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ÎMBINAREA REALULUI CU VIRTUALUL  
CA PERSPECTIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA  

TURISMULUI URBAN ÎN CLUJ-NAPOCA 
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Abstract: - Melting Real with Virtual as a Perspective for the Development of Urban Tourism in Cluj-
Napoca. A main problem in order to promote the tourism in Cluj-Napoca is the lack of ability to interact 
constantly with the local community and with national and international tourists. This is due to the lack of a 
systematic and innovative management and tourism information and promotion service. The fast 
technological development enables modern  solutions and innovative tourism management and 
communication, through which cities can prepare for future tourism: tourists, landmarks, points of entry into 
the city, tourist infrastructure, tourist information offices and events are all interconnected! Cities and 
people communicate through the Internet, allowing interaction between stakeholders and the locations 
where they are to be found, with the help of modern technology tracking via mobile phone. Implementing 
such a system will allow direct interaction of tourists and the local community to the landmarks, events and 
tourism infrastructure at any time of a day. Tourists can access on their own mobile phone (text, image or 
video), touristic itineraries and maps, information about the options of accommodation, catering, transport, 
details of events and sights. Recognizing the increasing importance of online tourism promotion, there are 
some applications that automatically increase the online visibility of the city (destination), especially 
through social media. Moreover, it automatically generates the statistic database on a variety of information 
on the tourist profile. All of these improve the travel experience in Cluj-Napoca, leading to the city's touristic 
visibility and generates a useful database. 
  
Key-words: Smart Tourism City, urban tourism, proximity mobile tourism marketing. 
 
 
1 Introducere 

Cluj-Napoca beneficiază de peste 460.000 
înnoptări turistice (INS, 2013), iar în ceea ce 
privește patrimoniul turistic, municipiul se 
poziționează în Europa ca un oraș valoros și 
reprezentativ din punct de vedere istoric, cultural, 
educativ și identitar. Cu toate acestea, Cluj-Napoca 
este considerat un oraș de tranzit, îndeosebi în urma 
inventarierii duratei medii de ședere a turiștilor în 
oraș.  

În același timp, Clujul constituie una din cele 
mai interesante pieţe din estul Europei pentru 
firmele care au ca obiect de activitate outsourcing-ul 
şi dezvoltarea software. După cum arată şi analiza 
coeficienţilor locaţionali şi variaţiei diferenţiale a 
numărului de angajaţi, IT&C-ul a fost puţin afectat 
de criza ultimilor ani şi rămâne un domeniu vital 
pentru economia locală (Cluj-Napoca: Planificarea 
strategică 2014-2020, 2015). 

În lume, în acest moment, există o serie de 

exemple de dezvoltare integrată în direcția Smart 
Tourism City (oraș turistic inteligent). Un astfel de 
sistem, bazat pe platforme IT de marketing și 
management turistic al destinațiilor, este dezvoltat în 
mari orașe precum Barcelona, Stockholm, Boston 
sau Chicago, iar rețelele de socializare și aplicațiile 
mobile sunt susținute astăzi de peste 1 miliard de 
utilizatori. 

În acest context, este uimitoare frecvența redusă 
a aplicațiilor IT dezvoltate în domeniul turismului în 
Cluj-Napoca, precum și faptul că aplicațiile existente 
sunt de dată extrem de recentă și nu generează 
statistici valorificabile ulterior participării la actul 
turistic. Astfel, avantajul competiv al dezvoltării 
segmentului IT în turism încă nu își face simțită 
prezența cu adevărat. 

Pornind de la cele patru argumente enunțate mai 
sus, considerăm importantă evidențierea și analiza 
demersului necesar în vederea convertirii unor 
platforme generale de marketing și management 
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existente în scopul dezvoltării și implementării unor 
instrumente IT care să se conecteze cu realitatea 
turistică actuală și tendințele de “smart of 
everything”, conducând la facilitarea accesului 
turiștilor la patrimoniul turistic material și imaterial 
și oferind posibilitatea generării de baze statistice 
utile în evaluarea efectivă a venitului rezultat din 
turism. 

 

2 Analiza turistică a orașului Cluj-
Napoca 

Municipiul Cluj-Napoca reprezintă principala 
destinație turistică din cadrul județului Cluj și una 
dintre principalele destinații turistice ale regiunii 
Nord-Vest. 

Deși nu dispune de obiective turistice de prim-
rang care să prezinte importanță mondială (obiective 
UNESCO), orașul se definește ca o destinație 
credibilă și complexă, atractivă la nivel european și, 
implicit, regional, național, și local. 

 
2.1 Creșterea și diversificarea accesibilității 
turistice 

Mulate pe structura geografică și pe parcursul 
istoric al orșului, căile de acces în Cluj-Napoca 
reprezintă joncțiunea drumurilor care fac legătura 
între Europa de Sud – via București și Europa 
Centrală – via Budapesta, orașul profitând de 
beneficiul  situării la distanțe aproape egale de cele 
două capitale. De asemenea Cluj-Napoca este locul 

de întâlnire al drumurilor feroviare și rutiere care se 
îndreaptă către Nordul țării și către Moldova și 
Bucovina.  

Pe de altă parte, orașul și-a câștigat rolul de 
poartă de intrare în inima Transilvaniei, cea mai 
importantă cale fiind transportul aerian. Cu o istorie 
care începe în prima jumătate a secolului al XX-lea și 
având drept principal obiectiv poziționarea ca unul 
dintre cele mai importante aeroporturi din Estul 
Europei, Aeroportul Internațional Avram Iancu, 
așezat la doar 10 km Est (20 min.) de Cluj-Napoca 
este al doilea ca importanță la nivel național și cu 
siguranță cel mai important aeroport regional, 
depășind 1 milion de pasageri anual. 
Internaționalizarea aeroportului este dată și de 
procentul ridicat al traficului internațional (aproape 
80% în fiecare dintre ultimii 4 ani) reprezentând atuul 
care conduce la conturarea statutului de cel mai 
important aeroport regional al ţării, cu servicii la 
standarde ridicate de calitate și siguranță pentru 
companiile aeriene și pentru pasageri. Cursele low-
cost și charter întregesc tabloul tipologic al 
companiilor aeriene care este reprezentat în principal 
de cursele de linie, tradiționale. Astfel, Cluj-Napoca 
este un oraș deschis către întreaga lume, prin zboruri 
care vin și pleacă dinspre/către cele mai importante 
destinațiii și hub-uri europene (peste 20 destinații, din 
care aproape 10 capitale), dar și prin zboruri charter, 
operate în sezon, îndeosebi către arealul mediteranean 
(atât pe continent, cât și în insule) [Fig. 1]. 

 

  
 

Fig. 1. Rute (stânga) și sosiri (dreapta) pe Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj-Napoca,  
Sursa datelor: Aeroportul Internațional Avram Iancu, 2014 

 
Importanța actuală a aeroportului este rezultatul 

proiectelor semnificative defășurate începând cu 
anul 2008 și continuate prin accesarea altora noi, 
determinând consolidarea poziţiei ca unul dintre cele 
mai importante aeroporturi din Estul Europei, 
permițînd aterizarea unor avioane cu o capacitate 

mai mare și crescând atât importanța municipiului 
Cluj-Napoca ca destinație turistică și de afaceri cât și 
fluxul de persoane. 

Căile rutieră și feroviară de pătrundere în arealul 
urban al Clujului, sunt modelate pe baza cadrului 
natural și ca urmare a istoriei locurilor. Intersecție a 
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principalelor drumuri care traversează Transilvania, 
orașul are acces direct la magistralele rutiere și 
feroviare asigurând legătura cu principalele orașe ale 
țării și cu centrele regionale. Autostrada, precum și 
modernizarea căilor ferate reprezintă priorități în 
dezvoltarea infrastructurii de transport naționale. 
Pentru turiștii care optează pentru transportul cu 
autocarul, autogara este în proximitatea centrului (15 
minute pe jos), iar gara se găsește la aproximativ de 
10 minute de centrul orașului.  

Proiect prioritar de dezvoltare a orașului și a 
legăturilor acestuia cu zona metropolitană, ste și 
transportul public. Asigurat prin diferite mijloace 
(autobus, troleibus, tramvai), transportul public 
schimbă imaginea orașului, punând la dispoziție 
legături din ce în ce mai frecvente și facile cu 
arealele înconjurătoare, modernizând parcul auto și 
integrând un sistem de ticketing automat (cu 
finalizare în anul 2015) în scopul eficientizării 
transportului și alinierii la trendurile internaționale. 
Se adaugă modernizarea recentă a liniilor de 
tramvai, Cluj-Napoca fiind primul oraş din România 
care a accesat fonduri europene nerambursabile 
pentru reabilitarea unei astfel de infrastructuri care a 
redus la jumătate timpul de mers dintr-un capăt în 
altul al orașului. 

Deși orașul deține aproximativ 10 piste ciclabile, 
marcate îndeosebi în arealul central și de-a lungul 
principalului râu, Someșul, lungimea acestora nu 
depășește 7 km, și nu se contituie într-o adevărată 
rețea cicloturistică urbană, chiar dacă există un 
număr important de utilizatori ai bicicletei (într-o 
evaluare pe bază de chestionar, Cluj-Napoca se 
situează pe locul doi ca număr de bicicliști, după 
capitală). Este în desfășurare un proiect major de 
dezvoltare a sistemului cicloturistic urban (cu o 
lungime totală de aproape 60 km), incluzând 
legătura est-vest a orașului cu arealul metropolitan.  

 
2.2 Identificarea simbolurilor turistice urbane 

Tradiția istoriei urbane de valoare europeană 
pornește de la orașul roman Napoca, continuă cu 
fundația medievală din secolul al XIV-lea, apoi cu 
„orașul comoară” din perioada de maximă înflorire 
a Clujului (secolele XV-XVII) și cu remodelarea 
barocă din secolul al XVII-lea, trecând apoi prin 
epoca industrializării, interbelică și comunistă pentru 
a ajunge la orașul actual, inimă a Transilvaniei.  

Multiculturalismul (români, maghiari, romi, 
germani, evrei), dublat de pluriconfesionalism 
(Ortodoxie, Romano-Catolicism, Calvinism, 
Luteranism, Unitarianism, Greco-Catolocism, 
Religia Mozaică, culte Neo-Protestante) fundamen-
tează tradiția identitară a orașului (Cluj-

Napoca/Kolosvar/Klausenburg sau Claudiopolis), 
generând, per ansamblu, o atmosferă pozitivă la 
nivel interetnic și interconfesional. Totuși, trebuie 
menționat că această atmosferă pozitivă este bruiată 
de câteva excepții controversate, uneori subiecte 
tabu (denumirea actuală a orașului cu adăugirea din 
perioada comunistă, înlocuirea stemei vechi cu o 
tradiție de șase secole, inscripții și plăcuțe de 
informare, din diverse locații).  

În același context, istoria punctuală și 
evenimențială transmisă astăzi prin  legendele, 
miturile și poveștile urbane conturează acel „spirit 
al locului” (definit conform Declarației ICOMOS, 
Quebéc, 2008), atât de necesar în fundamentarea 
identității locale și a perpetuării sale prin turism. 
Acesta se conturează în jurul evenimentelor, 
locurilor și numeroaselor și diverselor personalități 
care s-au născut (doi regi, la distanță de aproape un 
secol, s-au născut pe aceeași stradă: Matia Corvin 
și Istvan Bocskay), au trăit, au studiat sau doar au 
trecut prin Cluj-Napoca, lăsând în urma lor un 
patrimoniu material și imaterial extrem de atractiv.  

Ca o încununare a tradiției multiculturale a 
orașului este și continuitatea educativă și academică, 
începând cu anul 1581 când a fost înființată prima 
academie de studii superioare de pe teritoriul actual 
al României (Colegiului Iezuit Báthoryan) și 
ajungând în prezent până la statutul de oraș 
universitar care găzduiește aproximativ 100.000 de 
studenți anual, în șase universități de stat și patru 
private, cu programe de predare în limbile română, 
maghiară, germană, engleză și franceză.  

De asemenea, în virtutea moștenirii patrimoniale 
valoroase și a tradiției educative și intelectuale, 
orașul continuă să se (re-)descopere prin locuri și 
experiențe recente, alternative și mai puțin 
cunoscute, dovezi vii ale dinamicii uluitoare la 
nivelul creativității, ecologiei şi a altor procese 
inițiate și întreținute în special de tinerii și cei ce 
locuiesc aici.  

Se adaugă multitudinea de evenimente, clasice 
sau nonconformiste, care fac să vibreze orașul 
conexând aspectele identitare intelectuale cu cele 
active și de tineret. Astfel orașul a câștigat titlul de 
Capitală Europeană a Tineretului în anul 2015 și se 
mândrește cu desfășurarea celui mai mare festival 
european care cuprinde peste 1500 de evenimente 
pe parcursul întregului an. O mare parte dintre 
acestea sunt evenimente au dobândit deja tradiție 
(TIFF și Electric Castle - cele mai mari festivaluri de 
film, respectiv de muzică din România). Pe de altă 
parte, deținerea acestui titlu permite implementarea, 
sprijinirea și permanentizarea unor proiecte cu 
impact major asupra turismului local. 
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Statutul de centru universitar oferă municipiului 
atmosfera unui oraș tânăr, dinamic, cult în care, pe 
lângă oportunitățile de muncă și afaceri, se poate 
oricând petrece într-un mod agreabil timpul liber. 

Patrimoniul arealului metropolitan vine în 
completarea celui Clujean cu obiective cultural-
istorice și naturale, unitar valorificabile permițând 
trasee turistice în stea care surprind diversitatea și 
atractivitea locală și care se includ îndeosebi în sfera 
turismului activ (drumeție, cicloturism, turism 
ecvestru, escaladă și alergare montană, animație 
turistică și activități de tip atelier disponibile în 
diverse forme de organizare). 

Obiectivele turistice ale orașului Cluj-Napoca 
pot fi interpretate sau cotate ca valori de interes, din 

mai multe perspective: arhitecturală, emblematică, 
istoric-culturală sau etnico-istorică. Oraşul fiind unul 
multietnic a acumulat de-a lungul timpului o serie de 
valori cunoscute pe plan naţional şi internaţional, 
dintre care  astăzi o mare parte sunt valorificate şi 
prezentate publicului cu ajutorul unor metode şi 
practici turistice moderne. Alte obiective se regăsesc 
în pragul ieșirii din conul de umbră, până în prezent 
nefiind cotate cu un interes deosebit, nefiind 
valorificate corespunzător sau neavând un atribut 
care să capteze atenția înspre valorificarea turistică. 
Astfel, în conformitate cu principala lor 
caracteristică, obiectivele turistice de astăzi ale 
“Oraşului comoară” Cluj, pot fi grupate conform 
tabelului de mai jos [Tabelul 1]. 

  
Tabel 1. Clasificarea obiectivelor turistice din Cluj-Napoca, cotate în funcție de interesul principal 

 
OBIECTIVE DE 

INTERES 
ARHITECTURAL 

OBIECTIVE 
DE INTERES 

EMBLEMATIC 
AL ORAŞULUI 

OBIECTIVE DE INTERES 
ISTORIC-CULTURAL 

OBIECTIVE DE 
INTERES ETNICO-

ISTORIC 

1. Biserica Sf. Mihail 
2. Biserica Piariştilor 
3. Catedrala ortodoxă 
4. Universitatea Babeş-

Bolyai 
5. Palatul Bánffy 
6. Prefectura 
7. Sinagoga neologă 
8. Biserica Reformat-

Calvină de pe Ulița 
Lupilor 

9. Biserica reformată cu 
două turnuri 

10. Mănăstirea franciscană 

1. Biserica Sf. 
Mihail 

2. Statuia și casa 
lui Matia 
Corvin 

3. Catedrala 
ortodoxă 

4. Stadionul 
Cluj-Arena 

5. Universitatea 
„Babeş-
Bolyai” 

1. Parcul Central cu clădirile eclectice 
reprezentative 

2. Parcul Cetăţuia cu şanţurile şi 
clădirile rămase din vechea fortificaţie 

3. Case memoriale ale unor personalităţi 
importante ale culturii române şi 
maghiare (ex. Matia Corvin sau János 
Bolyai) 

4. Pieţele centrale Clujene, locații care 
au servit ca pieţe pentru negoţ, dar şi 
pentru o serie de activităţi culturale 
de-a lungul secolelor, păstrându-și 
rolul și astăzi 

1. Cimitirul Central 
Házsongárd 

2. Monumentul 
Memorandiştilor 

3. Monumentul evreilor 
deportați 

4. Monumentul 
victimelor 
comunismului 

5. Clădirea fostului 
hotel Biassini din Cluj 

 
Unele obiective pot aparține mai multor 

categorii, fiind în acelaşi timp o capodoperă a unui 
stil arhitectural şi o emblemă a oraşului sau pur şi 
simplu sunt asimilate cu imaginea oraşului Cluj-
Napoca. Acestea din urmă devin embleme ori ca 
urmare a vechimii lor, având în acest context, şi 
valoare istorică ori fiind construcţii moderne de 
dimensiuni mari, reprezentând conectarea la 
realitatea actuală şi cumulând totodată interesele 
economice, sociale sau culturale ale unei societăţi 
sau generaţii postmoderne.  

Implicarea conștientă și participativă, asumată 
de către întreaga comunitate clujeană rezidă în 
importanța ansamblului moștenirilor cultural-
istorice, ca parte a unui patrimoniu material și 
imaterial complex și divers, fundament al identității 
locale, turismul definindu-se ca un vector al 
perpetuării acesteia. 

 
2.3 Baza de cazare și circulația turistică 

Patrimoniul turistic este susținut de capacitatea 
totală de cazare a Municipiului Cluj-Napoca cu 5000 
de locuri în anul 2013, acesta fiind completată de 
cele peste 8200 de locuri la nivelul județului și peste 
30.000 de locuri de cazare în regiunea de Nord-Vest 
[Fig. 2]. Remarcăm faptul că orașul deține peste 
62% din totalul locurilor din unitățile de cazare din 
județ și aproape 17% din totalul locurilor din 
unitățile de cazare regionale, dobândind astfel 
statutul de lider în cadrul acestora. (Cluj-Napoca: 
Planificarea strategică 2014-2020, 2015). Această 
dezvoltare permite găzuirea unui număr semnificativ 
de turiști, așa cum demonstrează și creșterile 
sosirilor și înnoptărilor din ultimii ani.  

Unitățile de cazare sunt diverse ca tip și confort: 
hoteluri (256 locuri la 5*, 1313 locuri la 4* și 36 
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locuri hotel apartament 4*, 1703 locuri la 3*, 535 la 
2*), hosteluri (16 locuri la 3*, 118 locuri la 2*), 
pensiuni turistice (12 locuri la 5*, 60 locuri la 4*, 
1313 locuri la 3*, 117 locuri la 3 flori, 153 locuri la 
2* i 56 locuri la 2 flori), vile (87 locuri la 4*, 228 

locuri la 3*, 72 locuri la 2*, 60 locuri în camping de 
1* și 248 de locuri în apartamente și camere de 
închiriat de 1-3*). (Sursa datelor: Autoritatea 
Națională pentru Turism (http://turism.gov.ro/ 
informatii-publice/). 

 

 
Fig. 2. Capacitatea de cazare (număr locuri) în Regiunea de Nord-Vest, Jud. Cluj și Mun. Cluj-Napoca  

în anul 2013, Sursa datelor: INS, 2014 
 
 

 
Fig. 3. Circulația turistică (sosiri – stânga, înnoptări - dreapta) în Mun. Cluj-Napoca  

în perioada 2010-2013, 
Sursa datelor: INS, 2014 

 
Chiar dacă în perioada crizei economice 

activitatea sectorului turistic a scăzut, începând din 
anul 2011 trendul ascendent a fost reluat. Mai mult, 
în ultimii 5 ani, importanța municipiului a crescut 
din punct de vedere turistic, ajungând să concentreze 
de la 65% în 2008 la peste 80% în 2013 din totalul 
sosirilor și înnoptărilor în județul Cluj. Raportându-
ne la regiunea Nord-Vest, în ultimii 5 ani, 
importanța municipiului s-a păstrat relativ constantă 
atât din perspectiva sosirilor (între 25% și 28%) cât 
și a înnoptărilor (între 15% și 19%) [Fig. 3]. 

În schimb se remarcă existența caracterului 
sezonier pronunțat, cu două perioade de vârf pe 
parcursul unui an calendaristic: mai-iunie și 
septembrie-octombrie. În aceste perioade ale anului, 
circulația turistică la nivelul orașului depășește cu 
până la 20% media anuală (reprezentată pe grafic 
la nivelul de 100%), în timp ce în perioadele de 
extrasezon, circulația turistică scade până la 35% 
față de media anuală (Cluj-Napoca: Planificarea 

strategică 2014-2020, 2015). Pe de altă parte, durata 
medie a șederii turiștilor se menține la un nivel 
relativ stabil, oscilând între 1.65 și 1.85 nopți [Fig. 
4]. Corelând acești doi indicatori, deducem că 
principalele comportamente ale turiștilor presupun o 
perioadă mică de ședere, fiind corelate cu turismul 
de afaceri, cel medical sau turismul de tranzit spre o 
altă destinație.  

Prin compensație, în conformitate cu 
informațiile furnizate de către Centrul de Informare 
Turistică al municipiului Cluj-Napoca, se 
evidențiază prezența vizitatorilor cu scopul declarat 
de a cunoaște orașul și împrejurimile acestui. Deși 
numărul acestor solicitări este mult mai redus în 
comparație cu numărul sosirilor înregistrate la 
unitățile de cazare (până în 10%), merită reținute 
următoarele două aspecte: aceste fluxuri turistice pot 
compensa scăderea de activitate înregistrată în 
sectorul ospitalității pe perioada lunilor de vară 
(cele mai multe solicitări sunt adresate în lunile 
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iulie-august ale fiecărui an), iar ponderea între 
turiști naționali și internaționali este echilibrată și 

sosirile sunt diverse ca țări de origine [Fig. 5] (Cluj-
Napoca: Planificarea strategică 2014-2020, 2015). 

 

  

Fig. 4. Sezonalitatea (stânga) și durata medie (dreapta) a șederii turistilor în Cluj-Napoca în anul 2013, 
Sursa:datelor: INS, 2013 

 
 

  

Fig. 5. Frecvența sosirilor și țările de origine ale vizitatorilor la Centrul de Informare Turistică al Mun. 
Cluj-Napoca, Sursa datelor: Centrul de Informare Turistică Cluj-Napoca, 2008-2013 

 
 Așadar, lider în ceea ce privește spațiile de cazare 
din județ, cu peste 5000 de locuri în unități de cazare 
cu o tipologie diversă și variate în ceea ce privește 
clasificare aturistică, Cluj-Napoca, beneficiază de un 
număr redus de înnoptări turistice corelate, de 
regulă, cu evenimentele care se desfășoară în oraș. 
Principala problemă remarcată este durata scăzută a 
șederii turiștilor, care se situează sub două înnoptări, 
conducând la nefericita asociere cu turismul de 
tranzit a unui un oraș care dispune atât de resurse, 
cât și de oportunități extrem de favorabile dezvoltării 
turismului și conforme cu tendințele actuale, precum 
importanța sectorului IT. 

 
3 Oportunitatea dezvoltării 
aplicațiilor IT în turism 
3.1 Sectorul IT clujean 

Dezvoltarea sectorului IT clujean beneficiază de 
realizarea unuia dintre principalele clustere din 

domeniul în România, „Cluj IT Innovation Cluster”, 
care include peste 26 de companii din domeniul IT, 
cu peste 3.500 de angajaţi, o cifră de afaceri totală 
de peste 82 de milioane euro (aproape 80% 
provenind din export) precum şi importante 
organizaţii publice şi universităţi. 

Putem spune că acest domeniu conferă 
municipiului Cluj-Napoca un avantaj competitiv, din 
moment ce firme cu capital străin aleg să îşi dezvolte 
sucursale în Cluj, ceea ce oferă ulterior comunităţii 
posibilităţi de expansiune şi de atragere de investiţii 
în domeniu. Analizând distribuţia firmelor de IT, în 
funcţie de provenienţa capitalului, se poate observa 
că acest raport provine în proporţie de 59% de la 
firmele cu capital autohton. În ceea ce priveşte 
provenienţa firmelor cu capital străin, principalul 
investitor în domeniul IT-ului îl reprezintă firme din 
Statele Unite ale Americii ce deţin aproape 13% din 
total, acestea fiind urmate de firme cu capital 
german şi britanic (câte 8%), franceze, olandeze şi 
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maghiare (câte 4%). Din perspectiva comunităţii 
locale, un aspect pozitiv este acela că marea 
majoritate a capitalului din acest sector este 
autohton, ceea ce evită retragerile de profituri 
(Cluj-Napoca: Planificarea strategică 2014-2020, 
2015). 

Acest ultim aspect conduce și la premisa că 
firmele IT își pot cu ușurință orienta interesul înspre 
dezvoltarea turistică prin covertirea unor platforme 
de marketing și management deja existe sau prin 
crearea de noi aplicații. Această afirmație se sprijină 
pe expansiunea aplicațiilor mobile și a rețelelor de 
socializare ca vectori de informare, promovare și 
gestionare turistică: rezultatele au arătat că cele mai 
populare aplicații mobile de turism sunt cele pentru 
navigație și pentru diseminarea de informații către 
utilizatorii finali: călători care folosesc telefoanele 
inteligente ca suport și canal (Zarmpou, 
Drosopoulou, Vlachopoulou, 2013). Utilitatea 
acestui demers se leagă, pe de o parte de faptul că 
turismul este un vector de popularizare a aplicațiilor 
și este un sector în plină dezvoltare, iar pe de altă 
parte, de implicarea activă în dezvoltarea orașului 
(59% dintre firme au capital autohton), generând 
astfel, noi oportunități, Cluj-Napoca devenind 
primul oraş din România care face un pas în 
implementarea acestui sistem inovativ de 
management, informare și promovare turistică. 
Constituindu-se ca un exemplu de bună practică, 
platforma poate fi utilizată și în alte locații 
geografice, astfel rezultatele sunt imediate dar și 
sustenabile și au o ţintă largă: comunitatea locală, 
turişti naționali și internaționali, studenţi și 
absolvenți, actorii din industria turistică, autorităţile 
și instituțiile locale, regionale și naționale. 

 
3.2 Platformele de proximity mobile marketing 

Fie că se dorește sporirea vânzărilor, creşterea 
vizibilității afacerii, extinderea serviciilor pentru 
clienţi sau optimizarea prezenţei în spaţiul online, 
există o serie de platforme specializate, automate şi 
optimizate pentru marketing și management adaptate 
diverselor sectoare de activitate.  

Aceste platforme reprezintă de fapt sisteme care 
permit companiilor să automatizeze şi să optimizeze 
interacţiunea cu clienţii pe trei căi corelate între ele: 
prin utilizarea geo-locațiilor, prin uitlizarea 
tehnologiei inovative bazate pe proximitate și prin 
intermediul reţelelor de socializare (Facebook, 
Twitter, ș.a.m.d.).  

Aceste platforme IT sunt denumite proximity 
mobile marketing și permit interacțiunea directă 
între client și toți ceilalți participanți în cadrul pieței. 
Totodată, se generează un instrument eficient de 

comunicare pe viitor și o modalitate de atragere de 
fonduri prin interacțiunea cu potențiale surse de 
venituri (sponsori, susținători, ș.a.m.d.) 

Principalele atuu-uri ale unei platforme de 
proximity mobile marketing sunt: serviciul se 
bazează pe tehnologia iBeacon; permite informarea 
și promovarea în cadrul unor 
spații/instituții/companii unde grupul țintă este forte 
bine definit, răspunde unei nevoi prin crearea unor 
campanii specifice domeniului de activitate al 
grupului țintă (de exemplu: studenții dintr-o 
universitate) putând oferi reduceri, concursuri sau 
alte activități și permite interacțiunea cu grupul 
selectat prin chestionarea acestuia cu privire la 
programele/inițiativele/activitățile/proiectele care l-
au vizat, generând, în final, un modul de statistici 
eficient și ușor utilizabil. De altfel, pornind de la 
premisa că în spatele fiecărui cont din reţelele de 
socializare se află o persoană reală care este 
conectată cu alte persoane (prieteni, cunoștințe, 
familie), atîta timp cât acești deținători de conturi 
sunt conectaţi cu o pagină web (a unui operator, a 
unui oraș, etc.), există posibilitatea unei informări și 
promovări automatizate, eficiente și sustenabile a 
produselor şi serviciilor, precum și generarea de 
baze statistice asupra utilizatorilor. 

 
3.3 Orientarea către turism a platformelor de 
proximity mobile marketing în Cluj-Napoca 

Acest instrument poate fi convertit înspre 
segmentul turism (proximity mobile tourism 
marketing) generând în primul rând un marketing 
eficient prin interconectarea tuturor entităților 
participante la actul și dezvoltarea turistică 
sustenabilă în Cluj-Napoca și constituindu-se ca un 
prim pas în transformarea orașului într-un Smart 
City.  

Rezultatele care pot fi obținute ca urmare a 
dezvoltării unei soluții de proximity mobile tourism 
marketing în Cluj-Napoca sunt evidente și au 
continuitate spațio-temporală: 

- dezvoltarea unei platforme de gestionare și 
promovare turistică în vederea îmbogăţirii 
experienţei turistice în Cluj-Napoca prin 
conectarea turiștilor cu tot ceea ce există 
(patrimoniu), le este util ( infrastructură, 
servicii) și se întâmplă în oraș (evenimente, 
obiective și structuri de primire turistică); 

- integrarea modalităţilor moderne de 
comunicare în scopul creșterii circulației 
turistice și a duratei de ședere a turiștilor în 
Cluj-Napoca prin dezvoltarea unui sistem 
sustenabil și inovativ de management şi 
promovare a turismului, bazat pe creșterea 
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atractivităţii şi diversităţii produsului turistic 
clujean, precum și pe venirea în 
întâmpinarea potențialilor turiști și 
facilitarea accesului la patrimoniul și 
infrastructura turistică; 

- dezvoltarea unui modul de statistici în cadrul 
platformei software, care generează rapoarte 
exacte privind persoanele participante în 
diferitele acte turistice întreprinse pe 

parcursul anului; această bază statistică este 
imediat utilizabilă, eficient și cu un minim 
de efort în vederea dezvoltării turistice 
viitoare și sustenabile a orașului;  

- participarea activă a comunității clujene prin 
implicarea efectivă a acesteia în dezvoltarea 
turistică a orașului (pe bază de chestionare, 
concursuri). 

 

 
Fig. 6. Exemplu de implementare a unei platforme de proximity mobile tourism marketing  

în Cluj-Napoca 
 

Cu ajutorul unei astfel de platforme, 
orașul/operatorul turistic are la dispoziție un 
instrument sustenabil de comunicare și administrare 
a campaniilor, putând transmite mesaje personalizate 
direct pe telefoanele mobile ale persoanelor aflate în 
anumite areale geografice, administrând integrat 
paginile rețelelor de socializare și alte canale social 
media proprii și ale partenerilor. Acest instrument 
generează creșterea efectivă a vizibilității acțiunilor 
realizate, a numărului de fani ai paginilor oficiale și 
are drept rezultat final raportarea statistică foarte 
exactă privind gradul de implicare al celor care sunt 
vizați în cadrul campaniilor de marketing, prin 
integrarea automată a paginilor web proprii și ale 
partenerilor ca urmare a actualizării automate a 
informațiilor relevante și presetate. 

Astfel, utilizând proximity mobile marketing pot 
fi urmate trei căi de atragere și interacțiune cu turiștii 
[Fig. 6]: 

- în locurile publice (exterior), prin utilizarea 
aplicației IT și prin serviciul GPS, turiștii 
aflați în spațiile publice (piață, stradă) sunt 
notificați cu privire la diferite obiective 

turistice, eveimente sau  campanii de 
promovare; 

- în locurile publice (interior) prin utilizarea 
aplicației IT și a serviciului de proximitate 
(iBeacon) [Fig. 7], turiștii aflați în spațiile 
publice (muzee, alte spații interioare) sunt 
informați cu privire la diferite campanii de 
promovare, evenimente, obiective turistice;  

 

 
Fig. 7. Utilizarea sericiului de proximitate 

(iBeacon) 
 

- în cadrul rețelelor sociale, printr-un sistem 
automat care facilitează conectarea, 
gestionarea şi creșterea bazei de 
clienţii/prieteni/turiști și potențiali turiști 
utilizând reţelele de socializare, sistemul 
generând posibilitatea unor posturi de 
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mesaje în formatul preferat și în scopul 
creșterii vizibilității. 

Primele două căi se adresează turiștilor interni și 
internaționali care sunt sosiți în oraș, activând 
comunicarea cu aceștia sub forma orașului inteligent 
care te conectează cu ceea ce reprezintă și ceea ce 
are de oferit. Ultima cale este de atragere de noi 
turiști, fiecare individ generând o promovare 
implicită a destinației prin simple acțiuni de like-
share (a trezi simpatie/împărtășire/participare).  
3.4 Etapele și rezultatele concrete ale 
implementării instrumentelor de proximity 
mobile tourism marketing în Cluj-Napoca 

Obiectivele principale urmărite prin 
implementarea în scop turistic a unui instrument de 
proximity mobile marketing sunt:  

- generearea unui sistem modern şi inovativ 
de promovare turistică a municipiului Cluj-
Napoca, prin intermediul unei platforme 
complete de servicii, a unei aplicaţii de 
mobil şi a unui sistem de localizare a 
turiştilor; 

- creşterea gradului de informare și promovare 
turistică prin crearea unui sistem sustenabil 
care poate fi dezvoltat în anii următori; 

- creşterea accesibilităţii imediate la 
informaţiile turistice relevante, creşterea 
atractivităţii şi diversităţii produsului turistic 
al municipiului Cluj-Napoca și dezvoltarea 
unui mecanism de evidențiere corectă a 
impactului turismului în Cluj-Napoca 
(utilizând baza statistică rezultată). 

În procesul implmentării unei platforme de 
proximity mobile tourism marketing este necesară 
parcurgerea câtorva etape: 

a. în prima etapă, pentru a stabili strategia de 
implementare în vederea identificării celor 
mai potrivite modalităţi de promovare a 
patrimoniului turistic, sunt necesare 
următoarele activități: definirea structurii 
platformei de inventariere și inventarierea 
patrimoniului și infrastructurii turistice, 
identificarea celor mai potrivite obiective 
turistice care vor fi incluse în program, 
stabilirea cerinţelor necesare pentru aplicaţia 
mobile și instruirea resurselor umane care 
implementează și gestionează o astfel de 
platform; 

b. a doua etapă constă în crearea, 
implementarea și lansarea aplicaţiei, a 
sistemului de localizare și a platformei de 
inventariere turistică, având drept obiectiv 
principal dezvoltarea aplicaţiei mobile şi a 
platformei de administrare, amplasarea 

sistemului de localizare, lansarea sistemului 
și realizarea platformei de inventariere 
turistică; în acest context activitățile derulate 
cuprind: dezvoltarea aplicaţiei mobile şi a 
platformei de administrare, amplasarea 
sistemului de localizare, activităţi de 
documentare şi adaptarea informaţiilor 
asupra obiectivelor, evenimentelor și 
structurilor turistice pentru aplicaţie, 
dezvoltarea modulului de hărţi interactive, 
realizarea platformei de inventariere 
turistică, generarea şabloanelor de mesaje 
informative; 

c. cea de-a treia etapă este reprezentată de 
managementul platformei de proximity 
mobile tourism marketing, având drept 
obiectiv: gestionarea şi îmbunătăţirea 
modului de management şi comunicare 
turistică; pentru aceasta sunt necesare 
activități de tipul: transmiterea mesajelor 
automate pentru telefoanele mobile ale 
turiştilor din proximitatea obiectivelor 
turistice în care a fost implementat sistemul 
de localizare; organizarea unor concursuri în 
mediul online cu scopul atragerii de turişti 
noi în Cluj-Napoca şi promovarea 
obiectivelor, evenimentelor și structurilor 
turistice; transmiterea unor mesaje automate 
(către telefoanele mobile ale turiştilor) cu 
evenimentele culturale importante care se 
întâmplă exact în perioada în care aceştia 
vizitează oraşul; autogenerarea unor 
activități cu impact turistic de tip "treasure 
hunt" cu obiective turistice din Cluj-Napoca. 

Eficiența implemnetării unei soluții de proximity 
mobile tourism marketing rezultă din implementarea 
platformei în anumite locații de interes general și în 
anumite locații de interes turistic. Realizarea efectivă 
constă în implementarea sistemului de localizare-
proximitate (iBeacons) pentru un număr de obiective 
turistice culturale din arealul Piaţa Unirii – Piața 
Muzeului – Strada Kogălniceanu (Ușlița Lupilor) – 
Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca unde se găsesc 
cele mai multe simboluri ale orașului [tabelul 1] (de 
exemplu: Statuia și Casa lui Matia Corvin, Biserica 
Sfântul Mihail, Palatul Banffy, Hotel Continental, 
Palatul Josika, Casa Hintz, Biserica Piaristă, 
Universitatea “Babeș-Bolyai”, Biserica Reformat-
Calvină) și, pentru a spori eficiența, includerea celor 
două centre de informare turistică aflate în centrul 
orașului (Centrul de Informare Turistică al Primăriei 
și Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică Cluj). Astfel, prin tehnologia iBeacons, 
corelată cu serviciul de Geolocalizare prin GPS și cu 
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rețelele de socializare, se generează accesarea info 
point-urilor virtuale de către turişti, transmiterea 
unui număr de mesaje cu informaţii turistice și 
culturale targetate (inclusiv evenimente) către 
utilizatorii aplicaţiei, precum și obținerea unei baze 
de date complete cu turiști și potențiali turiști 
permițând  analize relevante privind numărul de 
vizualizări ale mesajelor turistice, vârsta, genul, 
locaţia de origine a turiştilor, obiectivele turistice 
vizitate, durata petrecută la un obiectiv turistic, data 
şi intervalele orare în care a realizat vizitele, traseul 
acestora, istoricul, gradul de  participare la 
evenimente, numărul de "like"-uri  sau "check-in"-
uri. Mai mult, aceeași tehnologie poate genera o 
salvare automată a informațiilor rezultate în urma 
unui circuit/traseu turistic (inclusiv parcursul de tip 
hartă) care se desfășoară în compania unui ghid de 
turism sau individual, turistul putând beneficia 
ulterior de aceste informații. 

 

4 Concluzii 
Impactul general al implementării unor 

platforme de proximity mobile tourism marketing se 
va reflectă atât la nivel cultural, cât și social şi 
economic, contribuind la creşterea numărului de 
turişti români şi străini în oraș, precum și la creşterea 
vizibilităţii municipiului Cluj-Napoca atât pe plan 
local, cât şi pe plan naţional şi internaţional. Pe 
termen lung, astfel de proiecte sunt menite a regla 
creşterea duratei de ședere a turiștilor în Cluj-
Napoca, respectiv să conducă la o creştere a 

bugetului local ca urmare a rolului multiplicator al 
turismului. Procesul de monitorizare şi evaluare a 
rezultatelor se bazează în principal pe modulul de 
statistici din cadrul platformei software care 
generează rapoarte exacte. Toate acestea permit 
evaluarea efectivă a veniturilor rezultate din turism, 
precum și reflectarea acestora în direcțiile strategice 
ale orașului. 
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