1. SERVICII SPECIFICE DE TURISM
1. Servicii de ghid de turism
2. Servicii de formator și evaluator

2. SERVICII DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
1. Servicii de urbanism
2. Elaborare strategii de dezvoltare teritorială
3. Elaborarea planurilor de amenajare teritorială, de la nivel microscalar la un
macro-sistem teritorial (PATZ, PATIO, PATIJ, PATJ, PATR), de la
documentații de amenajare locală, zonală, interregională până la documentații
transfrontaliere și europene;
4. Crearea bazelor de date asociate documentațiilor de urbanism și amenajare
teritorială.

3. SERVICII DE CONSULTANȚĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prelucrări de date și analize în sistem GIS.
Utilizarea UAV și prelucrări fotogrammetrice.
Prelucrări de imagini satelitare.
Servicii Web-GIS pentru prezentarea și interogarea bazelor de date
spațiale/cartografice (anexe digitale pentru lucrări cartografie).

Redactare de studii și analize din domeniul geopoliticii.
Evaluarea potențialului resurselor regenerabile: energia solară și eoliană.
Servicii de consultanță agro-climatică.
Detectare de insule de căldură urbană prin măsurători directe (ICUA) și din imagini
satelitare (ICUS).
9. Studii privind fenomenele meteorologice extreme și riscurile climatice.
10. Studii privind detectarea schimbărilor climatice.
11. Studii privind adaptarea la schimbări climatice.
12. Studii privind condițiile bioclimatice.
13. Studii de favorabilitate climato-turistică.
14. Elaborarea de politici publice în domeniul dezvoltării regionale și urbane.
15. Servicii de monitorizare a progresului înregistrat de comunitățile locale și regionale în
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
16. Servicii de consultanță în dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor prin turism (adresate
autorităților locale, dezvoltatorilor locali)
17. Servicii de consultanță pentru regenerarea destinațiilor turistice
18. Servicii de consultanță în turism: activitatea ghidului de turism, activitatea agenției de
turism, activitatea de organizare de evenimente
19. Servicii de consultanță în crearea de pachete de servicii turistice și în deschiderea de
noi destinații turistice
20. Servicii de consultanță pentru dezvoltarea unui brand de destinație turistica,
promovarea destinației turistice si materiale promoționale pentru servicii turistice;
21. Servicii de consultanță pentru dezvoltarea produselor turistice;
22. Servicii de consultanță pentru dezvoltarea la obiective turistice de patrimoniu cultural-

istoric a echipamentelor si amenajărilor turistice bazate pe tehnologii emergente
(realitatea virtuala, augmentata si mixta);
23. Evaluarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă de suprafață (inclusiv campanii
de măsurători hidrometrice complexe).
24. Studii hidrologice complexe privind resursele de apă din teritoriu, de la nivel național,
până la nivel de UAT.
25. Studii privind hazardele și riscurile hidrologice, de la nivel național, până la nivel de
UAT.
26. Studii environmentale privind mediul acvatic și zona contiguă acestuia.
27. Studii limnologice complexe, pe toate categoriile de unități lacustre și pentru toate
categoriile de beneficiari.
28. Studii privind resursele hidroturistice din teritoriu.
29. Modelare hidrologică și hidraulică cuplată cu modelare spațială pe vari unități
acvatice.
30. Topometrii UAS-UAV, GPS & stație totală cuplate cu batimetrii pe bază sondă
ultrason pe orice categorie de unitate lacustră sau pe tronsoane de cursuri de apă.
31. Studii de alimentare cu apă la diverse nivele spațiale și administrative.
32. , pe parte de cantitatea apei și parțial pe calitatea acesteia.
33. Evaluarea impactului spațial al fenomenelor hidrice extreme.

