Obiectivul strategic 3: Turda – centrul unei experiențe unice
Politica publică privind Diversificarea și sofisticarea turismului
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Programe
Planificarea turismului în
Turda și integrarea în
circuitele și rețelele regionale,
naționale, internaționale de
turism

Proiecte
Elaborarea și aprobarea Strategiei de Turism Integrat care cuprinde componentele
 Turism balnear, inclusiv subcomponentele: tratament și recuperare, chirurgie estetică,
wellness-spa, fitness, medicină naturistă etc
 Turism cultural (material și imaterial)/istoric
 Turism științific și educațional
 Turism religios
 Turism recreativ, sportiv, extrem și de aventură, Eco-trism
Studiu fundamentare atestare stațiunea balneoclimatică Băile Turda

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism,
Fundația Potaissa, Cluburile
sportive/proiect

Primăria Municipiului
/prevăzut în bugetul 2017
Elaborarea și aprobarea unui profil unic la nivel regional, pe baza existentului și a Primăria Municipiului
oportunităților, privind componentele principle ale turismului: obiectivele de turism Clusterul de Turism/proiect
(culturale, naturale), infrastructura de servicii și dotări în turism, accesibilitatea, cu
stabilirea priorităților (măsuri, proiecte), în condiții cum sunt:
 Zona Metropolitană Cluj este săracă în infrastructură de dotări și servicii de petrecere a
timpului liber
 Turda are o accesibilitate bună interregională, pe infrastructura rutieră iar traseele sunt
pitorești (acces de tip smart-bus)
 Turda deține potențial balnear, salină de nivel internațional, turism cultural și sportiv și
potențial de a atrage servicii medicale specializate (Cluj-Napoca) pentru sportivi,
vârstnici, VIP-uri
 Turda face parte din orașele mijlocii cu patrimoniu istoric considerabil
 Turda poate câștiga un loc bun în centrele de industrii creative
Elaborarea și aprobarea Planului de Afaceri
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/proiect
 Piețele vizate pentru categoriile de turism considerate
 Categorii de clienți
 Programul pe cele 4 sezoane
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Proiecte
 Calendar evenimente și localizarea lor
 Târguri de profil
Elaborarea și aprobarea Planului de Management
 Pe destinații
 Pe circuite etc
Elaborarea și aprobarea Planului de Marketing în Turism

Identificarea rutelor, circuitelor și rețelelor regionale, naționale, internaționale de turism
deja funcționale, relevante pentru Turda și aderarea la acestea
Utilizarea ca instrument de catalizare a turismului cultural a Festivalului de Teatru şi Arte
Performative „Teatru pe Drumul Sării”

Inițierea de către Teatrul Aureliu Manea a unei serii de ateliere de creație cu mari artiști și
teatrele din Regiunea Nord-Vest/ din țară
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Activarea/configurarea
structurilor funcționale locale
și zonale de turism

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ în
desfășurare
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ parțial
elaborat
Primăria Municipiului/ temă
pregătită pentru practica
studenților
Primăria Municipiului,
Teatrul Aureliu
Manea/implementare
anuală
Primăria Municipiului,
Teatrul Aureliu
Manea/proiect
Primăria Municipiului,
Teatrul Aureliu
Manea/proiect
Primăria Municipiului, Casa
de Cultură a Municipiului/ se
desfășoară cu implementare
anuală

Inițierea de către Teatrul Aureliu Manea a unei serii de colaborări cu entitățile
emblematice pentru turismul din zonă: Salina Turda, Muzeul de Istorie, zonele naturale
protejate – în cuplaj cu perioadele de turism intens
Implicarea evenimentelor cu caracter de unicitate în zonă în organizarea pachetelor de
turism: Concert de muzică arhaică/ tradițională – Unirea Principatelor Române; Concert de
primăvară; Primăvara Turdeană; Manifestări dedicate patronului spiritual al Turzii-Sf.
Gheorghe; Festivalul internațional de folclor „Chemarea Munţilor”; Zilele Municipiului
Turda; Concertele de operă, operetă, simfonice ale Operei Naționale Cluj, Academiei
Gheorghe Dima Cluj, Filarmonicii „Transilvania” Cluj; Concert Coral național „Armonii De
Toamnă“; turneele anuale ale marilor artiști naționali; Concertul și Târgul de Iarnă etc
Activarea Clusterului de Turism Arieș
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/
 Stabilirea contractului de colaborare
pregătire
 Înființarea Agenției Clusterului

în
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Proiecte
 Stabilirea Planului de Acțiune
Identificarea și formarea lanțurilor de furnizori de servicii turistice de baza (cazare si masa)
precum si cele secundare recreere, tratamente, activitati conexe (sport, relaxare, educare
culturală și spirituală) potrivit categoriilor de turism menționate, și altele identificate
 Stabilirea contractului de colaborare
 Înființarea Structurii de management
 Stabilirea Planului de Acțiune
Implicarea organizațiilor, asociațiilor, etc., relevante pentru diversificarea turismului
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Organizarea turismului

Atragerea micilor antreprenori în furnizarea de servicii de cazare, bucătărie tradițională,
servicii personale, ghidaj turistic. Realizarea unei evidențe a tuturor structurilor de cazare
și masă locale și zonale, lista care să ajungă ușor (fizic sau internet) la posibilii clienți etc
Înființarea unui serviciu/birou privind dezvoltarea turismului în Primărie pentru asigurarea
susținerii publice a domeniului
Dezvoltarea de scenarii, circuite, trasee marcate/semnalate, rețele de turism și
configurarea de pachete de turism, pe baza obiectivelor cunoscute și cel mai frecventate și
transpunerea acestor circuite pe pliante/brosuri distribuite la toate entitățile relevante
pentru accesul turiștilor:
 La nivelul municipiului: trasee cu obiectivele cunoscute marcate/semnalate și conectate
la cele mai puțin cunoscute (bilete Smart), trasee noi (amenajarea ca traseu turistic a
Văii Racilor, pe Valea Arieșului etc), trasee/ străzi tematice (organizarea de activități
stradale: comerț de suveniruri, bucătărie stradală tradițională etc)
 În zonă: Valea Arieșului, Cheile Turzii, Cheile Tureniului etc, pe coridoarele de
infrastructură de acces
 Atenție deosebită pentru configurarea traseului istoric și confesional, de istorie a
României, cu inaugurare în vederea aniversării Centenarului 2017
 Trasee marcate/semnalizate de Eo-turim pentru peste 30 activități eco-turistice
(Fundația Potaissa), pentru diverse categorii de turiști
 La nivel de turism regional, interregional, național, internațional(expoziții, târguri, siteuri specializate)
 În relație cu traseele turistice europene și cu orașele înfrățite etc

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect

Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Primăria Municipiului/ în
studiu
Primăria Municipiului,
Muzeul de Istorie, Apele
Române, confesiunile,
Fundația Potaissa etc/
proiect parțial inițiat (Ghid
Eco-Turism, Fundația
Potaissa)
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Proiecte
Abordarea strategică și rezolvarea inovativă a problemelor legate de accesibilitatea fizică
(marketing inovativ, soluții inovative de acces și transport pentru turiști pe drumuri dificile,
adecvarea la grupurile țintă etc)
Regenerarea
Obiectivelor Revizuire si completare DALI pentru restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii
turistice culturale/ istorice
reabilitare/modernizare Cladirea fostei Judecatorii Turda (P-ţa Republicii nr. 5) şi
redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii
Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a Va Macedonica, Potaissa-Turda

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului/
prevăzut în bugetul 2017

Primăria Municipiului/ trecut
de faza de eligibilitate și
conformitate administrative,
aprobat de AM POR
Restaurarea și conservarea imobilului situat în Piața 1 Decembrie 1918 nr. 5, Turda, în Primăria Municipiului/
vederea conversiei în secție etnografică a Muzeului de Istorie Turda
proiect transmis
Amenajarea unei zone de paint-ball în preajma Castrului Roman ca atracție temporară, Primăria
Municipiului/
pentru a atrage atenția asupra viitoarei investiții
proiect
Reabilitarea și funcționalizarea actualei Case de Cultură ca: Centru Cultural, Facultate de Primăria
Municipiului/
Turism (ghizi, experți, preincubare și incubare afaceri în turism etc), Centru Multimedia in proiect
Turism
Reparatie capitala la parcela eroilor romani cazuti in al II-lea razboi mondial
Primăria
Municipiului/
prevăzut în bugetul 2017
Restaurarea Bisericii Hărcana și HCL pentru declararea acesteia ca obiectiv turistic de Primăria
Municipiului/
interes local/zonal
proiect
Dezvoltarea patrimoniului de colecții de istorie, etnografie și artă în cadrul Muzeului de Primăria
Municipiului,
istorie, prin
Muzeul
de
Istorie,
școlile/liceele/ proiect
 atragerea în parteneriat a proprietarilor privați de obiecte/colecții de colecții;
 crearea de secții tematice în limita posibilităților (port și obiecte tradiționale, sala artă
picturi și sculpturi ale artiștilor locali alături de istorie).
Înfiinţarea Secţiei Etnografice (evacuare chiriaşi, demolare construcții parazite, reparații) Primăria
Municipiului,
în cadrul Muzeului de istorie
Muzeul de Istorie/ în studiu
Organizarea, în cadrul Muzeului de istorie, a expoziției de bază de arheologie romană, Primăria
Municipiului,
epoca modernă şi organizarea a două expoziţii temporare tematice pentru a atrage astfel Muzeul de Istorie/ în lucru
iubitorii locali de istorie și turiștii interesați de partea culturală a orașuluiâ
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Reabilitarea și prezervarea
Obiectivelor turistice naturale
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Reabilitarea și dezvoltarea
rețelei/infrastructurii de
dotări și servicii în turism

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie/ în lucru
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie/ în studiu
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie/ în lucru
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie/ proiect
Primăria Municipiului
/
proiect
Finalizarea Grădinii Zoologice
Primăria Municipiului
/
proiect
Colaborarea cu băncile pentru inițierea unui pachet de credite avantajoase pentru Primăria Municipiului
/
renovarea locuințelor unifamiliale în clădirile din zonele cu valoare istorică și ambientală
proiect
Delimitarea zonelor protejate și definirea clară a categoriilor de intervenții interzise și
Primăria Municipiului
/
admise
proiect
Promovarea zonelor protejate pentru vizitare și observare științifică și turism științific
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie/ proiect
Organizarea, în sprijinul conștientizării potențialului turistic și a valorilor naturale, de lecții Primăria Municipiului
/
deschise, excursii, dezbateri, acțiuni de ecologizare etc., pentru elevi, privind patrimoniul
proiect
natural al municipiului și zonei aferente (Zona CUA și PAZIA)
Excursii organizate de instituții, pentru adulți/ familii cu copii, pentru conștientizarea
Primăria Municipiului
/
patrimoniului natural al municipiului și zonei aferente (Zona CUA și PAZIA)
proiect
Reabilitarea și dezvoltarea zonei de ștrand, lacuri și sărături: Elaborarea de Planuri
Primăria Municipiului/ temă
Urbanistice Zonale, ca instrumente de atragere a partenerilor strategici și investițiilor
pregătită pentru practica
strategice în turism, aferent proiectelor de dezvoltare: Zona Turistica Strand-Salina;
studențească
Amenajări pentru turism de recreere pe Valea Arieșului, tronsonul urban (plajă urbană,
alimentație publică, piste alergare, tenis, fitness, teren mini golf etc); inventarierea
terenurilor și clădirilor pentru târgul de proiecte;
Amenajarea cursului Arieșului cu dotări și spații de recreere, cu includerea studiului
Primăria
Municipiului,
elaborat de Fundația Rațiu privind potențialul de amenajare cu dotări de loisir urban a
Fundația
Rațiu/
temă
Proiecte
Actualizarea paginii web a muzeului cu noi rubrici de prezentare și promovare a
patrimoniului deținut în gestiune ușor accesibil celor interesați de turism cultural
Încheierea unor protocoale de colaborare a muzeului local cu instituții de profil pentru
participarea la cercetări arheologice și organizarea de expoziții temporare pentru vizitatori
Implementarea Regulamentului de urbanism adresat punerii în valoare a centrului istoric
(fațade, tâmplărie vitrine, reclame și firme, amenajări terase, iluminat etc)
Asigurarea iluminatului public și mobilierului urban adecvat în zonele cu valoare istorică și
ambientală
Repunerea în funcțiune a cinematografului
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Coordonator/Parteneri/
Stadiu
traseului Arieșului în municipiu
pregătită pentru practica
studențească
Înființarea de dotări și servicii de recreere cu program nocturn: cluburi, discoteci
Primăria
Municipiului/
proiect propus sectorului de
afaceri
Înființarea de dotări și servicii de recreere din categoria parcuri de distracție/ parcuri
Primăria
Municipiului/
tematice: Adrenaline Park, Parc de relaxare, Aqua Park etc
proiect propus sectorului de
afaceri
Înființarea unui lanț de cafenele culturale prin includerea în aprogramul cafenelelor
Primăria
Municipiului,
existente a unui pachet de evenimente cu profil cultural
Clusterul Turistic, Casa de
Cultură, Muzeul de Istorie/
proiect
Construirea de noi capacități de cazare adecvate la estimarea volumului de turiști
Primăria
Municipiului/
proiect
Preluarea de către Primărie a tronsonului nefinalizat de locuințe de lângă pod pentru Primăria
Municipiului/
amenajarea ca minihotel
proiect
Proiecte

Excursii în schimburi bilaterale cu orașele înfrățite ale municipiului, cu cazare la familiile
participante
Schimburi de experiență turistică bilaterală Turda-cu orașe din România (munte-mare), cu
cazare la familiile participante la schimbul de experiență (ex: Primăriile celor două orașe
pot face deschiderea proiectului cu grupuri din propriul personal)
Mobilizarea proprietarilor de afaceri existente în turism spre o nouă calitate prin
regulamente specifice (număr margarete pensiuni/stele hoteluri, categorie localuri
alimentație publică etc)
Site trilingv interactiv specializat în Servicii de informare privind pachetele turistice,
selectarea traseelor/obiectivelor turistice/evenimentelor, calculul pachetului turistic și
rezervare

Primăria
proiect
Primăria
proiect

Municipiului/

Primăria
proiect

Municipiului/

Primăria
proiect

Municipiului/

Primăria
proiect
Îmbunătățirea calității spațiilor publice în zonele de interes turistic: pavaje, parcaje, spații Primăria
verzi, semnale/afișaje, mobilier urban, iluminat public, anvelopare de tip organizare de proiect

Municipiului/

Înființarea Centrului Regional de Instruire în Turism de aventură și Turism extrem

Municipiului/

Municipiului/
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Proiecte
șantier a clădirilor degradate, închiderea cu panouri a terenurilor vacante și vandalizate
etc
Asigurarea infrastructurii de Modernizarea și extinderea accesibilității fizice a orașului prin implementarea proiectelor,
acces
și
serviciilor
de măsurilor, serviciilor de transport și sistemelor de management a mobilității urbane
transport pentru turiști
aferente Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
Stimularea înființării de servicii de transport inovativ pe traseele dificile: cu mașini de
teren și ghizi specializați, cu bicicletele, cu balonul, cu cai, vehicule militare etc
Explorarea potențialului de revitalizare a Mocăniței: real parțial sau virtual sau prin
parcurgerea traseului cu alte mijloace

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului, ONGuri turism/ în inițiere

Primăria Municipiului, ONGuri turism/ proiect
Primăria
Municipiului,
Fundația Potaissa, Fundația
Rațiu,
ONG-uri
turism/
proiect
Reorganizarea transportului turiștilor (locali, zonali, din afara zonei etc) cu autobusele cu Primăria Municipiului, Salina
platformă și asigurarea unui serviciu complet privind accesibilitatea (racordare la Turda, ONG-uri turism/
transportul în comun, stații de taxi, stații biciclete etc)
proiect în discuție
Asigurarea rețelei de alei ciclabile în zonele turistice și conectate la sistemul de Primăria
Municipiului/
accesibilitate general (PMUD) , circuite rezultate din consultarea publică și relaționarea cu proiect
zonele/obiectivele semnificative pentru turism, precum și dotarea cu standuri în
parteneriat cu firme locale (urmând exemplele Penny Market, Kaufland):
 Pista de biciclete pentru conexiunea Băile Turda - Salina Turda-Castrul Roman și
asigurarea relației spre Cheile Turzii, pe traseul digului de-a lungul Arieșului (propunere
de inclus în PMUD)
 Proiectarea unui sistem de piste de biciclete care leagă obiectivele turistice din zona
înconjurăroare a municipiului
 Implementarea unui sistem de bike-sharing
 Amenajarea unui coridor de mobilitate velo si pietonal pe malul Arieșului și
modernizarea punții din Parcul Municipal
 Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Castrul Potaissa si zona Centrala
 Pista de biciclete pentru conexiunea dintre Parcul Turda Noua și Piața Republicii prin
Str. Nicolae Iorga
 Coridor shared-space intre Piata Republicii si Str. Dr.I.Ratiu prin amenajarea aleilor
partajate auto-velo-pietonal - Str. Mircea cel Batran, B.P.Hasdeu si puntea dintre ele
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Proiecte

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

 Banda ciclabilă Str. Mihai Viteazul
 Cresterea accesbilitatii pietonilor si biciclistilor pe dealul Durgaului - funicular integrat in
reteaua velo si de transport in comun
 Regenerare urbana, asigurarea infrastructurii de acces local pietonal, auto si velo in
cartierele Micro I - Rapsodiei, str. Baladei; Micro II - Ioan Opris, Aviatorilor, Crinilor,
Trandafirilor, Liliacului; Micro III
Organizarea de curse de tip Smart-Bus care să conecteze Turda cu orașe interesate de Primăria Municipiului, Salina
potențialul turistic al zonei
Turda, ONG-uri turism/
proiect în discuție
Modernizarea tronsonului: Str Bogata – spre Mănăstirea Mihai Vodă (cca 2 km)
Primăria Turda/ proiect de
inclus în PMUD
Evaluarea scenariului alternativ la soluția cu transport pe biciclete și funicular, respectiv
Primăria Turda/ proiect de
utilizarea unei flote de mici dimensiuni de mașinuțe cu tracțiune electrică pentru
inclus în PMUD
transportul turiștilor
Examinarea posibilităților pentru oganizarea unui aeroport pentru avioane de mici Primăria
Municipiului/
dimensiuni, avioane de companie, personale
proiect
Asigurarea
capacității Cursuri specializate de ghizi în diverse categorii de turism, pe circuite/trasee/rețele
Fundația Potaissa, ONG-uri
profesionale și instituționale
turism/ în inițiere
în turism
Formarea de ghizi prin educarea etapizată a tinerilor în cadrul excursiilor
ONG-uri turism/ în inițiere
Cursuri de limbi străine – parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai
Primăria
Municipiului/
proiect
Cursuri de hospitality - parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie Primăria Municipiului/ în
și Cambridge School of Hospitality
tatonare
Schimburi de experiență cu clustere de turism, manageri în turism, organizații
Primăria
Municipiului/
proiect
Tabere de vară de ghidaj turistic, de educare a copiilor pentru protejarea, conservarea și Primăria Municipiului, ONGcunoașterea mediului natural și cultural, in parteneriat cu instituții specializate uri turism/ proiect
(Universitatea Babeș Bolyai)
Asigurarea conexiunilor cu Dezvoltarea rețelei de furnizori de alimente ecologice din zonele Comunității Urbane Arieș Primăria Municipiului, CUA,
sectoarele economice și de și a Polului Agro-Zootehnic-Industrial Arieș, pentru pensiuni, hoteluri, restaurante etc
PAZIA/ proiect
servicii relevante, pentru Servicii medicale specializate legate de tratamentele balneare, de recuperare, fitness, Primăria Municipiului, UMF
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sustenabilitatea turismului

Proiecte
welness, detoxifiere etc
Parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie și clinicile specializate în asigurarea
serviciilor de chirurgie stomatologică și chirurgie estetică/reparatorie, ca parte a unor
pachete de turism specializate
Idem și cu Fabrica de Cosmetice Farmec și firme de farmacie naturistă și tradițională
pentru deschidere de filiale/ inițiere de puncte de producție pentru turism balnearmedical
Facilitarea antreprenoriatului și industriei de suveniruri specifice zonei: sticlărie, ceramică,
împletituri, marochinărie, obiecte casnice din cupru și alamă, port popular, CD-uri cu
muzică/ imagini din zonă etc (industrii creative)
Antrenarea în circuitul de cazare a apartamentelor și locuințelor unifamiliale neutilizate.

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
Cluj/ proiect
Primăria Municipiului, UMF
Cluj/ proiect
Primăria
Municipiului,
Farmec Cluj/ proiect

Primăria Municipiului, firme
în
domeniile
specifice/
proiect
10 Implicarea comunității locale
Primăria
Municipiului/
în diversificarea și sofisticarea
proiect
turismului
Inițierea Programului de acreditare a gospodariilor locale in turism
Primăria
Municipiului/
proiect
Explorarea facilităților legale pentru proprietarii de case cu valoare deosebită în vederea Primăria Municipiului, bănci
recondiționării și reconversiei în structuri de cazare
/ proiect
Atragerea structurilor consultative aferente microzonelor municipiului în proiectele de Primăria
Municipiului/
înfrumusețare a spațiilor aferente zonelor cu locuințe unifamiliale și colective, în vederea proiect
asigurării atractivității turistice
Promovarea în cadrul școlilor și liceelor a programelor de turism urban (a obiectivelor, Primăria
Municipiului/
evenimentelor), implicarea părinților și a elevilor în programele și exercițiile efective de proiect
ghidaj turistic
Promovarea, în cadrul structurilor consultative aferente microzonelor municipiului, a Primăria
Municipiului/
programelor de turism urban (a obiectivelor, evenimentelor), implicarea cetățenilor proiect
interesați în programele și exercițiile efective de ghidaj turistic
Promovarea la nivelul Consiliului Local al Tinerilor a programelor de turism urban (a Fundația Potaissa, Consiliul
obiectivelor, evenimentelor), implicarea acestora în programele și exercițiile efective de Local al Tinerilor/ proiect
ghidaj turistic
11 Marketing
Târg anual de turism:
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
 Investiții strategice în turism
 Pachete turistice
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Proiecte
 Producția de suveniruri, produse locale specifice (inclusiv culturale) etc
 Servicii specializate
Utilizarea ca instrument de marketing a suvenirurilor specifice zonei: sticlărie, ceramică,
împletituri, obiecte casnice din cupru și alamă, port popular, muzică/ imagini din zonă,
conserve cu produse tradiționale (zacuscă, pateu, dulcețuri, uleiuri presate la rece etc) etc
Aderarea la asociațiile internaționale care pot propulsa turismul din municipiu și din zonă
Participarea la tîrguri de turism cu pachete/circuite etc, produse/suveniruri
Organizarea de Tabere de creație internaționale în domeniile de nișă: sticlărie, ceramică,
costume tradiționale, iconografie, arte tradiționale, produse tradiționale etc
Organizarea de cursuri/ateliere de lucru specializate în turism, schimburi de experiență,
cnferințe în domeniu etc, de exemplu în domeniul traseelor turistice parcurse cu trenuri
pe ecart îngust (Mocănița)
Organizarea a trei actiuni marketing cultural: Concert jazz in curte muzeu, Spectacol de
lupte romane şi ateliere Ziua Porților Deschise în Castrul Legiunii V Macedonica
Organizarea de evenimente diverse și spectacole stradale cu talentele locale (scenete
istorice și de comedie, dans și muzică modernă și tradițională, spectacol de balet, miniconcert simfonic, recitare poezii, care să animeze orașul și să atragă turiștii) (Cununiţa
Arieşului, Muguri De Pe Arieş, Ţarina, Cununa Ardealului, Comori Ardelene Şi Datina,
Corul Armonia, Cercul De Arte Plastice Artis, Cercul De Educatie Pro Patria, Trupa De Balet
Perfect Dance, Trupa De Majorete, Actorii Teatrului Local și mulți alții), cu
implicarea/atragerea participării turiștilor – instrument de promovare/valorificare a
potenţialului creativ al comunității locale
Organizarea de consursuri tematice care să pună în valoare aspecte de potențial turistic:
 Concurs de aeromodele în Salina Turda;
 Concurs de cules ciuperci;
 Concurs pentru cea mai mare plăcintă etc..
Achiziționarea de echipamente de sonorizare pentru evenimente

Coordonator/Parteneri/
Stadiu

Primăria Municipiului, firme
în
domeniile
specifice/
proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism, factori
relevanți/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism, factori
relevanți/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism, Casa de
Cultură a municipiului Turda/
proiect

Primăria Municipiului
Clusterul de Turism, ONG-uri
etc/ proiect
Primăria Municipiului,
Casa
de
Cultură

a
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Programe

Coordonator/Parteneri/
Stadiu
municipiului Turda/ proiect
Asigurarea managementului dezvoltării evenimentelor locale relevante ca evenimente Primăria Municipiului
regionale, naționale, internaționale
Clusterul
de
Turism,
Fundația Potaissa, instituțiile
culturale/ proiect
Crearea de pliante pentru informarea, pentru educarea turiștilor pentru protecția mediului Primăria Municipiului
natural și cultural al zonei, și distribuirea lor in punctele importante și frecventate de Clusterul de Turism/ proiect
turiști ale orașului Turda și în regiune
Ghid turistic trilingv on-line pe site-ul Primăriei Municipiului
Primăria Municipiului
Clusterul de Turism/ proiect
Deschiderea unei secțiuni pe site-ul primăriei/ Clusterului cu toate entitățile active în Primăria Municipiului
turism, pe categorii
Clusterul de Turism/ proiect
Emisiune lunară la televiziunile locale, pentru publicitate, informare, relatare de Primăria Municipiului
evenimente, evoluția proiectelor
Clusterul de Turism/ proiect
Proiecte
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Obiectivul strategic nr 3 - Componentele orizontale

1

Programe - Componente
orizontale
Parteneriate, alianțe:
interinstituționale,
intersectoriale, teritoriale

Proiecte
Parteneriat cu universitățile din Cluj-Napoca
 Cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca privind:
 Practică de vară privind elaborarea schemelor directoare pentru PUZ aferent
proiectelor de dezvoltare: Zona Turistica Strand-Salina; Amenajări pentru turism de
recreere pe Valea Arieșului; inventarierea terenurilor și clădirilor pentru târgul de
proiecte;
 Prezentări privind turismul cultural, în cadrul Cafenelei Turistice;
 Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Geografie, Catedra Geografia Turismului:
 practică studențească privind configurarea de trasee turistice, pachete de turism;
 organizarea de cursuri de ghizi în Turda (la nivel de liceal și post-liceal) pentru trasee
urbane, zonale, regionale;
 Universitatea de Medicină și Farmacie, privind
 explorarea posibilităților de dezvoltare a serviciilor medicale în cadrul turismului
balnear;
 organizarea de cursuri pentru servicii medicale personale în Turda (la nivel de liceal și
post-liceal);
 Cu FSEGA
 practică studențească privind servicii de turism;
 organizarea programului de pre-incubare și incubare a afacerilor în turism în Turda (la
nivel de liceal și post-liceal);
 Cu Cambrodge School of Hospitality
 Schimburi de experiență privind serviciile de turism;
 organizarea prgramului de hospitality în Turda (la nivel de liceal și post-liceal);
 Cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară
 Elaborarea unui concept privind amenajarea spațiilor verzi publice la nivelul
municipiului, din perspectiva calității sale de stațiune balneară, cu accent pe zonele
turistice

Primăria municipiului
Universități/
discuții
preliminare,
draft
de
protocol
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte
 Evaluarea potențialului CUA și PAZIA de a asigura produse alimentare de calitate
pentru turiști
Identificarea orașelor mici și mijlocii cu trecut industrial și potențial turistic din România și
țările învecinate pentru inițierea unui parteneriat în turism
Identificarea traseelor turistice tematice care pun în valoare municipiul, zona și în
conexiune cu traseele tematice naționale/internaționale

2

Dezvoltarea capacității
partenerilor prin educație,
instruire, deschidere,
schimburi de experiență

3

Buna guvernare/ guvernare
pe mai multe niveluri

4

Coeziune, competitivitate,
incluziune, sustenabilitate etc

Primăria Municipiului
Orașele înfrățite/ în lansare
Primăria
Municipiului,
Muzeul de Istorie, Clusterul
de Turism/ proiect
Identificarea structurilor asociative internaționale relevante pentru potențialul turistic al Primăria
Municipiului/
municipiului și zonei adiacente (stațiuni balneare, saline, sărături, spa, chei, orașe istorice, proiect
zone naturale protejate etc) în vederea aderării municipiului la acestea, pentru afirmarea
la nivel internațional (schimburi de experiență, atragerea de turiști, intrarea în circuite
turistice internaționale, atragerea de investitori în turism etc)
Organizarea Programului de Instruire și Asistență Tehnică pentru funcționarea Clusterului Primăria Municipiului
Turistic Arieșul
Clusterul Turistic, firmele
relevante/ proiect
Organizarea Programului de Instruire și Asistență Tehnică pentru constituirea și Primăria Municipiului
funcționarea lanțurilor de furnizori în turism
Clusterul Turistic, firmele
relevante/ proiect
Organizarea Programului de Instruire și Asistență Tehnică privind administrarea pe mai Primăria Municipiului
multe nivele a programelor de turism
CUA/ proiect
Dezvoltarea pachetului de obiective și activități aferente, la nivelul CUA, în domeniul Primăria Municipiului
turismului
CUA/ proiect
Elaborarae și aprobarea unui plan de acțiune privind turismul în Zona CUA și a pachetelor Primăria Municipiului
de proiecte de interes comun, aferente acestuia
CUA/ proiect
Explorarea posibilităților de a colabora cu PAZIA în domeniul turismului și al furnizării de Primăria Municipiului
alimente tradiționale pentru serviciile de alimentație publică
PAZIA/ proiect
Stabilirea măsurilor de sprijinire a Clusterului Turistic Arieș, a managementului destinațiilor Primăria Municipiului
și a lanțurilor de furnizoti, la nivelul CUA
CUA, Clusterul Turistic/
proiect
Definirea profilului competitiv în domeniul turistic, pe baza strategiei municipiului
Primăria Municipiului
CUA,
Clusterul
Turistic,
13

Programe - Componente
orizontale

Proiecte

firmele relevante/ proiect
Primăria Municipiului
CUA,
Clusterul
Turistic,
firmele relevante/ proiect
Idetficarea necesarului și Organizarea de afaceri pe soluțiii de economie socială pentru Primăria Municipiului
produse/ servicii în turism
CUA,
Clusterul
Turistic,
firmele relevante/ proiect
Antrenarea comunităților defavorizate pe activități de nișă relevante pentru turismul în Primăria Municipiului
zonă
CUA,
Clusterul
Turistic,
firmele relevante/ proiect
Utilizarea colaborării cu
Colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj privind deschiderea unei unități de cercetare Primăria Municipiului, UTCN,
sectorul Cercetare-Dezvoltare- în Turda, vizând utilizarea ITC în turism, în special în monitorizarea activităților și în Clusterul Turistic, firmele
Inovare
promovarea unei oferte complete și accesibile
relevante/ proiect
Colaborarea cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turdapentru explorarea Primăria
Municipiului,
potențialului pomicol de a genera produse relevante pentru turism
SCDAT, Clusterul Turistic,
firmele relevante/ proiect
Colaborarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie privind explorarea potențialului Primăria Municipiului, UMF,
serviciilor de detoxifiere și medicină tradițională
Clusterul Turistic, firmele
relevante/ proiect
Gestionarea sustenabilă a
Identificarea, la nivelul Grupurilor de lucru pentru implementarea strategiei municipiului, a Primăria Municipiului,
resurselor pentru dezvoltare
categoriilor principale de nevoi de instruire a resurselor umane implicate în turism din
Clusterul Turistic, firmele
economică: umane, materiale, diverse perspective: servicii publice, afaceri, ONG-uri
relevante/ proiect
de management, piețe de
Verificarea și completarea inventarului monumentelor/zonelor/siturilor istorice și cu
Primăria Municipiului/
desfacere, financiare
valoare ambientală
proiect
Idem a elementelor de patrimoniu cultural imaterial
Primăria Municipiului/
proiect
Idem a zonelor naturale cu valoare peisajeră
Primăria Municipiului/
proiect
Identificarea și inventarierea clădirilor și terenurilor vacante, cu potențial de a găzdui
Primăria Municipiului/
dotări/funcțiuni în turism
proiect
Asigurarea, prin strategia municipiului și strategia de turism, a alinierii resurselor
Primăria Municipiului,
Idetficarea necesarului și Organizarea de ateliere protejate pentru produse/ servicii în
turism

5

6
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Programe - Componente
orizontale

Proiecte
partenerilor și a unui buget consolidat privind planul de acțiune în turism

7

Energie sustenabilă

Asigurarea soluțiilor celor mai eficiente privind:
 Economia de energie;
 Reabilitarea termică a clădirilor care necesită această operațiune;
 Producerea de energie din surse regenerabile;
 Utilizarea soluțiilor bazate pe energie regenerabilă;
în proiectele din cadrul Obiectivului nr 3 – Diversificarea și sofisticarea turismului

Clusterul Turistic, firmele
relevante/ proiect
Primăria Municipiului,
operatorul, firmele
relevante/ proiect
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