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Acest modul de formare face parte din Cursul de pregătire destinat turismului cultural, care a fost 
dezvoltat în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + EUROPETOUR, o inițiativă europeană menită să 
deblocheze potențialul economic al comorilor culturale remarcabile ale Europei și să încurajeze zonele 
rurale să valorifice potențialul turismului cultural.  
 
Puteți găsi mai multe informații pe site-ul proiectului: http://www.europetour.tips  
 
Foto: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger, Jens Hackmann 
 
 

 
 

Această lucrare este licențiată sub licența internațională Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0. 
 
Sunteți liber să: 

 Distribuiți - copiați și redistribuiți materialul în orice mediu sau format 
 Adaptare / autorizare- remixare, transformare și dezvoltare pe baza materialului 

în următorii termeni: 
· Atribuire - Trebuie să acordați creditul adecvat, să furnizați o legătură cu licența și să indicați dacă au 
fost făcute schimbări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu într-o manieră în care să 
fie sugerat faptul că licențiatorul este de acord cu dvs. sau cu folosirea acelui material. 
· NonComercial/ Nu se poate vinde - Nu puteți folosi materialul în scopuri comerciale. 
· ShareAlike/ Distribirea sub aceeași licență ca originalul - Dacă remixați, transformați sau construiți alte 
materiale, trebuie să le distribuiți contribuțiile dvs. sub aceeași licență ca și originalul.  
 
 

 
 

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru prezentarea acestei publicații nu constituie o 
aprobare a conținutului, care reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere 

pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 
Indicativ proiect: 2015-1-DE02-KA202-002325 
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Cuprins	
 

Asemenea turismului care leagă oameni și locuri din întreaga lume, responsabilii și angajații care 
lucrează în domeniul turismului cultural trebuie, de asemenea, să se conecteze cu agenții de turism, 
instituții publice și agenți economici pentru a avea succes. Rețeaua de turism vine într-o varietate de 
forme și stiluri, iar acest modul vă va prezenta cele mai relevante aspecte. 

 

Unitatea 1 Cum poate fi creat� o rețea turistic�  

Unitatea 2 Structura și administrarea unei rețele turistice 

Unitatea 3 Construirea de rețele de turism cultural de succes în zonele rurale 

Unitatea 4 Cum să stabilim lanțurile de aprovizionare și lanțurile de valori pentru rețelele de 
turism cultural 

 

Obiective	de	învățare	
 
După ce ați studiat acest modul, veți înțelege care dintre competențele ar trebui să aveți (sau s� 
obțineți) pentru a fi un bun networker la nivel personal. 

Veți cunoaște abilitățile organizaționale de care aveți nevoie pentru a stabili sau a participa la rețelele 
turistice. 

Veți înțelege diferitele tipuri de rețele turistice. 

Veți învăța despre rețele și concepte de dezvoltare regională. 

Veți înțelege de ce crearea lanțurilor de aprovizionare și a lanțurilor de valori sunt esențiale pentru 
turismul cultural. 
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Networking	la	nivel	personal 
 
Înainte de a încerca să creați o rețea de turism, asigurați-vă că ați înțeles caracteristicile de bază care 
sunt specifice tuturor tipurilor de rețele, indiferent dacă se referă la activitățile dvs. profesionale sau 
personale. 
 
Principiul de bază care caracterizează rețelele reale este „a oferi”, nu „a obține”. Gândește-te la asta, 
când auzi de o nevoie, vrei să ajuți. Iar când alții văd o modalitate de a vă ajuta, se simt bine. 
"Câștigul celui care ofer�" 
 
Deci, o definiție utilă pentru termenul de „rețea” ar putea fi: 
 

 

Munca într-o rețea înseamnă a construi și a te bucura de 
relații minunate, fapt care este pe placul tuturor. 
 

 
Particip� la următoarea întâlnire de prânz, la o conferință sau la orice alt eveniment cu acest gând: 
"Pe cine a� putea s� ajut astăzi?"Concentrarea asupra altor persoane va reduce presiunea preocupărilor 
cotidiene și vă va răsplăti pe termen lung. 
 

Trei	abilități	personale	pentru	a	crea	și	gestiona	o	rețea	
 
1. Fii generos! Vino pregătit să împărtășești. Fii o resursă pentru informații utile, tendințe din industrie, 
evenimente mari sau alte contacte. Ascult� cu atenție pe alții și caut� modalități de satisfacere a 
nevoilor lor. 
 
2. Fii interesant! Oamenii vor dori să vorbească cu tine și să dezvolte o relație cu tine atunci când văd 
cât de utile sunt sfaturile dvs. și cât de fascinant sunteți. Formuleaz� întrebări intrigante, ofer� 
comentarii pertinente și f� observații inspirate pentru a menține atenția ascultătorului pentru mai mult 
timp. 
 
3. Fii pozitiv! Intră în cameră cu un zâmbet pe față. Bucur�-te de construirea relațiilor Abordeaz� 
fiecare persoană cu o atitudine entuziastă, știind că, pe măsură ce oferi, vei câștiga. 
 
Cu aceste atitudini, vei fi perfect pregătit pentru o provocare mai mare, adică pentru a stabili o rețea 
pentru activitățile specifice turismului cultural. 
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Rețeaua de turism cultural este deosebit de importantă în zonele rurale, explicând unui public adesea 
sceptic motivele pentru care turismul cultural este o industrie importantă care contribuie la economia 
locală și regională (turistică). În ciuda impactului economic major pozitiv asupra turismului și turismului, 
prea mulți oameni nu înțeleg interdependența dintre turism și calitatea vieții locale. De prea multe ori, 
liderii de turism care sunt experți în promovarea destinației lor vizitatorilor din străinătate își petrec 
puțin timp sau deloc pentru a comercializa afacerea către populația locală.  
 
Este esențial să nu uitați niciodată că, în cazul în care comunitatea locală nu vă susține activitățile 
turistice, destinația va câștiga în curând o reputație de a fi nesigură sau neprietenoasă. În final, acest 
lucru nu numai că va distruge afacerile din domeniul turismului cultural, dar va afecta grav dezvoltarea 
economică și viabilitatea. 
 
Rețelele necesită abilități organizaționale. Nu veți avea succes pe termen lung dacă nu aveți: 
(1) o strategie pentru a găsi persoanele cu care vă conectați mai târziu și (2) nu aveți o strategie de 
urmărire și de meținere a rețelei. 

Strategii	de	networking		
 
Iată câteva sfaturi pe care majoritatea dintre noi le cunoaștem, dar mulți dintre noi uităm sau nu reușim 
să le implementăm: 
 

Fă‐te	cunoscut!			
Turismul este o industrie a oamenilor. Cu cât ești mai bine cunoscut, cu cât numele tău este mai 
frecvent menționat, cu atât este mai bine pentru afacerea ta. Participă la cât mai multe activități. 
Acestea  nu trebuie să fie legate neapărat de turism, ci ar trebui să fie activități în care participanții 
pot avea contact sau pot recunoaște numele. În timpul acestor evenimente, colecteaz� cărți de vizită. 
Notează pe spatele fiecărei cărți de vizit� colectate ceva memorabil despre persoana respectiv�. După 
evenimentul la care ai participat, contacteaz� persoanele pe care le-ai întâlnit. 
 

Nu	fii	timid!			
Fă-te accesibil! Când te întâlnești cu oameni noi cere-le să îți spună ceva despre viața lor. Aproape 
tuturor le place să vorbească despre el sau ea însăși și majoritatea oamenilor au o poveste unică de 
spus. Dacă îi atragi pe oameni să se deschidă, poți înțelege mai bine ce au nevoie și cum poți să 
interacționezi cu ei. Odată ce ai această informație, nu numai că poți să-ți apreciezi nevoile, dar poți 
începe să identifici nevoile comunității (și nevoile tale profesionale), în raport cu interesele și abilitățile 
celeilalte persoane. 
 

Privește	în	perspectivă!			
O persoan� care nu prezint�interes în prezent, poate deveni valoroas� mai târziu. Bunele maniere 
asigur� o bună funcționalitate a rețelei. Nu închide ușile printr-un comportament inconsecvent sau prin 
presupunerea că trebuie să abordezi doar oameni care par să aibă o "valoare" imediată. 
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Întreabă	cum	poți	fi	de	folos!			
Networkingul are la bază premisa sociologică a „capitalului social”, trebuie să oferi ca să primești ceva 
în schimb. Capitalul social are o speranță de viață limitată. Pentru ca aceasta să rămână în stare 
proaspătă, persoana trebuie să-și amintească numele dvs. și cine sunteți. Pentru a realiza acest lucru, 
nu vă limitați participarea la un singur un eveniment. Prin a deveni o resursă a comunității, vă 
identificați ca o persoană activ� și implicată, capabil� s� participe sau s� gestioneze cea mai bună 
rețea. 

Fii	voluntar!	
Voluntariatul nu numai că vă face cunoscut numele în comunitate, ci este și o modalitate excelentă de 
a vă întâlni cu alți oameni. Alegeți organizația la care doriți să deveniți voluntar și dedicați acesteia o 
parte a timpului dvs.   

Utilizați	instrumente	de	networking	active	și	pasive!		
Paginile web sau rețelele de socializare sunt excelente pentru a furniza informații pentru cineva care vă 
caută. Cu toate acestea, ele pot acționa ca instrumente de rețea, doar dacă persoana dorește să se 
conecteze cu dvs. Utilizarea buletinelor informative, a întâlnirilor și evenimentelor cu participare 
deschis� reprezintă o modalitate de a relaționa. Odată ce relația este stabilită, puteți direcționa oamenii 
către pagina dvs. web. 

Follow	up!	Mențineți	continuitatea	legăturii!	
Asta înseamnă că după întâlnirea cu persoana respectivă, transmiteți o notă de mulțumire și apoi 
reveniți de câte ori aveți ocazia. 
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Exercițiul	29	

Care	sunt	rețelele	dvs.	personale?	

	

 
 
Listați rețelele dvs. și reflectați în lumina acestei unități, care dintre ele ar putea fi îmbunătățite. 
 
Familie 
________________________________________________________________________ 
Prieteni 
________________________________________________________________________ 
Loc de munc� 
________________________________________________________________________ 
Furnizori 
________________________________________________________________________ 
Colaboratori 
________________________________________________________________________ 
Concurenți 
________________________________________________________________________ 
Pasiuni comune 
________________________________________________________________________ 
Biseric� 
________________________________________________________________________ 
Altele:.......... 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Unitatea 2 
Structura și 

administrarea unei 
rețele turistice 
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Structura	și	administrarea	unei	rețele	turistice	
 

La fel cum turismul leagă oamenii și locurile din întreaga lume, oamenii care lucrează în turism trebuie, 
de asemenea, să se conecteze cu alte agenții de turism, structuri guvernamentale sau  organizații de 
afaceri pentru a avea succes. 
 
Furnizorii de servicii de turism cultural din mediul rural sunt predominant întreprinderi mijlocii sau chiar 
micro-întreprinderi. Întreprinderile mici rareori dispun de suficiente resurse umane și materiale pentru a 
putea lucra într-o manieră orientată spre piață. Astfel, nu pot satisface cererea și cerințele diferite 
pentru un turism cultural de succes, în ciuda cererii potențiale. 
 
Abordările profesionalizării antreprenoriale și organizaționale sunt adesea realizate într-o manieră izolată 
și nu profită de valoarea lor adăugată. Procesele interdependente dintre dezvoltarea produselor și 
vânzărea acestora nu sunt definite sau coordonate și, astfel, duc la situații concurențiale inutile. În 
același timp, devine clar că turismul cultural are o funcție transversală pentru alte sectoare precum 
agricultura, artizanatul și comerțul. Aceasta înseamnă că a crea rețele și a coopera în cadrul acestora, 
realizarea unui parteneriat între organismele publice și entitățile private, devine din ce în ce mai 
important. 
 

 

Prin urmare, rețelele pentru turismul cultural din 
mediul rural trebuie să asigure: 

• Sublinierea colaborării inter-organizaționale a 
actorilor publici și privați 

• Stabilirea unor constelații organizaționale 
specifice, care să includă organismele 
decizionale și regulile de luare a deciziilor 
 

 
Situația turismului cultural rural necesită o diviziune eficientă a sarcinilor, care poate fi cel mai probabil 
realizată printr-o organizație orientată spre proces și o înaltă înțelegere a importanței rețelelor. Cu 
funcții asemănătoare rețelei, se dezvoltă noi forme de control și integrare. Spre deosebire de structurile 
ierarhice, rețelele funcționează prin autoorganizare și coordonare între diferiții actori care urmăresc un 
obiectiv comun. Potențialele de cooperare și sinergie se regăsesc în multe domenii de acțiune, 
indiferent dacă e vorba despre achiziționarea comună de servicii, de exemplu de la hoteluri, 
gestionarea comună a calității furnizorilor din regiune sau marketing comun. Obiectivele pot fi pur 
economice, de marketing sau orientate spre client. 
 
Într-o rețea, partenerii individuali lucrează împreună pentru un singur scop, ceea ce duce la încrederea 
reciprocă ca o bază sigur� pentru obținerea succesului. Rețelele conduc astfel la o înțelegere diferită a 
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concurenței și a unui sentiment de apartenență împreună. Aceasta poate fi premisa promovării unor idei 
și inițiative noi, cum ar fi crearea de noi oferte comune care nu ar fi posibile pentru furnizorii izolați. 
 
Totuși, pentru a forma rețeaua, ar trebui stabilite procedurile formale, în special pentru criteriile de 
intrare, ieșire și excludere. De asemenea, funcțiile relevante dintr-o rețea (de exemplu, munca de relații 
publice) trebuie să fie stabilite și distribuite, în mod clar. În principiu, repartizarea sarcinilor și 
responsabilităților ar trebui să corespundă competențelor celor implicați. Trebuie reglementate drepturile 
și obligațiile de participare la luarea deciziilor și desfășurarea activităților, precum și procedurile de 
alocare și utilizare a fondurilor. 
 
O creștere a eficienței este posibilă numai dacă resursele nu sunt doar conectate, ci și legate în mod 
sinergic, de exemplu un produs turistic comun care permite utilizarea altor canale de vânzare. 

Tipuri	de	rețele	
 

După	modul	de	organizare	și	funcționare:		
 Rețelele orizontale organizate pe același nivel al lanțului valoric, cum ar fi mai multe companii 

hoteliere. Cooperarea orizontală are avantaje atunci când actorii în cauză au puțină experiență 
în ceea ce privește colaborarea în cadrul rețelelor și pot defini obiective realizabile în comun 
(de exemplu standarde comune de calitate). 

 Rețelele verticale includ organizații cu obiecte de activitate diferite, de ex. un hotel și o 
companie de transport). Cooperarea verticală oferă efecte comune suplimentare în ceea ce 
privește abordarea comună a unui grup țintă sau ofertele formate din pachete de servicii. 

 Rețelele laterale sau transsectoriale, cum ar fi cultura și turismul: Cooperarea laterală este 
oferită atunci când un subiect comun este segmentul de clienți, de exemplu turismul pentru 
sănătate, în care serviciile de cazare și serviciile de sănătate s-au unit pentru a promova 
ofertele lor grupului țintă comun. 

 Rețelele economice urmăresc să genereze venituri pentru membrii lor și să se concentreze 
asupra oportunităților de afaceri. În turismul cultural, acestea se concentrează asupra 
dezvoltării produselor și serviciilor care pot fi oferite pe piața turismului. 

 Rețelele de voluntari pot fi organizate în întâlniri informale pentru un schimb de cunoștințe și 
informații. În turismul cultural acestea sunt adesea organizate tempo-rar, de ex. pentru 
pregătirea evenimentelor și a târgurilor locale. Municipalitățile folosesc adesea acest instrument 
pentru a strânge împreună actorii locali pentru pregătirea unor evenimente recurente, cum ar fi 
piețele de Crăciun sau târgurile de produse tradiționale. 

 
Este inutil să spunem că rețelele hibride de rețele sunt larg răspândite, dar dacă rețelele de turism 
cultural se străduiesc să devină mai ambițioase, trebuie să decidă în mod clar în ceea ce privește 
modul lor de organizare și funcționare. Generarea unei valori adăugate  potențiale se realizează, de 
exemplu, prin efecte la nivel macro (economii de costuri măsurabile) și avantaje în formarea unui brand 
ca instrument de loialitate a clienților, stabilirea standardelor de calitate, sinergii în marketingul grupului 
țintă etc. 
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După	criteriul	teritorial:		
Acesta conduce la crearea de rețele internaționale, naționale, regionale, locale sau chiar virtuale. În 
general, rețelele pentru turismul cultural din zona rurală sunt inițial formate din rețele regionale, dar 
pot funcționa și transnațional într-o combinație de aspecte spațiale și tematice. 

După	forma	juridică:		
Rețelele pot fi stabilite în funcție de nivelul de coordonare, forma organizațională sau obiectivele 
organizaționale. Ar trebui să se facă distincția între rețelele strategice stabile (alianțe), rețelele dinamice, 
rețelele eterogene, cu controlul distribuit asupra rețelelor sub-ierarhice, unde unul sau mai mulți actori 
domină. Rețelele din zonele rurale se găsesc de obicei la un nivel de piață și depind de promotorii și 
actorii dintr-o structură ierarhică sau non-ierarhică. 
 
Principala provocare în zonele rurale este depășirea individualității puternic înțelese, rolul statutului 
individual sau chiar egoismul. Lanțul valoric în turism presupune apartenența într-o rețea, deoarece 
produsul turistic este alcătuit din multe elemente individuale care duc la o experiență particularizat� de 
vacanță pentru oaspeți. Scopul este de a crea legături între diferiții membri ai rețelei, de a căuta și de 
a crea interfețe și de a le utiliza pentru client. Adesea, este nevoie doar de un prim pas curajos 
pentru a genera interesul între diferitele grupuri de părți interesate și pentru a le atrage să participe. 

Networkingul	și	dezvoltarea	regională	
 
Conceptul de dezvoltare regională presupune crearea de rețele și asigurarea cooperării între actorii 
publici și privați, precum și organizarea capacității lor de a acționa pe piață. Angajamentul privat și 
controlul public nu se exclud reciproc. Provocarea pentru astfel de rețele constă în dezvoltarea unei 
forme de autocontrol care se bazează, în esență, pe cooperarea dintre actori. Sectorul public face 
acest lucru posibil prin crearea unui context instituțional și prin modelarea organizării formale și a 
regulilor procedurale. 
 
Activitățile rețelelor trebuie în mod obișnuit să fie subordonate unei strategii de destinație superioare, 
de exemplu un plan general. Politica în domeniul turismului poate stabili cursul, în special pentru 
resursele financiare, cum ar fi finanțarea inițială și accesul la programele de finanțare.  
 
În acest proces, organizația de management a destinației (a se vedea Modulul 1) joacă un rol cheie, 
deoarece cunoaște și controlează grupul de rețele (actori, spațiu, cultură, valori, standarde) și este 
capabilă să creeze un cadru instituțional. Poate fi atât un inițiator, cât și un mecanism de coordonare, 
organizare și moderare. În mod ideal, diferitele niveluri acționează într-un singur context și se 
completeaz� reciproc. 
 
 
Pe lângă sarcinile strategice, cum ar fi orientarea spre piață și grupul țintă, organizația de management 
a destinației turistice gestionează și promovează teme transversale precum durabilitatea, protecția 
climei, accesibilitatea și ancorarea acestora în rețelele orientate spre furnizare. Aceasta corespunde 
unei tendințe recente în gestionarea destinațiilor, care necesită o monitorizare mai orientată către 
conținut a procesului de furnizare în ceea ce privește formarea imaginii, controlul calității și dezvoltarea 
competențelor. 
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Destinațiile turistice culturale sunt cu atât mai competitive, cu cât actorii pot acționa mai bine 
împreun�. Politica local� sau regional� reglementează resursele juridice, financiare și naturale în multe 
locuri și poate aplica diverse instrumente de control. Posibilele abordări care influențează dezvoltarea 
turismului sunt politica structurală, managementul regional, precum și planurile specifice de acțiune la 
nivel regional. O politică strategică de localizare strategică vizează consolidarea actorilor, implementarea 
politicii educaționale și de formare intensivă și crearea unui cadru de sprijin care să permită crearea 
unor structuri de cooperare organizate. 
 
În plus, rețelele de turism cultural ar trebui să aibă o dimensiune funcțională, cu participarea 
reprezentanților organizațiilor și furnizorilor de servicii, care generează o valoare adăugată reală, fiind un 
exemplu de pionierat într-un domeniu. 
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Unitatea 3 
Construirea de rețele 
de turism cultural de 

succes în zonele rurale 
 

 



 

 

TURISM CULTURAL 
               MODUL 6 – COOPERARE ȘI NETWORKING 

 
 

 
16 

 

 
 
Doar pentru a face câteva precizări: Nu există concepte gata făcute, care să poată fi ușor transferate 
pentru a construi rețele de turism cultural în zonele rurale. Conceptele și orientările existente se 
bazează pe condițiile din zonele urbane, dar transferul lor în zonele rurale nu ar fi bine consimțit. Prin 
urmare, trebuie să spunem că exemplele bune sunt rare. Unele dintre ele le vom recomanda ca fiind o 
bună practică în acest modul. 
 
Din exemplele existente, putem identifica unii factori de succes care vă pot ajuta să înțelegeți 
complexitatea din spatele creării unei rețele de turism cultural: 
 

• Rețelele de succes sunt inițiative pe termen lung, bazate pe modele solide de finanțare, care 
au fost dezvoltate în colaborare de-a lungul anilor. 
• Este nevoie de o perioadă de 10-15 ani pentru a stabili și a opera o rețea de succes. 
• Aceste rețele sunt adesea conduse de personalități puternice în rețea, oameni care înțeleg că 
rețelele de turism cultural sunt organisme sensibile care au nevoie de strategie, reguli și 
structuri durabile. 
• Conducerea și organizarea unei rețele nu este o slujbă voluntară, ci are nevoie de timp și de 
un angajament profesional. 
• Rețelele de succes se bazează pe o înțelegere comună a nevoilor reprezentanților turismului 
și ale oamenilor culturali. Oamenii din sectorul cultural sunt adesea persoane puternice. 
Rețelele trebuie să facă față ambițiilor individuale, fiind conștiente și sensibile că pot distruge 
un proces de încredere și înțelegere reciprocă. 
• Rețelele turistice culturale sunt deschise către noi parteneri și membri și nu sunt niciodată 
organizate ca un "magazin închis". Ele încurajează și îi întâmpină pe noi membri ca prieteni și 
contribuitori, nu ca și concurenți. 
• Sunt strâns legate de autoritățile publice și organizațiile de planificare regională. 
• Îi încurajează pe membrii săi s� urmeze studii suplimentare în domeniul lor de activitate sau 
își propun propriile programe de formare. 
• Se întâlnesc conform unui program clar definit și fiabil, fără decalaje mai mari. 
• Rețelele de turism cultural au, de asemenea, o dimensiune socială și încurajează prieteniile. 
• Rețelele de turism cultural au nevoie de răbdare și de o șansă de creștere și dezvoltare în 
pași mici. 
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Asigurarea	sustainabilității	rețelelor	de	turism	cultural	
 
Menținerea unei rețele turistice culturale în zonele rurale în viață și în desfășurare nu este o sarcină 
ușoară. Membrii rețelei doresc să vadă un beneficiu imediat, cum ar fi mai mulți vizitatori sau mai multe 
venituri. Acesta este cu siguranță obiectivul pe termen lung al unei rețele, însă viziunea generală este 
diferită, așa cum am explicat mai sus. 
 
Deci, cum să menținem membrii atrași de o rețea și de o viziune generală? Cum putem face rețelele 
durabile și benefice pentru membrii lor? Mai devreme sau mai târziu, rețelele bazate pe generarea 
veniturilor au nevoie de: 
 
• o structură, 
• angajamentele oficiale ale membrilor rețelei, 
• o persoană responsabilă care lucrează cu normă întreagă / cu normă parțială pentru sarcinile, 
• un model de finanțare. 

Structura	adecvată	pentru	rețeaua	dvs.	de	turism	cultural	
 

În cele din urmă, va apărea întrebarea: ce fel de structură este cea potrivită pentru o rețea cultural‐
turistică. Ar trebui să fie organizată ca o rețea informală, ca o asociație, o fundație sau o companie? 
Trebuie să fie legată de o organizație locală de turism care preia unele dintre sarcinile organizaționale? 
Ar putea fi gestionată de o organizație existentă ca o sarcină suplimentară? Cine va face munca sau 
cum poate fi distribuit volumul de muncă între membrii rețelei? 
 
Fiecare țară europeană are tipuri specifice de organizații. Decizia privind structura și statutul juridic al 
rețelei este un proces crucial, cu o vizibilitate în viitor și durabilitatea rețelei. De asemenea, înseamnă 
un angajament juridic al membrilor. Deci, vă recomandăm să verificați cu atenție și să obțineți sfaturi 
juridice înainte de a lua decizii. Autoritățile regionale și naționale din toate statele membre ale UE oferă 
broșuri și consultanță gratuite în acest proces, pe care ar trebui să le solicitați și s� le consultați. 
 

Angajamentul	membrilor	rețelei	
 

După ce a fost decisă organizarea rețelei, angajamentul membrilor rețelei va fi următorul pas. Acest 
angajament poate fi foarte diferit: membrii pot decide să plătească o taxă de membru; ei pot face o 
donație, se obligă la anumite contribuții sau servicii în natură, cumpără acțiuni. Cel mai important este 
angajamentul în sine, care arată că membrii împărtășesc viziunea și dedicarea rețelei. 
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Resurse	umane	pentru	îndeplinirea	sarcinilor	
 

Rețelele sunt, de obicei, de acord asupra obiectivelor, programelor, sarcinilor și etapelor de 
implementare. Dar cine o face? Cu cât este mai profesională rețeaua, cu atât mai mult este nevoie de 
profesioniști cu un timp dedicat în mod clar și suficient pentru a-și îndeplini sarcinile. Rețelele 
profesionale nu reprezintă o activitate voluntară efectuată în timpul liber al membrilor unei singure 
rețele. Prin urmare, recrutarea profesioniștilor și oferirea lor de locuri de muncă remunerate este cel 
mai important factor de succes pentru rețelele turistice culturale. 

Finanțarea	unei	rețele	
 
Rețelele economice se bazează întotdeauna pe un model de finanțare fiabil. Ce anume trebuie să fie 
finanțat? Costul personalului, spațiul de birou și echipamentele de birou sunt cei mai importanți factori 
de cost. Contribuțiile în natură ale membrilor rețelei pot completa acoperirea costurilor, însă nu vor 
acoperi niciodată o strategie de finanțare pe termen lung și durabilă. 
 
Finanțarea rețelei ar putea depinde de organizarea și structura rețelei: în calitate de persoană juridică, 
accesul la finanțare va fi mai ușor, dar cheltuielile pentru contabilitatea fiscală sau înregistrările în 
registre vor fi mai mari. Prin urmare, va fi nevoie de o analiz� considerabil� pentru ca rețeaua să 
decidă în ce fel de cadru juridic și financiar dorește să opereze. 
 
Finanțarea rețelelor este organizată în mare parte prin taxe de membru (vezi cele mai bune practici din 
această unitate) sau prin bani strânși pentru proiecte, care pot proveni din surse locale, regionale, 
naționale sau chiar europene (a se vedea modulul 7 privind sursele de finanțare). Posibilitățile de 
finanțare sunt disponibile pe piața de finanțare, dar aplicațiile au nevoie de timp și expertiză, care 
trebuie să fie într-un consorțiu de membri ai rețelei. 
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Exercițiul	30	

Organizația	dvs.	face	parte	dintr‐o	rețea?	

	

 
 
 
Gândiți-vă la organizația sau la afacerea dvs. și identificați din ce rețele face parte. Reflectați, în lumina 
acestei unități, care rețele ar putea fi îmbunătățite. 
 
Rețele orizontale 
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Rețele verticale 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Rețele laterale sau intersectoriale 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Exercițiul	31	

Cât	de	sustenabilă	este	rețeaua	dvs.?	

	

 
 

 
Acum gândiți-vă la structura și finanțarea rețelei. Reflectați asupra avantajelor și dezavantajelor 
organizației actuale și asupra surselor de finanțare: 
 
Avantajele organizației  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Dezvantajele organizației  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Finanțarea rețelei. Care este cea mai urgent� nevoie de finanțare? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Finanțarea rețelei.  Ce surse de finan�are aveți deja? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Unitatea 4 
Stabilirea lanurilor de 

aprovizionare i de valori 
pentru rețele de turism 

cultural 
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Crearea lanțurilor de aprovizionare și a lanțurilor de valori poate părea un concept ciudat oamenilor 
din cultură, însă, de fapt, fiecare artist și fiecare muzeu încearcă să realizeze aceste lanțuri: Gândiți-vă 
la artistul care colaborează cu alți artiști la un workshop "Ziua artiștilor" sau muzeul care colaborează 
cu școlile locale. Toți aceștia creează lanțuri de aprovizionare și valori pentru a-și comunica munca și a 
demonstra c� pot fi parteneri atrăgători. 
 
Care sunt exact lanțurile de aprovizionare și lanțurile de valori în contextul turismului cultural? 

Lanțurile	de	aprovizionare	–	cum	pot	fi	create	oferte	comune	
 
Conceptul lanțului de aprovizionare își are originea în economie și explică modul în care diferite firme 
intră în relații pentru a furniza servicii și produse și cum sunt acestea integrate în produse și servicii 
noi. Deci, dacă artistul local colaborează cu alți artiști și participă la un eveniment comun, creează un 
produs nou care are o valoare adăugată pentru clienții săi. 
 
Rețelele de turism cultural oferă acces la posibili parteneri de cooperare (de exemplu, alți artiști sau 
muzee cu spațiu de expunere). Aceștia își desfășoară activitatea prin intermediul relațiilor dintre 
companii și lanțurile de aprovizionare îmbunătățesc operațiunile comerciale ale fiecărui furnizor din 
lanțul de aprovizionare. Lanțurile de distribuție ar trebui să îmbunătățească mereu serviciul pentru clienți. 
Lanțurile de alimentare pot oferi sisteme de transport eficiente, pot oferi acces la oferte temporare 
speciale și pot include o varietate de furnizori, astfel încât aceștia să atingă sau chiar să depășească 
așteptările clienților. 
 
Lanțurile de furnizare specifice turismului cultural implică multe componente - nu doar cazare, transport 
și catering, ci și arte și meserii, producția de alimente, accesul la patrimoniu. Toate acestea fac parte 
din produsul de vacanță așteptat de vizitatorii interesați de turismul cultural. Un alt aspect al lanțului 
de aprovizionare turistică culturală se refer� la faptul c� activitățile vizitatorilor în vacanță, în special în 
ceea ce privește interesele lor speciale, are trebui s� aib� în vedere castele, biserici sau mănăstiri, 
grădini istorice sau alte atracții de acest gen. 
 

Lanțurile	de	valori	–	cum	pot	fi	create	oportunități	de	afaceri		
 

Rețelele turistice culturale au un potențial incredibil de a genera lanțuri de valori pentru mulți 
participanți și de a oferi produse și servicii extrem de atractive pentru vizitatori. Dezvoltarea lanțului de 
valori este un fel de modernizare economică pentru mai mulți furnizori: dacă vă conectați oferta cu 
ofertele altor membri ai rețelei, există un nou produs sau serviciu care determină vizitatorii dvs. să 
rămână mai mult timp și să cheltuiască mai mult. 
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Examplu de lan� de valori:  
 
Pentru un mic muzeu dintr-o zonă rurală este posibil să nu fie 
suficient să aveți o expoziție frumoasă (există numeroase 
expoziții frumoase în toată regiunea). Vizitatorii s-ar putea 
aștepta la servicii pe care nu le puteți furniza: catering, 
transferuri, servicii suplimentare. Deci, de ce nu creați un fel de 
pachet turistic pe care vizitatorii dvs. ar putea să-l cumpere și 
care să includă un coș de picnic cu bucate tradi�ionale din 
regiune și să aibă un picnic în grădina muzeului, iar transferul 
înapoi la locația  lor de cazare sau într-un alt loc interes (un alt 
muzeu din regiune?) să fie realizat cu o căruță trasă de cai? 
 
Astfel, serviciul dvs. (expoziția) este însoțit de alte două servicii 
(coșul de picnic ar putea fi realizat de un fermier local, căruța 
de cai ar putea fi organizată de un furnizor local). Furnizorii 
dvs. pot câștiga niște bani cu serviciile lor, iar oferta dvs. 
devine mult mai atractivă. 
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Exercițiul	32	

Cum	poate	fi	creat	un	lanț	valoric	cu	oferta	
ta	

	
 

 
 
Gândiți-v� la organizația dvs.: Cine ar putea fi interesant pentru realizarea unei oferte comune?  
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Creați o ofertă în rețea cu cel puțin încă 2 parteneri 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Care sunt avantajele pentru fiecare dintre acești parteneri, inclusiv propria dvs. organizație? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Există bariere care ar putea împiedica această nouă ofertă (d.p.d.v. legal, organizațional, practic, 
calitativ)? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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Asociația	pentru	Turism	Bucovina	–	
preocupare	și	devotament	pentru	servicii	
turistice	de	calitate		
 

 

 

 

 

 

De secole, Bucovina a fost un loc unde istoria, natura și oamenii converg pentru a crea una dintre 
cele mai atrăgătoare și ecologice destinații din Europa. Frumusețea și splendoarea Bucovinei nu mai 
este un secret, numărul vizitatorilor crescând în fiecare an.  
 
Asociaţia pentru Turism Bucovina este o asociaţie profesională care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul promovării turistice interne şi internaţionale a Bucovinei. Membrii Asociației pentru Turism 
Bucovina, în jur de 50, sunt hoteluri, pensiuni, restaurante, agenții de turism, reprezentanți ai 
administrației locale, personalități culturale, științifice și religioase. 

 

 
 

Membrii Asociației pentru Turism Bucovina au stabilit standarde înalte de calitate a serviciilor turistice, 
grija pentru turist fiind principala preocupare. Împreun�, aceștia au realizat pachete turistice specifice 
pentru fiecare sezon turistic, care sunt vândute prin intermediul agențiilor de turism partenere. Traseele 
turistice promovate includ vizite la mănăstirile cu pictur� exterioar� aflate în patrimoniul universal 
UNESCO, activități de inițiere în tradițiile meșteșugărești, cum ar fi olăritul sau încondeierea ouălor, 
picnicuri sau degustări de produse din gastronomia local�. 
 
Asociația pentru Turism Bucovina particip� în fiecare an la târguri de turism de prestigiu din întreaga 
Europ�, unde promoveaz� atât ofertele membrilor, cât și informații generale de accesibilitate în regiune, 
facilități de cazare și petrecere a timpului liber sau evenimente culturale. 
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De asemenea, APT Bucovina organizeaz� în mod regulat vizite de studiu care se adreseaz� 
reprezentanților agențiilor de turism, ghizilor de turism, jurnaliștilor și boggerilor din turism, cu scopul 
de a le oferi acestora posibilitatea de a descoperi și experimenta frumusețile și atracțiile Bucovinei și de 
a contribui la promovarea imaginii acesteia.  
 

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul asociației: 
www.bucovinaturism.ro 
 
Contact: 
Lăcrămioara Beilic contact@bucovinaturism.ro  
 
sau 
 

 @AsociatiaTurismBucovina 
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Route	of	Delights	‐	
inițiativă	regională	
germană	pentru	rețelele	de	
producători	și	furnizori	de	
servicii	strâns	legați	de	
cultură	  

 

Traseul acoperă regiunea dintre orașul Aschaffenburg din vestul Franței până în orașul Würzburg și 
include părți din regiunea nordică Baden-Württemberg și ruta romantică. Este condusă și organizată de 
către Region Tourismus Wertheim GmbH (agenție turistică a regiunii germane Wertheim). 
 

 
 

Route of Delights cuprinde produse și servicii din cultură (organizații de patrimoniu, biserici și mănăstiri, 
galerii, producători de artă și artizanat, modă), mici producători de alimente (bomboane, mirodenii, 
produse de patiserie, produse agricole) și băuturi (băuturi răcoritoare, roasters și vinării), restaurante și 
unități de cazare. 
 
Fiecare producător sau furnizor de servicii are propriul său caracter și se străduiește să ofere o 
deosebită plăcere. Acești oameni își conduc micile afaceri cu pasiune, cunoștințe acumulate de-a lungul 
multor generații și dedicare. În Route of Delights, produsele și serviciile sunt direct legate de 
persoanele care le creează și le produc și care își dedică entuziasmul pentru o idee, un produs sau un 
serviciu. Mai mult de 60 de parteneri sunt implicați în rețea și în cadrul acestei inițiative au convenit 
asupra standardelor de calitate orientate către vizitatori. 
 
Un site web și o broșură prezintă traseul și oferă o mulțime de informații inspirate despre comorile 
culturale și peisagistice din întreaga regiune. 
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http://route-of-delights.com  
www.tourismus-wertheim.de 
 
Contact: 
Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de , Tel. +49 9342 
93509-0
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KIRA	‐	rețeaua	culturală	
turistică	din	regiunea		
Baden‐Württemberg	

 
 
Rețeaua cultural‐turistică KIRA din regiunea Heilbronn a luat ființ� în 2011 la inițiativa unor 
reprezentanți din domeniile culturii, turismului, dezvoltării afacerilor și municipalităților. Aceasta acoperă 
statul Baden-Württemberg de Nord cu regiunile Taubertal, Hohenlohe și Heilbronner Land. 

 
 

KIRA reprezintă "Rețeaua cultural-turistică a inițiativelor turistice regionale" și conectează cultura și 
turismul din nordul regiunii Baden-Württemberg cu scopul de a încuraja ocuparea forței de muncă, 
competitivitatea și durabilitatea. Reprezentanții din domeniul culturii, al afacerilor și al turismului sunt 
invitați în rețea. 
 

Activități: 
• Întâlnirile regulate ale rețelei reunesc instituții culturale, agenții de turism, promotori și administratori 
economici. Aceste mese rotunde reprezintă o platformă pentru schimbul reciproc, dar oferă, de 
asemenea, cursuri de formare dedicate diferitelor teme relevante pentru turismul cultural. 
• KIRA operează o platformă cu articole despre comorile regiunii. Articolele oferă informații despre 
actori și produsele și serviciile lor pe picior de egalitate și fără avantaj competitiv. 
• Blogul KIRA publică articole cu informații relevante și exemple de bune practici despre turismul 
cultural în zonele rurale. Este o bază de cunoștințe pentru părțile interesate care încearcă să obțină 
informații relevante pentru domeniul turismului cultural. 
• Pagina KIRA Facebook postează articolele de pe site și reprezintă canalele de comunicare pentru 
părțile interesate din afara rețelei regionale. 
• Un grup de lucru Facebook este dedicat schimbului colegial pe teme de turism cultural și, mai presus 
de toate, pe utilizarea mijloacelor de comunicare socială. Acesta vizează în primul rând membrii KIRA 
din Heilbronn, dar este deschis tuturor părților interesate la nivel național. 
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Rețeaua este organizată prin contribuții în natură ale partenerilor, care pun la dispoziție săli de 
întâlnire, facilități tehnice sau cunoștințe. Kultur und Arbeit e.V. oferă o infrastructură de birou și o 
adresă de contact. Prin finanțări regionale, naționale și europene, rețeaua implementează proiecte și 
cursuri de formare. Membrii lucrează în mod voluntar. 
 
Până în prezent, rețeleaua are aproximativ 360 de membri. Rețeaua nu are încă o organizare juridică, ci 
este administrată de o organizație non-profit (Kultur und Arbeit e.V. / Association Culture & Work). 
 

 
 
http://kiratour.de/  
https://www.facebook.com/kiratour/  
https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (closed group, membership is available by invitation) 
 
Contact: 
Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V. 
kira@kultur-und-arbeit.de , Tel. +49 7931 56 36 374 
www.kultur-und-arbeit.de 
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Kreativ	Reisen	Österreich	‐	
o	rețea	care	promovează	
călătoriile	creative	în	
Austria	

 
 
 
Kreativ Reisen Österreich - Creative Tourism Austria este o asociație austriacă și dezvoltă turismul 
creativ în Austria în strânsă colaborare cu Consiliul Național al Turismului din anul 2011. Aceasta 
acoperă toate cele nouă provincii ale țării Viena, Burgenland, Austria Inferioară și Superioară, Styria, 
Salzburg, Carintia, Tirolul și Vorarlberg. 
 
Ofertele principale sunt grupate în cele trei categorii: "Artă și cultură" (Kunst & Kultur), "Artizanat" 
(Handwerk), precum și "Gastronomie" (Kulinarik). Membrii interesați se pot alătura rețelei pe baza unei 
taxe anuale de membru, disponibile în diferite categorii în funcție de mărimea și tipul de afacere. 
 

 
 
Activități: 
• Întâlnirile regulate de rețea reunesc membri din toată Austria, cum ar fi întreprinderile hoteliere, 
organizațiile de management a destinațiilor turistice, instituțiile culturale, meșteșugari și administratori. 
Aceste mese rotunde reprezintă o platformă pentru schimbul reciproc, dar oferă, de asemenea, cursuri 
de formare dedicate diferitelor teme, cum ar fi marketingul, branding-ul și promovarea în Social Media. 
• Creative Tourism Austria organizează conferințe de presă regulate și vizite de studiu cu scopul de a 
promova membrilor săi povestiri unice prin liderii de opinie digitală, bloggeri și jurnaliști. 
• Există o cooperare puternică cu Consiliul Național al Turismului din Austria, în special prin intermediul 
Social Media (Instagram Takeover, prezentarea pe site-urile celorlalți, precum și buletine de știri, precum 
și alte campanii de marketing) 
• În plus, rețeaua este, de asemenea, activă la nivel european, în special prin furnizarea unei baze de 
cunoștințe pentru dezvoltarea turismului cultural în zonele rurale și a managementului social media. 
• Creative Tourism Austria acționează ca o platformă care promovează ofertele existente ale membrilor 
săi, redirecționând în mod ideal traficul și interesul direct către parteneri. Rețeaua sprijină dezvoltarea 
de produse și servicii comune ale membrilor. 
 
Rețeaua se desfășoară pe baza cotizațiilor pe care le primește de la membrii săi, precum și a fondurilor 
europene, în parte. În afară de aceasta, banii sunt, de asemenea, ridicați prin organizarea de 
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evenimente de networking și prin intermediul sponsorilor / parteneriatelor media. Pân� în prezent, 
rețeaua are în jur de 30 de membri, dar numărul lor va crește. 
 
http://www.kreativreisen.at  
https://www.facebook.com/kreativreisen  
 
Contact: 
Elena Paschinger / Project Management at Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria 
kreativ@kreativreisen.at / 00 43 664 34 29 413 


