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FIŞA DE PROIECT 
 

 „Promovarea produsului turistic al oraşului Aleşd - Cetatea Piatra Şoimului ” 

 

 

U.A.T. Oraşul Aleşd, în calitate de beneficiar al proiectului, finanţat prin  

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5-Dezvoltare Durabilă 

şi Promovarea Turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 - Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 

atractivităţii României ca destinaţie turistică, va derula în următorii 2 ani 

(septembrie 2011 – septembrie 2013) proiectul „Promovarea produsului turistic al 

oraşului Aleşd - Cetatea Piatra Şoimului”. 

 
Obiectivul general al proiectului este promovarea produsului turistic specific 
oraşului Aleşd, respectiv a Cetăţii Piatra Şoimului, precum şi includerea acestuia în 
oferta turistica de la nivelul Regiunii de Nord Vest.  
Regiunea de Nord Vest este una bogata in situri arheologice datând din toate 
etapele istorice, cetăţi şi castele, unele în ruine, altele funcţionabile şi astăzi. În 
acest context, reînvierea Cetăţii Piatra Şoimului este o acţiune care va pune oraşul 
Aleşd pe harta destinaţiilor turistice interne. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 promovarea Cetatii Piatra Soimului, prin: 
 participari la targuri de turism 
 organizarea de evenimente culturale si stiintifice 
 dezvoltarea de produse de marketing specifice activitatii de promovare turistica, 

ce se vor adresa in egala masura publicului larg si unor grupuri tinta restranse 
 dezvoltarea unui centru turistic virtual al orasului Alesd sub forma unei pagini de 

internet care sa cuprinda, intre altele, si o bază de date turistice cu informaţii 
despre obiectivele turistice, modalităţi de a ajunge la aceste obiective, 
evenimente, date de contact şi program de vizitare al obiectivelor turistice 

 cresterea numarului de turisti si a sectorului serviciilor de suport pentru turism 
(cazare, alimentatie publica, transport). 

  
Date de contact Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Aleşd, cu 
sediul în Aleşd, str.Bobâlna, nr.3, telefon/fax: 0259-342589, persoană de contact 
Cureu Nicolae Ioan (manager de proiect), număr de telefon 0730-106997, email 
cureunicu@gmail.com.    
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