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RAPORT DE ACTIVITATE 2016
1. Animarea, informarea, cooperarea şi stimularea parteneriatului între actorii locali, publici şi privaţi
- 3 operatori consiliaţi pentru obţinerea certificatelor, licenţelor sau a brevetelor de turism.
- PARTICIPAREA Forumul profesionistilor in turism 2016
- Din data de 1 decembrie consultanta gratuita oferita de Centrul de Informare Turistica pentru
clasificare si marketing online
2. Repertorierea resurselor turistice ale Avrigului
- În mod curent, se actualizează bazele de date referitoare la:
Structuri de cazare
Structuri de alimentaţie
Structuri de agrement
Obiective cultural-turistice
Meşteşugari
Producători de produse tradiţionale

3.
-

-

-

Evenimente, târguri şi pieţe
Ghizi, agenţii de turism şi tur-operatori
Mass media
Creşterea vizibilităţii orasului Avrig ca destinaţie turistică
Administrarea si promovarea blogului www.cit4avrig.wordpress.com
Creearea de pachete turistice in parteneriat cu agentiile de turism
Organizarea de vizite de teren pentru identificarea traseelor de drumeţie şi a meşteşugarilor,
Dezvoltarea conceptului grafic; Promovarea pachetelor.
Târgul de Turism al României martie, Bucureşti 
Pe un stand de 25 mp, AJTS Consiliul Judetean
Sibiu si primaria Sibiu a promovat mozaicul de activităţi ce pot fi practicate în judeţ: trasee de
drumeţie şi de bicicletă, echitaţie, rutele alpine Transfăgărăşan şi Transalpina, tabere, posibilităţi de
relaxare şi tratament în staţiunile balneare. În standul judeţului Sibiu au participat reprezentanţii
Centrului de Informare Turistică
Târgul de Turism al României noiembrie, Bucureşti Judeţul Sibiu a fost destinaţia turistică în topul
preferinţelor în cadrul ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României. Oferta de iarnă a judeţului
Sibiu a fost prezentată de reprezentanţii Consiliului Judeţean Sibiu, Asociaţia Judeţeană de Turism
Sibiu, Muzeul ASTRA, Centrele de Informare Turistică din Mediaş şi Avrig
Promovarea evenimentelor organizate in localitatea Avrig .
Relatia cu mass-media : Prin intermediul comunicatelor de presă s-au transmis informaţii despre proiectele
derulate, informări utile pentru operatorii turistici şi au fost promovate evenimente.

S-a răspuns cererilor specifice despre proiecte sau despre destinaţie şi au fost puse la dispoziţie
fotografii Publicaţii locale care au preluat comunicatele de presă şi care au solicitat informaţii

Centrul de Informare Turistică
Gh. Lazar , nr 10

Tel 0269 523 163

email: info_avrig@sibiu-turism.ro
http://www.facebook.com/cit.avrig

, Agerpres, Turnul Sfatului, Mesagerul de Sibiu
4. Observarea activitatii turistice :
- Cunoaşterea evoluţiei comportamentului de consum al turiştilor;
- Cunoaşterea realităţii cererii turistice;
- Evaluarea rezultatelor activităţilor de dezvoltare şi promovare;
- Sensibilizarea structurilor din turism astfel încât să se înţeleagă importanţa datelor statistice pentru
performanţa în turism a fiecăruia;
- Îmbunătăţirea metodei de lucru a Centrelor de Informare Turistică;
- Dezvoltarea permanentă a instrumentelor de evaluare, observare şi analiză a activităţii turistice.\
5. COOPERAREA LA NIVEL REGIONAL, NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) CIT Avrig colaborează cu direcţii din cadrul
ministerului: Dezvoltare Turistică, Control, Verificare şi Monitorizare Turistică, serviciul Autorizare, cu
reprezentantul teritorial pentru judeţul Sibiu, cu birouri de promovare ale României în străinătate.
- Parteneriat cu Biblioteca Avrig
--Parteneriat cu AJTS Sibiu
6. Evenimente la care Centrul de Informare Turistica este partener si prin care s-a facut promovarea lor:
- Lumea copiilor la Avrig ed IV - 9-11 septembrie 2016
https://www.facebook.com/events/1682844635373792/
- Festivalul Folcloric Florile Oltului ed 45 - 23-24 iulie 2016
https://www.facebook.com/events/1790423144537758/
- Ne plave Valea Avrigului pe bicicleta - 11 iulie 2016
- 100 de ani de la Intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial
https://www.facebook.com/events/529941100543648/
- Tara Oltului in Produse si Traditii 30 octombrie 2016
https://www.facebook.com/events/1798792140335393/
- Concurs de sah 9 decembrie 2016
https://www.facebook.com/events/225947937835802/
- Ziua Natinala a Romaniei – Trenul regal
https://www.facebook.com/primariaavrig/photos/a.742628855800805.1073741828.7416986025604
97/1254580851272267/?type=3&theater
- Datini si obiceiuri la Avrig 17 decembrie 2016
https://www.facebook.com/events/1502152006480701/
7. Functionarea centrului de Informare Turistica :
Indicatori :
1 angajat – Moldor Maria Mirela
Intocmit
Maria Mirela Moldor
CIT Avrig

