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PARTENERIPARTENERIProiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al 
Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmărește 
conceperea și dezvoltarea unui procedeu tehnic 
original de testare a Sistemului European de Indicatori 
Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în 
judeţul Brașov, prin intermediul unui sistem 
informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS, 
care să susţină în mod direct și activ managementul 
participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul 
destinaţiei judeţul Brașov.
Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o bază 
de date configurată în funcţie de Indicatorii Turistici 
Europeni pentru Destinaţii Durabile utilizabili în cazul 
judeţului Brașov, o bază de modele și algoritmi utilizaţi 
pentru prelucrarea datelor și un subsistem informatic 

geografic (GIS), care să permită 
realizarea hărţilor tematice, 

pe baza principalilor 
indicatori incluși în 

proiect. 



OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Testarea originală a Sistemului European de 
Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 
2013) în judeţul Brașov, prin intermediul unui sistem 
informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS, 
care să susţină în mod direct și activ managementul 
participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul 
destinaţiei. 

OBIECTIVE SPECIFICE:
 elaborarea unui set de indicatori pentru evaluarea 

managementului dezvoltării turistice durabile care să 
satisfacă nevoile specifice ale judeţului Brașov, ca și 
destinaţie cu un pronunţat caracter eterogen. Se 
vizează în principal identificarea indicatorilor din 
cadrul ETIS 2013 care pot fi utilizaţi în cazul judeţului 
Brașov și, dacă se identifică nevoia unor indicatori 
suplimentari, este vizată și elaborarea unor indicatori 
noi, care să completeze sistemul european de 
indicatori. 

 constituirea bazelor de date, de cunoștinţe de 
specialitate, de modele și algoritmi, care vor constitui 
suportul logistic pentru crearea unui sistem 
informatic inovativ de suport decizional. În acest 
sens, se vor realiza cercetări calitative, aplicative și 
tehnologice și o cercetare cantitativă și se vor încheia 
cât mai multe parteneriate cu potenţiali furnizori de 
date primare și secundare. 

 conceperea și dezvoltarea unui sistem informatic 
inovativ de suport decizional funcţional pentru 
managementul dezvoltării turistice durabile a 
judeţului Brașov, bazat pe ETIS 2013, cu o aplicaţie 
web. 

 testarea și validarea aplicaţiei web  dezvoltate pentru 
sistemul informatic inovativ de suport decizional 
creat, în cazul principalelor categorii de utilizatori 
parteneri.

 diseminarea rezultatelor parţiale și finale ale 
proiectului.

REZULTATE:

 Web-site de prezentare a proiectului DIMAST 
( ).www.dimast.ro

 Raportul cercetării calitative de marketing prin 
metoda interviului de profunzime semistructurat 
„Profilul Destinaţiei Turistice – Judeţul Brașov.”

 Raport privind indicatorii de turism pentru 
destinaţii durabile. Raport Focus Grup pentru 
destinaţia turistică: Brașov.

 Monografia “Judeţul Brașov - Profilul destinaţiei 
turistice.” 

 Broșura "Sistemul european de indicatori pentru 
turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării 
durabile a destinaţiei turistice judeţul Brașov."

 Baza de date a sistemului informatic inovativ de 
suport decizional DIMAST (constituită din 
indicatorii ETIS evaluaţi în judeţul Braşov, pe baza 
datelor primare şi secundare), precum şi baza de 
modele şi algoritmi  şi baza de cunoştinţe de 
specialitate a sistemului informatic inovativ de 
suport decizional DIMAST. 

 Platformă integrată DIMAST.
 Manual de instruire pentru utilizatori.
 Brevet de invenţie naţional pentru “Procedeul 

tehnic de implementare a Sistemului European de 
Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile ETIS 
2013 prin intermediul unui sistem informatic inovativ 
de suport decizional pentru managementul 
dezvoltării durabile a turismului dintr-o destinaţie 
turistică”. 

 Articole publicate în reviste de specialitate şi în 
volumul conferinţelor. 

 Conferinţa ETIS – Proiect DIMAST.
 Participare la Târgul de turism de la Brașov. 
 Participare la conferinţe știinţifice naţionale și 

internaţionale.
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