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OBIECTIVE SPECIFICE:
 elaborarea unui set de indicatori pentru evaluarea managementului 

dezvoltării turistice durabile care să satisfacă nevoile specifice ale 
judeţului Brașov. Se vizează în principal identificarea indicatorilor 
din cadrul ETIS 2013 care pot fi utilizaţi în cazul judeţului Brașov și 
este vizată și elaborarea unor indicatori noi, care să completeze 
sistemul european de indicatori. 

 constituirea bazelor de date de specialitate, de modele și algoritmi, 
care vor constitui suportul logistic pentru crearea unui sistem 
informatic inovativ de suport decizional. 

 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  proiectului.

OBIECTIV GENERAL:

Proiectul pilot DIMAST 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.
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