Petitie informatii
Strategie Dezvoltare
Valea JIULUI
Legea 544 / 2001
In atentia Domnului Presedinte al Consiliului JUDETEAN HUNEDOARA,
Laurentiu Nistor. Numele meu este Daniel Rosca, sunt jurnalist pentru portalul de
turism povestea-locurilor.ro si reprezentat al agentiei de strategie b2b-strategy.ro si
mentionez inca de la inceput ca am nevoie de informatiile urmatoare pentru o
ancheta jurnalistica complexa a Strategiei de Dezvoltare a Vaii JIULUI .
1. Avand in vedere preluarea in administratie a Cetatilor GETICE va rog sa ne
expuneti punctul de vedere al Consiliului Judetean Hunedoara referitor la strategia
viitoare de comunicare al acestor ansamble arheologice avand in vedere impactul
potential acestei strategii de comunicare la nivelul intregului judet dupa cum
urmeaza:
a. numar de turisti estimativ ca si obiectiv in urma actiunilor CJHD
b. impact in PIB-ul judetului al acestor actiuni
c. structura strategie comunicare CJHD avand in vedere ca avem un atecendent, o
singura cetate existenta in administrarea CJHD SARMIZEGETUSA REGIA care
a complexat strategia de comunicare a intregului judet, acum intrand toate aceste
cetati ne asteptam sa fie complet ecranata Valea Jiului prin diminuarea
considerabila a bugetului alocat spre aceasta a 2 regiune numita Valea JIULUI.
2. Va rugam sa ne oferiti pentru ancheta jurnalistica urmatoarele date statistice
a. numar de turisti in 2020 SI 2019 in Valea Jiului in sezon de iarna / vara
raportat la numarul total de turisti ai judetului
b. pondere estimative a incasarilor din turism raportate la PIB TOTAL
HUNEDOARA al Vaii JIULUI vs nordul Judetului.
Mentiune: Complexul SARMIZEGETUSA REGIA este intr-adevar o vatra a neamului
romanesc insa in acest moment precum si in ultimii zece ani prin lipsa de strategie a
CJHD HUNEDOARA acest sit arehologic a avut pondere nesemnificativa in PIB-ul
mediu de 2.8 miliarde de USD anual al judetului tocmai prin forma de turism de tranzit,
15 lei / biletul de intrare in detrimental pachetelor potentiale de turism integrate cu Valea
JIULUI unde se poate schimba radical aceasta pondere nesemnificativa cu un factor de
multiplicare de pana la 100 de ori impact in PIB Hunedoara. In contextul legii 544/2001
pentru alcatuirea materialului de presa am rugamintea sa imi comunicati cat mai
curand in forma electronica pe adresa roscadaniel@gmail.com informatiile
solicitate.
Va multumesc anticipat! Daniel ROSCA, Petrosani, 0758273142
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