
Județul BRASOV



Județul Brașov

• Este situat în zona de sud-est a Transilvaniei, 
pe cursul mijlociu al Oltului, în interiorul 
arcului carpatic, 

• Ocupă, din punct de vedere fizico-geografic, 
cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi 
Făgăraş.

• Este localizat în partea centrală României, la 
îmbinarea a două mari lanţuri muntoase: 
Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali.



PROFILUL TURISTIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

• Brașov una din cele mai prospere regiuni ale României, cu tradiţie în industrie și 
totodată, una din cele mai atractive destinaţii turistice din România. 

• Puţine zone ale ţării reunesc o atât de mare diversitate de peisaje, formaţiuni 
geologice, elemente valoroase de floră și faună ca județul Brașov. 

 32 de arii protejate,

 un număr impresionant de monumente ale naturii, 

 82 de specii de plante

 numeroase specii de animale ocrotite prin lege. 

• Suprafața ariilor protejate este 27.314 ha, reprezentând aproximativ 7% din 
suprafaţa judeţului Braşov.



PROFILUL TURISTIC AL 
JUDEȚULUI BRAȘOV
• Judetul Brasov prezintă cea mai complexă zona din punct de vedere 

al ofertelor de turism activ din România datorită obiectivelor sale 
naturale, fiind preferata pasionatilor de sporturi de iarna, sporturi 
extreme - alpinism, parapanta, deltaplan, ciclism, ciclism montan, 
vânătoare și pescuit, echitație, observarea păsărilor și observarea 
sălbatică etc.

• În ultimii ani, județul a devenit centrul de atracție al organizatorilor 
de competiții sportive, județul găzduind cele mai multe competiții 
internaționale pentru alergători, amatori și maratonişti profesionişti 
în alergare montană. Poiana Braşov este în prezent cea mai vizitată 
staţiune de schi din România.

• Orasul Râşnov a fost marcat pe harta mondială a competiţiilor de 
sărituri cu schiurile, la complexul de trambuline Valea Cărbunării, 
anual fiind organizate etape ale Cupei Mondiale de sărituri cu 
schiurile.



JUDEȚUL BRAȘOV, destinație turistică preferată

 Judeţul Braşov rămâne în fruntea clasamentului naţional la numărul de turişti şi este lider absolut în Regiunea
Centru (1.016.653 de turişti în 2021). Urmează judeţele Sibiu (425.158 turişti), Mureş (356.348 turişti) şi
Harghita (149.019 turişti)

 Sosirile în unitățile de cazare din județul Brașov au fost în creștere cu 47,4%, față de perioada similară din
2020.

 Înnoptările în unitățile de cazare din județul Brașov au fost de 1.965.922 în 2021, înnoptările medii fiind de
2,1 zile pentru turiștii străini și de 2,0 zile pentru românii.

 Majoritatea turiștilor străini care au vizitat Brașovul în 2019 sunt din Israel (23.066 persoane), Germania
(22.749 persoane) și Marea Britanie (11.385 persoane). Următoarele locuri sunt deținute de turiști din Italia
(10.213 persoane), Franța, Spania, Polonia și Republica Moldova. În 2021 cei mai mulți turiști străini au venit
din Germania, Israel, Polonia.

 Județul Brașov, după Constanța, are o rată a sosirilor de 11,3%și rata înnoptărilor de 9,8%.
 Potrivit prognozelor statistice INS, Braşovular putea oferi cazare pentru cinci milioane de turişti anual.

Sosiri totale de turiști (români și străini) inregistrate în recepții

2019 2020 2021

UM: Number persons

Brașov 1.402.545 715.359 1.016.653



THE TOURIST PROFILE OF THE COUNTY



THE TOURIST PROFILE OF THE COUNTY



Consiliul Județean Brașov…
• în calitate de autoritate publică locală, are atribuții majore în ceea ce privește dezvoltarea și promovarea 

turistică a Județului Brașov. 

• Pentru un județ care se dorește destinația turistică nr.1 a României, parte într-o regiune carpatică și 
europeană, preocuparea pentru turism ca un pilon de dezvoltare socio-economică și de creștere a 
comunităților este absolut necesară. 

• și-a asumat și rămâne fidel rolului de facilitator și integrator al ofertei turistice din județ și al direcției 
strategice de dezvoltare a acestuia ca destinație de top și punere în valoare a potențialului turistic al întregii 
zone, preluând rolul unei Organizații de Management al Destinației Județul Brașov.

• Prin: 
 Structura tehnică în aparatul executiv

 Grupuri de lucru interdepartamentale

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV 2021-2030 

VIZIUNEA: Județul Brașov în 2030 va deveni un județ sustenabil, inteligent, echitabil și atractiv pentru locuitori, investitori și turiști. 
DIRECȚII STRATEGICE care se doresc a fi dezvoltate și abordate integrat la nivelul județului Brașov sunt: IV. Dezvoltarea unui turism
sustenabil și atractiv pentru turiști și locuitorii săi. 



Proiecte de dezvoltare si 
promovare turistică în derulare

• Continuăm să dezvoltăm turismul durabil în Județul Brașov țintind și activând în parteneriate strategice 
naționale (cu alte UAT-uri, centre de informare turistica, ONG-uri, GAL-uri, Camere de Comert si Industrie, 
Universitati, Asociatii si Federatii alaturi de alte Organizatii de Management a Destinatiei, Agentii de Dezvoltare 
Regionala si Autorități Nationale de Turism), dar si parteneriate internaționale (ex. Secretariatul General al 
Convenției Carpatice sau cu Organismele Uniunii Europene. 

• Continuam proiectele de dezvoltare si promovare turistică aflate în derulare :

 Implementarea în perioada 2021-2022 a Fazei 2 a proiectului Interreg Europe ThreeT _Thematic Trail Trigger ce 
vizează creșterea accesibilității, mobilitatii si vizibilitatii obiectivelor turistice din județ si implementarea unor 
actiuni concrete precum:

1. Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete în județul Brașov

2. E8 – Carpatus High Mountain Ultra Trail & Persani Mts - Volcano Ultra Trail

3. Dezvoltarea rețelei de Puncte Gastronomice Locale în județul Brașov – cele mai multe din Ro.

4. Operaționalizarea Rutei Fortificaților în județul Brașov

5. Dezvoltarea integrată a turismului durabil de-a lungul Râului Olt
6. Acțiune pilot Interreg Europe – Zone de liniște ca atracție turistică în județul Brașov (Silent areas). 

7. Dezvoltarea de politici publice de bună guvernare a rutelor turistice din județul Brașov care să 
cuprindă:

 prevederi privind marcarea, omologarea, marketingul şi managementul traseelor turistice la nivelul 
Judeţului Braşov

 Linii directoare pentru evenimente culturale responsabile (incluse în Programele de finanțare CJBV)

 crearea instrumentelor pentru protejarea şi menţinereaarhitecturii tradiţionale prin aplicarea 
ghidurilor Ordinului Arhitecţilor din România

 Baza de date GIS pentru turism durabil - georeferențierea datelor turistice care să fie parte din orice 
studiu, lucrare legată de transport, mobilitate, accesibilitate, vizibilitate sau oferta turistica



Rețea de trasee ecoturistice
în Poarta Carpatilor

Trasee tematice în Parcul 
Național Piatra Craiului

Trasee de legătură între Centrul 
Istoric și Cetatea Râșnov

Rețeaua de trasee de drumeții 
și ciclism din Colinele 

Transilvaniei

Rețeaua de trasee ecoturistice
în Muntele Magura Codlea

Bune practici Județul Brașov



Proiecte de dezvoltare si promovare turistică în derulare

 Implementarea în perioada 2021 – 2023 a proiectului cu finantare EEA si Granduri Norvegiene pentru 
Cooperare Regională "Ruta Carpatică - explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural 
și natural al Regiunii Carpatice” alaturi de partenerii din toate țările carpatice, din zona montană Alpi și din 
Norvegia, cu focus pe inventarierea patrimoniului cultural tangibil si intangibil, traseelor de patrimoniu și 
operatorilor acestora, inventarierea produselor traditionale locale si a muzeelor din Carpati, dezvoltarea 
abilitatilor si competentelor artizanilor local, dar si realizarea unui Compendium de bune practici pastorale.

 Implicarea activă în Platforma Comună pentru Turism Durabil din cadrul Conventiei Carpaticeprin înființarea 
la Brașov a unui Observator regional de turism durabil având ca scop monitorizarea, evaluarea și comunicarea 
continuă a evoluțiilor turistice din Județul Brașov, Regiunea Centru, Munții Carpați și a impactului pe care îl au. 

 Îmbunătățirea, dezvoltarea și actualizarea platformei digitale turistice a județului - Brasov Tourism App (iOS, 
Android sau www.brasovtourism.app) și promovarea acesteia ca sursă oficială de promovare turistică a 
județului Brașov.

 Participarea la targuri de turism nationale si internationale pentru promovarea Destinatiei Turistice Judetul 
Brasov

 Sprijinirea antreprenorilor locali pentru a creste calitatea si vizibilitatea turismului rural si mestesugurilor prin 
obtinerea de finantari europene pentru ateliere de lucru si ghiduri precum Instrumente de Management și 
Marketing pentru antreprenorii din Zonele Rurale și Cum să atragi turiștii dar si pentru asigurarea unei 
autonomii profesionale în cadrul administrațiilor locale.



Noutate: Zone de liniște ca atracție turistică în județul Brașov



//Crearea experiențelor - ofertă turistică, autentică și integratoare.

//Promovarea Județului Brașov - Organizație de Management a Destinației

Strategia Brașovului de promovare turistică



• O atitudine existențială “BE” 
• O dimensiune interactivă “LIVE IT”
• “BE.LIVE IT” - “Fii & Trăiește Brașovul”
• Fonetic “BE.LIVE IT”- o promisiune făcută turistului – ”Crede în Brașov”

”BRANDURILE TURISTICE DORESC SĂ 
DEVINĂ PLATFORME PENTRU EXPERIENȚE
Skift Research - “Skift Megatrends Defining travel in 

2018”

O abordare inteligentă pentru a promova destinația, reunind în același timp instituții publice,
centre de informare turistică, asociații de promovare și dezvoltare a turismului, ONG-uri, afaceri
locale și reprezentanți ai industriei ospitalității, precum și cetățeni.

Cum? O Strategie Digitală pentru Promovare Turistică



Brasov Tourism App – GHIDUL TĂU LOCAL PENTRU...

• Obiective culturale și istorice
• Atracții naturale
• Cazare si transport
• Restaurnate si PGL-uri
• Recomandări din partea localnicilor
• Evenimente
• Producători și artizani locali



O Strategie Digitală pentru Promovare Turistică
Website 2019 2020 2021

Ianuarie 1.819 9.006 18.453

Februarie 1.648 7.431 12.325

Martie 1.185 3.287 8.621

Aprilie 907 2.369 8.151

Mai 1.036 6.005 14.091

Iunie 1.643 11.366 10.773

Iulie 3.008 18.458 13.483

August 5.363 31.297 15.421

Septembrie 4.411 18.741 8.065

Octombrie 4.001 15.543 6.293

Noiembrie 3.484 12.342 6.723

Decembrie 4.914 8.958 7.578

Aplicație 2019 2020 2021

Ianuarie 195 249 183

Februarie 448 239 132

Martie 303 144 55

Aprilie 268 78 30

Mai 255 96 37

Iunie 255 167 37

Iulie 338 234 62

August 362 453 91

Septembrie 236 223 56

Octombrie 173 181 45

Noiembrie 256 108 476

Decembrie 246 91 917

TOP LOCAȚII ACCESĂRI

Aplicație Website

TOP 5 ȚĂRI TOP 5 ORAȘE TOP 5 ȚĂRI TOP 5 ORAȘE

2019 2019

România 89% București 36% România 92% București 49%

Germania 5% Brașov 35% Germania 3% Brașov 25%

Israel 3% Turda 17% SUA 3% Turda 11%

Marea Britanie 2% Voluntari 7% Marea Britanie 2% Voluntari 10%

Olanda 1% Onești 6% Italia 1% Onești 5%



Ce am învățat…

• Colaborați cât mai strategic pentru a crește călătoriile în conformitate cu 
interesele comunităților și industriilor locale.

• Atrageți un număr mai mare de vizitatori, concentrându-vă în același timp pe 
consolidarea comunității de afaceri locale și a infrastructurii. Lucrați cu 
fiecare parte!

• Încercați să diversificați cheltuielile vizitatorilor și să împingeți călătorii care 
sosesc dincolo de zonele turistice cele mai frecventate - atenuați
aglomerația și distribuiți veniturile din turism mai uniform.

• Promovați turismul culinar și cultural local în parteneriat cu organizațiile
regionale - experiențe de călătorie mai autentice. 

• Mențineți-vă turiștii și localnicii informați! GO DIGITAL! 

Adaptează-ți canalele de comunicare la ceea ce preferă turiștii!



Mentineți-vă turiștii și localnicii informați! 
GO DIGITAL! 



VĂ AȘTEPTĂM LA BRAȘOV!

credit: CCIBV


