O nouă calificare pe piața muncii: Manager de destinație turistică
Brașov, 23 iunie 2015: În perioada aprilie 2015 – martie 2017, Fundatia Propark pentru Arii
Protejate împreună cu partenerii săi Asociația de Ecoturism din România (AER) și Comisia
Internațională pentru Protecția Alpilor din Elveția (CIPRA) vor implementa proiectul “Meserii
frumoase în destinații frumoase – creșterea calității produselor și destinațiilor ecoturistice pentru
performanțe mai bune în aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă în România”, proiect co-finanțat
printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana
extinsă.
Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentanții a zece microregiuni din România ce aspiră la intrarea în
procesul de dezvoltare ca destinații de ecoturism. Pentru a avea succes în a se poziționa și a se dezvolta
pe o piață internațională competitivă, este nevoie ca activitatea de dezvoltare și promovare a acestor
destinații să fie coordonată de o unitate de management formată din profesioniști specializați în acest
domeniu. Deoarece compentențele specifice de management necesare nu se regăsesc evidențiate
momentan în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), s-a identificat nevoia dezvoltării unui nou
profil de manager de destinație turistică.
”Unul dintre motivele pentru care turismul românesc nu performează este și lipsa de management și
coordonare la nivelul unei destinații turistice. Cu toate că suntem direct interesați de destinațiile în
devenire cu profil ecoturistic, am constatat că nu există manager de destinații nici pentru destinațiile de
turism consacrate (ex. stațiuni montane, stațiuni balneo, etc.)”, a declarat Andrei Blumer, Președinte
AER. ”Din acest motiv, sper ca inițiativa noastră de a contura profilul unei noi expertize în turismul
românesc să aducă un plus de competență pentru acele destinații care vor înțelege necesitatea de a
lucra în parteneriat sub coordonarea unui grup de experți și a deveni competitive pe o piață
internațională reală de turism.”, a mai adăugat Andrei Blumer.
România este printre primele țări din lume care aplică și adaptează un standard pentru destinații de
ecoturism, astfel devenind obligatorie o mai bună gestionare a acestor zone. De-a lungul proiectului,
accentul va fi pus pe performanţa managementului destinațiilor de ecoturism, îmbunătățirea calității
sectoarelor ecoturistice și vizibilitatea/ promovarea acestui tip de turism din România.
Durata proiectului este de 24 luni în perioada cuprinsă între 01.04.2015 și 31.03.2017.
Total costuri eligibile ale proiectului: 273.713,00 CHF
Valoare co-finanțare elvețiană: 245.913,00 CHF
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Notă pentru editori
1. Pentru detalii despre activităţile proiectului, contactați:
Andreea Herțanu, asistent proiect, andreea.hertanu@eco-romania.ro, 0759 026 146
Andrei Blumer, Președinte AER, andrei.blumer@eco-romania.ro, 0723 186 016
2. Pentru informaţii despre Propark – Fundația pentru Arii Protejate, Ioana Bejan,
ioana.bejan@propark.ro, 0728 382 880
3. Pentru mai multe informații despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român accesati link-ul
www.swiss-contribution.ro sau http://www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Despre AER
AER are misiunea de a promova şi dezvolta ecoturismul pentru a contribui la conservarea naturii şi a
veni în sprijinul comunităţilor locale din zonele cu valoare naturală. În acest fel, AER contribuie la
creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism şi promovează natura ca element esenţial al imaginii
turistice a României.
Unul dintre obiectivele principale ale AER este creşterea calităţii interpretării în ariile naturale protejate
din România, în acest sens AER a realizat mai multe trasee tematice în diferite arii protejate, precum și
promovarea celor mai frumoase trasee tematice la nivel național.
www.eco-romania.ro/ro

Despre Propark
Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate prin programe
de formare și instruire și prin proiecte care să completeze resursele existente pentru menținerea
valorilor naturale și culturale și realizarea de modele funcționale de dezvoltare durabilă in România.
www.propark.ro
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