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Ce este Programul Operaþional Regio (POR)?

Ce finanþeazã POR?

De ce avem nevoie de acest program?

Programul Operaþional Regional (POR) este unul dintre programele cu finanþare 
europeanã, care sprijinã dezvoltarea României dupã aderarea la Uniunea Europeanã 
(UE).
Cu un buget total de aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, 
POR sprijinã dezvoltarea echilibratã ºi durabilã a tuturor regiunilor din România. 84% 
din buget reprezintã finanþare din Fondurile Structurale al UE. Restul provine din 
fonduri româneºti publice (14%) ºi private (2%).
Programul urmãreºte reducerea dezechilibrelor economice dintre regiuni, cu alte 
cuvinte crearea de oportunitãþi economice în toate zonele, în special în cele mai 
sãrace.

?Transformarea oraºelor în care trãim: servicii urbane mai bune, inclusiv în 
transport, un sistem de locuinþe sociale îmbunãtãþit, reabilitarea clãdirilor istorice;
?ªosele de centurã ºi drumuri mai bune, atât în oraºe, cât ºi la nivel judeþean;
?Spitale, ºcoli, servicii sociale ºi unitãþi moderne de intervenþie în situaþii de 
urgenþã;
?Servicii turistice de calitate, restaurarea ºi promovarea siturilor de patrimoniu, 
îmbunãtãþirea infrastructurii turistice;
?Dezvoltarea afacerilor locale ºi regionale: pregãtirea platformelor industriale 
dezafectate ºi poluate pentru noi activitãþi, sprijin pentru microîntreprinderi.

Cu toþii ne dorim un standard de viaþã mai ridicat. POR urmãreºte sã aducã 
schimbarea în regiunile României, transformându-le în locuri mai atrãgãtoare, atât 
pentru cei care locuiesc ºi studiazã acolo, cât ºi pentru vizitatori ºi investitori. POR se 
adreseazã nevoilor locale stringente; aceasta înseamnã cã proiectele finanþate prin 
acest program, chiar ºi cele de micã anvergurã, vor avea un impact vizibil ºi aproape 
imediat asupra oamenilor care trãiesc în comunitãþile respective.
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ARGUMENT
„Ca toþi marii cãlãtori, am vãzut mai multe decât pot sã-mi amintesc ºi îmi amintesc mai multe decât am vazut.” 

Benjamin Disraeli (1804-1881) Politician ºi scriitor 

Turismul este un fenomen global care capãtã contur la nivel local, cu 

reverberaþii la nivel regional, naþional ºi european. Potenþialul turistic este o 

dimensiune identificabilã în parametrii evoluþie timp – evoluþie spaþiu. 

Segmentarea turismului ºi, implicit, a potenþialului turistic porneºte de la un act 

fundamental de identificare a necesitãþilor clienþilor, respectiv a motivaþiilor 

acestora. 

În cadrul turismului de afaceri, motivaþia clientului, sub platforma-umbrelã 

a analizei competitivitãþii furnizorului de servicii hoteliere, îl poziþioneazã pe 

acesta în spaþiul tehnico-operaþional de identificare al avantajelor competitive. 

Turismul de evenimente cartografiazã motivaþionalul clientului tip business 

tourist prin topografia de marketing ºi organizaþionalã. Ambele niºe de piaþã 

centralizeazã cele patru dimensiuni al avantajelor competitive prin cele trei axe: 

cognitivã, afectivã ºi comportamentalã. 

Strategia Hotelului Dumbrava doreºte o centralizare a clientului business 

tourist, pornind de la cele trei axe specifice. Realizarea strategiei este vizualizatã 

ca un proces dual, divizat în etapa de implementare, cu o duratã de 27 de luni de la 

data începerii proiectului, respectiv 15 aprilie 2010 ºi în etapa dezvoltãrii 

sustenabile post-implementare, etapã ancoratã în strategiile ºi proiectele iniþiate 

sau în desfãºurare la nivelul municipiului ºi judeþului Bacãu. 

Abordarea clientului business tourist se va realiza prin patru categorii de 

termeni: tehnici, operaþionali, organizatorici ºi de marketing, categorii care 

configureazã avantajele competitive ale beneficiarului proiectului: Supraetajare 

ºi modernizare Hotel Dumbrava din municipiul Bacãu, proiect selectat în cadrul 

Programul Operaþional Regional 2007-2013 ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã 

prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Aceste patru categorii vor fi 

detaliate în cadrul acestei publicaþii ce se doreºte un mod de prezentare a 

proiectului, de conturare ºi identificare a potenþialului turistic la nivelul 

municipiului Bacãu, prin furnizorul de servicii hoteliere Hotel Dumbrava, pentru 

niºele turismului de afaceri, de evenimente ºi de tranzit, precum ºi un instrument 

comunicaþional coerent, clar ºi integrat. 



2

I.Termeni tehnici
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INDICATORI TEHNICI

Dezvoltarea serviciilor de cazare prin extinderea cu 20 de spaþii de cazare a 

capacitãþii existente

     - 20 de noi camere (43 de locuri de cazare), astfel:

           - 21 de camere duble (cel puþin o camerã accesibilã persoanelor cu dizabilitãþi),

           - 2 apartamente.

     - camerele existente vor rãmâne la categoria de 3 stele.

Îmbunãtãþirea serviciilor de alimentaþie publicã prin reamenajarea restaurantului

     - climatizarea spaþiilor restaurantului.

          Dezvoltarea facilitãþilor ºi serviciilor oferite turiºtilor

     - amenajarea unei sãli de fitness prin recompartimentarea ºi modernizarea subsolului clãdirii  

hotelului ºi dotarea acesteia cu dorsey bar, 2 multifuncþionale, 1 bandã, 1 bandã abdomen, 1 

bandã elipticã, greutãþi, oglinzi, saltele,

     - amenajarea unei saune cu o capacitate de trei persoane,

     - modernizarea ºi dotarea corespunzãtoare a sãlii de conferinþe existente,

     - amenajarea unei noi sãli de conferinþe, cu o capacitate de 50 de locuri, ce va fi dotatã cu 

proiector, ecran protecþie finã, DVD-video, amplificator, staþie de sonorizare ce va include 

microfoane, reþea wireless ºi mobilier specific,

     - instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video la parter în vederea asigurãrii unei 

protecþii optime a turiºtilor din hotel.

Reamenajarea zonei de acces în hotel prin:

     - amenajarea unui lift pentru turiºti ºi a unui lift pentru personalul de serviciu.

CONTEXT

Turismul de afaceri ºi, în special, turismul de evenimente reprezintã niºe de 

piaþã cu cerinþe tehnice standard, dar specifice. Alegerea destinaþiei de cãtre clientul 

business tourist, crearea imaginii destinaþiei de cãtre furnizorul de servicii hoteliere 

sunt douã dimensiuni ale spaþiului cererii ºi ofertei ºi ale sub-spaþiului luãrii deciziei 

corecte ºi potrivite. Atributele principale ale ambelor dimensiuni sunt satisfacþia 

clientului ºi calitatea serviciului. 

Hotel Dumbrava Bacãu îºi propune, prin implementarea acestui proiect, o 

creºtere calitativã a serviciilor prestate, creºtere care sã se reflecte atât în menþinerea 

ºi accentuarea satisfacþiei clienþilor fideli, dar ºi în atragarea de potenþiali clienþi. Se 

doreºte individualizarea stilului prin care se presteazã serviciul, o individualizare 

integratã, avantajoasã ºi elegantã. Adresarea nevoilor clientului se va realiza de o 

manierã proactivã, spaþiul fiind special creat pentru întâmpinarea viziunii clienþilor, 

viziune fundamentatã tehnic prin noile facilitãþi create.
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II.Termeni organizatorici
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INDICATORI ORGANIZATORICI

Prin implementarea proiectului structura de personal se va modifica astfel 
încât sã se pãstreze raportul optim timp/forþã de muncã - sarcini per angajat, de aºa 
manierã încât calitatea serviciilor oferite sã poatã fi sporite. Numãrul de personal 
angajat, dupã finalizarea implementãrii proiectului va fi:

     - 2 cameriste,

     - 1 liftier,

     - 2 comisionari curieri,

     - 4 angajaþi în serviciul de securitate ºi pazã,

     - 1 masor,

     - 1 antrenor fitness,

     - 1 persoanã întreþinere,

     - 1 femeie de serviciu.

CONTEXT

 

Managementul resurselor umane, în contextul turismului de afaceri ºi de 

evenimente, presupune luarea în considerare a urmãtorilor factori: dezvoltarea 

competenþelor cheie necesare pentru prestarea unui serviciu hotelier de înaltã 

calitate, impregnarea profesionalismului prin canale directe ºi indirecte în mentalul 

clientului, implementarea unui sistem de comunicare inter ºi intra-sistemic pentru a 

asigura elementele necesare derulãrii fluxului organizaþional. 

Prin pãstrarea angajaþilor deja existenþi ºi completarea schemelor de 

personal în departamentele care cer acest lucru, Hotel Dumbrava Bacãu îºi propune 

ridicarea nivelului de prestare a serviciului hotelier oferit turiºtilor, dar ºi 

reconfigurarea procesului de administrare a organizaþiei hoteliere.

Individualizãrii tehnice a stilului Hotel Dumbrava i se adaugã elementul 

organizatoric, printr-un discurs al resursei umane rafinat, specializat ºi coerent.
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III.Termeni operaþionali
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CONTEXT

 Se aplicã acelaºi 
principiu ºi pentru socializare ºi networking, prin turismul de evenimente tip 
corporate. Cea mai utilã manierã prin care aceste procese pot cãpãta consecinþe 
concrete nu este fundamentatã pe un singur mecanism, pe un singur eveniment, 
cât pe o reþea de mecanisme, respectiv o reþea de evenimente. 

Aceste procese însã nu se pot produce decât într-un cadru propice 
pentru dezvoltarea de relaþii de afaceri ºi pentru identificarea de oportunitãþi 

1 de parteneriat. Astfel, prin discursul SMART al fluxului intern organizaþional - 
top management, middle management ºi personalul productiv al hotelului, 
discurs susþinut prin investiþia concretizatã prin acest proiect, Hotel Dumbrava 
Bacãu îºi propune o diversificare sustenabilã ºi inter-relaþionatã a serviciilor 
prestate.

Difuzarea acestei diversificãri are la bazã o strategie 
comunicaþionalã fundamentatã prin acest proiect, axatã atât pe dimensiunea de 
informare ºi comunicare, cât ºi pe cea de marketing ºi promovare. Dar acest 
mecanism al difuzãrii se va realiza de la toate nivelurile de management cãtre 
toate nivelurile de clienþi, respectiv: firme trans-naþionale, IMM-uri, ONG-uri, 
autoritãþi ale administraþiei publice locale ºi centrale, centre regionale ºi locale 
de informare, centre de culturã. 

Astfel, individualizãrii integrate, avantajoase ºi elegante a stilului 
Hotel Dumbrava, alãturi de discursul rafinat, specializat ºi coerent al resursei 
umane, i se adaugã arta cotidianã a PR-ului.

La finele anilor '90, omul de ºtiinþã american D.Cohen (apud Khvatova 
ºi Ignatieva, 2008:1-2) afirma urmãtoarele: „cel mai util context pentru 
cunoaºtere nu este fundamentat pe o singurã teorie, cât pe o reþea de idei”, 
fiecare îmbogãþitã ºi redefinitã printr-o altã texturã, dar ºi prin contrastul ºi 
legãturile dintre ideile diverse ºi diferite „fiecare aducând modele noi de 
înþelegere ºi de abordare” a nucleului central al reþelei de idei.

1 SMART - Specific, Mãsurabil, Abordabil, Realist ºi bine încadrat în Timp
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IV.Termeni de marketing
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INDICATORI DE MARKETING

Construit în anul 1962, Hotel Dumbrava a reuºit sã îºi consolideze în timp o 

reputaþie puternicã la nivel local, regional, naþional ºi internaþional, în rândul 

stakeholderilor relevanþi pentru turismul de plãcere, ºi recent, pentru turismul de 

afaceri ºi de evenimente. 

Localizarea acestuia în centrul Municipiului Bacãu, într-un spaþiu 

relaxant, natural ºi distins, în proximitatea unor instituþii importante ale 

administraþiei publice locale, precum Primãria Municipiului Bacãu, Administraþia 

Financiarã Bacãu, îi conferã un paletar de caracteristici competitive certe.

Din punct de vedere al preþurilor practicate, middle managementul 

Hotelului Dumbrava Bacãu beneficiazã de o serie de instrumente precum: un sistem 

informatic performant ce permite înregistrarea clienþilor, monitorizarea revenirii 

acestora ºi controlul rezervãrilor; posibilitatea oferirii de discount-uri importante 

clienþilor fideli (corporate ºi/sau business touris); pachete de oferte bune ºi foarte 

bune pentru agenþii intermediari (agenþii de turism, tur-operatori). Astfel, prin 

corelarea politicii de preþuri practicatã de middle management cu axarea pe niºele 

turismului de afaceri, de tranzit ºi de evenimente se doreºte obþinerea implementãrii 

cu succes a principiului performanþei echilibrate ºi rafinate.
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TURISMUL DE AFACERI ªI TURISMUL DE EVENIMENTE

Dupã Rob Davidson (apud Swarbrooke ºi Horner, 2001:22, trad.n.): „turismul de 

afaceri se referã la persoane care cãlãtoresc pentru a-ºi atinge scopul determinat de 

afacerea lor. Astfel, reprezintã cea mai veche formã de turism, întrucât omul a 

cãlãtorit dintotdeauna în scopuri de comerþ”. În ceea ce priveºte relaþia dintre 

turismul de afaceri ºi turismul de plãcere, din punct de vedere al dimensiunii ofertei 

de servicii turistice, primul îl include pe al doilea, dar îl ºi completeazã cu anumite 

elemente specifice, respectiv: disponibilitatea spaþiilor pentru organizarea de 

evenimente ºi expoziþii; facilitãþile tehnice ale spaþiilor ºi serviciile specifice ºi 

personalizabile oferite de personalul locaþiei.

Turismul de evenimente este un subdomeniu al turismului de afaceri care, 

începând cu anul 1970 a început sã îºi dezvolte propria identitate prin creºterea 

interesului pentru ºi a gradului de recunoaºtere a valorii adãugate potenþiale a 

evenimentelor într-un oraº ºi/sau regiune. Valoarea adãugatã a fost corelatã ºi 

relaþionatã cu economia, societatea, cultura ºi regenerarea mediului înconjurãtor, 

astfel cã, în prezent, turismul de evenimente a devenit un spaþiu dinamic ºi vibrant 

pentru cercetarea economicã ºi academicã, spaþiu care, pânã în anul 2009, nu a 

beneficiat de o sintezã interdisciplinarã.

Piaþa turisticã a municipiului Bacãu este caracteristicã turismului de afaceri, în 

diferite forme ale sale:

†    turismul general de afaceri se referã la activitatea persoanelor ce lucreazã, 

pentru o scurtã perioadã de timp, în afara locului de muncã obiºnuit (ex: 

reprezentanþi vânzãri, jurnaliºti);

†        turismul de reuniuni este determinat de participarea la un eveniment de 

tipul întâlnirilor, conferinþelor, simpozioanelor, colocviilor, congreselor ºi este 

considerat una dintre cele mai obiºnuite forme ale cãlãtoriilor de afaceri;

†      târgurile ºi expoziþiile se definesc prin pezentãri de produse ºi servicii, 

destinate unui public invitat, cu scopul de a determina o vânzare sau a informa 

vizitatorul. Ca formã de turism, ele stimuleazã cãlãtoria a douã categorii de persoane: 

expozanþi ºi vizitatori;

†       cãlãtoriile stimulent (incentives) îmbracã forma unor vacanþe scurte, dar de 

un nivel de confort foarte ridicat, oferite anumitor categorii de angajaþi ºi, frecvent, 

familiilor acestora, cu accent pe distracþie, relaxare, ca recompensã pentru 

performanþele deosebite obþinute în activitatea profesionalã.



BIBLIOGRAFIE:

Cãrþi

1.  Pender, Lesley; Sharpley, Richard (2005): The Management of Tourism, Londra:Sage 

Publications,

3. Swarbrooke, John; Horner, Susan (2001): Business Travel and Tourism, 

Oxford:Butterworth-Heinemann.

Articole

1. Khvatova, Tatiana; Ignatieva, Irina (2001): „Cross-cultural Diversity in the 

Knowledge Management. Concepts of 20-21st Centuries within the Framework of 

International Dialogue for Creation of a New Model of Knowledge Management”. Articol 

disponibil on-line la adresa: http://www.inter-disciplinary.net/ci/intellectuals/int1/Khvatova%20paper.pdf 

Studii

1.    Relians Corp SRL: Studiu de piaþã Hotel Dumbrava Bacãu, 2008.

Site-uri

1.  Organizaþia Mondialã în Turism (World Tourism Organisation): www.unwto.org

2. Agenþia Executivã Europeanã pentru Protecþia Mediului (European Environment 

Agency): www.eea.europa.eu

3. Direcþia Generalã pentru Întreprinderi ºi Industrie: http://ec.europa.eu/enterprise



Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Titlul proiectului: Modernizare ºi supraetajare Hotel Dumbrava din municipiul Bacãu 

Editorul materialului: S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. Bacãu

Data publicãrii: Iunie 2010

       Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Hotel Dumbrava
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