
Reteaua de Centre de Informare Turistica in dezvoltare
Consiliul Judetean Sibiu, in parteneriat cu consiliile locale si cu Asociatia Judeteana de Turism Sibiu, a
inceput anul trecut imbunatatirea infrastructurii de informare si promovare turistica. Adica au fost create
centre si puncte de informare turistica si a fost realizata o retrea de signaletica turistica (panouri turistice).

 Trei centre noi
 In judet functioneaza, acum, zece Centre de Informare Turistica, dintre care trei sunt in Sibiu, la parterul
Primariei, la intrarea in Muzeul in aer liber si in Aeroport si cate unul la Medias, Avrig, Cisnadie, Ocna
Sibiului, Saliste, Sibiel si Valea Viilor. Pentru alte trei puncte, cele de la Bazna, Biertan si Rasinari,
urmeaza sa fie angajat personal, iar alte doua, la Cartisoara si in apropierea Garii Sibiu, urmeaza sa fie
amenajate.
 Fondurile pentru infiintarea centrelor au fost alocate de Autoritatea Nationala pentru Turism prin
subprogramul „Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007 ". Pana acum, amanajarea centrelor a insemnat
peste 600.000 lei pentru investitii si aproape 125.000 lei pentru dotari. Unele centre de informare au fost
amenajate in cladiri existente, care au necesitat renovari, iar pentru altele s-au construit cladiri noi, cum
sunt cele de la Ocna, Bazna si Rasinari. in prezent, in cele zece centre de informare turistica lucreaza 25
de persoane.

 Promovarea judetului
 Scopul proiectului este de a promova intr-un mod unitar turismul in judet. Pentru aceasta, Asociatia
Judeteana de Turism Sibiu a standardizat CIT-urile si a format personalului angajat. In viitorul apropiat,
AJTS va achizitiona, prin fonduri europene, un soft specializat care va fi implementat in toate centrele.
 Asociatia editeaza, in continuare, materiale de promovare, finantate din fondurile guvernamentale alocate
pentru programul Sibiu 2007. Sunt in lucru materiale la Editura Honterus printre care un ghid
gastronomic, unul adresat tinerilor si altul dedicat traditiilor si mestesugurilor. Materialele vor aparea in
limbile romana, engleza, franceza si germana.
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