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Organizaţia GeoEcologică ACCENT este înregistrată din 08. 12. 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 a avut 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). Din
pcăcate, în urma aprobării OUG 75/2018, dreptul de administrare a ariilor naturale protejate trece la Agenţia Naţională
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).
Organizaţia este membru a Federației „Coaliția Natura 2000” şi a Asociației de Ecoturism din România.
Echipa:
Pilbáth G. Attila – MANAGER DESTINAȚIE
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;
Kalamár József, antreprenor, Pensiunea Iris, Băile Tușnad – SFERA PRIVATĂ;
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: 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
În perioada de referință, managerul destinației 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 precum și
ataragerea de noi surse de finanțare.
Una dintre rezultatele întâlnirilor a fost stabiliraea activităților de comun acord (cu caracter de ecoturism) și depunerea
unui proiect de către OMD (în calitate și de custode), cu consultanță obținută de la CORIDORUL VERDE S.R.L, pe baza
unui contract ce avea ca obiect realizarea Cererii de Finanţare şi a anexelor aferente şi încărcare acesteia în aplicaţia
MySMIS2014, precum și consultanță pe toată perioada de implementare a proiectul cu titlul „Creşterea gradului de
protecţie şi conservare a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007)”, prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară
4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a
siturilor poluate istoric, Obiectivul specific 4.1 - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea
ecosistemelor degradate.
Din pcăcate acest lucru nu sa finalizat datorită faptului că în urma aprobării OUG 75/2018, dreptul de administrare
a ariilor naturale protejate trece de la custozi, la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Activitatea grupurilor de lucru tematice
În această perioadă de raportare, managerul destinației a menținut legătura cu grupurile de lucru tematice în mod
individual prin discuții purtate la fața locului și comunicare/consultare telefonică și prin e-mail, pentru finalizarea și
transmiterii către Ministerul Turismului (Direcţia Investiții și Dezvoltare Turistică - Cabinet Ministru) documenația de
autoevaluare pentru obținerea statutului de destinație ecoturistică de către Băile Tușnad și împrejurimile.
Grupurile tematice în permanență au fost consultate cu privire la inițiativele OMD (de ex. proiect POIM, infrastuctură
de vizitare, promoționale, evenimente, programele proprii etc).
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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. Din păcate,
datotiră modificărilor legistlative unele pensiuni se gândesc la încetarea acitivtății.
•
•
•
•
•
•

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 EcoBoutique 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.

Realizarea unui stand unitar de promovare a destinației în cadrul rețelei locale
În vederea promovării unitare a destinației, au fost achiziționate și amplasate stative personalizate și panouri/
hartă informative, acestea fiind ampasate în zonele cele mai vizibile (holuri, recepții, centre de informare etc.)
ale fiecărui partener. Pe stative sunt expuse materialele informative ce promovează un turism responsabil în
destinație.

Dezvoltarea identității vizuale aferente destinaței
S-a finalizat la OSIM procedura de înregistrare a mărcii „Băile Tuşnad şi împrejurimile - destinaţie ecoturistică”.
Conform deciziei de admitere (M-2017-07559 - 26.04.2018 - nr.: 16404), marca a fost publicată în Monitorul Oficial.
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.

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).
În scopul semnalizării unitare a destinației au fost ampasate 3 PANOURI INFORMATIVE. În urma mai multor sesizări
primite de la turiștii cazați în rețaua locală din Băile Tușnad, au fost amlasate indicatoare de semnalizare a mofetei din
marginea localității Băile Tușnad.
Au fost ampasate 10 BANNERE STARDALE, care conțin informații utile privind comportamentul față de urs (în pădure,
în gospodărie, în localitate), precum și recomandări despre cum procedăm dacă ne întâlnim cu un urs.
În Tinovul Mohoș au fost amplasate 2 PANOURI INFORMATIVE (cu speciile de păsări) și 2 BANNERE INFORMATIVE
(comportamentul față de urs) 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.
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Dezvoltare traseu cicloturistic
Dezvoltare traseu cicloturistic (ECO-TUSNAD CYCLING TOUR - ETCT) este un traseu cartat pentru bicicliști,
care include valorile naturale, culturale și arhitecturale ale comunelor Tușnad și Cozmeni.
Traseul traversează 5 sate din cele 2 comune (Tușnadul Nou, Tușnad, Vrabia, Cozmeni și Lăzărești) și are opriri/
obiective atât în intravilan cât și în extravilan.
Traseul poate fi parcurs singur, în grup sau cu familia, pentru că obiectivele sunt selectate în așa fel încât să fie
timp destul pentru odihnă, mese și să fie apă minerală la dispoziția turiștilor pe parcurs. Traseul începe și se termină în
satul Tușnadul Nou, în locul unde este intrarea spre sat din drumul DN12. Track-ul și obiectivele cartate cu GPS pot fi
descărcate în GPS, telefon etc., pentru a putea demarca cu ușurință traseul și atracțiile.
Mai multe detalii și pe:
https://www.eco-turism.ro/index.php/ro/ce-sa-vezi/destinatii/27-eco-tusnad-cycling-tour-traseu-de-bicicleta/

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 al ofertei de iarnă - 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

Baia populară Nyír

Promovarea destinației în vederea creșterii numărului turiștilor prin participare la
diferite târguri/evenimente
Târgul de Turism Destinations - „The Holiday & Travel Show”
Perioada: 01-04 februarie 2018. Acesta s-a desfăşurat la centrul expoziţional Olympia din Londra, Marea Britanie.
Destinația a fost prezentă la eveniment cu materiale promoționale dezvoltate de către OMD.
Târgul de Turism al României - RomExpo București.
Perioada: 22-25 februarie 2018. Destinația a fost prezentă la eveniment datorită Asociației de Turism din Băile Tușnad
și Primăriei Băile Tușnad prin oferirea de spațiu la standul Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice
din Romania. Destinația a fost prezentă la eveniment cu materiale promoționale dezvoltate de către OMD. A fost expus
și un rollup de promovare a destinației.
Târgul de Turism international ITB Berlin - „The World’s Leading Travel Trade Show
Perioada: 22-25 februarie 2018. Acesta s-a desfăşurat la Berlin, Germania. Destinația a fost prezentă la eveniment cu
materiale promoționale dezvoltate de către OMD.
Târgul Turism „Utazas - International Tourism Exhibition” - Hungexpo Budapesta, Ungaria.
Perioada: 01 - 04 martie 2018. Destinația a fost prezentă la eveniment datorită partenerul „Pensiunea Szent Kristóf
- S.C. Sylvaniatours S.R.L.”. Destinația a fost prezentă la eveniment cu materiale promoționale dezvoltate de către OMD.
Expoziția Națională „Salonul Bicicletei”
Perioada: 09-11 martie 2018. Acesta s-a defășurat la centrul expoziţional RomExpo din București, România. Destinația
a fost prezentă la eveniment cu materiale promoționale dezvoltate de către OMD. A fost expus și un rollup de promovare
a destinației.
Salonul Internațional de Carte „Bookfest”
Perioada: 30 mai - 03 iunie 2018. Acesta s-a defățoarat la centrul expoziţional RomExpo din București, România.
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Târgul de Turism al României, ediția de toamnă
Perioada: 15-18 noiembrie 2018. Acesta s-a defășurat la centrul expoziţional RomExpo din București, România.
Destinația a fost prezentă la eveniment datorită Asociației de Turism din Băile Tușnad prin oferirea de spațiu la standul
Hotel O3zone.
Photo+Adventure, târg specializat pe tururi foto și turism de aventură
Perioada: 24-25 noiembrie 2018. Acesta a avut loc la Viena, Austria. Destinația a fost prezentă la eveniment cu
materiale promoționale.

Atragerea turiștilor în destinație prin promovarea, organizarea directă ori ca și
parteneri al unor evenimente/competiții sportive care promovează atât turismul
durabil cât și tradițiile locale.
OMD a promovat ori a participat ca și partener în organizarea următoarelor competiții/evenimente:
Băile Tușnad Cup - sled dog sprint, 27-28 ianuarie 2018
Competiţia de sprint cu atelaje canine este organizată de Asociația GREEN ZONE, al căreie OMD este partener în și a
avut și un stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative precum și informații despre destinațiiile.
Gátié-Hé-Hó (Serbările zăpezii, Tuşnad Nou - 16-17 februarie 2018
Eveninment organizat de Primăria Comunei Tușnad și Asociația PRO MUZICA, la care OMD fost partener în organizare
și a avut și un stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative precum și informații despre destinațiiile.
Serbările zăpezii - Băile Tuşnad, 23-24 februarie 2018
Eveninment organizat în colaboarare cu Asociația de Turism Băile Tușnad, în cadrul evenimentului OMD a avut și un
stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative precum și informații despre destinațiiile.

BĂILE TUȘNAD CUP - sled dog sprint

Kárpát-medencei tárogatós találkozó - Sâncrăieni, 26-29 mai 2018
Eveninment organizat în colaboarare cu Primăria Sâncrăieni și Asociația DE DEZVOLTARE MICROREGIONALĂ ALCSÍK,
în cadrul evenimentului, OMD a avut și un stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative precum
și informații despre destinațiiile de ecoturism.
Tușnad Maraton - Băile Tuşnad, 02 iunie 2018
Eveninment organizat de Sylvaniatours S.R.L. Destinația a fost prezentă la eveniment cu materiale promoționale
dezvoltate de către OMD.
Zilele Orașului Băile Tușnad (aniversarea de 50 de ani) - Băile Tuşnad, 15-17 iunie 2018
Eveninment organizat de Primăria Băile Tușnad. În cadrul evenimentului OMD a amplasat în centrul orașului un punct
de informare numit sugestiv „Cortul Verde/Zöld Sátor” unde membri grupului Junior Ranger din şcoala gimnazială Jókai
Mór din Băile Tuşnad, prin diferite activităţi specifice au promovat atitudinea „prietenoase” faţă de natură şi faţă de
specia protejată ursul brun (Ursus arctos) în rândul localnicilor şi a turiștilor din Băile Tușnad, ca un prim pas important
spre o conviețuire durabilă, și totodată promovarea ecoturismului prin materiale promoționale bazate pe prezența
ursului brun în zona orașului și a rezervației naturale Piatra Șoimilor.
XSALT - Triatlon Lacul Sf. Ana - 07 iunie 2018
Eveninment organizat de Asociația ADVENTURE, al căreie OMD este partener. Destinația a fost prezentă la eveniment
cu materiale promoționale.
Ziua Rezervației Botanice Mlaştina Borşaroş - Sâncrăieni, 31 iulie 2018
Evenimet organizat de OMD în parteneriat cu Primăria Sâncrăieni. Specialiști în domeniu au susținut prezentări
(tematica fiind „Convieţuirea între om şi urs”) iar la finalul zilei s-a organizat concursul deja tradițional numit ”Mocsári
kőtörőfű/Ochii șoricelului” între Cluburile Junior Ranger. La eveniment au paricipat membrii Cluburilor 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 Stâncăriei și Dr. Boga Alajos din comuna Comenzi). Toitodată 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.
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Ziua Rezervației botanice Mlaștina Borșaroș

Festivalul Ursului și Târg de produse meșteșugăreșt - Băile Tușnad, 14 - 16 septembrie 2018
OMD a fost partener în organizare și a avut și un stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative
precum și informații despre destinație. Activitatea a avut ca scop promovarea unei atitudini „prietenoase” faţă de natură
şi faţă de specia protejată ursul brun (Ursus arctos) în rândul localnicilor şi a turiștilor din Băile Tușnad, ca un prim pas
important spre o conviețuire durabilă, și totodată promovarea ecoturismului prin materiale promoționale bazate pe
prezența ursului brun.
Tusnad PG - concurs international de aterizare la punct fix - Cozemeni, 06-07 octombire 2018
OMD a fost partener în organizare, la evenimet au fost diseminate materiale informative precum și informații
despre destinație.
Ziua Rezervaţiei Naturale Piatra Şoimilor - Băile Tușnad, 15 septembrie 2018
OMD a fost organizator și a avut și un stand de promovare, unde au fost diseminate materiale informative precum și
informații despre destinația vizată. 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. 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 sînbătă a lunii septembrie să se organizeze „Ziua Rezervaţiei
Naturale Piatra Şoimilor”

Organizarea de acțiuni de conștientizare în rândul populației din destinație
Convieţuirea între om şi urs
În perioada 16.04.2017 - 15.09.2018, Organizaţia GeoEcologică ACCENT a implementat proiectul cu titlul
„Convieţuirea între om şi urs”. Considerăm că prin activitățile desfășurate, au fost îndeplinit scopul propus,
și anume promovarea unei atitudini „prietenoase” faţă de natură şi faţă de specia protejată ursul brun (Ursus arctos)
în rândul localnicilor şi a turiștilor din Băile Tușnad, ca un prim pas important spre o conviețuire durabilă, și totodată
promovarea ecoturismului prin materiale promoționale bazate pe prezența ursului brun în zona orașului și a Rezervației
naturale Piatra Șoimilor.

XSALT - Triatlon Lacul Sf. Ana

•
•
•

Primul obiectiv: Informarea și conștientizarea corectă a localnicilor şi a turiștilor din localitatea Băile Tușnad cu
privire la specia protejată ursul brun (Ursus arctos) a fost îndeplinit prin diseminarea materialelor informative
(1500 pliante, 100 de afișe, 5 bannere stradale).
Al doilea obiectiv: Creşterea gradului de cunoaştere în rândul localnicilor şi a turiștilor din localitatea Băile Tușnad
în ceea ce priveşte diferite aspecte de comportament din viaţa urşilor (Ursus arctos) a fost atins prin realizarea
punctului de informare (în cadrul Centrului de Informare Turistică „InfoTur”).
Al treilea obiectiv: Generarea unei atitudini pozitive în rândul localnicilor şi a turiștilor în ceea ce privește ursul
brun (Ursus arctos), a fost atins prin realizarea acțiunilor din cadrul Zilelor Orașului Băile Tușnad și Festivalul
Ursului și Târgului de produse meșteșugărești.

punct de informare
Realizarea unui punct de informare în cadrul Centrului de Informare Turistică „InfoTur” care funcționează
din 01 iunie pe tot sezonul estival. Coordonatorul centrului Gassner Wolfgang (Tourist Informator Srl) și membri grupului de
„Junior Ranger” din Băile Tușnad au acordat informații utile turiștilor dar și localnicilor privind comportamentul față de urs
(În pădure; În gospodărie; În localitate) și cum procedăm dacă ne întâlnim cu un urs și au distribuit plinatele informative.
Conform celor stabilite, înainte de realizarea punctului de informare au avut loc instruiri de pregătire pentru grupul Junior
Ranger sub forma unor prezentări extrașcolare coodornate de Gál Pálma. Dorită acestor prezentări, membri grupului Junior
Ranger sunt capabili să răspundă la întrebările turiștilor legate de urs și conviețuire în orașul Băile Tușnad.
Excursie tematică la observatorul de urși
În scopul observării urșilor în mediul lor natural, în perioada Festivalului ursului, am stabilit toate detaliile
de comun acord cu propietarul observatorului (FOTO NATURA SRL) și cu profesorii coordonatori ai cluburilor de
Junior Ranger (din cele 6 școli gimnaziale din Bazinul Ciucului de Jos) pentru a ne deplasa la observatorul de urși
de lângă Lacul Sf. Ana (acesta având o capacitate mai mare). Cei cca. 80 de persoane, au fost împărțiț în 2 zile (cca.
40 persoane/zi). Din păcate grulul din prima zi nu avut norocul de a vedea urși la observator, ca atare cu aceștia
vom repeta activitatea. Mențonăm că, costurile activității au fost suportate de propietarul observatorului (FOTO
NATURA SRL) și transportul (inchiriere autocar) prin Programul Green Entrepreneurship 2.0 Upgrade - consolidare
și prin Fundația pentru Parteneriat și MOL România.
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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, s-a efectuat cartarea (cu ajutorul GPS-ului prin trackuri și puncte salvate)
traseelor turistice (poteci tematice, băile tradiționale și izvoarele cu apă minerală, etc) și de biciletă din destinație.
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.
În ceea ce privește realizarea unei baze de date cu fotografi de bună calitate, s-a încheiat un contract
cu GOfoto SRL, reprezentat de fotograful profesionist Mihai Moiceanu (http://www.cameramm.ro/).
Conform contactului, au fost 4 deplasări pe teren:
•
2 deplasări iarna (la evenimentele: Băile Tușnad Cup - sled dog sprint, Sărbătoarea Fărșangului)
•
1 deplasare primăvara (oameni, peisaj, floră și fanună din BTI)
•
1 deplasare vara (oameni, peisaj, floră și fanună din BTI)

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.
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 2019 (suma virată în contul OMD).

la observatorul de urși

SURSE DE FINANȚĂRI 2018
Romanian-American Foundation
Fundaţia pentru Parteneriat

(prin programul„Green Entrepreneurship Dezvoltarea Destinaţiilor de Ecoturism din România)

Cheltuieli efectuate din finanțare: 183.447,00 Lei

Fundaţia pentru Parteneriat
MOL România

(prin programul „Spaţii verzi - componenta Arii Naturale Protejate”)

Cheltuieli efectuate din finanțare: 20.000,00 Lei

Organizația GeoEcologică ACCENT

(prin campania de fundraising, și încasări în urma vânzărilor de cazare, programe/pachete, hărți)

Cheltuieli efectuate din contribuția proprie: 14.300,70 Lei
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