ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA ORAŞULUI BICAZ
Str. Barajului, nr. 4
Tel: 0233/254.310

ÎNTÂLNIRE CU ÎNTREPRINZĂTORII LOCALI
DIN DOMENIUL TURISTIC
11 martie 2021
TEMA DISCUȚIEI:

Turismul: direcție strategică de dezvoltare a orașului
Bicaz

În vederea elaborării „Strategiei de dezvoltare locală a orașului Bicaz în perioada 2021-2027” primăria
orașului Bicaz a organizat o întâlnire cu întreprinzătorii locali în domeniul turismului în scopul
identificării principalelor probleme care le afectează activitatea, analiza potențialelor soluții pentru
rezolvarea acestora și stabilirea principalelor măsuri și căi de acțiune pentru transformarea Bicazului
pe termen mediu și lung în principalul „hub” turistic din regiune.
La întâlnire au participat din partea primăriei viceprimarul Răzvan SURDU, Mihaela DRĂGUȘANU,
reprezentantul compartimentului investiții și fonduri europene, precum și Ovidiu IUTE de la Centrul
național de informare și promovare turistică Bicaz.
Din partea întreprinzătorilor s-a înregistrat o prezență destul de numeroasă, remarcându-se în acest
sens interesul deosebit, mai ales al celor care au afaceri în zona Izvorul Muntelui precum și a satelor
componente (Izvoru Alb, Secu și Potoci).
Un aspect important îl reprezintă faptul că între participanții la întâlnire s-au aflat reprezentanți din
patru formațiuni politice importante la nivel local.
Principalele probleme de interes public rezultate sunt următoarele:
1. Starea infrastructurii (căi de comunicație și utilități) reprezintă principalul obstacol pentru
dezvoltarea activităților în domeniu și exploatarea la capacitate ridicată a potențialului
turistic al zonei;
2. Neintroducerea în circuitul turistic din diferite motive a principalelor obiective turistice din
oraș diminuează semnificativ atractivitatea orașului;
3. Este necesară identificarea unor activități (hiking, mountain-biking, drumeții montane,
activități nautice etc.) și amenajarea/reamenajarea infrastructurii necesare desfășurării
acestora;

4. Obiectivul de a transforma Bicazul în „hub” turistic zonal trebuie să devină o preocupare
pentru toți locuitorii, iar în acest să ne preocupăm cu toții mai mult de starea orașului, de
curățenie, precum și de aspectul general al clădirilor pentru a crea un ambient plăcut
pentru cei care ne vizitează. În acest sens s-a lansat propunerea, pe care primăria și-o
însușește și va elabora un proiect de hotărâre a Consiliului local, de a declara o „Zi a
curățeniei orașului”;
5. Se impune regândirea și reamenajarea zonei centrale a orașului pentru a se adapta mai
bine cerințelor generate de o intensificare a activității turistice, în acest sens fiind necesară
elaborarea unui Plan urbanistic zonal;
6. Este necesară o îmbunătățirea activității Centrului național de informare și promovare
turistică Bicaz.
Principalele aspecte asupra cărora s-a convenit:
1. Permanentizarea acestui dialog și organizarea acestei întâlniri la fiecare trei luni;
2. Reprezentanții primăriei, ai partidelor politice și întreprinzătorii au decis că în acest
domeniu vor acționa doar ca parteneri cu un interes comun și vor contribui cu toate
forțele pentru rezolvarea problemelor identificate;
3. La nivelul primăriei se va elabora o bază de date cu toți operatorii turistici din zonă;
4. Dezvoltarea turismului va deveni principalul obiectiv pe termen lung al orașului.

