Drumurile proaste din Maramures afecteaza dezvoltarea turismului din regiunea de granita
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Pentru promovarea turismului, Hotelul Mara a gazduit ieri o conferinta avand ca tema
perspectivele dezvoltarii turismului in regiunea de granita Romania -Ucraina. Intalnirea a avut
ca scop prezentarea rezultatelor proiectului “Turism Transcarpatic -retea de promovare a
turismului in judetul Maramures si Regiunile Zakarpatia si Ivano Frankivsk, finantat din fonduri
Phare si demarat de Consiliul Judetean Maramures in 2007. Parteneri ai proiectului sunt
Asociatia de promovare a turismului a regiunii Ivano Frankivsk si Agentia de Dezvoltare
Regionala Khust-Ucraina. Emil Marinescu, vicepresedintele CJ Maramures, a spus ca prioritara
este dezvoltarea infrastructurii si ca “daca guvernantii se vor tine de cuvant, speram ca din 2010
sa incepem lucrarile la drumul Expres”. Ioana Tripon, directorul Centrului Judetean de Informare
Turistica Maramures, a mentionat ca “s-au cautat solutii pentru a atrage cat mai multi turisti in
zona. Am pornit de la identificarea nevoilor turismului in Maramures si in regiunile implicate in
proiect. Era nevoie de semnalizarea obiectivelor turistice, le-am realizat. De asemenea a fost
realizat un portal de informare turistica, mai multe filmulete”.

A fost realizata o retea de 12 infochioscuri turistice

Ioana Tripon a precizat ca turismul rural si cel balnear vor fi promovate cu prioritate acestea
avand un potential de dezvoltare ridicat. Ea a mai spus ca in Maramures a fost creata o retea
de 12 infochioscuri, amplasate in locurile mai frecventate de turisti. Totodata, s-a realizat un
studiu asupra potentialului turistic al zonei de granita. “Vrem ca studiile sa nu ramana in sertare
sau pe site-uri. Ele trebuie sa fie puncte de plecare pentru proiecte viitoare”, a subliniat Dan
Cocosila, managerul de proiect. El a anuntat ca pana la finele lunii septembrie se pot depune
cereri de finantare pentru dezvoltarea turismului pe o regiune mai extinsa care cuprinde patru
tari: Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia. Cristian Belei, reprezentantul firmei care a realizat
studiul turismului transfrontalier, a evidentiat punctele tari si slabe ale turismului de granita.
“Exista resurse turistice cu potential ridicat de valorioficare, obiective aflate in patrmoniul
UNESCO, traditiile si obieciurile sunt inca bine pastrate si sunt multe arii protejate. Tot la puncte
tari amintim resursele balneoclimaterice, mai ales ca exista o tendinta de orientare spre acest
tip de turism. Insa trebuie subliniate si punctele slabe< starea infrastructurii rutiere, punctele de
frontiera insuficient valorioficate, lipsa unei corespondente cu sistemele euroepene a clasificarii
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unitatilor hoteliere, etc”, a mentionat Cristian Belei.
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