
Raport anual 2017
Organizaţia GeoEcologică ACCENT (O.M.D.) 
OrGANizAțiA DE MANAGEMENT Al DEsTiNAțiEi



CINE SUNTEM?
Organizaţia GeoEcologică ACCENT (O.M.D.) 
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Organizaţia GeoEcologică ACCENT este înregistrată din 08. 01. 2000, cu personalitate juridică română de drept privat, non-
profit, independentă de instituţiile publice, de stat sau private, române sau străine şi este apolitică.  Organizaţia îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26 din 2000, ale normelor imperative cuprinse în legislaţia română în vigoare 
şi a celor specificate în statut. 

Organizația GeoEcologică ACCENT are CONTRACTE DE CusTODiE pentru situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos 
(contract nr. 0010 din 22/02/2010) și Rezervația Naturală Piatra Șoimilor (contract nr. 0011 din 22/02/2010). Organizaţia este 
membru a Federației „Coaliția Natura 2000” şi a Asociației de Ecoturism din România.

 Echipa:
• Pilbáth G. Attila – MANAGEr DEsTiNAțE 
• imecs istván  – EXPErT BiOlOG 
• Bertalan Tamás – rEsPONsABil FiNANCiAr

DEsPRE iNiȚiATiVĂ
    inițiativa de dezvoltare a Destinației ecoturistice Băile Tușnad și împrejurimile este rezultatul mai multor activități ale 
Organizației GeoEcologice ACCENT, începând de la realizarea de poteci tematice, trasee de bicicletă până la realizarea 
primelor hărți ecoturistice ale zonei.  
    inițiativa s-a conturat prin intermediul programului „Green Entrepreneurship –  Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism 
din România”, un program comun al  Romanian-American Foundation și al Fundației pentru Parteneriat. 



sCOPuL iNiȚiATiVEi
    Dezvoltarea și promovarea unitară a Destinației ecoturistice Băile Tușnad și împrejurimile, care să aducă 
venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului 
pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei. 

   PARTENRii
    Ca prim pas, în cadrul inițiativei de „Dezvoltarea posibilei destinații ecoturisctice Băile Tușnad și împrejurimile” am 
realizat un parteneriat cu 18 membri în vederea dezvoltării durabile ale zonei, între reprezentanții mediului privat, public și 
nonprofit.  Membrii parteneriatului sunt:  Primăria Orașului Băile Tușnad; Primăria Comunei Tușnad; Primăria Comunei 
sânsimion; Primăria Comunei sântimbru; Primăria Comunei sâncrăieni; Primăria Comunei Cozmeni; Asociația Pro 
szent Anna; Asociația de Turism Băile Tușnad; Asociația Green Zone; Asociația Gyöngyvirág; Asociația Adventure; 
Pensiunea szent Kristóf; Pensiunea Olt; Pensiunea iris; Hotel Fortuna Eco Boutique; Lukács Attila Î.i.; Ecos Club s.R.L. 
- Custode Lacul sfânta Ana-Tinovul Mohoș; inspectoratul Județean de Jandarmi Harghita.
     Împreună cu partenerii noștrii ne propunem să dezvoltăm programe ecoturistice de calitate în zonă și să contribuim 
la conservarea ariilor naturale protejate.

   CONsiLiuL LOCAL DE TuRisM (CLT):
      Board-ul de turism:
• Fülöp Kinga, viceprimar, sântimbru – sECTOrUl PUBliC; 
• Dósa Levente, manager proiecte, Asociația Pro szent Anna, lăzărești – ONG; 
• Lukács Attila, ghid turistic, Băile Tușnad – sFErA PriVATĂ; 
• Gavril Hadambás, ECOs ClUB srl, lăzărești – CUsTODE; 
• Pilbáth G. Attila,  Organizația GeoEcologică ACCENT – MANAGEr DEsTiNAțE. 



     Grupurile de lucru tematice:
• identitate vizuală: grupul de lucru este responsabil de dezvoltarea identității vizuale unitare ale posibiliei destinații 

ecoturistice și oferă recomandări / informații pe baza propunerilor înaintate de către unitatea de management. 
Membrii grupului de lucru: Nagy istván, Butyka zsolt, Kalamár József.

• servicii și programe ecoturistice: grupul de lucru este responsabil de elaborarea metodologiei aferente programelor 
și ofertelor ecoturistice. Membrii contribuie la dezvoltarea propunerilor de programe ecoturistice și oferă 
recomandări / informații pe baza propunerilor înaintate de către unitatea de management. 

        Membrii grupului de lucru: Benedek Bernadett, Dobos Márta, Varga Attila.
• infrastructura de vizitare: grupul de lucru este responsabil de oferirea de asistență în demersul de evaluare al 

infrastructurii turistice și în formularea propunerilor de dezvoltare. Membrii grupului de lucru: Dósa levente, imecs 
istván, suciu Gheorghe.

• Monitorizare: grupul de lucru este responsabil de elaboarea metodologiei de monitorizare și analiză al activităților 
turistice din destinație. Pe baza datelor provenite din aceste analize unitatea de management va formula propunerile 
de dezvoltare care vor fi înaintate către ClT. 

Membrii grupului de lucru: lukács Attila, Potyó Teréz, Pilbáth G. Attila.

     DEsPRE DEsTiNAȚiE
      Destinația ecoturistică  Băile Tușnad și împrejurimile este situată în Județul Harghita, fiind structurată pe următoarele zone:

Zona 1 – Bazinul Ciucului de Jos
situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (rOsCi0007) cu localitățile: Comuna sâncrăieni, Comuna sântimbru,Comuna 
sânsimion, Comuna Tușnad;
Zona 2 – Băile Tușnad
rezervația naturală Piatra Șoimilor (2.484.) și Orașul Băile Tușnad;
Zona 3 – Lacul sfânta Ana
rezervațiile naturale lacul sfânta Ana (2.486) și Tinovul Mohoș (2.487) și situl Natura 2000 Tinovul Mohoș – lacul 
sfânta Ana (rOsCi0248) cu localitatea Comuna Cozmeni. 
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   MĂsuRiLE NECEsRAE PENTRu DEZVOLTAREA DEsTiNAȚiEi
• Asigurarea cadrului instituțional necesar pentru funcționarea OMD și dezvoltarea destinației; 
• Dezvoltarea unei rețele integrate de servicii ecoturistice de calitate la nivelul destinației; 
• Promovarea unitară a destinației în vederea creșterii numărului turiștilor; 
• Dezvoltarea capacității organizaționale al OMD în vederea asigurării sustenabilității inițiativei de dezvoltare a 

destinaței ecoturistice și al acțiunilor de conservare.

      Ne propunem ca la finalul proiectului să existe o destinație ecoturistică performantă și atrăgătoare care 
să satisfacă nevoia de cunoaștere și experiențe a turiștilor și să contribuie pe termen lung la conservarea și 
valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate.

      Prin natura abordării bazate pe parteneriat și efort comun, inițiativa va avea impact pe termen lung în următoarele 
domenii majore:

• imagine unitară - prin dezvoltarea și utilizarea la nivelul destinației a unei identități vizuale unitare se crează 
condițiile necesare pentru o promovare eficientă și creșterea gradului de vizibilitate și recunoaștere a destinației la 
nivel național și internațional.

• Dezvoltarea durabilă la nivelul teritoriului vizat prin dezvoltarea de programe și servicii turistice care valorizează 
valorile naturale și culturale ale zonei contribuind totodată la acțiunile de conservare ale ariilor naturale protejate. 
Prin dezvoltarea programelor și serviciilor ecoturistice care au la bază o valorificare durabilă a resurselor naturale 
și culturale, proiectul va avea un impact și asupra percepției și atitudinii membrilor parteneriatului cu privire la 
importanța conservării ariilor naturale protejate și al arhitecturii locale. 

• Economia locală - demersul nostru contribuie și la dezvoltarea economiei locale prin diversificarea ofertelor turistice 
și atragerea unui segment de piață nou în destinație. 



    DEsCRiEREA ACTiViTĂȚiLOR DEsFĂȘuRATE
     Asigurarea cadrului instituțional necesar pentru funcționarea OMD și dezvoltarea 
destinației

     În perioada de referință, Managerul destinației (Pilbath G. Attila) a avut numeroase întâlniri cu membrii ClT dar 
și cu partenerii. În cadrul întâlnirilor cu aceștia, au  fost discutate și dezbătute diferitele aspecte privind dezvoltatrea 
destinației. 

    Dezvoltare rețea locală 

    rețeaua locală este formată din 22 de unități de cazare, incluși pe baza unui set de criterii (procedură), care vor sprijini 
demersul de dezvoltare al destinației ecoturistice Băile Tușnad și împrejurimile în calitate de partener. 
Membri rețelei locale:
• Băile Tușnad: 1. Pensiunea OlT; 2. Pensiunea iris; 3. Pensiunea szENT KrisTÓF; 4. Pensiunea MOArĂ lA FĂGĂDĂU; 

5. Pensiunea CAsA VErDE; 6. Pensiunea iBOlYA; 7. Hanul HOTArUl CiUCUlUi; 8. Hanul sECUiEsC; 9. Hotel Boutique 
FOrTUNA; 10. Vila ŞOiMUl; 11. Vila silVEr. 

• Comuna Tușnad: 12. Pensiunea Bir lAK. Comuna sânsimion: 13. Casa de oaspeți iNCzE. 
• Comuna Cozmeni: 14. Pensiunea FEHÉr AKÁC; 15. Pensiunea TUliPAN.
• Comuna sântimbru: 16. Pensiunea FAzi; 17. Casa de oaspeți BAllO; 18. Casa de oaspeți EDiT. 
• Comuna sâncrăieni: 19. Pensiunea sANCrAiENi; 20. Casa de oaspeți siPi; 21. Casa de oaspeți EszTEr. 
• sat Cotormani: 22. Pensiunea KAVAlliErA.

Următoarele 10 unități de cazare ua primit certificatul Eco-România pentru bune practici în ecoturism:
Băile Tușnad: 1. Pensiunea OlT; 2. Pensiunea szENT KrisTÓF; 3. Pensiunea MOArĂ lA FĂGĂDĂU; 4. Pensiunea CAsA 
VErDE; 5. Pensiunea iBOlYA; 6. Hanul HOTArUl CiUCUlUi; 7. Hotel Boutique FOrTUNA; 8. Vila ŞOiMUl. 
Comuna Cozmeni: 9. Pensiunea FEHÉr AKÁC; 10. Pensiunea TUliPAN. 
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       Realizarea unui stand unitar de promovare a destinației în cadrul rețelei locale

   În vederea promovării unitare a destinației, au fost achiziționate 30 de stative personalizate. În prealabil a fost dezvoltat 
un sistem unitar de promovare. Până în prezent au fost distribuite și amplasate 25 de stative personalizate, acestea fiind 
montate în zonele cele mai vizibile (holuri, recepții, centre de informare etc.) ale fiecărui partener. 
   Pe aceste stative sunt expuse doar materialele informative ce promovează un turism responsabil în destinație.   

    Dezvoltarea identității vizuale aferente destinaței 

    s-a inițiat la OsiM procedura de înregistrare a mărcii „Băile Tuşnad şi împrejurimile - destinaţie ecoturistică”.  Au fost 
acceptate următoarele 3 clase:
• Clasa 35 - Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou. 
• Clasa 39 - Transport; ambalare şi depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii.
• Clasa 43 - servicii de alimentatie publica; servicii de cazare temporara.
  Conform procedurilor OsiM, marca va fi publicată în Monitorul Oficial, urmând ca OsiM să examineze în fond și să 
hotărească înregistrarea mărcii în 6 luni de la publicare. 

    Dezvoltare/menenață infrastructură turistică 

    Au fost verificate din punct de vedere cantitativ și calitativ: panourile și indicatoarele existente pe traseele montane; 
starea structurilor de lemn din cadrul traseelor tematice (Mlaștina Borsáros, Tinovul Mohoș, Brațul Mort al râului Olt 
de lângă Comuna sânsimion, Piatra Șoimilor etc.). Pe baza rezultatelor monitorizării echipa de proiect, împreună cu 
voluntarii implicați au efectuat lucrările de reparații și consolidare al infrastructurii de vizitare. 

   În Tinovul Mohoș au fost amplasate 4 PANOuRi iNFORMATiVE  de către custode (Ecos Club srl), cu mențiunea că 
acestea au noul layout unitar pentru destinație iar textele au fost avizate de OMD. Totodată custodele a efectuat lucrări 
de mentenanță printre care și reamenajarea potecii suspendate din Tinovul Mohoș. 



     Reabilitarea a două obiective emblematice din destinție

    Primul obiectiv de reabilitare a fost BAsTiONuL APOR, activitatea s-a organizatat sub formă de „șezătoare”/ „kaláka”.  
OMD, alături de parteneri și mass-media, au mobilizat  şi voluntari din rândul ONG-urilor și comunităţii locale. Conform 
partenerialului, primăria Băile Tuşnad a sprijinit lucrarea propriu-zisă prin punerea la dispoziția lucrărilor atelierul de 
tâmplărie și forța de muncă, și totodată a asigurat transportul materialelor necesare reabilitării (ciment, nisip, pietriș, 
cherestea etc.). 
   Odată cu finalizarea lucrării de reabilitare, în incinta bastionului, la parter s-a amenajat 1 spațiu de expoziție, unde 
sunt amplasate panouri cu imagini de arhivă și cu o scurtă prezentare în rO, HU și EN a trecutului acestuia. Pe modelul 
capelelor, troițelor, la intrare s-a montat o ușă cu gratii (care este închisă) și de unde se poate vedea expoziția propriu-
zisă.  A fost reamenajat și traseul turistic care duce la bastion și a fost amplasat și 1 popas ecoturistic și 6 indicatoare, iar 
cu ajutorul elevilor din şcoala gimnazială Jókai Mór din Băile Tuşnad a fost remarcat și traseul turistic. 
    
      PuNEREA ÎN VALOARE A BAsTiONuLui APOR - Acest lucru s-a materializat prin iluminarea bastionului printr-o soluție 
eficientă, care folosește inovația tehnologică pentru protecția mediului înconjurător (prin utilizarea energiei solare, ca 
sursă de energie regenerabilă). Menționăm faptul că schimbarea componetelor uzate din sistemul de iluminat a fost 
suportat în mare parte de către Primăria Băile Tuşnad.

  Al doilea obiectiv rerabilitat a fost PODEȚuL susPENDAT DE PEsTE RÂuL OLT. Acesta, datorită podurilor de gheață aduse 
de râul Olt, a fost distrus în luna februarie 2017. la reabilitare au participat aceeași persoane ca și la Bastionul Apor. O 
parte din materiale de construcții au fost supoartate și de către Primăria Băile Tușnad iar un inteprinzător local (propietar 
de o nouă pensiune) a contribuit cu 2.000 lei. 
   Precizăm că activitatea a fost finanţat de Fundația pentru Parteneriat şi MOL România și s-a implementat în parteneriat 
cu Primăria Băile Tuşnad; Asociaţia Green zone; Asociația de Turism Băile Tușnad și Școala Gimnazială Jokai Mor - Băile 
Tuşnad.

   Pe poteca tematică Piatra Șoimilor au fost schimbate cele 14 PANOuRi iNFORMATiVE, acestea având noul layout 
conform Planului de interpretare.
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BASTIONUL APOR



PODEȚUL SUSPENDAT DE PESTE RÂUL OLT 



    Dezvoltare de programe ecoturistice la nivelul destinației 

    Pentru sezonul 2018, OMD a inițiat 8 PACHETE TuRisTiCE proprii pe care dorește să le comercializeze prin OMD. 
rezervările se  vor face cu  minim 7 zile înainte de sejur pentru a putea confimrma disponibilitatea pachetelor solicitate 
(minim 4 persoane/grup). Plata poate fi efectuată prin transfer bancar, depunere în contul nostru sau cash în orașul Băile 
Tușnad pană la data scadentă specificată în factura proformă. Pentru rezervare fermă este necesară plata unui avans de 
minim 30% din totalul pachetelor comandate. În situația în care avansul nu va fi achitat în termenul menționat, rezervarea 
va fi anulată. Diferența de 70% se achită înaintea programului (cash ori cu card bancar). in cazul în care s-a achitat avansul 
și cu minim 7 zile înainte de sejur nu se notifică anularea rezervării, aceasta va pierde avansul, iar rezervarea va fi anulată, 
însă rezervarea se poate transfera la un alt turist.    Prețul pachetului conține: 1 noapte de cazare; cele 3 mese din timpul 
programului; deplasările pe parcursul programului;  taxele de vizitare; biletele de intrare; ghid. Ghidaj în 3 limbi: maghiară, 
română și engleză. Prețurile sunt calculate pentru minim 4 persoane. Meniurile sunt prestabilite și sunt pentru toate 
gusturile și preferințele. Acestea conțin o ofertă largă de mâncăruri predominant tradiționale (cârnați de casă, slănină, 
ouă, brânzeturi, mezeluri tradiționale, dulcețuri, supe, ciorbe, tocănițe, legume, fructe, pânie de casă, deserturi, băuturi 
locale etc). servicii neincluse: Transport către destinaţie; cheltuieli personale. Perioada: mai - octombrie.    rezervările se 
fac după data de 01 aprilie 2018. se organizează pentru: minim 4 persoane, maxim 14.

     Dezvoltarea și realizarea elementelor de promovare 

   Conform calendarului de activități în perioada de raportare au fost finalizate/actualizate/retipărite următoarele 
materiale de promovare:
• Hartă turistică - rO HU EN (parte din colecția zenithMaps)
• Pliant informativ de prezentare al ofertei de ecoturism - rO HU EN;
• Pliant informativ de prezentare ale pachetelor turistice proprii - rO HU EN;
• Pagina web a destinației  - rO HU EN (https://www.eco-turism.ro/);
• Pagină dedicată Facebook - rO HU EN (https://www.facebook.com/ Băile Tușnad și împrejurimile).
    Pliantele informative de prezentare au fost diseminate atât la nivelul destinației cât și în afara destinației (târguri, 
evenimente etc.). Pe pagina de facebook al destinației sunt postate în permaneță știri/evenimente din destinație.



   Promovarea unitară a destinației în vederea creșterii numărului turiștilor 

       Promovarea destinației în calitate de organizator principal, partener ori co-finanțator la 
următoarele târguri de turism/competiții sportve/evenimente culturale:
• (28-29.01.2017) Competiția de sprint cu atelaje canine - Cupa Băile Tușnad ed. a V-a. (08.07.2017). 
• (16-19.02.2017) Târgul de Turism al României, ediția de primăvară.
• (01-02.03.2017) salonul Bicicletei, expozitia nationala de biciclete din Romania.
• (02-05.03.2017) Târgul de turism „utazás″ (international Tourism Exhibition - ungaria, Budapesta). 
• (16-18.06.2017) Zilele Orașului Băile Tușnad.
• (31.07.2017) Triatlon Lacul sf. Ana - XsALT 2017. 
• Ziua Rezervației Botanice Mlaştina Borşaroş. În cadrul evenimentului s-au organizat activități extrașcolare de 

sală (indoor) şi de teren (outdoor). Aceste activități au avut ca scop și sporirea gradului de educație ecologică a 
localnicilor și a turiștilor.

• (02.10.2017) Festivalul ursului și Târg de produse meșteșugărești  - a ii-a ediție, Băile Tușnad. 
• (13-15.10.2017) Tusnad PG 12 (a 12-a editie al concursului international de aterizare la punct fix, Tusnad -  FAi 2). 
• (20-22.10.2017) Bursa și Forumul de Turism Balnear - a Xiii-a ediție, Băile Tușnad. 
• (30.09.2017) Ziua Rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor. Evenimentul s-a desfășurat în sala sporturolor din Băile 

Tușnad care se află în imediata vecinătate a potecii tematice.  Și aceste activități au avut ca scop sporirea gradului de 
educație ecologică a localnicilor și a turiștilor. Menționăm faptul că Primăria Băile Tușnad a adoptat Hotărârea (nr. 
27 sdin 01 08 2017), ca în fiecare an în a 3-a sâmbătă să se organizeze „ziua rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor”.

• (28.10.2017) Tusnad MTB Maraton. 
• (16-19. 11.2017) Târgul de Turism al României, ediția de toamnă - Rom Expo București. 
• (18-19.11.2017) Photo+Adventure, târg specializat pe tururi foto și turism de aventură - Viena, Austria.
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PARTICIPARE LA SALONUL BICICLETEI 2017



TRIATLON LACUL SF. ANA - XSALT 2017



       Promovarea destinației în mass-media locală, națională și internațională
• TVR1 și TVR internațional - Exclusiv în România. CrisTiAN TABĂrĂ / lOrElEi MiHAlĂ.
       https://www.youtube.com/watch?v=B39GAxIalOw
• TOTB - Junior Rangers. rOXANA BUCATA / DEsCOPErĂ ECO rOMÂNiA.
        https://www.totb.ro/junior-rangers-cei-mai-mici-salvatori-ai-mediului-din-cel-mai-mic-oras-al-romaniei/
•  TOTB - Porțile secuiești și meșterul care le știe secretele. rOXANA BUCATA / DEsCOPErĂ ECO rOMÂNiA.
        https://www.totb.ro/portile-secuiesti-si-mesterul-care-le-stie-secretele/
• OTB - Cele peste 2.000 de izvoare de apă minerală din secuime sunt bune pentru sănătate, memorie și dragoste. 

rOXANA BUCATA / DEsCOPErĂ ECO rOMÂNiA.
            https://www.totb.ro/cele-peste-2-000-de-izvoare-de-apa-minerala-din-secuime-sunt-bune-pentru-sanatate-memorie-si-dragoste/    
       TOTB - Mama, tata, șoferul și doctorița cailor în același timp. rOXANA BUCATA / DEsCOPErĂ ECO rOMÂNiA.
       https://www.totb.ro/mama-tata-soferul-si-doctorita-cailor-in-acelasi-timp/
• Lumea Mare - Băile Tușnad și împrejurimile: dincolo de aparențe. reportaj realizat de rOXANA FArCA.             
        https://lumeamare.ro/2017/11/14/baile-tusnad-si-imprejurimile/
• urși și oameni, la Băile Tușnad. reportaj realizat de rOXANA FArCA.            
        http://lumeamare.ro/2017/09/11/ursi-si-oameni-la-baile-tusnad/
• Lumea Mare - Vacanța de iarnă în România. idei și evenimente recomandate de rOXANA FArCA.             
        https://lumeamare.ro/2017/11/30/vacanta-de-iarna-romania-2017-2018/
• National Geographic Traveler. Cele mai tari 12 destinații de ecoturism din România. După ce a luat pulsul celor 

mai tari 12 destinații de ecoturism din românia, după ce a întâlnit sute de români minunați ca el, roxana Farca ne 
îndeamnă să ne redescoperim țara. 

       https://www.natgeo.ro/ng-traveler
     În vederea promovării în mediul online și atragerea de vizitatori pe pagina web și Facebook al destinaței, a fost 
demarat și campania de marketing online folosind serviciul de reclame Google Adwords și Facebook. Astfel pe baza unor 
criterii prestabilite ne asigurăm că mesajele vor ajunge la audiența targetată.



   Monitorizare cantitativă a turiștilor (chestionare turiști)

        sesiunile de interviuri: 
• Week-day: marți sau joi, 
• Weekend: vineri, sâmbătă sau duminică
   
      FEBrUAriE: 09 (vineri) - 10 (sâmbătă); MAi: 15 (marți) - 19 (sâmbătă); iUliE: 10 (marți) - 14 (sâmbătă); AUGUsT: 23 
(joi) - 26 (duminică); OCTOMBirE: 11 (joi) - 14 (duminică)

   Tipuri de experiențe:
Pensionari la tratament; relaxare la wellness; Wellness + (turism activ + wellness); Cei care fac programe turistice 
organizate; Team building; Turiști activi; Competiții/evenimente; Photo & nature.

    Puncte de monitorizare în BTi:
1. Bariera de la sfânta Ana
2. Centrul de informare din Băile Tușnad

3. Pe aleea centrală din Băile Tușnad
4. la intrarea pe poteca spre Piatra Șoimilor

5. Fabrica de bere
6. Muzeul Apelor Minerale din satul Tușnad

7.Centrul Wellness Tușnad
8. Pârtia de schi

     Monitorizare cantitativă (numărul de bilete vândute): 
     Bariera de la lacul sf. Ana; Fabrica de bere; Centrul de informare; Partia ders chi; Centrul Wellness Tușnad.
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     Organizarea de acțiuni de conștientizare în rândul populației din destinație 
   
   
       implicarea comunității locale în finalizarea lucrărilor de reabilitarea Bastionul Apor și Podețului suspendat peste 
râul Olt - Activitatea de reabilitare s-a organizatat sub formă de „șezătoare”/ „kaláka”. OMD alături de partenerii și mass-
media, au mobilizat  şi voluntari din rândul ONG-urilor și comunităţii locale.

• Excursie tematică în Parcului Național Piatra Craiului - Pentru Junior rangerii din şcolile Gimnaziale: Jókai Mór din 
Băile Tuşnad, imets Fülöp Jákó din comuna Tuşnad (2 şcoli cu acelaşi nume), Arany János din comuna sântimbru, 
Vitos Mózes din comuna sâncrăieni și Dr. Boga Alajos din comuna Cozmeni). În total au paricipat 74 de elevi, 5 
profesori și 3 membrii OMD.   

            ziua 1. Centrul de Vizitare a Parcului Național Piatra Craiului - Plaiul Foii - refugiu Şpirla - la zaplaz.  
            ziua 2. Prăpăstiile zărneștilor - Cabana Curmătura.

• Conștientizarea/responsabilizarea turiștilor dar și a localnicilor privind păstrarea valorilor naturale și culturale 
din destinație. Pe data de 30.09.2017 s-a organizat evenimentul „ziua rezervației naturale Piatra Șoimilor”. Membri 
grupului Junior ranger din şcoala gimnazială „Jókai Mór” din Băile Tuşnad au fost gazdă pentru celelate grupuri din 
Bazinul Ciucului de Jos (Grupurile Junior ranger din şcolile Gimnaziale: Jókai Mór din Băile Tuşnad, imets Fülöp Jákó 
din comuna Tuşnad (2 şcoli cu acelaşi nume), Arany János din comuna sântimbru, Vitos Mózes din comuna sâncrăieni 
și Dr. Boga Alajos din comuna Cozmeni).  Din păcate din motive obiective elevii școlii „Endes József” din comuna 
sânsimion nu au putut participa la acest eveniment. În total au paricipat 61 de elevi și 5 profesori. Evenimentul s-a 
desfășurat în sala sporturolor din Băile Tușnad care se află în imediata vecinătate a potecii tematice. În fața incintei 
a fost amplasat un punct de informare numit sugestiv „Cortul Verde/zöld sátor” unde membri grupurilor Junior 
ranger au desfășurat diferitele activităţi. Pentru promovare au fost realizate și amplasate 2 bannere și 3 roll-up-uri. 
Totodată au fost distribuite și materiale informative de promovare, realizate în diferite proiecte de către OG ACCENT 
În prealabil organizării evenimetului a fost reabilitat poteca tematică prin ampasarea a 14 panouri informative 
de-a lungul traseului. reprezentanți ai Primăriei Băile Tușnad (Kristó Győző, Köne Gábor), profesori și elevi ai Școlii 
Gimnaizle Jókai Mór (Hadnagy lóránt, Pirampel loránd, Járy Gábor, Biro Tihamér și Puskás Áron) și voluntari (Fábián 
zoltán, Pilbáth Géza) au contribuit la realizarea activității.



ZIUA REZERvAȚIEI BOTANICE MLAșTINA BORșAROș



EXCURSIE TEMATICă îN PARCULUI NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI 



• Activități extrașcolare de educație ecologică - în cadrul celor 2 evenime tematice „ziua rezervației naturale Piatra 
Șoimilor” și „ziua rezervației botanice Mlaștina Borșaroș” s-au organizat activități extrașcolare de sală (indoor) şi de 
teren (outdoor). Aceste activități au avut ca scop sporirea gradului de educație ecologică a grupurilor Junior ranger 
din Bazinul Ciucului de Jos.

• Ziua Rezervației botanice Mlaștina Borșaroș
Activităţi de tip indoor: Prezentări tematice despre valorile rezervaţiei naturale precum și despre parcticarea unui 
turism responsabil. Prezentările au fost susținute de imecs istvan și Pal zoltan. Pentru gruprile Junior ranger s-a 
organizat o competiție. În prealabil elevii au trebuit să facă o documentație și să prezinte valorile culturale și naturale 
din localitățile natale. Totodată la finalul zilei a avut loc un concurs tematic cu privire la valorile Parcului Natural Piatra 
Craiului, întrebările fiind formulate din experinața și cunoștințele dobândite de elevi în excursia tematică.
Activităţi outdoor: Excursie tematică în Parcului Național Piatra Craiului. ziua 1. Centrul de Vizitare a Parcului Național 
Piatra Craiului - Plaiul Foii - refugiu Şpirla - la zaplaz.  ziua 2. Prăpăstiile zărneștilor - Cabana Curmătura.

• Ziua Rezervației naturale Piatra Șoimilor
Activităţi de tip indoor: Prezentări tematice despre valorile rezervaţiei naturale precum și despre parcticarea unui 
turismi responsabil. Prezentările au fost susținută de imecs istvan. 
Activităţi outdoor: Pentru gruprile Junior ranger, imecs istvan a organizat o competiție de orientare care a reprezintat 
o metodă perfectă de a îmbina utilul cu plăcutul. Elevii au  fost înpărțiți în 5 grupe și au avut ca sarcină să descopere pe 
baza unor indicii diferite puncte/obiective din Băile Tușnad. Totodată au distribuit materiale informative la unitățile 
de cazare din localitate. Acest lucru sa materializat ca și o competiție între cele 5 grupuri. la finalul competiției 
(înainte de masa de prânz) pe baza unei jurizări s-a decis echipa câștigătoare. Grupul câștigător a fost premiat cu câte 
un bilet de intrare la Centrul Wellness Tusnad.  
Menționăm că toți participanții au fost premiați cu materiale informative (câte un album foto cu situl N2000 - Bazinul 
Ciucului de Jos și câte un pix presonalizat cu textul JUNiOr rANGEr). Todoadă pentru cei noi veniți au fost distribuite 
și tricouri și șepci presonalizate. După masa de prânz s-a organizat o excusie în rezervațiea Naturală Piatra Șoimilor, 
unde elevii din Băile Tușnad în calitate de gazde au prezentat valoriile rezervației pe baza panourilor informative 
recent amplasate. 
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ZIUA REZERvAȚIEI NATURALE PIATRA șOMILOR



   Marcarea și cartarea unitară a obiectivelor, traseelor turistice (poteci tematice, 
băile tradiționale și izvoarele cu apă minerală, etc) și de biciletă din destinație.  
   
     Pe baza unui contract, până în prezent sa efectuat cartarea (cu ajutorul GPs-ului prin trackuri și puncte salvate) potecii 
tematice din Rezervaţia naturală Piatra Șoimilor, precum și traseul spre Bastionul Apor.
    Trackurile, punctele și pozele au fost completate cu descrieri detaliate despre obiextivele vizate, după care informațiile 
colectate au fost folosite la realizarea conținutului panourilor informative, dar  și  pentru materialele de promovare 
(pliante, hărți, ghiduri, broșuri). Totodată informațiile au fost uploadate pe site-ul destinației cu scopul de a promova 
destinația, dar și pentru furniza turiștilor toate informațiile necesare despre toate traseele turistice a destinației.  Pînă în 
prezent, în urma informațiilor obținute au fost realizate 14 PANOuRi iNFORMATiVE de pe poteca tematică din rezervaţia 
naturală Piatra Șoimilor și a fost editat un pliant informativ pe baza informațiilor obținute. 

   Asigura managementului financiar al proiectului și dezvolta unui model de business 
pentru OMD.
   
     OMD, a angajat part time un responsabil financiar, care să asigure managementul financiar al proiectului și să dezvolte 
un model de business. Au fost analizate aspectele legate de cadrul legal existent, sistemul fiscal și reglementările 
aferente și va fi identificată cadrul organizațional și funcțional care se potrivește modului de funcționare și profilului 
OMD. Variantele identificate au fost transmise membrilor ClT și la finalul lunii septembrie sa ales varianta aleasă și 
anume ca OMD să aibă și pachete proprii turistice pe care să le comercializeze direct. 
  s-a  realizat o  colaborare cu Tourist informator sRL care oferă atât servici de cazare dar și ofertele și  programele din 
destinație.
   Tortodată OMD a lansat o campanie de fundraising, direcționat către vizitatorii paginii web și al paginii de Facebook. 
Prin mesajele postate am informat publicul larg despre inițiativa și modalitatea în care va fi folosită suma strânsă prin 
această metodă. rezultatele vor fi vizibele la începului anului 2018 (suma virată în contul OMD).



suRsE DE FiNANȚARE 2017

Romanian-American Foundation
Fundația pentru Parteneriat

Cheltuieli efectuate din finanțare: 127.775,23

Organizația GeoEcologică ACCENT 
Cheltuieli efectuate din contribuția proprie: 31.159,21

MOL România 
Fundația pentru Parteneriat 

Cheltuieli efectuate din finanțare: 20.000,00

Organizația GeoEcologică ACCENT 
Cheltuieli efectuate din contribuția proprie: 14.000,00



Organizația GeoEcologică ACCENT (O.M.D.)
OrGANizAțiA DE MANAGEMENT Al DEsTiNAțiEi

str. Ciucaș 62/A, rO 535100 Băile Tușnad, jud. Harghita, românia
E-mail: helo@eco-turism.ro | info@ogaccent.ro

Web: www.eco-turism.ro | www.ogaccent.ro

PENTRu DONAȚii:
Organizația GeoEcologică ACCENT

CUi: 13665162
Cont iBAN:  rO31rNCB0059008554780001

Banca:  BCr - Banca Comercială româna  -  Brasov sucursala:  Agenția Titulescu

FiNANȚATORi
Fundația pentru Parteneriat 

romanian American Foundation 
MOl românia 

COPYriGHT © 2018, Organizația GeoEcologică ACCENT

Editat de: Pilbáth G. Attila 
Design: Editura Green steps

www.green-steps.com 


