contribui foarte 

puternic la construirea unei imagini pozitive a judeţului şi 

pentru autorităţi. De asemenea, construieşte imaginea de 

judeţ eco.  

 Încurajare şi sprijin pentru înfiinţarea de ateliere meştersugareşti 

şi de mici fabrici de prelucrare a lemnului în produse cu valoare 

adăugată mai mare. Câteva exemple: 

 Case şi cabane din lemn, după proiecte standard sau ale 

clientului, cu asigurarea montajului. Acestea au potenţial 

bun la export, a se vedea exemplul țărilor baltice. Se poate 

dezvolta un stil de casă din materiale naturale (inclusiv 

izolatori de tip cânepă) care să se fabrice doar aici.  

 Şindrilă, ferestre, uşi, scări, balustrade 

 Piese şi subansamble din lemn folosite în construcţii, 

mobilier, auto sau, multe alte domenii  

 Jucării (eco) 

 Obiecte de uz casnic, decoraţiuni, artizanat (în stil local) 

 Mic mobilier (modern sau tradiţional local) 

 Mobilă de bucatărie şi de baie, (in stil Bistriţean?) 

 Mobilă (diferite stiluri) 

 Mobilier de grădină, lemn prelucrat şi tratat, pentru exterior 

 Primii care ar trebui încurajaţi sunt proprietarii de gatere care pot 

mai uşor să integreze ateliere de prelucrare în produse mai 

valoroase 



 
 

 

 Produsele care ar fi interesante pentru turişti (de ex. cele 

meşterşugăreşti, artizanat, decoraţiuni, uz casnic) se vor distribui 

în tot judeţul 

 CJ trebuie să se implice masiv şi în sprijinirea vânzării produselor 

din lemn. Asociaţia Produs în BN poate fi folosită pentru acest rol. 

- Idee de analizat: se pot organiza localităţi, sau grupuri de localităţi 

apropiate, specializate pe 1-2-3 meşteşuguri. De exemplu, peste tot, se  

produce câte o specialitate de brânză locală, la care se adaugă ceva 

pentru care va fi cunoscută zona, de ex (pentru ilustrare): valea cu 

produse din lână (covoare, pături, îmbrăcăminte...etc.), valea cu produse 

din aramă (sunt zone cu ţigani meşterşugari?), valea cu dulceţuri, 

siropuri şi compoturi, valea cu îmbrăcăminte de piele şi cojoace, valea cu 

mezeluri de casă, valea cu meşterşugari în lemn, valea ţuicii de prune, 

valea rachiului de cireşe... etc. Aceste zone vor putea fi obiective 

turistice de vizitat şi de unde turiştii pot cumpăra direct de la 

producători (un fel de mall rural). CJ poate să aloce specializările pe 

localităţi/zone De asemenea, se pot analiza vanzările pe produse şi să se 

determine care au succes şi acestea să fie incluse în portofoliul 

brandului şi de distribuţie al Asociaţiei Produs în BN sau, să se producă 

acolo comenzi preluate de Asociaţei de la reţele de retail. Modelul deja 

există, de exemplu în Turcia, unde localități întregi s-au specializat pe 

covoare țesute manual, componente din lemn pentru arme de vânătoare, 

componente din metal pentru arme de vânătoare, asamblarea armelor, 

samd. 

 

Staţiuni 

Existenţa lor este menţionata in SWOT ca punct forte dar, trebuie valorificate şi 

dezvoltate, modernizate, renovate. 

- Revitalizarea staţiunii Sângeorz Băi (reconstrucţie, renovare, 

modernizare).  

 Încadrarea în sistemul balnear naţional, cu prescripţie medicală 

 De construit facilităţi pentru turism activ 

 Promovare naţională 

- Dezvoltarea zonei Colibiţa ca staţiune de interes naţional 

 Dezvoltare organizată, după o strategie şi un plan, sistematizare, 

construcţie de infrastructură de utilităţi, de cazare, de turism 

activ 

 Promovare naţională  

- Reconstrucţia staţiunii Valea Vinului – Rodna 

 Reconstrucţia ansamblului Casei scriitorilor 

 Recaptarea izvoarelor de apă minerală 

 Reconstrucţia băilor cu apă minerală 

 Amenjarea şi marcarea traseelor montane 

 În principal, ca bază pentru excursii in munţii Rodnei, ecoturism, 

tabere de creaţie artistică 



 
 

 

 De investigat posibilitatea de a dezvolta şi facilităţi pentru 

sporturi de iarnă 

 

Educaţie 

Penuria de personal calificat în domeniile care pot duce la dezvoltarea 

judeţului, este menţionat ca punct slab în SWOT. Nu se poate vorbi despre 

modernizarea judeţului şi dezvoltarea turismului, fară personal calificat pentru 

transformare şi desfăşurarea diverselor activităţi proiectate. 

 

Din elaborarea strategiei şi planurilor de modernizare şi de dezvoltare turistică, 

va rezulta necesarul de domenii în care este nevoie de personal calificat. 

CJ/autorităţile au responsabilitatea de a pregăti personal care să lucreze în 

noua administraţie modernizată, în noul turism, în valorificarea tradiţiilor sau 

în unităţile care valorifică producţia agricolă şi a bogaţiilor naturale.  

De exemplu:   

- Înfiinţarea de şcoli profesionale sau clase cu specific necesar pentru 

 turism/ ospitalitate 

 continuarea şi valorificarea meşterşugurilor tradiţionale din zonă 

 prelucrarea lemnului şi altor materiale naturale sau din producţia 

agricolă 

 agricultură ecologică  

 management de proiect 

- Domeniile menţionate sunt deficitare în întreaga ţară, de aceea, 

asemenea şcoli ar putea fi proiectate ca centre naţionale de pregatire, 

cu sistem de internat. 

- Acordarea de burse pentru tineri localnici care studiază la universităţi, în 

domeniile de interes, împreună cu asigurarea locului de muncă în judeţ, 

pentru o perioadă minimă şi cu obiective de realizat. De ex. pentru: 

studenţi la USAMV, administraţie publică, management turistic, IT, 

prelucrarea lemnului etc. Acest lucru ar crea o motivaţie să se întoarcă 

după terminarea studiilor. Dar, nu trebuie să fie neapărat doar localnici, 

pot fi şi din alte părţi, cu condiţia să se stabilească aici (de facilitat acest 

lucru – locuinţă şi alte beneficii) 

- În toate şcolile din judeţ, indiferent de profil, se va introduce materia 

“educaţie ecologică”. Încă din copilărie locuitorii judeţului trebuie să fie 

educaţi in spiritul respectului şi conservării naturii, cum se face practic 

şi beneficiile care decurg de aici. Organizația Tășuleasa Social și 

proiectul Via Transilvanica sunt deja exemple convingătoare de bune 

practici. 

 

Evenimente/Sărbători/Festivaluri 

Este necesar ca tradiţiile, îndeletnicirile şi produsele să fie facute larg 

cunoscute. Pentru aceasta trebuie atraşi vizitatori diverşi şi din cât mai multe 

locuri (din ţară şi străinatate). O posibilitate este organizarea de festivaluri 

anuale tematice pentru celebrarea unei categorii de meserii sau produse 

locale, promovate ca atracţie turistică cum ar fi (exemple pentru ilustrare): 



 
 

 

festivalul gemului, usturoiului, ţuicii, jumărilor, zacuştii, cireşelor, nucilor, 

cojocarilor, meşterilor în lemn. De asemenea, un festival internaţional Dracula 

anual ar fi de luat în considerare. 

- Organizate după un calendar distribuit de-a lungul anului, astfel încât să 

avem aprox 2 evenimente/lună 

- De implicat Produs de BN ca organizator şi management 

 

Centre de conferinţe, evenimente şi team building 

Având condiţiile naturale deosebite şi având în considerare dezvoltarea 

facilităţilor de turism activ, zona devine de interes pentru organizatorii de 

conferinţe (pe orice teme) şi pentru firme, pentru şedinţe, evenimente sau 

team-building. 
Pentru a profita de oportunitate, trebuie construit un complex modern, de 5*, 

care să includa cazare, mai multe săli de conferinţe, restaurant, piscină, sala 

de sport samd. 

 

Comunicare/promovare  

După principiul “fă lucruri bune şi vorbeşte despre ele” obiectivele realizate în 

evoluţia spre “noul judeţ Bistriţa Năsăud”, trebuie promovate atât în interiorul 

judeţului cât şi în afara lui. Locuitorii-beneficiarii, trebuie să fie mulţumiţi şi 

mândri, astfel vor deveni la rândul lor promotori pentru judeţ şi vor fi motivaţi 

să construiască mai departe în direcţia propusă. 

 

Pentru turism este necesară o promovare internă şi internaţională 

profesionistă şi intensă pentru a atrage fluxul de turişti necesar pentru 

funcţionarea profitabilă a obiectivelor în care se va investi. 

 

Finanţare 

Majoritatea proiectelor menţionate în acest material se pot realiza prin (co) 

finanţare Europeană sau din alte surse. Este posibil și necesar să funcţioneze 

la CJ un departament profesionist de întocmit proiecte de finanţare EU. Sau, ca 

alternativă, să se contracteze firme de consultanţă specializate. 

 

Un beneficiu important al realizării modernizării judeţului şi dezvoltării unui 

turism modern, este acela că dacă începe să funcţioneze şi să aducă venituri 

consistente pentru locuitori, se reduce tentaţia tinerilor/forţei de muncă 

active/de a migra. Cei plecaţi deja, vor avea motive să revină şi să preia micile 

afaceri începute de “bătrâni” şi să le dezvolte prin muncă, banii agonisiţi şi prin 

experienţa şi mentalitatea dobândite în ţarile unde au lucrat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Recomandare pentru proritizare în dezvoltarea 

turistică zonală 
 

Valea Someşului  

- transformată, de la Beclean la Şanţ, într-un mare complex pentru turism 

activ, cu extindere şi pe văile Ilvei şi Sălăuţei (exista şi cale ferată) 

- Pe parcursul văii să fie construite multe centre, specifice pentru diferite 

sporturi sau activitaţi  

- Pot fi baze de plecare/cazare la Beclean, Năsăud, Sângeorz, Rodna 

- Folosit renumele şi condiţiile naturale şi tradiţiile Ţării Năsăudului 

- Conform studiilor prezentate în materialul de strategie a judeţului, zona 

văii Someşului are potenţial de dezvoltare dintre cele mai bune din judeţ             

 

Staţiunea Sângeorz Băi situată tot pe valea Someşului poate avea şi promovare 

proprie, distinctă, pentru turism balnear dar, se va menţiona că şi acolo se 

poate petrece vacanţă activă, fiind inclusă în zona dedicată acesteia. Dintre cei 

care vin la tratament, sunt şi care vin cu familiile şi nu toţi au nevoie de 

tratament şi trebuie sa-şi petreacă altfel timpul)  

 

Traseul Via Transilvanica 

- Traseu de tranzit pentru drumeţi, de aprox 2-3 zile 

- Trebuie asigurate suficiente locuri de cazare şi de alimentaţie pe traseu  

- Zonă în care se vor dezvolta cu prioritate: 

 Ecoturism, 

 Agroturism, 

 Ateliere meşterşugăreşti tradiţionale, 

 Cazare la casele localnicilor,  

 Meniu local, traditional, bio. 

- Se va colabora cu organizatorii traseului în promovarea zonei şi 

organizarea atracţiilor şi serviciilor pentru turişti 

- Poate include şi zona turistică Colibiţa – deja binecunoscută naţional 

sub numele de ”Mica Elveție a României”. 

 

Cramele şi livezile din zona  Lechinţa – Teaca – Jelna 

- Zona de-alungul şoselei intre Bistrita/Beclean - Reghin 

 Agroturism 

 Tururi tematice-cramele, cu baza de plecare din Bistriţa 

 Cazare la casele oamenilor, cu meniu inclus 

- Susţinere si implicare în restaurarea, prelungirea, exploatarea liniei de 

cale ferată îngustă “Mocaniţa Transilvaniei” (actual, intre Teaca şi 
Comlod) şi  organizarea de programe turistice care să pună în valoare 

potenţialul zonei 
         

Mitul Dracula 

Pe relaţia externă se poate exploata potenţialul de atracţie oferit de mitul lui 

Dracula, localizat in această zonă. Acesta poate fi „cârligul” de atracţie pentru 



 
 

 

turiştii străini, în special. Venind aici pentru Dracula, vor putea descoperi 

întreaga ofertă turistică şi, la întoarcerea acasă, pot deveni promotori credibili 

pentru judeţ.  

 

Recomandările/referinţele celor care au trecut prin experienţa pozitivă a 

locului au o putere de convingere mult mai mare decât orice reclamă. Mediul 

online face o treabă foarte bună în acest sens. Atenţie: funcţionează foarte 

bine şi invers...o persoană nemulţumita poate face mai mult rău decât binele 

făcut de 10 mulţumite. 

 

Avem exemplul castelului Bran care are promovare bună şi atrage un flux 

semnificativ de turişti străini, chiar dacă nu are legătură cu povestea originală. 

Judeţul BN (în special oraşul şi traseul către pasul Tihuţa-Borgo Pass) are 

şanse reale de succes pe această abordare, fiind locul specificat clar in 

povestea lui Bram Stoker. Bistriţa să fie un loc pe care orice pasionat de 

Dracula trebuie să-l vadă măcar odată în viaţă.      

 

Pentru a construi succes pe această direcţie, sunt necesare: 

- organizarea de evenimente, activităţi și programe care să facă turiştii să 

trăiască pe viu experienţa romanului.  

 Traseu turistic care sa reconstituie călătoria şi 

experienţele/aventurile lui Jonathan Harker 

 Construirea unui parc tematic 

 Renovarea/reconstrucţia vechilor castele din judeţ şi 

includerea lor în tururi ghidate, tematice 

- Organizarea World Dracula Congress, anual 

- Festival internaţional Dracula, anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cele 4 zone propuse pentru investitii prioritare în dezvoltarea turismului, pe 

harta județului: 

 

 
 

Notă de final: Cercetare de piaţă 

Înainte de orice investiţie este necesar să se desfăşoare cercetări extinse de 

piaţă, pe potenţiali consumatori și locuitorii județului, pentru: 

 validarea conceptului de poziţionare a brandului turistic 

 determinarea tipurilor de facilităţi de turism şi de activităţi care 

să se dezvolte în continuare şi prioritizarea lor 

 

 

 

 



 
 

 

7. Recomandări pentru identitate vizuală 
 

Viitoarea identitate vizuală a brandului turistic al județului BN va transmite prin 

stilul său grafic ideea de modernitate, îmbinând și utilizând elemente care să 

identifice județul. Se vor urmări: 

1. Crearea unui semn grafic original, atât din punct de vedere al mesajului 

cât și stilistic, 

2. Transmiterea mesajului de înnoire, modernizare, modernitate, localizare 

temporală în secolul XXI, ambiție, progres, 

3. Reliefarea sensurilor oferite de conotațiile eco-bio, sănătate, sport, 

natură, 

4. Nu intra în concurență cu ceilalți. Fă-i să fie irelevanți! 

 

Așa DA.  

Îmbinarea unui stil grafic modern, stilizat, cu elemente identificatoare și 

particularizante ale județului se poate realiza prin utilizarea unor semne și 

simboluri cu semnificație concretă și cu înțeles pentru judet, derivate din 

particularitățile geografice/naturale (forme de relief, forma/conturul geografic, 

alte particularități), din specificuri locale recunoscute (mărul) sau chiar 

elemente heraldice inedite dar cu tradiție (struțul) care se regăsesc în 

însemnele din județ. 

 

Se va urmări realizarea per ansamblu a unui semn și a unei identități vizuale 

cât se poate de distincte și curajoase. 

 

Așa NU. 

În opinia noastră, o identitate vizuală de brand turistic axată pe reprezentări 

ale lui Dracula sau derivate de aici (vampiri, lilieci) este o reprezentare prea 

îngustă și particulară a județului și care nu oferă o motivație suficientă 

segmentelor-tintă de potentiali turiști, evidențiate în acest studiu, 

reprezentând doar o mică parte din potențialele atracții și argumente de 

”cumpărare” a produsului turistic din județ. 

 

De asemenea, utilizarea cu precădere a elementelor și semnelor vizuale 

aferente ”folclorului” și tradițiilor contingentează viitorul brand în zona deja 

bătătorită a imensei majorități a manifestărilor vizuale și expoziționale ale 

României din ultimii 50 de ani: porți din lemn, port popular, călușari, sarmale, 

cârnați, străchini de lut sau lemn, etc. Acestea nu trebuie neglijate deloc în 

comunicarea ulterioară, însă nu pot face obiectul principal al compunerii 

identității vizuale a viitorului brand turistic modern al județului.  
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