Scurt istoric
I.N.C.D.T. a luat fiinþã în aprilie 1971 ca Centrul
de Studii ºi Proiectare pentru Promovarea
Turismului - instituþie publicã de interes
naþional, în subordinea Ministerului
Turismului. De-a lungul timpului a suferit
modificãri din punct de vedere al formei de
organizare, fiind pe rând:
y Centrul de Cercetãri economice pentru
promovarea turismului internaþional - din
august 1974;
y Institutul de Economia Comerþului Interior ºi
a Turismului - din septembrie 1977;
y Institutului Naþional de Conjuncturã ºi
Marke-ting pentru Turism - din decembrie
1990:

y proiecte de valorificare a potenþialului turistic
în teritoriu ºi de dezvoltare turisticã a
zonelor, staþiunilor si localitãþilor turistice
(master-plan);
y planuri de afaceri, studii de fezabilitate
pentru obþinerea de finanþãri europene;
y prognoze, strategii ºi politici de marketing
pentru serviciile de turism;
y studii complexe privind canalele de distribuþie, politica preþurilor, politica de promovare
ºi lansare a produselor turistice (marketingmix);
y studii ºi analize periodice privind conjunctura
pieþei interne ºi externe a serviciilor în turism,
pe þãri ºi zone geografice de interes;
y proiecte de amenajare ºi echipare turisticã
interregionalã, pe judeþe, zone sau obiective
turistice (realizatã integral sau în colaborare
cu alte instituþii din þarã sau strãinãtate).
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Patrimoniu
- spaþiu birouri, mijloace fixe ºi obiecte de
inventar
- suprafaþã construitã 194,2 mp
Domenii de activitate
y Cercetare-dezvoltare în ºtiinte sociale ºi
umaniste, cod Cod CAEN 7310/7320/72;
cercetare - dezvoltare, cod UNESCO
5312.10.
y Centrul pentru Turism din cadrul Institutului
Naþional „Virgil Madgearu” - din 1991;
y Institutul de Cercetare pentru Turism - din
februarie 1993;
y Institutul - Naþional de Cercetare Dezvoltare în Turism - din decembrie 1998.
În perioada 1971 - 2008, specialiºtii INCDT
ºi-au pus amprenta pe multe din obiectivele
turistice din România, ei oferind în permanenþã
asistenþã de specialitate în teritoriu. Au
participat, altfel spus, la construirea României
turistice. Studiile de piaþã elaborate de
cercetãtorii noºtri au stat la baza deciziilor luate
de autoritãþile locale ºi centrale privind oferta ºi
cererea turisticã.
Dupã evenimentele din 1989, în cadrul
economiei de piaþã, INCDT a contribuit la
proce-sul de restructurare ºi privatizare a
turismului.
În prezent, prin activitatea sa, INCDT
participã activ la procesul de integrare a
României în cadrul Uniunii Europene. În acest
sens stã la dispoziþia celor interesaþi cu:
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Direcþii principale de cercetare
A.1. cercetãri fundamentale de bazã
pentru dezvoltarea turismului, a metodelor ºi
metodologiei de studiere a fenomenelor ºi
proceselor desfãºurate în domeniul turismului sau în sectoarele conexe acestuia;
A.2. cercetãri aplicative pentru dezvoltarea
ºi creºterea eficienþei activitãþii de turism ºi
integrarea turismului românesc în cel
mondial, care se referã la: valorificarea
optimã a resurselor turistice ºi protejarea
acestora, modernizarea ºi dezvoltarea
turismului românesc în ansamblu, la nivel
sectorial ºi teritorial, recâºtigarea pieþelor
turistice tradiþionale ºi atragerea de noi
pieþe, optimizarea activitãþii de turism,
creºterea competitivitãþii ofertei ºi serviciilor
turistice româneºti pe piaþa externã,
integrarea turismului românesc în cel
european ºi mondial, îmbunãtãþirea imaginii
României peste hotare, prin turism;
A.3. studii ºi cercetãri privind: conjunctura
pieþei interne ºi internaþionale, investigaþii
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Resurse umane
Total personal
În activitatea de
cercetare-dezvoltare
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Cu studii superioare
Cercetãtori

20

din care
Cercetãtor ºtiinþific I
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6

Cercetãtor ºtiinþific

3
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Doctori
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sociologice în domeniu, prognoze ºi strategii
pentru dezvoltarea turismului, a politicii de
marketing ºi management în turism,
monitorizarea ºi managementul resurselor
turistice, informatizare, bãnci de date în
turism, proiectare ºi design în amenajarea ºi
dezvoltarea turismului, utilizarea resurselor
materiale, financiare ºi umane în turism,
sinteze ºi materiale documentare tehnicoºtiinþifice;
A.4. studii ºi cercetãri privind: impactul
socio-economic ºi asupra mediului
înconjurãtor, fundamentarea unor criterii ºi
norme de identificare a resurselor turistice, de
clasificare ºi protejare a acestora,
determinarea capacitãþii de suport ecologic în
localitãþile ºi zonele ce se amenajeazã în
scopuri turistice, elaborarea ºi perfecþionarea
metodelor, metodologiilor de cercetare ºi a
tehnicilor de calcul în domeniu.
B. Activitãþi conexe activitãþii de cercetaredezvoltare în turism:
B.1. participare la elaborarea strategiei în
domeniul turismului;
B.2. studii de oportunitate ºi fezabilitate
pentru dezvoltarea unor zone ºi pentru
obiective de investiþii;
B.3. strategii de marketing ºi planuri de
afaceri pentru produse turistice ºi obiective
de investiþii;
B.4.
studii privind piaþa produselor ºi
serviciilor turistice, precum ºi a domeniilor
conexe turismului;
B.5. evaluãri de societãþi comerciale,
active ºi terenuri;
B.6. elaborare de documentaþii tehnice
pentru participarea la licitaþii pentru
proiectare, modernizare ºi execuþie în
turism;
B.7. consultanþã ºi asistenþã tehnicã de
specialitate pentru restructurarea agenþilor
economici;
B.8. asistenþã tehnicã pentru proiectarea ºi
execuþia obiectivelor de investiþii din turism
ºi din domenii conexe acestuia;
B.9. formare ºi specializare profesionalã în
meserii din domeniul turismului;
B.10. pregãtire profesionalã în colaborare
cu unitãþi de învãþãmânt în domeniul propriu
de activitate la nivel postuniversitar prin
cursuri postuniversitare, studii aprofundate
Volum activitate de cercetare-dezvoltare (RON)
Anul

Venituri de la buget

Venituri din alte surse

2003

721.617

153.071

874.688

2004

895.410

164.984

1.060.394

2005

1.108.070

392.593

1.500.664

2006

1.231.059

467.247

1.698.306

2007

953.566

1.046.438

2.000.004

Total venituri

Resurse financiare atrase
din contracte interne
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din contracte internaþionale (euro)

2003

153.071 RON

0 EUR

2004

164.984 RON

0 EUR

2005

392.593 RON

0 EUR

2006

467.247 RON

0 EUR

2007

1.046.438 RON

0 EUR
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ºi altele asemenea;
B.11. editare ºi tipãrire de publicaþii de
specialitate: buletine de informare, studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice, ghiduri,
hãrþi, pliante, reviste, monografii ºi alte
publicaþii în domeniu;
B.12. prestãri de servicii turistice;
B.13. proiectare ºi realizare de baze de
date, pagini web ºi altele asemenea;
B.14. activitãþi de transfer ºtiinþific al
rezultatelor cercetãrii din turism cãtre alte
unitãþi de cercetare interesate, administraþii
locale sau cãtre agenþi economici;
B.15. organizãri ºi participãri la expoziþii ºi
manifestãri tehnico-ºtiinþifice interne ºi
internaþionale;
B.16. activitãþi de cooperare tehnicoºtiinþificã internaþionalã.
Structura organizatoricã
y Laborator valorificare resurse turistice
y Laborator marketing, management turistic
y Laborator analize economice, statisticã,
informaticã
y Compartiment marketing, diseminare informaþii, relaþii publice, mass-media
y Compartiment juridic
y Compartiment resurse umane
y Compartiment audit public intern
y Birou financiar-contabilitate
y Compartiment control financiar
y Compartiment administrativ
OFERTA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ªI SERVICII
Laboratoare acreditate
Laborator de valorificare resurse turistice
specializat în:
- cercetãri aplicative pentru dezvoltarea
turismului în România în scopul valorificãrii
optime a resurselor turistice ºi protejãrii
acestora, pentru dezvoltarea ºi
diversificarea ofertei turistice, modernizarea
ºi dezvoltarea turismului românesc în
ansamblu, la nivel sectorial, integrarea
turismului românesc în cel european ºi
mondial, îmbunãtãþirea prin turism a imaginii
României peste hotare; proiecte de
valorificare a potenþialului turistic în teritoriu
ºi de dezvoltare turisticã a zonelor,
staþiunilor ºi localitãþilor turistice (masterplan);
- studii ºi cercetãri privind monitorizarea ºi
managementul resurselor turistice, bãnci de
date în turism, informatizare, sinteze ºi
materiale documentare tehnico-ºtiinþifice;
- elaborarea de itinerarii turistice, hãrþi ºi alte
programe turistice pentru agenþi economici
sau ghizi;
- cercetãri privind impactul socio-economic ºi
asupra mediului înconjurãtor, fundamentarea unor criterii ºi norme de identificare a
resurselor turistice, de clasificare ºi
protejare a acestora, determinarea capacitãþii de suport ecologic în zonele ºi
localitãþile ce se amenajeazã în scop turistic
- studii de fundamentare privind atestarea

E-mail: office@incdt.ro; incdt@incdt.ro
Web: www.incdt.ro

Laborator analize economice, statisticã,
informaticã specializat în:
- planuri de afaceri, studii de fezabilitate
pentru obþinerea de finanþãri din fonduri
europene (PHARE, SAPARD, fonduri
structurale etc.);
- asistenþã tehnicã de specialitate în domeniul
restructurãrii ºi privatizãrii societãþilor
comerciale;
- studii de oportunitate ºi fezabilitate pentru
realizarea ºi modernizarea de structuri
turistice, constituirea de societãþi mixte,
divizãri de societãþi comerciale etc.;
- studii de evaluare tehnicã ºi comercialã
pentru active, societãþi comerciale (inclusiv
terenuri);
- analiza, proiectarea ºi implementarea de
baze de date în turism;
- consultanþã pe probleme de turism pentru
agenþii economici;
- proiectare ºi design pagini web.
Servicii - colaborãri
Competenþe specifice în asigurarea de
servicii de consultanþã în domeniul turismului ºi
anume: valorificare potenþial turistic, amenajare
turisticã, creare produse turistice noi, relansare
zone / staþiuni turistice existente, documentaþii
pentru atestarea localitãþilor ca staþiuni
turistice, documentaþii /cereri de finanþare
pentru accesare fonduri europene (PHARE,
SAPARD, POR, POS etc), evaluãri active din
turism (inclusiv terenuri), planuri de afaceri,
studii de (pre)fezabilitate, proiecte tehnice
pentru obþinerea de finanþãri europerne.
Competenþe specifice în asigurarea de servicii,
colaborãri cu terþi etc.
Activitate desfãºuratã pe programe
interne ºi internaþionale
(cu numãrul de proiecte)
Programul nucleu 2003 - 2005 (8);
PNCDI, programul AMTRANS (6);
PNCDI, programul RELANSIN (3);
PNCDI, programul INFOSOC (1);
PNCDI, programul CERES (3);
PNCDI, programul AGRAL (2);
programul CEEX - Cercetare de Excelenþã
(1);
y PNCDI, programul MENER (2)
y
y
y
y
y
y
y
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y Program NUCLEU (6)
y PNCDI II, Programul 4 Parteneriate în
domenii prioritare (3) .
Cele mai importante proiecte finalizate:
y Program AMTRANS:
- Studiu integrat privind domeniul schiabil din
Carpaþii României (pentru fundamentarea
programului special SUPERSCHI ÎN
CARPAÞI, aprobat prin legea 526/2003);
- Model de echipare complexã a culoarelor
rutiere de interes turistic în concordanþã cu
cerinþele de integrare europeanã;
- Strategia dezvoltãrii infrastructurii generale
ºi turistice în perimetrul viitorului “Parc
Naþional Fãgãraº”.
y Program CERES:
- Program de valorificare a potenþialului turistic în zona „Drumul podgoriilor” Vrancea;
- Modele ºi soluþii de promovare pentru creºterea competitivitãþii turismului românesc;
- Model de dezvoltare turisticã a zonei miniere
Zlatna - Bucium - Roºia Montanã - Baia de
Arieº în perspectiva dezvoltãrii durabile, ca
alternativã a activitãþii monoindustriale
extractive în declin
y Program RELANSIN:
- Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea
turismului în zona superioarã a Vãii Jiului;
- Relansarea economicã ºi socialã a
municipiului Olteniþa prin dezvoltarea
activitãþilor turistice;
- Sistemul informatic al potenþialului turistic al
României.
y Programul INFOSOC:
- Adaptarea sistemului informaþional din
turism la cerinþele integrãrii în Comunitatea
Europeanã (CONTUL SATELIT).
y Program AGRAL:
- Crearea unei oferte agroturistice româneºti
competitive pe piaþa internã ºi internaþionalã prin dezvoltarea serviciilor turistice ºi
de agrement specifice condiþiilor naturale
ale spaþiului rural (munte, deal, câmpie,
litoral, deltã) ºi zonele etnografice;
- Modelul dezvoltãrii agroturistice durabile a
Vãii Sebeºului.
y Program CEEX / MENER:
- Sistm complex de monitorizare a capacitãþii
de suport ecologic pentru utilizarea durabilã
a resurselor turistice - MONITCSE
- Evaluarea ºi gestionarea situaþiei de risc
datorat surselor radioactive antropice din
arealele cu potenþial turistic - REMED
y Program CEEX / AMTRANS:
- Servicii avansate de informare si ghidare
pentru conducatorii auto si calatori utilizand
harti digitale – SAIGHID
y Programul 4 Parteneriate în domenii
prioritare
- Elaborarea bazei de date spatiale (GIS) cu
informatii necesare evaluarii zonelor
montane inalte cu potential turistic deosebit,
greu accesibile VALOT (partener)
- Modele de evaluare economicã sectorialã a
turismului – EVECTUR
- Studiu complex medico-biologic în vederea
utilizãrii inovetive a factorilor potenþial
terapeutici de mediu din saline ºi peºteri, în
sãnãtate ºi turism balneoclimatic; soluþii de
modelare a acestora (partener)
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localitãþilor ca staþiuni turistice (conform
HGR 852 / 2008).
Laborator marketing, management turistic
specializat în:
- prognoze, strategii ºi politici de marketing
pentru serviciile de turism;
- studii complexe privind canalele de
distribuþie, politica preþurilor, politica de
promovare ºi lansare a produselor turistice
(marketing-mix);
- studii ºi analize periodice privind conjunctura pieþei interne ºi externe a serviciilor în
turism, pe þãri si zone geografice de interes;
- proiecte de amenajare ºi echipare turisticã
interregionalã, pe judeþe, zone sau obiective
turistice (realizatã integral sau în colaborare
cu alte instituþii din þarã sau strãinãtate).
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y Program NUCLEU: Turism – dezvoltare
durabilã (6 proiecte):
- Dimensiuni ºi modele pentru (re)organizarea
ºi modernizarea staþiunilor turistice, reabilitarea fondului construit din reþeaua
turisticã naþionalã la nivelul standardelor
europene
- Introducerea in circuitul turistic european a
oraselor culturale din Romania - managementul si marketingul destinatiilor
- Sistem de identificare si prevenire a
declinului destinatiilor turistice
- Elemente strategice pentru dezvoltarea
turismului în municipiul Bucureºti
- Oportunitãþi pentru dezvoltarea ruralã în
România prin Programele ºi Politicii Uniunii
Europene
- Diversificarea ofertei turistice de agrement a
Romaniei prin promovarea de produse
speciale
- Organizarea ºi implementarea activitãþilor
de management ºi marketing la nivel
regional, premise pentru dezvoltarea
turismlui.

y

y

y
y

y

y

Participare la consorþii, reþele,
platforme tehnologice
y
y Consorþiul din 2000 - 2002 pentru
realizarea temelor de cercetare - dezvoltare
unde au participat: Institutul Naþional de
Cercetare - Dezvoltare în Turism, Institutul
Naþional de Informare ºi Documentare,
Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii,
Centrul de Studii ºi Cercetãri pentru
Probleme de Tineret, Institutul de Cercetãri
Metalurgice, Institutul Naþional de Cercetare
- Dezvoltare pentru Protecþia Muncii,
Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
SCIENTCONSULT SRL, Institutul pentru
Analiza ºi Sinteza Sistemelor Informatice
Deschise; unitatea coordona-toare a fost
Institutul Naþional de Informare ºi
Documentare.
y
Consorþiul din 2000 - 2001 pentru
realiza-rea temelor de cercetaredezvoltare unde au participat: Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism,
Academia de Studii Economice, Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul
Muncii ºi Protecþiei Sociale, SC Institutul de
Cercetare ºi Proiec-tare Tehnologicã pentru
Maºini, Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecþia Muncii,
WESTERN IQ, Institutul de Economie
Naþionalã; unitatea coordonatoare a fost
Academia de Studii Economice.
REZULTATE ALE ACTIVITÃÞII
DE CERCETARE-DEZVOLTARE
Produse, tehnologii, prototipuri
INCDT a realizat numeroase studii ºi
proiecte de cercetare în domeniul dezvoltãrii ºi
promovãrii turismului românesc pe plan intern
ºi internaþional, respectiv:
y studii de evaluare si amenajare turisticã
pentru judeþele Suceava, Maramureº,
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y

y

y
y

Mehedinþi, Tulcea, Satu Mare, Sibiu, Neamþ,
Vâlcea, Constanþa ºi Vrancea;
studii de atestare ca staþiuni turistice a unor
localitãþi: Bãile Olãneºti, Bãile Herculane,
Vatra Dornei, Sinaia, Slãnic Prahova,
Horezu, Vaþa de Jos, Pucioasa, Praid,
Câmpulung Moldovenesc, Bran, Moneasa,
Sovata, Mamaia, Azuga, Tg. Ocna,
Voineasa, Soveja, Viºeul de Sus º.a.;
proiect de dezvoltare a turismului în relaþia
cu mediul înconjurãtor în judeþele Argeº ºi
Neamþ la solicitarea Programului Naþiunilor
Unite pentru Mediu;
proiecte de dezvoltare a turismului în
regiunile transfrontaliere ale României;
studii pentru dezvoltarea ºi promovarea
turismului pentru sporturi de iarnã, turismului
balnear ºi cultural;
studii de oportunitate si fezabilitate pentru
restructurarea si privatizarea agenþilor
economici (SC BTT SA, Bucureºti, SC
NEPTUN OLIMP SA, Mangalia, SC
TRANSILVANIA TURISM SA, Cluj Napoca);
proiect de amenajare turisticã a peste 10
staþiuni montane din România pentru
sporturi de iarnã (proiectul a fost realizat în
colaborare cu parteneri din Italia);
studiu privind oportunitãþile de dezvoltare a
turismului social în România;
studiu pentru realizarea monitoringului
turistic (evaluarea cantitativã ºi calitativã a
resurselor turistice din România);
analizã de marketing privind calitatea
serviciilor turistice si a infrastructurii
generale în România:
proiectarea ºi designul paginii web
www.rotur.ro
realizarea de hãrþi turistice

Transfer tehnologic
INCDT a realizat peste 300 de proiecte de
cercetare dezvoltare. Printre cele mai
importante proiecte realizate de INCDT se pot
numãra:
y Model de dezvoltare turisticã a zonei
miniere Zlatna - Bucium - Roºia Montanã
- Baia de Arieº în perspectiva dezvoltãrii
durabile a activitãþii monoindustriale
extractive în declin
Beneficiari: administraþiile publice locale ºi
comunitãþile locale din Bucium, Câmpeni,
Roºia Montanã, Abrud, Zlatna, Bistra, Baia de
Arieº, Ministerul Transporturilor, Construcþiilor
ºi Turismului etc.
Director proiect: Georgeta Maiorescu
Rezultatele proiectului: crearea unui model
de dezvoltare turisticã, ca alternativã a
restructurãrii activitãþii miniere de exploatare,
demonstrarea funcþionalitãþii lui ºi a posibilitãþii
de relansare economicã a zonei, pe baza
analizei previzibile a activitãþii de turism ºi a
analizei cost beneficiu a investiþiei de
ansamblu.
Efectele economice: crearea de activitãþi
economice generatoare de profit, de taxe ºi
impozite atrase la bugetele locale; creºterea
încasãrilor din turism ºi a sumelor cheltuite de
fiecare turist în parte.
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Beneficiarii: Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, administraþiile
publice centrale ºi locale, mediile de afaceri,
operatorii din turism, turiºtii români ºi strãini etc.
Director proiect: Victor Timotin
Rezultatele proiectului: identificarea ºi
ierarhizarea zonelor cu domeniu schiabil
amenajat sau cu potenþial amenajabil, în
vederea stabilirii prioritãþilor de acþiune;
stabilirea obiectivelor strategice privind
dezvoltarea activitãþii turistice prin amenajarea
domeniului schiabil; eºalonarea prioritãþilor de
amenajare a domeniilor schiabile ºi elaborarea
modelului de amenajare a domeniului schiabil
din Carpaþii Orientali, Carpaþii Meridionali ºi
Carpaþii Occidentali, propuneri de modernizãri
ºi/sau reabilitãri ale infrastructurii, amenajarea
unor noi structuri de primire turisticã ºi
echiparea edilitarã pentru fiecare din zonele
amenajate sau nou propuse.
Efectele economice: coordonate ºi indicatori
de bazã pentru optimizarea ofertelor de sporturi
de iarnã, asigurarea accesibilitãþii staþiunii
printr-o infrastructurã modernã ºi eficientã etc.
y Adaptarea sistemului informaþional din
turism la cerinþele integrãrii în
Comunitatea Europeanã (CONTUL
SATELIT)
Beneficiari: Ministerul Turismului, Banca
Naþionalã a României, Institutul Naþional de
Statisticã, agenþii economici cu activitate în
turism, instituþii de învãþãmânt, mediile de
afaceri, alte organisme implicate în furnizarea
ºi utilizarea de date detaliate din turism.
Director proiect: Alexandru Stancu
Rezultatele proiectului: oferirea unei
metodologii de mãsurare a importanþei
turismului în economie - Contul Satelit al
Turismului, în conformitate cu recomandãrile
internaþionale ºi europene în domeniu.
Efectele economice: cunoaºterea mãrimii
sectorului de turism în economia româneascã,
fundamentarea politicilor ºi strategiilor
economice ale Ministerului Turismului.

Publicaþii
y Cristi Frenþ (unic autor), Dificultãþi ºi provocãri în estimarea impactului
turismului rural în economia României - în Ion Talabã, Maria Stoian,
Teodor Pãduraru, Turismul rural românesc: metode de cercetare si
analizã, probleme de impact, Editura Performantica, Iaºi, 2006, p. 121 124
y Cristi Frenþ (unic autor), Estimating the foreign tourist expenditure in
Romania using Chetur model - The 2007 international conference on
tourism, ASE, Faculty of Commerce, Bucharest, Romania / Noiembrie
2007
y Cristi Frenþ (unic autor), The economic importance of vacation homes
from the Tourism Satellite Account (TSA) perspective - lucrare
prezentatã în cadrul conferinþei 58th AIEST Congress - Real Estate
Management in Tourism, Whistler, Canada, septembrie 2008
y Victor Timotin (unic autor), Natural Areas on the Level of
Romania’s Territory – „Cultural Malta” Valletta – Malta, iunie, 2007
y Victor Timotin (unic autor), Der Impakt der Tourismusent wiklung
uber die geborgenen Zone – “Tourist Austria”, Salzburg, iunie,
2007
y Victor Timotin (unic autor), Aspects strategiques et actions
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y Strategia dezvoltãrii infrastructurii
generale ºi turistice în perimetrul
viitorului Parc Naþional Fãgãraº, în
contextul dezvoltãrii durabile
Beneficiari: douãzeci ºi unu de consilii locale
din judeþele Sibiu, Vâlcea, Braºov ºi Argeº,
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, Ministerul Mediului ºi Gospodãrii
Apelor, ONG etc.
Director proiect: Victor Timotin
Rezultatele proiectului: stabilirea
obiectivelor strategice ºi a acþiunilor prioritare
privind dezvoltarea ecoturismului în Parcul
Naþional Fãgãraº; propuneri de zonare internã
a teritoriului parcului; elaborarea modelului de
amenajare ºi dezvoltare turisticã a infrastructurii Parcului Naþional Fãgãraº; programe
de amenajare ºi prioritãþi de dezvoltare,
programe turistice pentru valorificarea
propunerilor de dezvoltare ºi amenajare.
Efectele economice: stabilirea obiectivelor
investiþionale optime privind infrastructura
generalã cu caracter turistic.
y Relansarea economicã ºi socialã a
municipiului Olteniþa prin dezvoltarea
activitãþilor turistice
Beneficiari: administraþiile publice locale ºi
comunitãþile locale din oraºul Olteniþa, Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
Director proiect: Alexandru Stancu
Rezultatele proiectului: realizarea studiilor
tehnice pentru sistematizarea portului turistic
Olteniþa, zona Parc - Argeº ºi zona de
agrement Valea Mare.
Efectele economice: creºterea veniturilor ce
vor fi colectate la bugetele centrale ºi locale,
dezvoltarea capacitãþilor de producþie,
perfecþionarea metodelor de organizare a
producþiei, creºterea competenþei tehnice a
personalului etc.
y Studiu integrat privind domeniul schiabil
din Carpaþii româneºti (pentru fundamentarea programului special de
dezvoltare turisticã „SUPERSCHI ÎN
CARPAÞI”)

prioritaires pour la declanchament des aires protégées Le Parc
National de Fagaras – Le Quotidien du Tourism”, Chamonix,
Franþa, iunie, 2007 ºi “montagnes Magazine“, Bordeaux, Franþa,
iulie 2007
Victor Timotin (unic autor), Aspectos estrategicos y acctiones
prtioritarios para poner en acction a las areas protegidos de
Parque Nacional Fagaras – “Collado sur“ – Revista periodica de la
federation andaluza de montanismo, Spania, iulie, 2007
Camelia Butã, “Labour force in Romanian Spa Tourism”, UNWTO
ULYSSES CONFERENCE 2007, “Knowledge-based Development
through Tourism¨, 30-31 May 2007, Madrid, Spain, ISBN 978-84-6908610-0, Register no. 07/84338;
Camelia Butã, “Labour productivity and instruments to increase it in
Romanian tourism”, International Conference on Tourism, 23-26
November 2007, Bucharest, Academy of Economic Studies, ISBN 978973-594-991-4;
Camelia Surugiu, „How to Stimulate Romanian Rural Tourism through
Human Resources Training”, articol public în „Proceedings for
International Association for the Scientific Knowledge IASK International
Conference Advances in Tourism Research 2008”, 26-28 May 2008,
Aveiro, Portugal, ISBN 978-972-99397-7-8, p. 166-176
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y Studiu de fezabilitate privind dezvoltarea
turismului în zona superioarã a Vãii Jiului
Beneficiari: administraþiile publice locale ºi
comunitãþile locale din Valea Jiului, Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
Director proiect: Rodica Trifanescu
Rezultatele proiectului: crearea unei oferte
pentru turismul montan, dotãri de cazare,
alimentaþie, agrement ºi sport specifice zonei
superioare a Vãii Jiului, utilã tuturor agenþilor
economici organizatori de turism montan cât ºi
de alte prestaþii de servicii conexe turismului
montan.
Efectele economice: dezvoltarea
infrastructurii generale ºi a dotãrilor tehnico edilitare, a activitãþii de prestãri servicii conexe
cu efecte benefice pentru populaþia localã ºi
zonalã; posibilitatea dezvoltãrii în comun a unor
oferte de agrement costisitoare care pot fi
utilizate ºi de alte segmente ale populaþiei;
reconversia unei pãrþi importante din forþa de
muncã localã disponibilizatã, cãtre activitãþi cu
profil turistic.
Evaluarea ºi gestionarea situaþiei de risc
datorat surselor radioactive antropice din
arealele cu potenþial turistic
Beneficiari: administraþiile publice locale ºi
comunitãþile din localitãþile cu lucrãri miniere de
explorare/exploatare pentru metale rare, cu
activitate sistate
Responsabil proiect: Georgeta Maiorescu
Rezultatele proiectului: programe ºi proiecte
de dezvoltare turisticã, pe baza potenþialului
turistic existent, în arealele cu activitãþi miniere
sistate - ca alternativã a restructurãrii activitãþii
miniere; demonstrarea funcþionalitãþii modelelor propuse ºi a posibilitãþii de relansare
economicã a zonei, pe baza analizei previzibile
a activitãþii de turism ºi a analizei cost beneficiu
a investiþiei de ansamblu.
Efectele economice: dezvoltarea de activitãþi
economice generatoare de profit ºi de taxe ºi
impozite atrase la bugetele locale; dezvoltarea
infrastructurii generale ºi a dotãrilor tehnicoedilitare; creºterea încasãrilor din turism;
posibilitatea relansãrii socio-economice a
arealelor miniere propuse spre analizã.
Participarea în cadrul unor manifestãri
ºtiinþifice:
y Participare la simpozionul cu tema Raport
de tara WTTC pentru România: Impactul
turismului si cãlãtoriilor asupra economiei si
locurilor de munca, martie 2006;
y Coorganizatorii alãturi de ANT ºi CHF a
mesei rotunde privind Strategia Turismului
Românesc, septembrie 2005;
y Participare la seminarul cu tema
WTTC/OEF Travel and Tourism Simulated
Satellite Accounts - Romania, iunie 2005;
y Organizarea mesei rotunde cu tema
Participarea mediului universitar la
construirea ºi gestiunea politicilor publice de
dezvoltare ºi promovare în industria naþionalã
a turismului ºi cãlãtoriei, octombrie 2004;
y Participare la Colocviul Naþional de
Geografia populaþiei ºi aºezãrilor umane,
Ediþia aXIV a, organizat de Asociaþia
Geografilor Umaniºti din România, iunie
2004;
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y Participare la simpozionul cu tema “Realizãri
ale turismului românesc în mileniul trei”,
organizat de Catedra de Turism - Servicii,
din cadrul Academiei de Studii Economice,
iunie 2004;
y Participare la Workshop on tourism statistics
and elaboration of Tourism Satellite Account,
noiembrie 2003
y Participare workshop internaþional
“Exchange of experience in the promotion of
active and extreme activities in protected
areas” - Muntenegru, 27 – 29.06.2006
( c o m u n i c a r e : To u r i s m i n R o m a n i a n
protected areas”)
y Participare la ENTER 2006 – IFITT’s Global
Travel and Tourism Technology and
e B u s i n e s s F o r u m , 1 8 - 2 0 , J a n u a r y,
Lausanne, Switzerland
y Participare la The8th International Forum on
Tourism Statistics, Caceres, Spain, 14-16
November 2006
y Participare în cadrul conferinþei proiectului
PlanCoast – Spatial Planning in Coastal
Areas (proiect internaþional finanþat de
Uniunea Europeanã), cu prezentarea
„Coastal Tourism – essential component of
Romanian tourism” - Eforie Nord, România,
mai 2007
y participare în cadrul workshopului
programului OMT UNWTO – Capacity
Building Programme on Tourism Statistics
2008-2009, Viena, Aprilie 2008
y Participare în cadrul workshopului „
Workshop in the frame of the Eurostat
Project on Tourism Satellite Accounts,
Praga, septembrie, 2008
Brevete: 0
Organizarea de manifestãri ºtiinþifice
interne ºi internaþionale
Manifestãri ºtiinþifice interne ºi internaþionale
y „Turismul rural românesc. Actualitate ºi perspectivã”, Ediþiile I - VIII, Suceava, începând
cu anul 1999 pânã în prezent ( 2008)
y „Cercetarea interdisciplinarã în turismul
românesc” (2 ediþii: 2007 – 2008).
Organizarea de mese rotunde
y Organizare masã rotundã pentru
diseminarea rezultatelor proiectului Model
de dezvoltare turisticã a zonei miniere
Zlatna - Bucium - Roºia Montanã - Baia de
Arieº în perspectiva dezvoltãrii durabile a
activitãþii monoindustriale extractive în declin
– Câmpeni, mai, 2006; paticipanþi:
reprezentanþi ai celor ºapte perteneri,
primãrii locale (beneficiarii proiectului), ai
diverselor ministere (Turism, Integrare
Europeanã), Comisiei Monumentelor
Naturale, universitãþi sau asociaþii de mediu;
y Organizare masã rotundã pentru diseminarea
rezultatelor proiectului Evaluarea ºi
gestionarea situaþiei de risc datorat surselor
radioactive antropice din arealele cu potenþial
turistic - Deva, noiembrie, 2007; paticipanþi:
reprezentanþi ai autoritãþilor locale (consilii
locale ºi judeþene, prefecturã, beneficiarii
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Participãri cu rezultate semnificative
la târguri ºi expoziþii
Târguri ºi expoziþii internaþionale
y Forumul internaþional de turism privind
„Turismul ºi agrementul 2006”, Lviv, Ucraina,
2006 ce a avut ca rezultate: dezvoltarea
cooperãrii dintre Ucraina ºi þãrile din Europa,
firme de turism, prezentarea zonelor cu
potenþial de agrement, atragerea investitorilor în industria turismului, îmbunãtãþirea
cooperãrii trans-frontaliere în condiþiile unei
noi extinderi a Europei.
y Conferinþa internaþionalã ENTER 2006
privind tehnologia informaþiei ºi turismul,
Lausanne, Elveþia, 2006 ce avizat
cunoaºterea noilor inovaþii ale tehnologiilor
informaþiei ºi ale e-business-ului în domeniul
turismului.
y „Conferinþa Regionalã privind Comunicarea
în Turism - TOURCOM”, Riga - Letonia,
2005 ce a urmãrit îmbunãtãþirea relaþiei
dintre industria turismului ºi media, crizele ºi
comu-nicãrile în situaþii de risc, construirea
imaginii ºi comunicãrile trans - culturale,
punându-se un accent deosebit pe
branding, publicitate, noua tehnologie
informaþionalã ºi dezvoltarea sectorului de
transporturi aeriene.
y T â r g u r i l e I n t e r n a þ i o n a l e d e Tu r i s m
organizate în ultimii ani de cãtre Ministerul
Turismului
Târguri ºi expoziþii interne
y Târgurile Naþionale de Turism, organizate de
cãtre Ministerul Turismului
y Expoziþia Conceput în România CONRO
2001
y Salonul regional al cercetãrii – Bacãu, 15 –
18 noiembrie, 2007
y Salonul Cercetãrii 2008 – TIB, 7–11 oct.
2008
Entitãþi din infrastructura de transfer
tehnologic implementate: 0
INCDT a realizat peste 22 proiecte pentru
obþinere de finanþare din fondurile europene
P H A R E º i S A PA R D c e u r m e a z ã a f i
implementate în urmãtorii ani. Dintre proiectele
mai importante pot fi amintite:
Dezvoltarea infrastructurii generale ºi
turistice în zona Lacul Vidraru - Cumpãna
(Munþii Fãgaraº) în scopul îmbunãtãþirii
calitãþii mediului ºi a diversificãrii
agrementului (Turism pe Transfãgãrãºan)
Beneficiar: Consiliul Judeþean Argeº
Director proiect: Georgeta Maiorescu
Domeniul de activitate: infrastructurã
turisticã
Activitãþi: modernizare drum forestier de
coronament de pe partea dreaptã a Lacului de
acumulare Vidraru, fost DN 7D, de la baraj
pânã la pârtia de schi (15,7 km); alimentare cu
apã (captare, tratare, stocare); reþea de
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distribuþie a apei potabile; reþea de canalizare a
zonei turistice Lacul Vidraru - Cumpãna; staþie
de epurare pentru apele uzate; construire staþie
de transfer a deºeurilor menajere, amplasatã în
aval de zona turisticã Lacul Vidraru - Cumpãna;
amenajare pârtie de schi, de categorie medie,
(pantã medie 20 %), pe traseul cota 1328 m
altitudine - zona turisticã Lacul VidraruCumpãna- 2.300 m lungime, diferenþã de nivel
470 m, suprafaþa de 9,2 ha; dotare pârtie cu
instalaþie de transport pe cablu, de tip
telescaun debreiabil, cu 4 locuri, cu o lungime
de 2.050 m; amenajare Punct de informare documentare turisticã ºi Centru Salvamont în
zona Lacul Vidraru - Cumpãna.
Rezultate: selectat pentru evaluare naþionalã
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proiectului), reprezentanþi ai Universitãþii
Ecologice „Traian” din Deva, instituþii sau
asociaþii de mediu, presã;

Reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii
generale ºi turistice în zona cultural istoricã a depresiunii Horezu (judeþul
Vâlcea) (Turism cultural depresiunea Horezu)
Beneficiar: Consiliul Judeþean Vâlcea ºi
consiliile locale Horezu, Costeºti, Mãldãreºti
Director proiect: Georgeta Maiorescu
Domeniul de activitate: infrastructurã
turisticã
Activitãþi: reabilitarea centrului istoric;
punctul de informare - documentare turisticã cu
centru expoziþional de olãrit + parcarea
adiacentã; amenajarea drumului turistic de
acces ºi de legãturã între Staþiunea turisticã
Horezu ºi Mãnãstirile Hurez ºi Bistriþa - “Drumul
mãnãstirilor”; reamenajarea incintei de
desfãºurare a Târgului „Cocoºul de Hurez”;
reabilitarea Strãzii Olari pentru acces spre
centrul de olãrit „Olari”; ecologizarea ºi
reabilitarea parcãrilor la Mãnãstirile Hurez ºi
Bistriþa; amenajarea pentru vizitare a Peºterii
Liliecilor (sat Bistriþa);amenajarea unei
platforme turistice multifuncþionale de
agrement (sat Bistriþa); amenajarea “Muzeului
Trovanþilor” pentru vizitare; reabilitarea
accesului rutier în Depresiunea Horezu;
reabilitarea parcãrii ºi drumului de acces spre
Complexul muzeal Culele Duca ºi Greceanu ºi
Biserica “Sf. Voievozi”.; reabilitarea acceselor
rutiere în Depresiunea Horezu.
Rezultate: în curs de implementare.
Reabilitarea ºi dezvoltarea infrastructurii
generale ºi de turism în arealul turistic
Mãrginimea Sibiului - Valea Sebeºului”
(judeþele Sibiu ºi Alba) (Turism în Mãrginimea
Sibiului)
Beneficiar: Consiliul Judeþean Sibiu,
Consiliul Judeþean Alba ºi Consiliul Local Jina
Director proiect: Georgeta Maiorescu
Domeniul de activitate: infrastructurã
turisticã
Activitãþi: modernizarea drumului judeþean
DJ 106E, pe tronsonul Jina -ªugag / Valea
Sebeºului / DN 67C; amenajarea domeniului
schiabil Jina; amenajare Punct de informare documentare turisticã; dezafectarea ºi
ecologizarea fostei gropi de gunoi
Rezultate: în curs de implementare.
Dezvoltarea infrastructurii pentru turism
în zona Tulnici - Lepºa - Greºu - Soveja
(judeþul Vrancea) (Turism în Munþii Vrancei)
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Beneficiar: Consiliul Judeþean Vrancea ºi
consiliile locale Tulnici ºi Soveja
Director proiect: Georgeta Maiorescu
Domeniul de activitate: infrastructurã
turisticã
Activitãþi: amenajarea domeniului schiabil ºi
dotarea acestuia cu instalaþie de transport pe
cablu (telescaun) pe traseul Dealul Neteda Lepºa;construirea a douã puncte ecologice
locale de depozitare temporarã ºi transfer a
deºeurilor menajere: Lepºa ºi Soveja;Complex
Servicii Publice (dispensar medical, sediu
formaþie de pompieri civili, Centru Salvamont,
teren de sport) - Lepºa; reabilitare drum
judeþean: Lepºa - Soveja (14 km), pentru
îmbunãtãþirea siguranþei circulaþiei turiºtilor;
realizarea a douã construcþii pentru puncte
informare - documentare turisticã: Lepºa ºi
Soveja; construirea unui teren de sport
multifuncþional pentru agrement: Soveja.
Rezultate: realizat proiectul tehnic de
execuþie, pregãtit pentru licitaþie internaþionalã.
Reabilitarea infrastructurii turistice în
staþiunea balneoclimatericã Vatra Dornei
Beneficiar: Consiliul local Vatra Dornei
Director proiect: Alexandru Stancu

Domeniul de activitate: infrastructurã
turisticã
Activitãþi: reabilitarea zonei centrale a
staþiunii, ecologizarea ºi ambientarea parcului
central, refacerea captãrilor de izvoare cu ape
minerale, reabilitarea zonei de agrement Lunca
Dornelor, Amenajarea ºi dotarea domeniului
schiabil, reabilitarea ºi ecologizarea zonei de
agrement Runc.
Rezultate: în curs de implementare
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INCDT a fost implicat ºi în realizarea de
proiecte pentru obþinere de finanþare în cadrul
Programului Special de Pre - Aderare pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã (SAPARD)
pentru submãsurile „Turism rural” ºi „Alte tipuri
de activitãþi turistice”. În acest sens INCDT a
realizat documentaþia specificã (studiu de
fezabilitate, plan de afaceri ºi strategia de
marketing) pentru obþinere de ajutor financiar
nerambursabil în vederea construirii mai multor
pensiuni turistice în þarã, dintre care putem
aminti: Pensiunea „Poiana Verde” Albac,
judeþul Alba; Pensiunea „Dealu Boþii” Beliº,
judeþul Cluj; Pensiunea „La Pãdure” Sãrata
Monteoru, judeþul Buzãu etc.
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