
 

 

 

 

 

Raport de activitate al  

Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Uricani  

pentru anul 2017 

 

 
În conformitate cu Ordinul 1096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica, 

conform punctului 4, (litera h), personalul angajat al Centrelor Naţionale de Informare şi 

Promovare Turistică trebuie să prezinte autorităţii locale un raport de activitate pentru anul 

abia încheiat şi anume anul 2017. 

Activitatea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 

fost realizată de către Sorin Inel, conform Hotărârii Consiliului Local Uricani, acesta fiind 

deschis permanent publicului, de luni până duminică între orele 10 – 17. 

 

Principalele activităţi ale Centrului Naţional de Informare şi Promovare 

Turistică Uricani în anul 2017 au fost următoarele: 

1. S-a realizat informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor 

turistice locale, regionale sau naţionale. 

În decursul anului 2017 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Uricani a fost vizitat de un număr de 1.127 de vizitatori, dintre care 57 turişti străini, 



 

 

dintre  cei 1.632 de vizitatori ce au trecut pragul CNIPT Uricani de la deschiderea 

acestuia la data de 1 octombrie 2016 (Grafic ). 

 
Grafic. Vizitatori CNIPT Uricani în anul 2017 

 

2. În funcţie de solicitările turiştilor informaţiile oferite se împart astfel (Tabel  şi 

Diagramă): 

 

Zona montană 682 

Speologie 81 

Mountain-bike 112 

Alpinism-Escaladă 73 

Tradiţii 39 

Cazare 89 

Alimentaţie publică 32 

Altele 19 

Total vizitatori 1127 
Tabel solicitări informaţii turistice 
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3. S-a pus la dispoziţia turiştilor materiale de promovare locale, regionale sau 

naţionale. 

Au fost distribuite vizitatorilor următoarele material de promovare locale: 

- Ghidul turistic al oraşului Uricani; 

- Harta oraşului Uricani; 

- Harta munţilor Retezat cu sigla turistică a oraşului Uricani; 

- Flyere oraş Uricani 

- Paşaportul Turistic al oraşului Uricani; 

- Broşura “Uricani – un oraş european pentru secolul XXI” 

- Pliant Oraşul Uricani; 

- Pliante CNIPT Uricani – general; 

- Pliant CNIPT Uricani – speologie; 

- Pliant CNIPT Uricani – trasee montane pedestre; 

- Pliant CNIPT Uricani – fotohunting, wildlife; 

- Pliant CNIPT Uricani – cascade; 

- Pliant CNIPT Uricani – turism şi aventură 

- Pliant CNIPT Uricani – babele, sfinx, poduri naturale; 

- Pliant CNIPT Uricani – structuri turistice; 

- Pliant CNIPT Uricani – mountain-bike, atv; 

- Pliant CNIPT Uricani – tradiţii; 

- Pliant Judeţul Hunedoara; 

- Pliante primite de la agenţii locali cu activitate în turism din oraşul Uricani şi 

împrejurimi; 

- Insigne cu sigla turistică a CNIPT Uricani; 

- Tricouri CNIPT Uricani; 

- Tatuaje autocolante cu sigla turistică a oraşului Uricani; 

- Calendare CNIPT Uricani; 

- Calendare Salvamont HD; 

- Pungi pentru evacuarea deşeurilor oferite turiştilor cu siglele Oraşul Uricani, 

CNIPT Uricani, Salvamont. 

4.  Începând cu data de 09.01.2017 Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Uricani a devenit al 32-lea CNIPT acreditat din România; 



 

 

5. Au fost încheiate 7 protocoale de colaborare cu: Liceul tehnologic “Retezat” 

Uricani, Şcoala nr. 2 Uricani, Salvamont Uricani, Salvamont Lupeni, Fundaţia Salvamont 

Lupeni, Clubul Alpin Valea Jiului şi CNIPT Ocnele Mari. Practic s-a încercat încheierea 

a peste 50 de protocoale de colaborare, dar CNIPT-urile, ONG-urile şi ceilalţi posibili 

colaboratori s-au arătat reticenţi sau nu au răspuns la E-mail. 

6. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a susţinut 

în colaborare cu profesorii şi educatorii de la unităţile de învăţământ din oraşul Uricani 

15 prezentări video cu tema “Destinaţia turistică Uricani”, aceste evenimente instructive 

– educative având loc în sediu CNIPT Uricani şi la care au participat peste 200 de tineri. 

7. În mediul on-line au fost realizate mai multe legături (link) cu siteuri active 

din România (www.ruma.ro, http://cheilebalomir.xhost.ro, http://cniptmoreni.ro), 

administratorii acestora au creat în propiu domeniu o pagină de promovare a oraşului 

Uricani sau linkuri de legătură. 

8. S-a realizat informarea, la cererea turiştilor, privind oferta locală de cazare şi 

alimentaţie publică a fost oferită ca serviciu cu titlu gratuit atât vizitatorilor de la centru 

cât şi vizitatorilor din mediul on-line; 

9.  Informare turiştilor cu privire la posibilitãţile de rezervare a biletelor de 

transport, a traseelor de autobuze, linii CFR şi Rent a car, precum şi cu privire la ghizi 

turistici locali, naţionali şi specializaţi;  

Informarea despre ghizii de turism a fost realizată în mediul on-line, pe site-urile 

http://cnipturicani.ro şi http://cheilebalomir.xhost.ro prin crearea paginii cu ghizii (link 

Ghizi de turism) ce îşi oferă serviciile turiştilor, pagină în continuă dezvoltare şi care va 

mai cuprinde şi instructorii de schi, alpinism şi snowboard. 

10. Organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional 

şi de activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei 

turistice locale şi regionale. 

Cu sprijinul Primăriei Uricani şi Casa de cultură Uricani a fost amenajat în 

cadrul CNIPT Uricani o expoziţie cu obiecte tradiţionale din zona oraşului având ca temă 

tradiţiile locale: momârlanii şi mineritul, aflată în continuă dezvoltare. 

11. Consilierea turiştilor cu privire la alegerea diverselor produse turistice 

locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit.  

http://www.ruma.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/
http://cniptmoreni.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://cheilebalomir.xhost.ro/


 

 

Au avut mai loc mai multe întâlniri, la sediul CNIPT Uricani, cu locuitorii din 

mediul rural şi producători locali pe tema “Punctelor de gastronomie locală”. 

12. Cooperare cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism 

(Administraţia publică locală Uricani, Primăria Uricani, Camera de comerţ a judeţului 

Hunedoara, Agenţia pentru Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara, Liceul tehnologic 

“Retezat” Uricani, etc.). 

13. S-au efectuat activităţi de cercetare de piaţă pe plan local, de analiză, 

planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi 

marketing turistic, în colaborare cu Administraţia publică locală şi Primăria Uricani.  

14. A fost creată sigla turistică a oraşului Uricani, ce va fi depusă, la solicitarea 

conducerii Primăriei Uricani, pentru înregistrare la OSIM. 

15. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 

participat la mai multe evenimente organizate de: 

-  Primăria Uricani şi Consiliul Local Uricani: 

o Zilele oraşului Uricani 

o Atelierul “Tradiţii şi Meşteşuguri” 

o Nedeia de la Câmpu lui Neag 

o Nedeia de pe Muntele Tulişa 

o Futsal Championship Uricani 2017 

o 1 Decembrie 2017 

o Uricani – Istorie, Tradiţii, Obiceiuri, Folclor 

o Magia Colindelor 

- Organizaţii locale (CAVJ Uricani, Fără limite Vulcan, Uricani Gym, etc) 

o RedBull Oslea Hiride  

o Oslea Night Ridge 

o Câmpuşel Climbing Festival 

o Mişcare în aer liber 

- Liceul Tehnologic “Retezat” Uricani (doar promovare) 

o Royal Legacy Prom 

o Carnavalul de Haloween – ediţia a III-a 

o Elevii au talent 

o Paşi spre Marea Unire 



 

 

16. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 

organizat evenimentele: 

o Uricani Verde – o iniţiativă de educare şi informare a turiştilor privind 

păstrarea unui mediu natural curat şi sănătos 

o Hai la un grad – deschiderea sezonului de alpinism şi escaladă în Cheile 

Valomir 

17. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a realizat 

prima hartă turistică interactivă a Văii Jiului, aceasta aflându-se pe portalul 

http://cnipturicani.ro, în secţiunea hărţi şi are în lucru Harta turistică interactivă a oraşului 

Uricani şi Harta interactivă a judeţului Hunedoara, hărţi ce vor putea fi vizitate, în curând, 

în mediul on-line pe acelaş portal. 

Portalul http://cnipturicani.ro poate fi accesat în limbile română, engleză, franceză, 

germană, maghiară, iar datorită motorului de traducere existent în site, cunoscătorii pot 

accesa  traducerea în orice limbă de circulaţie mondială. 

18. Portalul http://cnipturicani.ro a devenit cea mai importantă sursă de 

promovarea turistică a oraşului Uricani ajungând la 76.740 de vizitatori şi având un număr 

de 134 de pagini cu informaţii despre potenţialul turistic al oraşului Uricani (posibil site-ul 

cel mai complex din România). 

19. La solicitarea unor studenţi care îşi realizează lucrările de licenţă şi 

dizertaţie pe teme ca: Turismul în Valea Jiului, Potenţial turistic în Depresiunea Petroşani, 

Alpinism şi escaladă în Valea Jiului, Dezvoltarea agro-turismului în zona rurală a Văii 

Jiului, au fost trimise date geografice şi turistice, cu menţiunea ca la bibliogafie şi 

webografie să fie specificat Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Uricani. 

20. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Uricani a 

participat la realizarea a 4 proiecte şi atestate pentru cursuri de calificare, deasemenea 

fiind menţionat la bibliografie: 

o Plan de promovare a destinaţiei turistice Uricani, Bucureşti 2017, Oana 

Maria Dobîrcean; 

o Circuit turistic balnear în jud Harghita, Uricani 2017, Chirică Gloria; 

o La pas, la pedală, la volan prin natură şi istorie, Bucureşti 2017, Sorin 

Inel; 

http://cnipturicani.ro/
http://cnipturicani.ro/
http://cnipturicani.ro/


 

 

o Dezvoltarea turismului în Valea Jiului, Uricani 2017, Muntean Ana. 

21. Ca urmare a iniţiativei “Uricani Verde” Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Uricani a participat împreună cu voluntari, CAVJ Uricani şi 

formaţia Salvamont Uricani la acţiuni de ecologizare a unor zone în care turişti au campat 

şi s-au evacuate deşeurile lăsate de aceştia: 

o Acţiunea “Câmpuşel” – luna iulie ; 

o Acţiunea “Valomir faleze” – luna iulie; 

o Acţiunea “Buta” – lunile iulie, august, septembrie; 

o Acţiunea “Câmpuşel” – luna august; 

o Acţiunea “Poiana Mare” – luna august; 

o Acţiunea “Cheile Valea de brazi” – luna septembrie; 

o Acţiunea “Lac Câmpu lui Neag” – luna octombrie. 

22. Ca urmare a “trendului turistic “ citybreak s-a realizat Jiu Valley CityBreak 

o propunere de circuit turistic care să cuprindă pe decursul a 2 zile cele mai importante 

obiective turistice din Valea Jiului, acesta fiind singurul citybreak din România care se 

desfăşoară în 5 oraşe şi promovat în portalul http://cnipturicani.ro. 

23. Au fost realizate 3 ieşiri pe teren în zona Retezatului mic, Câmpuşel şi 

Cascada Valea Mării la solicitarea unor turişti străini: 2 grupuri din Irlanda şi un grup din 

Anglia de la BBC ce au realizat un material de promovare despre potenţialul turistic al 

oraşului Uricani şi pe care aşteptăm să-l primim sub forma unui fişier video. 

24. Odată cu realizarea şi administrarea paginii de Facebook VisitUricani au 

fost realizate şi postate mai multe colaje video, filmuleţe, imagini de promovare a oraşului 

şi a zonei turistice. Deasemenea au fost promovate evenimetele locale şi regionale 

ajungându-se la peste 130.000 de vizualizări (conform bazei de date statistice Facebook - 

https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer= 

page_insights_tab_button ) 

În procente, motivaţia vizitatorilor Centrului Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Uricani s-a reflectat în primul rând, conform diagramei 2, prin: 

 solicitarea de informaţii despre potenţialul turistic, interesul faţă de 

obiectivele turistice promovate pe site, achiziţionarea de materiale 

informative: hărţi, pliante, broşuri (79%),  

 informaţii despre transportul în zonă (3%),  

http://cnipturicani.ro/
https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer=%20page_insights_tab_button
https://www.facebook.com/VisitUricani-197640717438433/insights/?referrer=%20page_insights_tab_button


 

 

 informaţii turistice regionale şi naţionale (5%), 

 informaţii despre cazare (4%) 

 informaţii despre spaţii de alimentaţie publică şi servirea meselor 

tradiţionale sau cu specific local (2%) 

 informaţii despre trasee de mountain-bike şi ATV (1%) 

 informaţii meteo (1%) 

 

Diagrama 2. Scopul vizitei turiştilor 

 informaţii despre locuri de campare cu cortul şi rulote (1%) 

 informaţii despre zonele de pescuit şi legislaţia locală privind pescuitul 

(1%) 

 solicitarea accesului la Internet pentru rezervări on-line (1%) 

 informaţii despre evenimentele locale ce au lor în oraşul Uricani (2%) 

25. S-a realizat o bază de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală, 

având ca scop adunarea de date referitoare la evenimentele locale cu rol în creşterea 

circulaţiei turistice pe baza căreia a fost realizată o analiză SWOT. 
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Puncte tari 

 Potenţial natural: munţi, văi, chei, 

forme geomorfologice, cascade, 

peşteri, lacuri, etc; 

 Climat şi mediu natural sănătos; 

 Poluare redusă pe tot teritoriul 

administrative al oraşului Uricani; 

 Fauna şi vegetația extrem de 

diversificată; 

 Zona montană deosebită; 

 Existenţa ariilor protejate (parcuri 

naţionale şi rezervaţii); 

 Populaţie ospitalieră; 

 Potenţial piscicol şi faunistic 

specific zonei de munte; 

 Zonă cu specific unic în 

gastronomie cu bucătărie 

tradiţională şi specialităţi locale; 

 Existenţa liceului cu profil turistic 

din oraşul Uricani  

 Forţa de muncă calificată în turism; 

 Campanie de promovare a oraşului 

Uricani şi a potenţialului turistic; 

 Păstrarea obiceiurilor şi a 

tradițiilor; 

 Existenţa unui tezaur etnografic şi 

folcloric de mare originalitate 

(momârlanii); 

 Implementarea de proiecte de 

infrastructură turistică de către 

administraţia publică locală. 

 Activităţi de marketing turistic şi 

management al destinaţiei 

dezvoltate. 
 

Puncte slabe 

 Infrastructura de transport până în 

orașul Uricani; 

 Lipsa de enterteinement; 

 Inexistenţa atracţiilor turistice 

antropice; 

 Prea puține locuri de cazare; 

 Lipsa unui sistem organizat de 

indicatoare pentru obiective şi trasee 

turistice; 

 Numărul mic al investitorilor pe piața 

muncii din sfera turismului; 

 Lipsa unor locuri de campare 

amenajate pentru perioada de vară; 

 Lipsa unei staţiuni turistice pentru 

practicarea sporturilor de iarnă sau a 

unei baze de tratament aferente unei 

staţiuni climaterice; 

 Prea puține locuri de munca; 

 Insuficientă cooperare între puţinii 

operatori din turism; 

 Inexistenţa standurilor care 

comercializează suveniruri, artă 

populară, cărţi poştale etc. cu specific 

local. 

Oportunități 

 Deschiderea DN66 A Uricani- 

Băile Herculane ar duce la dublarea 

numărului de turişti în primul an, 

iar în următorii 3 s-ar dubla 

exponenţial; 

Amenințări 

 Datorită infrastructurii de transport 

slab dezvoltate pană în Valea Jiului şi 

în zonă, investitorii sunt reticenți în a 

investi în orașul Uricani; 

 Curentul socio-economic se va reflecta 

în fluxurile de venituri locale, nu prea 



 

 

 Posibilitatea dezvoltării unei 

stațiuni turistice; 

 Dezvoltarea turismului rural şi a 

agroturismului; 

 Dezvoltareaîn sfera turismului: 

- crearea de pensiuni; 

- crearea şi dezvoltarea unor spaţii 

de campare amenajate; 

- crearea, amenajarea şi dezvoltarea  

pârtilor de schi şi snowboard; 

 Adaptarea continuă la cerinţele 

pieţei turistice; 

 Interes internaţional crescut pentru 

ecoturism, agroturism, speoturism, 

turism rural şi de aventură; 

 Foarte bune perspective pentru a 

exploata zonele montane pe tot 

cursul anului prin drumeţie, 

echitaţie, alpinism, sporturi 

extreme, schi, etc.; 

 Creşterea numărului de turişti care 

au ca motivaţie diferite forme de 

turism ce pot fi practicate în zona 

oraşului Uricani; 

 Oportunităţi de finanţare a 

turismului prin fonduri publice; 

 Creşterea veniturilor populaţiei prin 

desfăşurarea de activităţi în 

sectorul turistic local sau al 

activităţilor legate de dezvoltarea 

acestuia. 
 

diversificate, sunt inevitabil negative 

afectate de lipsa investiţiilor din 

domeniu privat şi prin scăderea 

numărului populației datorită lipsei 

locuri de muncă şi a îmbătrânirii celei 

existente; 

 Condiţii meteo nefavorabie, calamitaţi 

naturale (inundaţii, avalanşe, alunecări 

de teren). 

Ca urmare a analizei SWOT se poate vedea că “Punctele tari” şi “Oportunităţile” 

domină analiza dovedind astfel că turismul în oraşul Uricani va fi în viitor un important 

sector economic. 

06.01.2018 

Întocmit  

Sorin Inel 

Centrul Naţional de informare şi  

Promovare Turistică  

Uricani 

 


