
 
                              
 
 

                                         

www.inforegio.ro 
 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

COMUNICAT DE PRESĂ 
5 februarie 2014 

 

Oradea, utilizând finanţarea REGIO, e singura municipalitate din România ce 
deţine pentru promovare turistică un domeniu .travel 

www.oradea.travel 

 
 

 Proiectul „PACHET COMPLEX DE PROMOVARE A TURISMULUI CULTURAL: CENTRUL 
ISTORIC ORADEA – ARHITECTURĂ, CULTURĂ, LEGENDĂ” (contract nr. 1263 din 
09.03.2011, Cod SMIS 17548) a fost contractat de către Unitatea Administrativ Teritorială 
– Municipiul Oradea cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în 
calitate de Organism Intermediar în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru  
Programul Operaţional Regional, în cadrul  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA 
PRIORITARĂ - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENŢIE - 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică - Operaţiunea - Dezvoltarea şi 
consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a 
activităţilor de marketing specifice.  
 În urma implementării activităţilor acestui proiect au rezultat o serie de produse de 
promovare a Centrului Istoric Oradea. Unul dintre cele mai semnificative produse este 
portalul www.oradea.travel. Demn de menţionat este faptul că, Municipiul Oradea este 
singura autoritate publică din România care deţine un domeniu .travel pentru a promova 
printr-o reţea exclusiv  dedicată turismului un produs turistic, în cazul de faţă Centrul Istoric 
Oradea, acea “rezervaţie de arhitectură” cum o numeau unii dintre specialiştii în istoria artei 
şi dezvoltării architectural-urbanistice. 

 
1. Date Generale 

 
Valoarea totală a proiectului: 973.556,31 lei, din care valoare nerambursabilă suportată 

din Fondul European de Dezvoltare Regională 631,642,85 lei, valoare nerambursabilă 
suportată din bugetul naţional 96.604,21 lei, valoarea cofinanţării Municipiului Oradea este 
de 14.862,18 lei, iar suma neeligibilă suportată de beneficiar, cu TVA-ul aferent,  este de 
52.100,84 lei.  

 
Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, între martie 2011-martie 2014.  
 
Obiectivul  general al acestui proiect  este  promovarea potenţialului turistic românesc 

prin îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu scopul de a promova România în străinătate şi de a 
creşte atractivitatea sa pentru turism şi afaceri, în general, iar în particular a turismului 
din Municipiul Oradea, Centrul Istoric, arie de referinţă ca parte integrantă, specifică 
turismului românesc.  

 
El priveşte creşterea potenţialului de atractivitate turistică a Centrului istoric al 

municipiului Oradea şi a ariei sale limitrofe în regiune, ţară şi peste hotare prin conceperea 
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unui coerent, reprezentativ şi responsabil pachet de promovare-publicitate turistică, printr-o 
eficientă comunicare orientată spre grupurile de turişti şi potenţiali vizitatori, prin 
intermediul multiplelor canale de difuzare a informaţiilor, atât din regiune, cât şi din ţară ori 
de la nivel internaţional. 

 
În vederea atingerii obiectivului general de marketing, în implementarea planului de 

marketing vor vizate următoarele ţinte strategice, obiective specifice: 
 
- Conceperea, tipărirea şi distribuirea unei hărţi turistice tematice a obiectivelor din 

municipiul Oradea pentru o mai uşoară şi punctuală dezvoltare a traseelor turistice 
municipale - 15.000 bucăţi tipărite şi diseminate 

- Creşterea vizibilităţii prin facilitarea  unui acces neintermediat şi proxim la 
informaţiile despre obiectivele turistice ale zonei vizitate, prin instalarea  de 
panouri informativ-publicitare – 25 de panouri, 21 in format clasic, 4 constructiviste 

- Dezvoltarea unui portal de turism pentru Centrul Istoric Oradea  în minimum 4 limbi 
de circulaţie internaţională care să promoveze un mesaj clar si atractiv pentru 
turişti, să ofere întreg complexul de informaţii inerente unui turism civilizat şi 
responsabil  

- Organizarea a două evenimente cultural-turistice de anvergură regională şi 
naţională în cadrul cărora să fie promovate “rezervaţia de arhitectură” Centru 
Istoric Oradea şi Cetatea Oradea 

- Editarea şi distribuirea a două spoturi video cu rol de promovare a turismului 
cultural şi de patrimoniu din municipiul Oradea şi aria limitrofă prin intermediul 
internetului, al mass-mediei video locale, al reţelelor de televiziune închise din 
cadrul staţiunilor limitrofe şi în cadrul târgurilor de turism  

- Crearea unui pachet turistic publicitar complex, reprezentativ pentru municipiul 
Oradea şi aria sa limitrofă, “ORADEA – ORAŞUL AMINTIRILOR PLĂCUTE”, în format 
clasic (tipărit) şi în format multimedia (CD, DVD), care să promoveze unitar şi 
coerent valorile istorico-arhitecturale, culturale, spirituale, naturale şi de agrement 
din aria de interes (70.000 de bucăţi) 

- Conceperea, editarea şi promovarea turistică a oraşului şi regiunii prin intermediul 
unei reviste semestriale de profil „Cetatea Oradea – Revistă de patrimoniu şi 
turism” – 4 numere/1000buc/ediţie 

 
 
2. Date specifice 

 
 Printre obiectivele specifice aferente acestui pachet complex de promovare se afla 
şi dezvoltarea unui portal de turism pentru Centrul Istoric Oradea  în minimum 4 limbi 
str[ine, unele de circulaţie internaţională, care să promoveze un mesaj clar si atractiv pentru 
turişti, să ofere întreg complexul de informaţii inerente unui turism civilizat şi responsabil. 
 
 Costurile estimate pentru realizarea acestui portal www.oradea.travel au fost de 
50.420,17 lei fără TVA, iar contractarea serviciilor s-a făcut la 43.700 lei fără TVA. 
 
 Sarcinile, urmărite de prestatorul de servicii conform documentaţiei de achiziţie 
publică, au fost: 
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- Identificarea în piaţă a nevoilor turistului contemporan, a acelor necesităţi de 

informare şi promovare care să genereze satisfacţie 
- Crearea conceptului integrat de informare şi promovare (logo, slogan, transpunere a 

mesajului în imagine) 
- Colectarea informaţiilor necesare pentru constituirea bazelor de date pe domenii de 

interes (grafică 3D, proiecţii ortogonale izometrice istoricizante, tehnici de stampă, 
fotografii - minim 9000, puncte vizionare de 360 grade -minimum 30, includerea a 2 
spoturi video şi creearea unuia în format timelaps) 

- Cumpărare domeniu .travel, găzduire portal, mentenanţă, depanare, update pe  
perioada derulării proiectului plus încă 5 ani postimplementare 

   
 Atingându-se aceste ţinte ale elaborării şi funcţionalizării produsului, Municipiul 
Oradea se află în acest moment în faza în care deţine un minim necesar, un punct de pornire 
semnificativ, în vederea unei dezvoltării ulterioare. Această acţiune este complementară cu 
alte punctuale şi importante iniţiative, iar colaborarea cu alte instituţii, persoane juridice sau 
fizice interesate de promovarea frumuseţilor arhitecturale şi istorice ale urbei de pe malul 
Crişului Repede, respectiv de informare spre atragerea de consumatori ai turismului cultural, 
de patrimoniu şi de eveniment, este atât necesară, cât şi, mai ales, o datorie comunitară. 

 
 

Date de contact: dumitru.sim@oradea.ro , info@oradea.travel  
         Tel/fax: 0259.435.835 
 
 
 
 
 

 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României”. 
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