
9 789737 026699

ISBN  973-702-669-1



Coordonatori: 
 

Ion TALABĂ      Costică NAN Dănuţ GÎŢAN Dănuţ UNGUREANU 
 

 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL 
DEZVOLTĂRII DURABILE. 

ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 
 

 
VOLUMUL  XVII 

 
 
 
 
 
 
 



 
Această lucrare a fost elaborată de un colectiv de autori care au prezentat studiile în 

cadrul celei de a XI –a ediţii a Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională cu tema: 
Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, 
care s-a desfăşurat la Vatra Dornei în perioada 29-30 mai 2009: 

 
 
 
 

ANGHEL Laurenţiu-Dan  – dr. ASE Bucureşti 
ANTONIU Cristina  – ec. Voya Sea Weed Baths, Strandhill, Co. Sligo (Irlanda)  
ANTONIU Gheorghe – prof.univ.dr.,  Univ.Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi 
AVRAM Laurenţia Georgeta  – lect. univ. drd. Univ. Spiru Haret, Câmpulung Muscel 
BALMUS-ANDONE Mihaela – lector superior, Universitatea de Stat a Republicii Moldova 
BOTEZAT Alina – as. cercet. drd. . ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
BUTNARU Cristi – inginer, S.C. Altek Group S.R.L., Iaşi 
BUTNARU Gina-Ionela – asist. univ.dr. F.E.A.A., Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi  
CANTENOT Yves  – Comitetul Regional de Formare Agricolă CRFA - Comte(Franţa) 
CHELU Daniela-Roxana (căsăt. PINTILIE) – drd. FEAA, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi 
CERTAN Ion – lector – magistru, Universitatea de Stat a Republicii Moldova 
CERTAN Simion – prof.univ ., doctor habilitat, Universitatea de Stat a Republicii Moldova 
CORONEL Alexandre  – Revista ,,Terroir Magazine” Besancon, (Franţa) 
CREŢU Mioara  – conf. univ. dr. ing. Univ. Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi 
DORNESCU Ioana –  cercet. şt. drd. . ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
DOSPINESCU Nicoleta – asist. univ.dr. F.E.A.A., Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi 
DRAGOMIR Robert –  lect. univ. drd, Univ. ,,Spiru Haret” - Câmpulung Muscel 
FILIP Alina  – dr. ASE Bucureşti 
GEORGESCU Bogdan – drd. ASE Bucureşti 
GHERASIM Ovidiu –  cercet. şt. pr. III, dr.,  ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
GHERMAN Victor  – dipl. ing. Iaşi 
GONTARIU Ioan –  conf. dr. ing. Univ. ,,Şt. cel Mare” Suceava 
GOROBIEVSCHI Svetlana  – conf univ. dr. Hab. ULIM, Chişinău 
ISTOCESCU Amedeo  – conf. univ. dr. ASE Bucureşti 
LEITNER Ioan – director general SC AQUA SA Satu Mare 
MAREŞ Adriana  – director general adj. SC Exploatare Sistem Zonal Prahova 
MATEI Daniela –  cercet. şt. pr. III, dr.,  ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
MATEI-GHERMAN Corina – asist. univ.dr. F.E.A.A., Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi 
NAN Costică – ing., drd., RAJA Constanţa 
NEGREA Mihai  – dr. ASE Bucureşti 
NISTOREANU Puiu – prof.univ.dr. A.S.E. Bucureşti 
NIŢĂ Constantin –  Univ. Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi 
NIŢĂ Ilie  –  Univ. Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi 
NIŢĂ Maria –  Univ. Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi 
ONEA Angelica-Nicoleta – asist. univ.dr. F.E.A.A., Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi   
PAPAGHIUC Viorica – prof.univ.dr.,  Univ.Tehnică „Gh.Asachi” Iaşi    
PINTILIE Ciprian-Constantin  – Univ. ,Al. I. Cuza” Iaşi 
PORCUŢAN Adriana Mihaela – drd. Facultatea de Geografie, Univ. ,,Babeş Bolyai” Cluj Napoca 
RETEACĂ Rodica Cristina – asist. univ. drd. UQAM (Canada) 
SCUTARU Alexandru – conf.univ ., dr., Universitatea de Stat a Republicii Moldova    
SORIN Nicolae  – director general SC Exploatare Sistem Zonal Prahova 
STROE Cozmin – drd., director Sucursala BCR Constanţa 
TALABĂ Ion  – cercet. şt. pr. I dr. ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
TANASE Mihai  – dr. ASE Bucureşti 
TANASĂ Lucian – as. cercet. drd. . ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
TUDORACHI Sorin - Univ. Tehnică ,,Gh. Asachi” Iaşi 
UNGUREANU Dănuţ - ec. dr. ing. CEFIDEC Vatra Dornei 
Ungureanu-Racoviţa Fănică – prof. consult., Univ. ,,D. Cantemir” Iaşi 
VEREJAN Nicolae – conf.univ ., dr., Universitatea de Stat a Republicii Moldova    
VLĂDEANU Dorian –  cercet. şt. pr. I, dr.,  ICES „Gh. Zane”al Academiei Române Filiala Iaşi 
VLĂDEANU Macel  – director general ANRSC Botoşani 
WALTON Mark  – Voya SeaWeed Baths, Strandhill, Co. Sligo, (Irlanda) 
 



Coordonatori: 
 

Ion TALABĂ    Costică NAN    Dănuţ GÎŢAN    Dănuţ UNGUREANU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN 
CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE. 

ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 
 
 

VOLUMUL XVII 
 
 
 
 

 MANAGEMENTUL TURISMULUI RURAL 
 ASPECTE DE MARKETING 
 EXPERIENŢE INTERNAŢIONALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IAŞI – 2009 

 



Referenţi ştiinţifici: 
Cercet. şt. pr. I dr. ing. Dorian VLĂDEANU 
Cercet. şt. pr. II dr. Ovidiu GHERASIM 
Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU 
Prof. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU 
Prof. univ. dr. Valentin NIŢĂ 
 
Editura TEHNOPRESS 
Str. Pinului nr. 1A 
700109 Iaşi 
Tel./fax: 0232 260092 
E-mail: tehnopress@yahoo.com 
http://www.tehnopress.ro 
Editură acreditată CNCSIS 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi 
perspectivă.  
Iasi: Performatica, 2008- 
3 vol. 
ISBN 978-973-730-482-7 
Vol. 17 / Managementul turismului rural, Aspecte de marketing, 
Experienţe internaţionale / coord.: Ion Talabă, Costică Nan, Dănuţ Gîţan, 
Dănuţ Ungureanu. – Iaşi: Tehnopress, 2009 
Bibliogr. – Index. - ISBN 978-973-702-669-9 
 
I. Talabă, Ion 
II. Nan, Costică 
III. Gîţan, Dănuţ 
IV. Ungureanu, Dănuţ 
 
338.48(498-22)(063) 
7965.5(498-22)(063) 
 
 
Tehnoredactarea computerizată: 
Cercet. şt. III dr. Alina Petronela HALLER 
Asist. cercet. drd. Alina BOTEZAT 
 
Coperta: 
Cercet. şt. III dr. Alina Petronela HALLER 
Asist. cercet. drd. Alina BOTEZAT 
 
Întreaga responsabilitate asupra conţinutului ştiinţific şi informativ al 
studiilor aparţine autorilor. 
 
Prezentul volum a fost editat de către Departamentul de Cercetări 
Economice din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale 
,,Gh. Zane’’ al Academiei Române – Filiala Iaşi. 

 



 
 
 

TURISMUL RURAL ROMÂNESC  
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE. 

ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVE 
 
 
 

• Managementul turismului rural 
• Aspecte de marketing  
• Experienţe internaţionale 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL 1 Management turismului rural 
 

1.1 Managementul turistic românesc între teorie şi practică (Ioana DORNESCU) 11 
1.2 Întreprinderea turistică (din mediul rural), o firmă de „tip reţea” (Amedeo 

ISTOCESCU) 17 
1.3 Parteneriatul în turismul rural românesc (Constantin NIŢĂ, Maria NIŢĂ, 

Sorin TUDURACHI, Ilie NIŢĂ) 23 
1.4 Management şi marketing pentru un turism durabil (Ciprian-Constantin 

PINTILIE, Daniela-Roxana CHELU (căsăt. PINTILIE)) 29 
1.5 Semnificaţia managementului riscurilor microeconomice în activitatea turistică 

(Nicolae VEREJAN, Mihaela BALMUS-ANDONE, Alexandru 
SCUTARU) 37 

1.6 Managementul în industria turistică în zona Rucăr-Dragoslavele (Laurenţia 
Georgeta AVRAM) 43 

1.7 Dezvoltarea durabilă versus dezvoltarea integrata şi turismul (Mihai 
TANASE, Alina FILIP, Puiu NISTOREANU) 49 

1.8 Managementul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare - factor de 
dezvoltare a turismului  românesc (Svetlana GOROBIEVSCHI, Costică 
NAN) 55 

1.9 Sezonalitatea – factor de corelaţie dintre serviciile publice şi dinamica 
activităţilor turistice (Dorian VLĂDEANU, Ovidiu GHERASIM, Nicolae 
SORIN, Ioan LEITNER) 73 

1.10 De la problemele mediului la mediul problemelor (Marcel VLĂDEANU, 
Adriana MAREŞ,Cozmin STROE) 81 

1.11 Zonarea potenţialului turistic rural din judeţul Bacău (Daniela MATEI) 87 
 



 
CAPITOLUL 2 Aspecte de marketing 

 
2.1 Evoluţii privind preocupările în domeniul calităţii produselor şi serviciilor 

turistice (Gina-Ionela BUTNARU, Rodica Cristina RETEACĂ, Cristi 
BUTNARU) 103 

2.2 Percepţiile rezidenţilor locali asupra dezvoltării turismului în zona rurală 
(Alina BOTEZAT) 113 

2.3 Evoluţia marketingului serviciilor turistice (Corina MATEI-GHERMAN, 
Victor GHERMAN) 121 

2.4 Similitudini culturale şi valorificarea lor în comunicarea strategică privind 
promovarea turismului rural pe plan extern (Angelica-Nicoleta ONEA, 
Nicoleta DOSPINESCU) 127 

2.5 Dezvoltarea şi promovarea social-economică a spaţiului rural prin activităţi de 
turism (Ioan GONTARIU) 137 

2.6 Turismul rural – analiză, eficienţă, promovare (Robert DRAGOMIR) 145 
2.7 Promovarea imaginii unei pensiuni turistice prin utilizarea elementelor de artă 

tradiţională (Mioara CREŢU, Viorica PAPAGHIUC) 149 
2.8 Publicitatea pe internet şi turismul rural – studiu de caz : Bârsana (Adriana 

Mihaela PORCUŢAN) 155 
2.9 De la drumul Vitoriei Lipan – la cel al turismului rural (Ion TALABĂ) 165 
2.10 O etapa esenţială a poziţionării strategice a firmelor de turism: segmentarea 

pieţei (Alina FILIP,  Laurenţiu-Dan ANGHEL, Puiu NISTOREANU, 
Bogdan GEORGESCU) 171 

2.11 O relaţie durabilă a pieţei turistice: marketing – turism rural (Laurenţiu-Dan 
ANGHEL, Alina FILIP, Mihai NEGREA, Bogdan GEORGESCU) 177 

2.12 Adaptarea strategiei de marketing în turismul rural românesc. studiu de caz: 
cabana Buhalniţa, judeţul Neamţ (Lucian TANASĂ) 183 

2.13 Considerente  de  marketing în  context  de  turism  rural (Fănică A. 
UNGUREANU) 203 

 
CAPITOLUL 3 Experienţe internaţionale 

 
3.1 Modelul francez al turismului rural (Yves CANTENOT, Alexandre 

CORONEL, Dănuţ UNGUREANU)  209 
3.2 VOYA - organic beauty from the sea (Mark WALTON, Cristina 

ANTONIU) 217 
3.3 Aspecte conceptuale privind dezvoltarea turismului rural în Republica 

Moldova (Simion CERTAN) 223 
3.4 Consideraţii cu privire la finanţarea turismului în Republica Moldova (Ion 

CERTAN) 231 
3.5 Turismul transfrontalier - o necesitate actuală (Corina MATEI GHERMAN) 237 
3.6 Consideraţii turistice şi agroturistice pentru coasta de nord-vest a Irlandei – 

Sligo şi împrejurimi (Cristina ANTONIU, Gheorghe ANTONIU) 243 
 



  

 
 
 

THE ROMANIAN RURAL TOURISM. 
PRESENT AND PERSPECTIVES 

 
 
 
 

• Management of rural tourism 
• Aspects of marketing  
• International experiences 

 
 
 
 

CAPITOLUL 1 Management of rural tourism 
 

1.1 Romanian travel management between theory and practice (Ioana 
DORNESCU) 11 

1.2 The touristic enterprise (in the countryside milieu), a „network” company 
(Amedeo ISTOCESCU) 17 

1.3 The partnership in the romanian rural tourism (Constantin NIŢĂ, Maria 
NIŢĂ, Sorin TUDURACHI, Ilie NIŢĂ)  23 

1.4 Management and marketing for sustainable tourism (Ciprian-Constantin 
PINTILIE, Daniela-Roxana CHELU (căsăt. PINTILIE)) 29 

1.5 The significance of microeconomic risk management in touristic activity 
(Nicolae VEREJAN, Mihaela BALMUS-ANDONE,Alexandru 
SCUTARU) 37 

1.6 Management in the touristic industry in the Rucăr –Dragoslavele area 
(Laurenţia Georgeta AVRAM) 43 

1.7 Sustainable development versus integrated development and tourism (Mihai 
TANASE, Alina FILIP, Puiu NISTOREANU) 49 

1.8 Management of water services - factor of romanian tourism development 
(Svetlana GOROBIEVSCHI, Costică NAN) 55 

1.9 Seasonal activity - factor correlation between dynamics and public services for 
tourist (Dorian VLĂDEANU, Ovidiu GHERASIM, Nicolae SORIN, Ioan 
LEITNER) 73 

1.10 From environmental issues to the medium problems  (Macel VLĂDEANU, 
Adriana MAREŞ,Cozmin STROE) 81 

1.11 The division into zones of the rural tourist resources in Bacău county (Daniela 
MATEI) 87 

 



 
 

CAPITOLUL 2 Aspects of marketing 
 

2.1 Evolution of the involvement in the field of quality of tourist products and 
services (Gina-Ionela BUTNARU, Rodica Cristina RETEACĂ, Cristi 
BUTNARU) 103 

2.2 Local residence’ perceptions on tourism development in rural area (Alina 
BOTEZAT) 113 

2.3 The evolution of the marketing tourism services (Corina MATEI-
GHERMAN, Victor GHERMAN) 121 

2.4 Cultural similarities and its application in strategic communication on the 
promotion of rural tourism abroad (Angelica-Nicoleta ONEA, Nicoleta 
DOSPINESCU) 127 

2.5 The social-economic development and promotion of the country space by 
turism activities  (Ioan GONTARIU) 137 

2.6 The rural tourism – analyse, efficiency and promotion (Robert DRAGOMIR) 145 
2.7 Promoting the image of a tourist hostels using  elements of traditional art 

(Mioara CREŢU, Viorica PAPAGHIUC) 149 
2.8 The publicity on internet and the rural tourism – case study : Bârsana 

(Adriana Mihaela PORCUŢAN)  155 
2.9 From Vitoria Lipan way - in the rural tourism (Ion TALABĂ) 165 
2.10 An essential step for tourisme firms strategic positioning: market segmentation 

(Alina FILIP,  Laurenţiu-Dan ANGHEL, Puiu NISTOREANU, Bogdan 
GEORGESCU) 171 

2.11 A tourism market sustainable relationship: marketing – rural tourism 
(Laurenţiu-Dan ANGHEL, Alina FILIP, Mihai NEGREA, Bogdan 
GEORGESCU) 177 

2.12 Adjusting the marketing strategy in the field of romanian rural tourism. case 
study: Buhalniţa cottage, Neamt county (Lucian TANASĂ) 183 

2.13 Marketing considerations in the context of rural tourism (Fănică A. 
UNGUREANU) 203 

 
 

CAPITOLUL 3 International experiences 
 

3.1 The french model of rural tourism (Yves CANTENOT, Alexandre 
CORONEL, Dănuţ UNGUREANU) 209 

3.2 VOYA - organic beauty from the sea (Mark WALTON, Cristina 
ANTONIU) 217 

3.3 Conceptual issues for rural tourism development in Republic of Moldova 
(Simion CERTAN) 223 

3.4 Considerations on financing tourism in Republic of Moldova (Ion CERTAN) 231 
3.5 Cross-border tourism – a present-day necessity (Corina MATEI 

GHERMAN) 237 
3.6 Touristic and agro touristic considerations for the nord-west of Ireland - Sligo 

county  (Cristina ANTONIU, Gheorghe ANTONIU) 243 
 



  

 
 
 

LE TOURISME RURAL ROMAIN. 
ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES 

 
 
 

• Gestion du tourisme rural 
• Les aspects du marketing  
• Expérience internationale 

 
 
 
 

CAPITOLUL 1 Gestion du tourisme rural 
 

1.1 Le management touristique roumain entre la theorie et la practique (Ioana 
DORNESCU) 11 

1.2 L’ entreprise touristique (dans le milieu rural), une compagnie „reseau” 
(Amedeo ISTOCESCU) 17 

1.3 Le parteneriat du tourism rural roumain (Constantin NIŢĂ, Maria NIŢĂ, 
Sorin TUDURACHI, Ilie NIŢĂ) 23 

1.4 Management et marketing pour une activite touisique durale (Ciprian-
Constantin PINTILIE, Daniela-Roxana CHELU (căsăt. PINTILIE)) 29 

1.5 La signification du microéconomiques risques management dans l`activité 
turistique (Nicolae VEREJAN, Mihaela BALMUS-ANDONE,Alexandru 
SCUTARU) 37 

1.6 Le management de l’ entreprise touristique de la zone Rucăr - Dragoslavele 
(Laurenţia Georgeta AVRAM) 43 

1.7 Le développement durable versus le developpement integre et tourisme (Mihai 
TANASE, Alina FILIP, Puiu NISTOREANU) 49 

1.8 Gestion des services de l'eau - facteur du developpement touristique Romanian 
(Svetlana GOROBIEVSCHI, Costică NAN) 55 

1.9 La saisonnière - facteur de corrélation entre la dynamique et les services 
publics pour le tourisme (Doian VLĂDEANU, Ovidiu GHERASIM, Nicolae 
SORIN, Ioan LEITNER) 73 

1.10  Du problèmes de l'environnement au l'environnement des problèmes (Macel 
VLĂDEANU, Adiana MAREŞ,Cozmin STROE) 81 

1.11 Zonage du potentiel touristique rural du  comté Bacău (Daniela MATEI) 87 
 



 
 

CAPITOLUL 2 Les aspects du marketing 
 

2.1 Les préoccupations concernant les développements dans le domaine de la 
qualité des produits et services touristiques (Gina-Ionela BUTNARU, Rodica 
Cristina RETEACĂ, Cristi BUTNARU) 103 

2.2 Les perceptions des résidents locaux sur le développement du tourisme dans 
les zones rurales (Alina BOTEZAT) 113 

2.3 Evolution de la commercialisation du tourisme (Corina MATEI-
GHERMAN, Victor GHERMAN) 121 

2.4 Similitudes culturelles et de son application en matiere de communication 
strategique sur la promotion du tourisme rural a l'exterieur (Angelica-Nicoleta 
ONEA, Nicoleta DOSPINESCU) 127 

2.5 Le developpement socio-economique et la promotion de l'espace par les 
activites de tourisme (Ioan GONTARIU) 137 

2.6 Tourisme rural - l'analyse, l'efficacité, la promotion (Robert DRAGOMIR) 145 
2.7 Sur la promotion de l’image des pensions par l’utilisation des éléments d’art 

traditionel (Mioara CREŢU, Viorica PAPAGHIUC) 149 
2.8 La publicité sur internet et l tourisme rural : etude de cas : Bârsana (Adriana 

Mihaela PORCUŢAN) 155 
2.9 De la Vitoria Lipan manière - dans le tourisme rural (Ion TALABĂ) 165 
2.10 Une étape essentielle de positionnement stratégique des entreprises 

touristiques: la segmentation du marché (Alina FILIP,  Laurenţiu-Dan 
ANGHEL, Puiu NISTOREANU, Bogdan GEORGESCU) 171 

2.11 Une relation durable de marche touristique – marketing – tourisme rural 
(Laurenţiu-Dan ANGHEL, Alina FILIP, Mihai NEGREA, Bogdan 
GEORGESCU) 177 

2.12 L’adaptation de la strategie du marketing dans le tourisme rurale roumaine. 
etude de cas: la chalet du Buhalniţa, le departement du Neamţ (Lucian 
TANASĂ) 183 

2.13  Marketing dans le contexte du tourisme rural (Fănică A. UNGUREANU) 203 
 
 

CAPITOLUL 3 Expérience internationale 
 

3.1 Modèle français du tourisme rural (Yves CANTENOT, Alexandre 
CORONEL, Dănuţ UNGUREANU) 209 

3.2 VOYA – la beaute organique dans la mer (Mark WALTON, Cristina 
ANTONIU) 217 

3.3 Questions théoriques concernant le développement du tourisme rural en 
République de Moldavie (Simion CERTAN) 223 

3.4 Considérations sur le financement du tourisme en République de Moldavie 
(Ion CERTAN) 231 

3.5 Frontières du tourisme - doit presenter (Corina MATEI GHERMAN) 237 
3.6 Considérations pour le tourisme et agrotourisme pour la côte ouest de l'Irlande 

- Sligo et approche (Cristina ANTONIU, Gheorghe ANTONIU) 243 
 



 
 
 

Cap. I.   MANAGEMENTUL  TURISMULUI  RURAL 
 
 

1.1  ROMANIAN TRAVEL MANAGEMENT  
      BETWEEN THEORY AND PRACTICE 

 
MANAGEMENTUL TURISTIC ROMÂNESC ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ 

 
Ioana DORNESCU 

 
Abstract  
Analysis of the necessary measures to streamline the Romanian tourism in terms of 

increasing competition in the area and the services sector development and growth of the 
level of Employment and GDP. Efficiency of Romania’s special geographical resources. 

 
Key words: business tourism, management, mission effectiveness 
Cuvinte cheie: activitate turistică, management, misiuni, eficienŃă 
 
Introducere 
Ca şi în cazul oricărei alte activităŃi de prestări servicii, şi în cazul 

turismului, inclusiv al agroturismului, se evidenŃiază necesitatea de a împlini cât 
mai eficient cele cinci misiuni manageriale: planificare, organizare, antrenare, 
control şi evaluare.  

Din punct de vedere legislativ se poate afirma că turismul românesc se 
bucură de existenŃa unor acte normative, armonizate cu prevederile legislaŃiei 
comunitare, care crează cadrul optim derulării acestor servicii, care ar trebui să 
contribuie cu o cotă semnificativă la formarea PIB-ului anual.  

Este un fapt recunoscut că România are şansa unei zestre geografice 
deosebite, care implică aproape toate formele de relief, bucurându-se de 
existenŃa unor monumente naturale cu un caracter de unicitate şi de o maximă 
frumuseŃe. 

În contextul în care natura a fost deosebit de generoasă cu România, 
sistemul legislativ si instituŃional este bine construit, iar abilităŃile 
antreprenoriale autohtone au demonstrat că sunt în continuare viabile, chiar după 
aproape cinci decenii de comunism, şi ar fi fost de aşteptat ca serviciile turistice 
să aducă la bugetul de stat veniturile pierdute din falimentarea industriei 
naŃionale. Noua legislaŃie din domeniul liberei iniŃiative, Ordonanta de UrgenŃă 
nr 44 din 2008 este foarte modernă şi cuprinde prevederi foarte utile celor care 
doresc să se autorizeze ca persoane fizice independente, întreprinderi familiale 
sau întreprinderi individuale. 
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Din păcate, deşi există toate aceste oportunităŃi nu se identifică obŃinerea 
acelor rezultate bune, fireşti într-un astfel de context. 

Principala cauză a lipsei de eficienŃă din turismul românesc este legată de 
faptul că la nivel naŃional nu s-a contruit o strategie pe termen lung privind 
dezvoltarea acestui masiv potenŃial. 

 

CondiŃiile unui turism modern 
Turismul modern presupune investiŃii de capital financiar şi uman. Nu se 

mai poate concepe obŃinerea succesului în acest domeniu doar pe baza speculării 
datelor geografice deosebite şi al improvizării amabilităŃii producătorilor de 
servicii turistice.  

Este necesară, în primul rând realizarea unei infrastructuri moderne, 
impusă de aşteptările mileniului III. Aceste investiŃii, de mare amploare, 
nu pot fi realizate de către autorii de servicii turistice, ci trebuie să fie 
urmarea unei strategii naŃionale în domeniu. 
Pe de altă parte, turismul modern, presupune achiesarea de către 

prestatorii de servicii a unor cunoştinŃe temeinice în domeniul istoriei, 
geografiei, etnologiei, relaŃionării interumane şi a limbilor străine. 

Oricât de generoasă a fost natura cu România este insuficient pentru a 
atrage un număr în continuă creştere de turişti, atât timp cât şoselele sunt 
deprimant de vechi şi improprii unui transport în siguranŃă. Ajungerea la 
anumite obiective turistice naturale de mare frumuseŃe este impiedicată de 
drumurile foarte proaste, descurajante pentru cei care îşi doresc o relaxare totală 
în perioadele de concediu. De asemenea, semnalizarea rutieră a obiectivelor 
turistice nu este încă adusă la nivelul european.  
În ceea ce priveşte comportamentul prestatorilor de servicii turistice, se simte că, 
dincolo de dorinŃa lor reală de a presta astfel de activităŃi sunt necesare etape de 
calificare, educare şi informare pentru a-i capacita în vederea obŃinerii 
performanŃei în acest domeniu.  

Modul de a conduce o afacere în domeniul turismului este condiŃionat de 
acumularea unor cunoştiŃe obligatorii, care să permită aplicarea unor practici 
moderne, aşteptate şi dorite de către consumatori.   

Din păcate, şcolarizarea în acest domeniu, din care România ar avea 
foarte mult de câştigat, se face de către diferite ONG-uri, în unele situaŃii la 
nivele de instruire foarte ridicate, aşa cum este cazul cunoscut deja al CEFIDEC 
Vatra-Dornei, dar cel mai adesea contra unor taxe pe care potenŃialii prestatori 
nu le pot achita.  
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Curricula educaŃională, oferită gratuit pentru acest domeniu ar trebui să 
cuprindă obligatoriu module de management al afacerii, inclusiv întocmirea 
planurilor de afaceri şi a bugetelor de venituri şi chetuieli, managementul 
calităŃii şi al proiectelor, acumularea unor minime cunoştinŃe de istorie, 
etnografie, folclor şi limbi străine. Alături de prestările de servicii propriu-zise s-
ar putea dezvolta şi alte activităŃi adiacente, precum serviciile balneare, de 
cosmetică şi masaj sau cele de producŃie de obiecte de artizanat, de costume 
populare sau de covoare, confecŃii şi producŃie agro-alimentară, ceea ce ar lărgi 
mult atât câmpul ocupaŃional, cât şi informarea turiştilor cu privire la cultura, 
tradiŃiile şi specificul românesc. În lipsa unor astfel de abilităŃi, valoarea 
produselor turistice oferite de prestatori se rezumă doar la cazare şi masă, ceea 
ce este insuficient pentru realizarea unui turism modern, atrăgător, care să 
permită includerea în acest domeniu a forŃei de muncă disponibilizate din 
domeniile productive, care s-au diminuat drastic în România, precum şi a 
tinerilor, care din cauza lipsei de perspectivă, preferă să plece din Ńară, să lucreze 
în Europa în meserii mediocre şi nesatisfăcătoare nu de puŃine ori înjositoare. 

Atât cei şcolarizaŃi, cât şi toŃi cei dornici să pornească o activitate de 
prestări servicii în domeniul turismului ar trebui să beneficieze, la nivel 
judeŃean, de echipe de consultanŃi, care să le ofere în mod continuu informaŃii cu 
privire la noutăŃile care se impun în acest domeniu. De asemenea, ar trebui 
organizate mai des, în toate regiunile cu mare potenŃial turistic, târguri de 
turism, la care toŃi prestatorii să aibă ocazia să fie cunoscuŃi şi să poată intra în 
relaŃii de parteneriat cu intermediarii din acest domeniu. 

 

În căutarea succesului meritat 
Se poate menŃiona că succesele care se înregistrează în unele judeŃe, 

precum NeamŃ, Suceava, Braşov, Sibiu etc. sunt, în special, rezultatul eforturilor 
proprii ale micilor prestatori de agroturism, care au înŃeles că trebuie să 
beneficieze de pagini de internet, pe care să le populeze cu informaŃii 
atrăgatoare despre ofertele lor. 

În aprilie 2009, la ConstanŃa, cu ocazia sărbătorilor Pascale, în cadrul 
concertului susŃinut de Goran Bregovici, ministrul turismului din România a 
lansat în mod oficial noul slogan turistic românesc: “România the land of 
Choice”. În cadrul acestuia se vor derula campanii de promovare, care vor 
culmina cu lansarea brandului de Ńară.  

Potivit oficialilor Ministerului Turismului brand-ul ar putea fi gata în 
toamna anului 2009. 
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Tot cu aceeaşi ocazie, aşa după cum a declarat un oficial, se prevede ca  
începând din luna mai 2009 Ministerul Turismului să susŃină o campanie masivă 
de promovare a turismului românesc pe plan internaŃional. Pe data de 2 mai 
2009, la Mamaia şi Mangalia sunt programate evenimente de informare şi de 
promovare a turismului românesc, iar la jumătatea lunii mai va fi făcut public 
imnul turismului românesc, compus de Marius Moga. 

Ministerul Turismului a iniŃiat la sfârşitul lunii martie 2009 procedura de 
achiziŃie publică a serviciilor de realizare a unui Brand de Turism al României, 
după care, în aprilie 2009, a reluat procedura privind atribuirea contractului de 
achiziŃie publică a acestui brand, după ce aceasta a fost validată de către 
Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor 
Publice, astfel încât să se maximizeze şansele ca viitorul brand turistic naŃional 
să îndeplinească toŃi parametrii tehnici necesari. Decizia a fost luată ca urmare a 
sesizării International Advertising Association, unul dintre consultanŃii care au 
contribuit la realizarea caietului de sarcini şi, care a constatat, în urma analizei 
cererilor de clarificare provenite de la agenŃii economici interesaŃi în acest 
domeniu, că există deja prevederi în documentaŃia de licitaŃie propusă de 
Ministerul Turismului care ar putea determina imposibilitatea adjudecării şi, 
respectiv a încheierii unui contract. Contractul urmează să fie adjudecat printr-o 
licitaŃie internaŃională. Suma maximă alocată acestui proiect este de 2 milioane 
de euro, prin finanŃare de la Uniunea Europeană. Pachetul de servicii care se va 
contracta pentru realizarea Brand-ului Turistic NaŃional va cuprinde elaborarea 
de studii pentru stabilirea imaginii curente a României pe pieŃele sursă de 
turism, determinarea avantajelor competitive ale României comparativ cu alte 
destinaŃii, identificarea celei mai bune poziŃionări a Ńării ca destinaŃie turistică, 
conceptualizare, creaŃie şi design. 

În ceea ce priveşte procesul de selecŃie, acesta se va desfăşura în două 
etape. Prima etapă este eliminatorie şi se referă la capacitatea financiară şi cea 
tehnico-profesională a ofertanŃilor (consultanŃii înscrişi în competiŃie). 
Ministerul Turismului a condiŃionat că orice consultant care vrea să participe la 
realizarea Brand-ului Turistic de Ńară trebuie să dovedească faptul că în ultimii 
trei ani a avut o cifră de afaceri medie de cel puŃin două milioane de euro, dar şi 
faptul că a mai gestionat cel puŃin, încă un proiect similar, a cărui valoare să fi 
fost egală sau mai mare cu 30% din valoarea proiectului curent, sau să fi fost 
autorul a două proiecte de branding similare, cu o valoare însumată  egală sau 
mai mare cu 50% din valoarea proiectului de branding pentru România. 
Etapizat, vor fi selectaŃi cinci finalişti, până în septembrie 2009. După 
finalizarea brand-ului, Ministerul Turismului va implementa strategia de 
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comunicare a Brand-ului de Turism al României,  având la dispoziŃie pentru 
aceasta o altă sumă oferită de Uniunea Europeană, în valoare de 73 milioane 
euro. Pentru implementarea comunicării brand-ului se va organiza o nouă 
licitaŃie. 

Aşa după cum au declarat oficiali ai Ministerului Turismului “dezvoltarea 
unui brand are drept scop diferenŃierea şi evidenŃierea turismului românesc între 
competitorii din zonă, în vederea creşterii atractivităŃii Ńării ca destinaŃie turistică 
în rândul potenŃialilor turişti străini”. 

 
Concluzii 

 Până ce se vor realiza aceste deziderate ale ministerului, care costă sume 
importante şi nu sunt decât minim acoperitoare pentru necesităŃile dezvoltării 
eficiente a turismului românesc trebuie manŃionat faptul că “este un paradox că 
România nu a reuşit după 18 ani să transforme turismul, dintr-un sector terŃiar, 
într-unul esenŃial pentru economie.  

Motivele sunt variate, dar marele pericol este ca România să piardă 
definitiv cursa pentru atragerea investiŃiilor stăine directe în turism şi implicit a 
turiştilor occidentali în defavoarea vecinilor ei, care au luat un avans 
considerabil. Grecia, Turcia, Ungaria sau Bulgaria au reuşit să încurajeze acest 
sector atât prin politici coerente de promovare cât şi prin intermediul unor 
politici fiscale consistente, materializate în impozite decente şi o serie de scutiri 
fiscale“. (Societatea Academică Română, aprilie 2009). 

Criza din turismul românesc a fost reflectată în ultimul timp de multe 
ziare care au încercat să identifice cauzele distrugerii turismului balnear, altădată 
de mare importanŃă în economia românească. Exemplele sunt extrem de 
grăitoare pentru a evidenŃia dezastrul fostelor complexe de stat, ajunse în ruină 
şi populate doar de turişti fără posibilităŃi financiare. Alături de turismul balnear 
şi cel maritim sau urban au rămas foarte mult în urmă.  

Privatizarea nu a avut efectele dorite în turism (exemplul Grupului 
Hotelier Intercontinental din Bucureşti este ilustrativ din acest punct de vedere), 
iar încurajarea liberei inŃiative nu se face corespunzător unui Ńel real de 
eficientizare.  

Într-un clasament alcătuit de WTTC (World Travel and Tourism Council) 
în 2003, România a fost devansată de majoritatea vecinilor săi. Cu atât mai rău 
cu cât miza este uriaşă.  
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Număr vizitatori  

(mii pers) Tara 

1999 2008 

Creştere 
(%) 

Pondere in 
total (%) 

Bulgaria 590 1369 232.03 6.38 

România 795 1345 169.18 6.27 

Cehia 5610 6937 123.65 32.34 

Ungaria 2789 4037 144.75 18.82 

Polonia 3170 3978 125.49 18.54 

Slovacia 884 1814 205.20 8.46 

Slovenia 975 1971 202.15 9.19 

Total 14813 21451 144.81 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1.  VariaŃia vizitatorilor 
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1.2  THE TOURISTIC ENTERPRISE (IN THE COUNTRYSIDE 
MILIEU), A „NETWORK” COMPANY 

 
 

ÎNTREPRINDEREA TURISTICĂ (DIN MEDIUL RURAL), 
O FIRMĂ DE „TIP REłEA” 

 

Amedeo ISTOCESCU 
 

Abstract 
In much greater extent than is usually believed, the rural touristic company is no more 

and no less than other firms, an enterprise (usually private, usually small or medium size), 

which satisfies both the motivation established by the owner and the principles and purposes 

of existence and functioning of this kind of private small and medium size enterprises.  

What create some differences are the opportunities that are available, but especially 

the stakeholders, internal or external, with their influences. This article, which opens the 

perspective of practical research, which shows how the developer in the field of rural tourism 

could think of and build on its position that the company he created must target, to occupy 

and maintain it in its businesses relations.  

Finally are presented and analyzed the linkages of tourism in rural areas with the 

classical owners, and especially specific stakeholders. 
 

Key words: countryside tourism, economic activity fields, private small or medium 

size enterprise, „network” company, stakeholders. 
Cuvinte cheie: turism rural, domenii de activitate, întreprindere privată mică sau 

mijlocie, firmă „tip reŃea”, deŃinători de interese. 
 

Premise 
 
În mult mai mare măsură decât se crede în mod obişnuit, întreprinderea 

turistică din mediul rural este, nici mai mult şi nici mai puŃin decât celelalte 
firme, o societate comercială (de regulă, privată, de regulă mică sau mijlocie), 
care respectă atât motivaŃia înfiinŃării, cât şi principiile şi finalităŃile existenŃei şi 
funcŃionării unei întreprinderi private mici sau mijlocii. Ceea ce o deosebeşte 
însă de celelalte constă în oportunităŃile care îi sunt accesibile, dar mai ales în 
modul în care se plasează şi (se) relaŃionează cu majoritatea deŃinătorilor de 
interese, dar mai ales a partenerilor de afaceri.  

Acest articol, care deschide perspectiva unor cercetări practice, prezintă 
modul în care întreprinzătorul din domeniul turismului rural ar putea gândi şi 
construi poziŃia pe care firma pe care a creat-o trebuie să o Ńintească, să o ocupe 
şi să o menŃină în relaŃiile sale de afaceri . Sunt prezentate şi analizate legăturile 
întreprinderii de turism din mediul rural cu deŃinătorii clasici, dar mai ales 
specifici, de interese. 
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Întreprinderea de turism rural 
 
De fapt, ca întreprindere privată mică sau mijlocie, societatea comercială 

din domeniul turismului rural poate avea ca obiect de activitate unul (sau mai 
multe) dintre cele pe care le enumerăm în continuare: unitate de alimentaŃie 
publică (restaurant, bar, cofetărie, patiserie, cramă); unitate de cazare (hotel, 
motel, camping, hostel, pensiune); unitate de petrecere a timpului liber, 
respectiv pentru odihnă şi plajă (ştrand, lac, piscină), pentru pescuit sportiv 
(lac, râu, baltă, canal), pentru vânătoare sportivă (câmpie, deal, munte), 
pentru drumeŃie şi căŃărat pe munte (şcoală de căŃărat, şcoală de călărit 
sportiv), spaŃii pentru prezentarea şi cultivarea meseriilor specifice zonelor 
rurale (ateliere de prelucrat lemnul, lutul, metalul, paiele, plantele textile), 
pentru învăŃarea dansurilor populare şi a cântecelor populare (în funcŃie de 
regiunea istorică sau de etnie), pentru învăŃarea meseriilor rurale ( şezători, 
muzee, şcoli de vară), pentru transportul turiştilor (înspre şi dinspre) zonele 
rurale (cu autocarul, cu carul tras de boi sau cu căruŃa cu cai, cu sania trasă de 
cai), pentru închirierea de costume populare şi de unelte şi vase 
tradiŃionale, pentru vânzarea de produse ecologice (realizate în gospodării 
Ńărăneşti, ateliere, microferme), pentru culegerea şi prelucrarea nedistructivă 
a produselor naturii (plante din flora spontană, fructe de munte şi de pădure, 
bureŃi şi ciuperci, răşini, utilizate drept condimente, ceaiuri, tincturi, produse 
apicole, produse de îngrijire corporală), ateliere pentru realizarea de articole 
comerciale tradiŃionale sau adaptate specificului modern de viaŃă, dar din 
materiale naturale, regenerabile şi nepoluante (jucării, mic mobilier, produse 
textile, încălŃăminte, obiecte de artizanat); instituŃii private de învăŃământ cu 
profil turistic, agricol sau de alimentaŃie publică ori cazare. 

În mod evident, datorită unor factori multipli (începuturile încă modeste 
ale economiei de piaŃă în spaŃiul rural românesc, resursele financiare modeste 
disponibile pentru a fi investite, adesea insuficiente şi defectuos gospodărite, 
absenŃa educaŃiei intreprenoriale, lipsa unui sprijin efectiv din partea unor 
organisme guvernamentale sau ale societăŃii civile), cele mai multe dintre 

întreprinderile private româneşti mici sau mijlocii din domeniul turismului 

rural, au un singur obiect de activitate, ales în funcŃie de anumite criterii 
(amplasare geografică sau faŃă de căi de acces, cunoaştere empirică în domeniu, 
exemple de succes), oportunităŃi (absenŃa concurenŃei, avantajul competitiv mai 
ales în ceea ce priveşte peisajul ori amplasarea) şi avantaje (mai ales cele 
derivate din organizarea sub formă de asociaŃie familiară ori din existenŃa unei 
infrastructuri de transport sau de telecomunicaŃii adecvate, avantaje fiscale).  
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Cu toate acestea, unele astfel de firme intuiesc necesitatea adăugării la 

obiectul iniŃial de activitate a unora conexe sau chiar asocierea cu o altă firmă 

sau chiar cu mai multe, pentru a oferi consumatorului din ce în ce mai sofisticat, 

un serviciu turistic complex, adaptat cerinŃelor şi puternic personalizat.  

Se înŃelege, aşadar, faptul că în condiŃiile actuale, se recomandă 
extinderea (de tip tentacular), a activităŃii întreprinderilor de turism rural, spre 
domenii conexe, dar (parŃial) cunoscute, menŃinându-se în acelaşi timp necesara 
şi atât de avantajoasa flexibilitate, care face din aceste firme, un promotor 
eficace şi eficient al activităŃilor intreprenoriale. 

 

„ReŃeaua de firme” din domeniul turismului rural 
 
În centru unei reŃele care poate fi asimilată ca reprezentare cu o perfect 

construită pânză de păianjen, se poate afla o întreprindere privată mică sau 
mijlocie din domeniul turismului rural care a fost creată pentru a acŃiona în 
oricare dintre cele 15 obiecte de activitate enumerate în paragraful precedent (iar 
enumerarea este posibil să nu fie completă). Cu celelalte (sau cu o parte 
restrânsă dintre acestea), firma respectivă s-ar putea afla în relaŃii de afaceri 

fireşti, directe, iar cu celelalte (în mod normal, mult mai multe), în relaŃii 

indirecte, mediate de firmele din prima categorie. Toate aceste firme ar trebui sa 
reprezinte, într-o viziune integratoare, o parte importantă, esenŃială, din 
ansamblul deŃinătorilor de interese ai firmei de turism rural la care, în mod 
generic, ne referim.  

 

DeŃinătorii de interese ai unei întreprinderi (româneşti) private mici 
sau mijlocii de turism rural 

 
DeŃinători de interese ai unei firme private mici sau mijlocii pot fi 

endogeni, interni organizaŃiei, respectiv exogeni, din mediul exterior companiei. 
Aceştia pot exercita influenŃe sporadice, ocazionale, prilejuite de anumite 
conjuncturi, dar mai ales influenŃe pe termen mediu sau îndelungat, chiar 
influenŃe permanente. De asemenea, interese pot fi exclusiv materiale, 
financiare, exclusiv emoŃionale, de imagine, sau aşa cum se întâmplă cel mai 
adesea, interese combinate. DeŃinătorii de interese pot influenŃa organizaŃia în 
mod pozitiv sau negativ; voit, calculat, dorit sau involuntar, întâmplător. Iar 
orice combinaŃie nu numai că este posibilă, dar este chiar utilă, de dorit, cel 
puŃin pentru cei ce studiază activitatea acestor firme. 
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Ceea ce, în mod firesc, ar trebui să realizeze întreprinzătorii, ar fi nu doar 
să identifice deŃinătorii de interese cu care (oricum) se întâlnesc mai devreme 
sau mai târziu în lumea afacerilor, dar mai ales, să determine, prin intuiŃie, fler şi 
talent ori doar prin calcul şi experienŃă, sensul şi amploarea acestor influenŃe, 
pentru a le putea folosi şi direcŃiona corect în derularea propriilor activităŃi 
economice.  

În mod firesc, deŃinătorii de interese ai unei firme private din domeniul 
turismului rural sunt (parŃial) cei tradiŃionali, „standard”, cu care se 
„confruntă” în vederea desfăşurării activităŃilor economice, orice întreprindere 
privată mică sau mijlocie, dar în măsură covîrşitoare, firme din acelaşi larg 

domeniu, al turismului rural, obiectul de activitate în sine fiind diferit, dar 
complementar sau chiar asemănător.  

Din prima categorie enumerăm: întreprinzătorul însuşi şi familia acestuia, 

ori o parte dintre membrii familiei, situaŃie des întâlnită în domeniul turismului 
rural); asociaŃii firmei (dacă aceştia există şi sunt alŃii decât întreprinzătorul, 
care a „venit” în afacere, în acest caz, doar cu ideea); managerul afacerii, dacă 
este o altă persoană decît cele enumerate anterior (adică altcineva decât 
întreprinzătorul, un membru al familiei sau un asociat); salariaŃii (în mod 
normal, sunt necesare câteva persoane cu o bună expertiză în probleme precis 
definite, pentru a se putea realiza în mod profesionist scopul pentru care a fost 
creată firma); instituŃii de finanŃare-creditare (bănci, fonduri de garantare, 
fonduri cu capital de risc); organizaŃii patronale (din domeniul turismului rural); 
instituŃii guvernamentale (Camera de ComerŃ şi Industrie, Ministerul 
Turismului); instituŃii neguvernamentale (companii de consultanŃă, de 
publicitate); administraŃia publică locală (beneficiar al rezultatelor activităŃii 
firmei, prin intermediul impozitelor şi taxelor locale, respectiv al avizelor, 
autorizaŃiilor şi aprobărilor necesare); comunitatea locală (adesea, participant 
activ la activităŃile firmei).  

Din cea de a doua categorie (cuprinzătoare şi diversificată) fac parte 
partenerii de afaceri, cu care firma de turism rural intră în fireşti, perene, 
responsabile şi reciproce relaŃii de afaceri. În această largă categorie se grupează 
parteneri de afaceri persoane juridice precum furnizorii, clienŃii, colaboratorii 
pentru activităŃi de aprovizionare, transport, curăŃenie, selectare şi pregătire a 
personalului, întreŃinere a echipamentelor din domeniul tehnologiei 
informaŃionale şi al biroticii, consultanŃii în probleme de management, legislaŃie 
sau aspecte financiar-contabile, contractanŃii sau subcontractanŃii pentru 
serviciile realizate de către firma de turism rural. 
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Implicarea deŃinătorilor de interese în activitatea firmei de turism 
rural de „tip reŃea” 

 
Din ce în ce mai mult, întreprinderile private mici sau mijlocii îşi 

dovedesc necesitatea prezenŃei în afaceri, dar şi profitabilitatea şi performanŃele 
economice, în măsura în care înŃeleg şi acceptă faptul că nu dezvoltarea 
independentă de celelalte firme, ci mai ales colaborarea şi parteneriatul sunt 

factori de succes pe termen mediu şi îndelungat. În domeniul turismului rural, 
această afirmaŃie este perfect adevărată şi însuşită pe deplin de cei care se 
lansează în afaceri cu un astfel de „business”. Cum însă concurenŃa atinge în 
mod firesc şi acest domeniu, din ce în ce mai puternic, din această „luptă” vor 
avea de câştigat aceia care vor înŃelege că intrarea într-un sistem de relaŃii cu 

alte firme din domeniu şi implicarea reciprocă în activităŃi şi afaceri (adesea 

comune) asigură un plus de siguranŃă şi de încredere.  

În funcŃie de domeniul concret de activitate al firmei de turism rural, de 
complexitatea activităŃilor pe care aceasta le derulează, de personalitatea şi 
caracteristicile întreprinzătorului, se pot contura mai multe modalităŃi de 

implicare (reciprocă, de preferinŃă) efectivă a deŃinătorilor de interese în 

activitatea firmei de turism rural: cooptarea, pe termen mediu sau îndelungat, în 
procesele decizionale care au implicaŃii asupra partenerilor de afaceri (pentru a 
se asigura încrederea necesară şi sprijinul, în situaŃii dificile); participarea, 
alături de organizaŃie, împreună cu membri ai acesteia, la acŃiuni şi activităŃi 
importante (participări la târguri şi expoziŃii de profil, promovare a serviciilor, 
vizite de afaceri la potenŃiali noi parteneri de afaceri), realizarea în comun a unor 
acŃiuni şi activităŃi importante, de natură comercială, culturală sau socială (de 
petrecere în comun a timpului liber de către salariaŃi sau de către manageri); 
vizitarea reciprocă a firmelor, pentru o mai bună cunoaştere a afacerilor (mai 
ales a celor comune), dar şi a intenŃiilor de viitor din domeniul de activitate 
tradiŃional sau din altele noi, de perspectivă; cultivarea comună, continuă şi 
reciprocă, a unui sistem de relaŃii sociale şi culturale, prin felicitări, cadouri 
simbolice (cu un caracter puternic personalizat), cu ocazia unor evenimente de 
natură organizatorică, managerială, culturală sau personală; informarea 
reciprocă permanentă asupra evoluŃiilor previzibile (sau doar abia schiŃate) ale 
mediului de afaceri în care acŃionează firma de turism şi întregul său angrenaj de 
parteneri de afaceri şi deŃinători de interese.  
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1.3  THE PARTNERSHIP IN THE ROMANIAN RURAL TOURISM 
 

PARTENERIATUL ÎN TURISMUL RURAL ROMÂNESC 
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Abstract 
The development of the Romanian rural tourism and the diversification of its products 

need responsible relationships between the interested units which infers the extension and 
consolidation of partnerships. In the paper it is asserted that the transition from individual and 
dispersed actions to a partnership-based work system facilitates the making-up, promotions 
and marketing of offers as well as systematic monitoring of the touristic market. 

 
Key words: rural turism, partnership. 
Cuvinte cheie: turism rural, parteneriat. 

 
Introducere 

Turismul rural românesc este prea important prin efectele sale economico-
sociale şi ridică numeroase probleme de rezolvat pentru expansiunea sa pentru a 
mai fi lăsat să evolueze numai prin acŃiuni individuale şi dispersate. Printre 
altele, în prezent este nevoie de sprijin sporit şi constant din partea statului şi de 
un sistem de lucru în parteneriat. De altfel, în orice domeniu stabilirea unui 
parteneriat între toŃi factorii interesaŃi are rolul de a deschide un orizont nou în 
analiza relaŃiilor dintre agenŃii respectivi, de a diminua conflictele de interese şi 
de a permite abordarea şi rezolvarea globală a problemelor de dezvoltare. 

 
Necesitatea parteneriatului în turism 

Turismul, prin natura sa, are caracter de sistem în sensul că include în 
sfera sa mai multe activităŃi şi implică participarea mai multor parteneri fapt ce 
reclamă diverse forme de parteneriat. 

Privit în ansamblu, turismul cuprinde: 
a) activităŃi în totalitate cu caracter turistic: servicii de transport 

turistic, prestări servicii hoteliere şi de alimentaŃie, prestări servicii de tratament, 
servicii de agrement şi divertisment, servicii complementare (rezervări locuri la 
mijloacele de transport, servicii financiar bancare, de asigurări etc), agenŃii de 
turism etc; 

b) activităŃi parŃiale cu caracter turistic: serviciile edilitar-
gospodăreşti, de transport, sanitare, comerciale, culturale etc. care prestează 
activităŃi atât pentru turişti cât şi pentru populaŃia rezidentă; 

c) activităŃi realizate de agenŃi cu rol intermediar între agenŃi 
economici şi prestatori direcŃi de servicii şi turişti: organizarea de aranjamente 
turistice efectuate de tour – operatori. 
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Sub aspectul organizării, activitatea turistică poate fi structurată astfel: 
a) în funcŃie de provenienŃa turiştilor se disting: turismul intern şi 

turismul internaŃional; 
b) după modul cum este angajată prestaŃia turistică, turismul poate fi 

organizat, neorganizat (pe cont propriu) şi semi-organizat; 
c) în funcŃie de motivaŃia turistică se  delimitează turismul de odihnă, 

balnear, cultural, religios, de afaceri; 
d) după destinaŃia turistică există turism montan, de litoral şi itinerant. 
Sfera atât de cuprinzătoare a activităŃii turistice şi exigenŃele desfăşurării 

ei in prezent presupun structuri de organizare şi coordonare corespunzătoare atât 
la nivel macroeconomic cât şi la nivel microeconomic. 

Totodată, reunind un ansamblu de servicii şi bunuri proprii mai multor 
domenii şi fiind punctul de interferenŃă a acestora, activitatea turistică presupune 
existenŃa şi păstrarea a numeroase corelaŃii. Ca urmare, între deŃinătorii de bază 
materială şi tour- operatori se impun legături funcŃionale atât pe orizontală cât şi 
pe verticală, legături menite să stabilească cu exactitate obligaŃiile ce le revin şi 
să elimine suprapunerile, gâtuirile şi alte nereguli care pot apărea pe parcursul 
derulării activităŃii turistice. 

În aceste condiŃii extinderea şi consolidarea parteneriatului apare ca unică 
soluŃie în rezolvarea atât a problemelor curente cât şi a celor de perspectivă. 

Parteneriatul semnifică capacitatea de a crea legături cu ceilalŃi agenŃi din 
domeniu în scopul unei cooperări tehnice şi economice cât mai eficiente. Nevoia 
de a construi parteneriate care să meargă bine nu e uşor de satisfăcut1. 

Parteneriatul solid implică responsabilitate şi integritate din partea fiecărui 
membru, înseamnă să înveŃi din trecut şi să gândeşti mereu în viitor. El 
presupune asumarea responsabilităŃii în faŃa greutăŃilor şi şanselor şi implicarea 
în mod autentic în rezolvarea problemelor, în descoperirea unor noi idei şi căi de 
atingere a obiectivelor stabilite. 

Turismul rural, aflat în plină expansiune mai mult decât orice altă formă de 
turism are nevoie de parteneriate solide, deoarece acesta este confruntat cu multe 
probleme. Problema de bază a turismului rural este aceea a insuficienŃei 
resurselor, mai ales în condiŃiile unui spaŃiu prea puŃin echipat cu utilităŃile 
necesare, cum este cazul multor zone din Ńara noastră care prezintă perspectiva 
turistică. 

De aceea, unirea eforturilor în acest domeniu apare tot mai evidentă. Cu 
deosebire în prezent se impune găsirea de parteneri pentru cofinanŃări şi 
sponsorizări prin stabilirea de micro-parteneriate cu persoane fizice sau 
organizaŃii de profil locale, regionale şi naŃionale, inclusiv între centrele 
teritoriale. Asemenea parteneriate sunt necesare şi în vederea asigurării unui flux 
constant şi simetric de informaŃii cu privire la evoluŃia pieŃei turistice şi uşurării 
accesului la fondurile europene destinate dezvoltării turismului rural. 

                                                           
1 Steven Y Stowel, Matt M. Starcevich, Parteneriatul de succes, EdiŃia CRADO, 2002. 
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Forme de parteneriat în turismul rural 

Din experienŃa acumulată şi cercetările întreprinse rezultă că formele de 
parteneriat sunt diverse. Unele din ele sunt aplicate în practică, altele doar 
preconizate de cercetători. Din semnalările din literatura de specialitate rezultă 
că principalele forme de asociere care ar putea deveni parteneriate ar fi2: 

- AsociaŃia locală  pentru dezvoltarea  turismului rural cu implicarea 
autorităŃilor comunale; 

- Asocierea fermierilor pentru diferite operaŃiuni: alcătuirea ofertei 
turistice şi comercializarea  ei. În acest scop se poate constitui un Birou 
local de informare şi rezervări locuri; 

- Desemnarea unei unităŃi cu rol de coordonare sau asistenŃă tehnică şi 
juridică într-o zonă  turistică cu perspectivă de dezvoltare; 

- Parteneriate între autorităŃile locale menite să dezvolte şi să promoveze 
o ofertă turistică  complexă  şi integrată  la nivelul  unui areal turistic 
sau pentru realizarea unor elemente de infrastructură; 

- Parteneriate între autorităŃile locale pentru valorificarea  unor factori 
naturali  de cură în localităŃi  fără amenajări speciale sau tutelarea unor 
astfel de localităŃi de către unele staŃiuni balneoclimaterice din 
apropiere; 

- Parteneriate cu persoane sau organizaŃii externe îndeosebi cu Eurogites - 
(OrganizaŃie internaŃională în domeniul turismului rural). 

Asocierea fermierilor sub diverse forme de parteneriat  înlesneşte alcătuirea 
ofertelor, urmărirea pieŃei turistice, promovarea şi comercializarea ofertelor. 
Asemenea operaŃiuni şi altele nu pot fi realizate de o singură persoană. În plus, 
pe lângă investiŃiile proprii se impun şi investiŃii la nivel de sat sau comună, 
îndeosebi pentru structuri de agrement: pârtii de schi, piste de cicloturism, 
terenuri sportive, piscine etc. 

În cadrul parteneriatelor menŃionate se pot asocia unităŃi numai din sectorul 
privat (societăŃi comerciale, asociaŃii profesionale) sau din privat şi public 
(organisme locale, regionale, naŃionale sau internaŃionale). În ambele cazuri 
partenerii pot fi organizaŃii sectoriale, specializate pe verigi ale lanŃului de 
distribuŃie a produsului turistic (unităŃi hoteliere, de transport) sau  organizaŃii pe 
destinaŃii, respectiv pe staŃiuni turistice, pe zone geografice sau unităŃi 
administrativ teritoriale. 

Deoarece nu există un singur ofertant de servicii pentru a satisface cerinŃele 
unui turist, măsura satisfacerii acestuia şi gradul de satisfacere depind de 
trăinicia parteneriatului între diferiŃi ofertanŃi de produse turistice. În anumite 
documente ale Comisiei Europene (Comunicarea din 13 nov. 2001 „Să lucrăm 
împreună pentru viitorul turismului european”) se recunoaşte rolul semnificativ 

                                                           
2 Ion Talabă, ComunităŃile locale şi responsabilităŃile lor pe linia dezvoltării turismului rural, în volumul 
Turismul Rural Românesc, Editura Performantica, Iaşi, 2006; Vasile Glăvan, Rolul autorităŃilor şi comunităŃilor 
locale în organizarea şi dezvoltarea turismului rural, în volumul Turismul Rural Românesc, Editura 
Performantica, Iaşi, 2001. 
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al parteneriatelor pentru dezvoltarea turismului european3. În acest document se 
afirmă că în toate Ńările membre există deja parteneriate pentru industria 
turistică, atât la nivel naŃional cât şi la nivel regional, dar în unele, cum este şi 
cazul Ńării noastre, acŃiunea este la început. 

Diversificarea produselor turistice şi dezvoltarea de noi produse necesită 
relaŃii mai bune între întreprinderi, agenŃiile de turism şi autorităŃi locale, ceea ce 
presupune extinderea şi consolidarea parteneriatelor. 

Specialiştii în materie consideră că trecerea de la soluŃia individuală la 
cea colectivă păstrează  caracterul privat al relaŃiilor economico-rurale”4. 
După cum se ştie, în practică indivizii îşi exprimă interesul pentru diferite forme 
de organizare socială, care pot fi: a). individuală sau colectivă, ca forme de 
cooperare; b). privată sau publică, ca forme de proprietate. 

Proprietatea privată poate lua fie forma individuală (întreprinzătorii 
individuali), fie forma colectivă ori de grup, adică corporaŃii, parteneriate. 
Trecerea de la soluŃia individuală la cea colectivă prin asocierea în organizaŃii 
Ńine de voinŃa indivizilor şi a grupurilor private exprimate în cadrul 
mecanismelor de piaŃă. AcŃiunea colectivă, în esenŃă presupune cooperarea 
în scopul obŃinerii unor avantaje, iar dorinŃa pentru acŃiunea colectivă apare 
cu deosebire în cazul unor proiecte care necesită eforturi economice, tehnice şi 
manageriale mari. Ca urmare, angajarea în parteneriate a unităŃilor de turism 
rural apare ca necesitatea stingentă şi nu prezintă nici un pericol sub aspectul 
păstrării caracterului proprietăŃii private. 

Atât timp cât multe activităŃi turistice sunt prestate şi de instituiŃii publice 
(transport, asistenŃă sanitară, asistenŃă financiară etc) competitivitatea unei 
destinaŃii depinde şi de o bună funcŃionare a parteneriatului privat–public. 
Trecerea de la soluŃia privată (individuală şi colectivă) la cea publică sau una 
mixtă (privat-publică), nu Ńine numai de opŃiunea individului sau de cea 
colectivă, ci şi de decizia politică care intră în competenŃa statului. Trecerea la 
soluŃia publică depinde însă de obiectivele  urmărite şi natura bunurilor. 
Bunurile publice se oferă tuturor cetăŃenilor în mod egal ceea ce în unele cazuri 
– infrastructura rutieră, edilitară, sanitară poate stimula turismul rural. 

De fapt, în economia de piaŃă, sectorul public şi cel privat interacŃionează 
în mod constant. În cadrul economiei naŃionale piaŃa nu poate îndeplini toate 
funcŃiile necesare pentru a se ajunge la o alocare optimă (eficientă) şi echitabilă 
a resurselor. În consecinŃă, sectorul public stimulează concurenŃa prin 
reglementările legislative şi politica fiscală, promovează măsuri de menŃinere a 
echilibrului în dezvoltarea economică şi regională, ceea ce poate favoriza direct 
dezvoltarea turismului rural. 

În multe cazuri rezolvarea problemelor ridicate de expansiunea turismului 
rural necesită şi o anumită consultanŃă, care de asemenea se poate asigura sub 
forma unui parteneriat. În afara sprijinului direct pentru rezolvarea unor 
probleme de organizare şi funcŃionarea a unităŃii în cauză, consultanŃa poate viza 
situarea actuală şi viitoare a unităŃii de turism în ansamblul mediului, 

                                                           
3 Simion Certan, Romeo Bibirigea, Politici comunitare în domeniul turismului, în Turismul Rural Românesc, 
2007, Editura Performantica, p. 178. 
4 Aurel Iancu, Politică şi economie, Editura Centrul Român de Economie Comparată, Bucureşti, 2000, p. 92-93. 
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identificarea problemelor particulare, a legăturilor cauzale şi a consecinŃelor lor 
acordarea asistenŃei tehnice pentru implementarea soluŃiilor decise etc. 

 
Sesiunea ştiinŃifică anuală „Turismul rural românesc. Actualitate şi 

perspective” – expresie semnificativă de parteneriat 

Cum se ştie organizarea unei sesiuni ştiinŃifice anuale de amploarea şi  
complexitatea tematicii celei consacrate „Turismului Rural Românesc” ajunsă la 
a unsprezecea ediŃie, necesită un efort deosebit în plan creativ, organizatoric şi 
material: lansarea acŃiunii, contactare a colaboratorilor, definitivarea 
programului, susŃinerea comunicărilor, editarea volumelor cu lucrările 
prezentate, asigurarea condiŃiilor necesare desfăşurării sesiunii şi cazării 
participanŃilor şi multe alte probleme. 

Volumul mare de acŃiuni pe care le presupune şi dificultatea dezvoltării 
unor dintre ele nu se puteau finaliza în bune condiŃii, de fiecare dată decât prin 
devotamentul, pasiunea şi iscusinŃa unor animatori pentru o asemenea temă şi 
cerinŃele ei de cercetare. S-a realizat astfel un deplin parteneriat între câteva 
unităŃi între care pilonii de bază ai construcŃiei, au fost şi sunt în continuare: 

- Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi al 
Academiei Române; 

- Institutul NaŃional de Cercetare – Dezvoltare pentru Turism, Bucureşti; 
- Centrul de Formare şi InovaŃie pentru Dezvoltare în CarpaŃi (CEFIDEC) 

Vatra Dornei. 
Fiecare unitate în parte şi toate împreună şi-au dovedit pe deplin 

competenŃa şi răspunderea în organizarea sesiuni în discuŃie. Fără  conlucrarea 
lor armonioasă şi de durată, noi, participanŃii nu am fi avut prilejul să schimbăm 
opinii interesante şi să elaborăm modele privind posibilităŃile de dezvoltare ale 
turismului rural în România. CompetenŃa şi seriozitatea organizaŃorilor, 
atmosfera deosebită creată pe parcursul desfăşurării lucrărilor, străduinŃa de a 
valorifica cercetările prin publicarea comunicărilor prezentate ne-au determinat, 
pe majoritatea participanŃilor la o prezenŃă constantă la toate ediŃiile sesiunii. 

Cu asemenea animatori, sesiunea ştiinŃifică consacrată dezvoltării 
turismului rural românesc a avut şansa, rar întâlnită, să se desfăşoare an de an, 
ajungând la a unsprezecea ediŃie şi poate va mai continua un deceniu, în scopul 
aşezării acestuia pe coordonatele cerinŃelor actuale şi viitoare. 

Prin tematica abordată, competenŃa participanŃilor şi dezbaterile deosebit 
de fructuoase care au avut loc de fiecare dată, această sesiune se constituie în 
cea mai importanŃă manifestare ştiinŃifică destinată promovării turismului rural 
românesc şi lămuririi problemelor teoretice şi practice cu care acesta este 
confruntat. Comunicările publicate în volumele editate cu prilejul celor zece 
ediŃii reprezintă o importantă bibliografie, fără consultarea căreia nu este 
posibilă cercetarea altor probleme ale turismului rural românesc. 

Din toate studiile şi cercetările efectuate în cadrul tuturor ediŃiilor rezultă că 
turismul rural românesc dispune de resurse bogate şi importante care-i conferă 
un viitor deosebit, încât orice efort în cercetarea problematicii lui, oricât de 
susŃinut ar fi este pe deplin justificat. Acesta a fost şi este, de altfel, mobilul 
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principal al parteneriatului între unităŃile organizatoare ale sesiunii noastre 
ştiinŃifice. 
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 Abstract 

The management and marketing tourism are used as channels to obtain a good 
development of tourism, by the means of establishing the process of conception and 
composition of specifically tourist products for each category of clients. These products are 
realized by using natural resources – regarded as specifically tourist attractions, humans and 
financials. In order to support the sustainable tourism, the specialists are called to conceive 
management et marketing politics, that should be oriented towards the product, so that it may 
became satisfactory for the present clients, but also for other. 
 

Key words: management, marketing, tourism, sustainable development. 
Cuvinte cheie: management, marketing, turism, dezvoltare durabilă. 

 
Introducere 

Datorită provocărilor europene factorul determinant al unei creşteri 
economice durabile şi îmbunătăŃirea standardelor de viaŃă este acela de a creşte 
competitivitatea economică. Pentru o bună creştere economică trebuiesc 
valorificate avantajele competitive, iar provocările europene trebuiesc 
transformate în oportunităŃi pentru economia românească. Identificarea 
problemelor cu care România se confruntă, determinarea soluŃiilor la acestea, 
precum şi analiza factorilor de competitivitate reprezintă un punct forte în 
determinarea potenŃialului economic românesc. Prin integrarea României în 
Uniunea Europeană, România se află în faŃa celei mai mari şanse de dezvoltare 
pe de o parte, iar pe de cealaltă parte ea înregistrează anumite decalaje la nivel 
competitiv ce determină o productivitate scăzută. Competitivitatea economică 
românească este determinată de: mediul de afaceri, factorii de producŃie, factorul 
investiŃional, resursele existente, procesul de inovare. Există o strânsă legătura 
între mediul economic şi mediul înconjurător, legătură ce stă la baza unui proces 
economic durabil la nivelul economiei româneşti. Unii specialişti în economie 
consideră că o dezvoltare economică durabilă implică creşterea economică 
susŃinută şi ameliorarea sănătăŃii mediului.  

Turismul ca şi alte domenii economice poate beneficia de pe urma 
integrării României în Uniunea Europeană. Vis-a-vis de turism integrarea 
vizează şi următoarele aspecte: 

- intensificarea concurenŃei, ce are ca efect îmbunătăŃirea ofertei turistice; 
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- refacerea infrastructurii, prin folosirea cu precădere a internetului, a 
comunicaŃiilor prin satelit, creşterea transporturilor aeriene; 

- creşterea circulaŃiei turistice către şi dinspre Ńara noastră. 
Aspectele de mai sus urmăresc extinderea turismului internaŃional şi 

dezvoltarea turismului de afaceri. Efectele sectorului turistic sunt resimŃite la 
nivelul întregii economii cum ar fi; industria, agricultura, comerŃul, construcŃiile, 
transportul etc. Prin urmare, dezvoltarea turismului ca un fenomen cu profunde 
implicaŃii economice, sociale şi culturale trebuie să ducă la dezvoltarea şi 
consolidarea pieŃei turistice. 

Se poate vorbi şi de anumite impedimente, ce stau în calea unei bune 
dezvoltării în turism, dintre care putem aminti: 

- produse turistice incomplete; 
- existenŃa structurilor de cazare vechi; 
- lipsa capacităŃii de cazare în zonele turistice ce oferă oportunităŃi pentru 

practicarea turismului de nişă şi a ecoturismului; 
- insuficienŃa capacităŃii turistice în zona parcurilor naturale sau a ariilor 

protejate; 
- infrastructura deficitară de cazare în ceea ce priveşte sistemul de 

comunicaŃie, turism şi serviciile turistice; 
- insuficienŃa activităŃilor de promovare şi informare turistică; 
- lipsa de cooperare între operatorii turistici. 

În pofida acestor aspecte negative, turismul românesc este un sector 
economic, care nu este suficient exploatat, şi care poate deveni o sursă de 
atracŃie atât a investitorilor, cât şi a turiştilor străini, deoarece dispune de un 
valoros şi bogat potenŃial natural. Dezvoltarea durabilă presupune 
interdependenŃe între obiectivele economice, sociale şi de mediu, 
interdependenŃă exprimată în termeni de costuri.  

Competitivitatea turismului românesc presupune următoarele activităŃi: 
dezvoltarea şi promovarea internaŃională a imaginii României ca destinaŃie 
turistică, prin dezvoltarea unei nişe promoŃionale, crearea unui brand turistic 
naŃional, regional; 

- dezvoltarea industriei de agrement; 
- dezvoltarea infrastructurii prin utilizarea mijloacelor de comunicaŃie, IT, 

internet , baze de date ce cuprind informaŃii turistice; 
- pregătirea forŃei de muncă; 
- facilitarea accesului la surse de finanŃare. 

În ansamblul economiei naŃionale româneşti creşterea competitivităŃii 
turismului reprezintă un element dinamic pentru sistemul economic. 
 



Management and marketing for sustainable tourism 
 

31 

 Dezvoltarea turismului durabil 

În calitatea lui de activitate economică, turismul ocupă un loc aparte în 
sfera domeniilor economice ce sprijină sectorul economic românesc. El este 
utilizator intens de resurse naturale, financiare umane şi nu numai, în procesul 
de creare a produselor turistice complexe. ActivităŃile sub egida cărora se poate 
vorbi de turism, determină un impact atât negativ, cât şi pozitiv asupra mediului 
extern, dintre care putem aminti: 

- impactul politic - prin deciziile luate de guvern în ceea ce priveşte mediul 
natural; 

- impactul social - influenŃa pe care o are turismul în ceea ce priveşte viaŃa 
sociala a oamenilor acelor locuri turistice; 

- impactul economic- urmăreşte dezvoltarea regională a locurilor turistice mai 
puŃin dezvoltate economic; 

- impactul cultural - prin relaŃia dintre turişti şi localnici, la modul în care este 
influenŃată viaŃa spirituală a localnicilor; 

- impactul turistic - referitor la faptul că activităŃile turistice însele determină 
modificări ale mediului înconjurător şi resursele turistice. 

Turismul durabil reprezintă în esenŃă efectele care sunt obŃinute în urma 
acŃiunii diferiŃilor factori în cadrul activităŃilor economice turistice desfăşurate 
asupra vieŃii oamenilor şi asupra mediului înconjurător prin utilizarea la maxim 
a resurselor naturale, financiare, umane. Turismul durabil dezvoltă ideea de a 
satisface nevoile turiştilor actuali şi în acelaşi timp de a proteja mediul şi a Ńine 
cont de anumite premise stabilite (obŃinute în urma desfăşurării activităŃilor 
economice turistice) pentru viitor. Turismul durabil este recunosc drept 
promotorul managementului tuturor resurselor astfel încât să satisfacă toate 
nevoile economice, sociale şi estetice prin asigurarea unei integrităŃi culturale, a 
proceselor biologice esenŃiale, a diversităŃii biologice şi a sistemelor de 
menŃinere a vieŃii (WTO, 1988). Aplicarea principiilor dezvoltării durabile în 
turism presupune existenŃa activităŃilor, operaŃiunilor, instituŃiilor şi proiectelor 
turistice specifice (Nistoreanu et all, 2003, p.16). Dintre aceste principii putem 
enumera: 

- existenŃa mediului care are o mare influenŃă asupra vieŃii turistice; 
- turismul trebuie văzut ca o activitate pozitivă de care trebuie să beneficieze 

mediul înconjurător; 
- relaŃia dintre mediu şi turism; 
- dezvoltarea activităŃii de turism trebuie să respecte caracteristicile locului în 

care se desfăşoară (sociale, ecologice etc.); 
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- trebuie să existe un echilibru între nevoile turiştilor şi cele ale gazdelor 
acestora. 

Dacă principiile mai sus menŃionate vor fi respectate, atunci se poate 
vorbi de existenŃa în economie a unui turism durabil, ale căror activităŃi are un 
impact pozitiv asupra vieŃii economice, asupra societăŃii. 
 

Managementul şi marketingul - impact asupra turismului durabil 

Turismul reprezintă puntea de legătură ce se stabileşte între diferite 
categorii de prestatori de servicii şi operatorii de turism, care acŃionează ca şi 
intermediari între clienŃi şi produsele turistice puse la dispoziŃie. Produsele 
turistice sunt realizate prin valorificarea diferitelor resurse naturale prin acŃiunea 
resurselor umane pentru a crea locuri cu atracŃie turistică. Plecând de la această 
interacŃiune între resursele naturale şi resursele umane, ce au ca finalitate 
locurile turistice, se poate vorbi de un management turistic, iar promovarea 
locurilor turistice Ńine de un marketing turistic - care vinde produsele turistice la 
un preŃ corespunzător astfel încât să satisfacă nevoile publicului Ńintă.  

Fenomenul turistic este unul de mare complexitate întrucât implică 
interacŃiuni şi implicări atât din partea managementului, cât şi a marketingului. 
Datorită unor modalităŃi specifice de creare a unor produse specifice pe baza 
interacŃiunii resurselor economice care stau la baza sectorului turistic, se poate 
exprima faptul că activităŃile turistice constituie părŃi componente a unui 
ansamblu omogen. Marketingul şi managementul pot fi transpuse în sfera de 
acŃiune a principiilor turismului durabil. Prin intermediul activităŃilor de 
management şi marketing organizaŃiile economice turistice au posibilitatea de a 
influenŃa comportamentul turiştilor şi de a spori cererea pentru diverse categorii 
de produse turistice. 
 

Rolul managementul şi marketingului în turismul durabil 

Managementul constituie un domeniul funcŃional important în ceea ce 
priveşte atingerea principiilor turismului durabil, de aceea se poate vorbi de 
existenŃa anumitor aspecte referitoare la aplicarea managementului asupra 
turismului durabil. Dintre acestea putem menŃiona: 

- strategii de management care permit o bună coordonare şi direcŃionare a 
activităŃilor turistice şi o bună funcŃionare a acŃiunilor turistice, precum şi 
realizarea intereselor comunităŃilor din cadrul destinaŃiilor turistice într-un 
cadru comun de acŃiune şi interacŃiune; 

- prin intermediul managementului, activităŃile de marketing deŃin şi oferă 
cele mai eficiente instrumente în scopul înŃelegerii şi influenŃării 



Management and marketing for sustainable tourism 
 

33 

comportamentului de consum al clienŃilor, cele mai potrivite tehnici de 
schiŃare, creare şi distribuire a produselor turistice de calitate; 

- prin intermediul managementului, activităŃile de marketing trebuie să vizeze, 
să se implice şi să colaboreze cu reprezentanŃii comunităŃilor locale şi 
exponenŃii intereselor acestor comunităŃi astfel încât, printr-un efort comun, 
să se atingă obiectivele turismului durabil (Middleton and Hawkins, 1998, 
p.10). 

Orientarea de marketing în turism, indiferent către ce sector se îndreaptă 
(firmă sau sector economic), vizează anumite aspecte specifice, cum ar fi: 

- analiza performanŃelor firmei în raport cu mediul extern; 
- elaborarea unor politici de mediu, cu scop, obiective şi acŃiune clar 

specificate; 
- obŃinere de informaŃii referitoare la anumite modificări ale reglementărilor 

de natură juridică; 
- investiŃia în educarea şi formarea propriilor angajaŃi; 
- dezvoltarea unor relaŃii de colaborare cu furnizorii şi clienŃii; 
- crearea unui cadru de cooperare şi colaborare cu autorităŃile turistice locale, 

zonale şi centrale; 
- colaborarea cu diferite firme de profil şi implicarea în programele de 

protecŃie a mediului; 
- educarea turiştilor în spiritului ocrotirii mediului înconjurător. 

În ceea ce priveşte turismul durabil, se poate vorbi de existenŃa unor 
activităŃi specifice atribuŃiilor de management şi marketing. Dintre acestea 
putem aminti: 

- determinarea segmentelor de turişti prin efectuarea unor cercetări de 
marketing ; 

- colaborarea cu partenerii şi agenŃii economici din turism ; 
- coordonarea şi sprijinirea investiŃiilor în domeniul turismului; 
- consultanŃa şi suport în organizarea şi conducerea activităŃii, pe baza 

informaŃiilor deŃinute; 
- iniŃierea unor campanii de colaborare cu întreprinzătorii mici şi mijlocii 

(Middleton, Clarke, 2001, p. 335). 
 

Marketingul turistic şi aria sa de aplicabilitate 

Specificul produsului turistic este dat de natura sa material cât şi de o serie 
de factori adiacenŃi. Datorită specificului produsului turistic, activităŃile turistice 
constituie părŃi dintr-un întreg omogen. Un produs turistic este rezultatul de 
influenŃă a mai multor agenŃi economici cum ar fi: prestatorii individuali; tur-
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operatori; agenŃii de turism detailiste; alte categorii de prestatori de servicii 
turistice suplimentare şi auxiliare. Fiecare dintre agenŃii economici menŃionaŃi 
urmăresc propriile obiective, scopuri şi urmăresc satisfacerea clienŃilor chiar 
dintre ei şi cei mai pretenŃioşi. Totodată urmăresc realizarea şi unui echilibru 
economico-financiar în ceea ce priveşte firma pe care o manageriază. 

La nivel micromarketing se poate vorbi de activităŃile turistice  că sunt 
specifice  fiecărui agent economic. Activitatea turistică se desfăşoară în cadrul 
unei comunităŃi, cu specificul ei, iar reprezentanŃii acestei comunităŃi iau măsuri 
cu privire la produsele turistice oferite pe piaŃă şi efectele ce le preconizează a le 
obŃine.  

La nivel macromarketing activitatea turistică permite o mai bună 
colaborare cu celelalte sectoare economie, iar prin intermediul unor politici 
adecvate în domeniul turismului poate constitui un suport al dezvoltării durabile. 
Prin politicile de marketing în turism se urmăreşte realizarea profitului firmei şi 
satisfacerea turiştilor. Prin intermediul marketingului turistic se pot configura 
metode şi instrumente, care pot fi utilizate în scopul maximizării profitului 
firmei de turism şi creşterii satisfacŃiei turiştilor, precum şi mijloacele de 
fundamentare şi armonizarea politicilor pe care fiecare firmă le adoptă prin 
prestaŃia turistică. Noua orientare de marketing vizează o legătură ce se 
stabileşte între obiectivele unei firme ce-i urmăresc acesteia profitul şi creşterea 
satisfacŃiei turiştilor. Se poate vorbi deasemeni de inexistenŃa unor legături între 
obiectivele unei firme de turism şi obiectivele unei turiştilor. Lipsa legăturilor 
impune existenŃa unor aspecte negative asupra mediului înconjurător . Aceste 
aspecte au influenŃă asupra produselor şi serviciilor oferite, asupra nivelului de 
accesibilitate al destinaŃiilor, valorii percepute de clientul-turist (Firth, 2004, 
p.14). 
 

Impactul marketingului asupra turismului durabil 

ActivităŃile de marketing prin însăşi specificul şi conŃinutul lor, pot 
influenŃa modul de atingere a obiectivelor turismului durabil. Această influenŃă 
se manifestă în mai multe forme cum ar fi: 

- prin adăugarea componentei ,,personal", alături de celelalte componente ale 
mixului de marketing aşa cum apare şi în literatura de specialitate 
(Gronroos, 1990, p.247; Berry, Parasuraman, 1991, p.171), managerii de 
marketing urmăresc creşterea numărului turiştilor; 

- plecând de la nevoile şi dorinŃele consumatorilor produsele turistice sunt 
create, şi deseori se Ńine cont mai mult de acestea dintâi şi mai puŃin de 
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obiectivele comunităŃii locale-turistice, în cele mai multe cazuri acest lucru 
atrage după sine distrugerea resurselor care atrag cei mai mulŃi turişti; 

- turiştii care îşi petrec vacanŃa la o anumită destinaŃie pot cere mai mult 
confort, ceea ce implică oferta suplimentară şi un consum suplimentar de 
resurse neregenerabile; 

- utilizarea unor tactici de reducere a preŃurilor în scopul creşterii cererii 
turiştilor pentru produsele oferite; 

- promovarea şi comercializarea excesivă a produselor nondurabile care 
alcătuiesc ofertele agenŃiilor de turism, pot avea impact negativ prin 
degradarea mediului înconjurător şi poate afecta dezvoltarea durabilă a 
agenŃiei de turism; 

- realizarea segmentării de marketing în funcŃie de venituri, acordându-se o 
foarte mică importantă tipurilor de turişti care au cel mai mic impact asupra 
mediului înconjurător; 

- lipsa de cooperare cu comunităŃile locale în vederea compatibilizării 
intereselor acestora cu interesele turiştilor şi obiectivele agenŃilor economici 
de turism, practică ce contravine principiilor de dezvoltare durabilă (Firth, 
2004, pp.14-15). 

 

Concluzii 

La baza realizării unui ,,turism sănătos" şi a ,,educării turiştilor", stau 
principiile de marketing, care trebuiesc respectate pentru a asigura o dezvoltare 
durabilă a mediului înconjurător. Creşterea competitivităŃii turismului reprezintă 
un element dinamizator al sistemului economic durabil. Aşadar, acesta 
contribuie la realizarea valorii adăugate, la realizarea diversificării economiei 
unei Ńări, la valorificarea diferitelor categorii de resurse, la asigurarea 
prosperităŃii unei zone defavorizate, la echilibrarea balanŃei de plăŃi, la 
antrenarea cererii în faŃa producŃiei etc. În afara efectelor economice, turismul 
are o influenŃă socio-umană, stabilind anumite legături între turişti şi localnici. 
De asemenea, turismul are o influenŃă şi asupra mediului înconjurător şi asupra 
timpului liber, astfel contribuind la lărgirea orizontului cultural şi a formării 
intelectuale. 
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Abstract 
Microenomic polices determines points of combination between resources of industry 

in purpose to obtain an economic result. Multiples combinations presupose semnificative 
price and benefits. The article tackles the operational risks on base of microeconomics 
relations between agents of tourism from Republic of Moldova, the correlation between 
different indicators and afferent risks, recorded benefits and losses on their economic and 
financial plan.  

 
Key words: rural tourism, investements, risk, economic productivity 
Cuvinte cheie: turism, investiŃii, risc, levier, productivitate. 
 
Activitatea de turism prin efectele economice pe care le produce este  

considerată una din cele mai dinamice şi de perspectivă domenii de dezvoltare. 
Veniturile înregistrate din exportul de servicii, investiŃiile şi efectul lor 
multiplicator, locurile de muncă noi create etc., sunt considerate ca efecte 
economice directe şi indirecte determinate de activitatea de turism.  

Turismul constituie în prezent acceleratorul principal de dezvoltare a 
proceselor globale de  integrare economică, socială, culturală, etc. Conform 
datelor OrganizaŃiei Mondiale a Turismului (OMT) turismul ocupă primul loc în 
comerŃul mondial şi în asigurarea veniturilor din export. 

Veniturile globale din activitatea de turism se majorează în ritmuri mari. 
În anul 2003 ele au depăşit 500 mlrd. USD, în anul 2004 – 600 mlrd. USD, iar în 
anul 2005 – 700 mlrd.USD. În statele Uniunii Europene turismul produce în 
mod direct 5 % din produsul intern brut european şi indirect 10%. În Uniunea 
Europeană angajaŃii din ramura turismului constituie 4,5-5,0% din populaŃia 
ocupată ceea ce constituie 6,8-8,0 mln. locuri de muncă. În afară de aceasta, 
indirect ramura turismului este deservită de aproximativ 20 mln. locuri de 
muncă. 

Turismul are un rol important în balanŃa de plăŃi a multor state, în special 
a Ńărilor mici, pentru care veniturile din srviciile turistice acordate ocupă o 
pondere însemnată. Locuri noi de muncă, companii turistice, pensiuni turistice, 
etc. de foarte multe ori se crează în localităŃi mai puŃin dezvoltate economic, dar 
care sunt înzestrate cu o elementară infrastructură : reŃele de comunicare, 
drumuri, canalizare, apeducte, etc. Conform datelor OMT cea mai mare creştere 
a activităŃii turistice este înregistrată în Ńările mai puŃin dezvoltate economic. În 
ultimii 10-12 ani ritmurile de creştere a activităŃii turistice în 49 de Ńări sărace au 
fost de 6 ori mai mari în comparaŃie cu cele din Uniunea Europeană. 

Deşi turismul este unul din domeniile prioritare recunoscute, care poate 
produce efecte pozitive pe plan economic, social, politic, cultural, totuşi pînă în 
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prezent oferta turistică din Republica Moldova nu s-a schimbat esenŃial, astfel că 
a devenit necompetitivă în raport cu exigenŃele actuale.  

Cota parte care revine turismului în formarea PIB-ului în Republica 
Moldova constitue doar 0,3 %.  În anul 2007 numărul mediu scriptic al 
angajaŃilor din sfera turistică constituia 1840 persoane, iar la nivelul anului 2000 
în Republica Moldova activau 314 agenŃii de turism licenŃiate. Pe parcursul 
anilor numărul lor a scăzut drastic cu circa 100 agenŃii, astfel  că în anul 2007 
numărul agenŃilor economici titulari ai licenŃei de turism a constituit 217 (69,1% 
în faŃă de anul 2000). 

 
Tabelul 1 

Dinamica indicatorilor activităŃii turistice 
Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Agenti economici titulari 
ai licentei de turism 

314 336 243 238 237 236 216 217 

Numarul mediu scriptic 
al angajatilor 

1538 1904 1972 1927 2086 2132 1840 1840 

Sursa: www.turism.md./statistica turistică 

Datele statistice din tabel relevă o legătură corelativă relativ slabă dintre 
numărul mediu scriptic al angajaŃilor şi numărul agenŃilor economici titulari de 
licenŃă. Cu alte cuvinte, numărul întreprinderilor noi create în perioadele 
precedente nu au fost generatoare de noi locuri de muncă. În anii 2006-2007 
numărul mediu scriptic al personalului este constant – 1840 angajaŃi, ceea ce 
constituie 86,3% în comparaŃie cu anul 2005 şi 88,21% faŃă de 2004. De 
asemenea, în perioada 2004-2005 numărul total al vizitatorilor, inclusiv cei din 
turismul intern, a atins valori maximale: 169,8 mii persoane şi, respectiv, 152,8 
mii persoane (tabelul 2). 

Tabelul 2 
Dinamica vizitatorilor, inclusiv a turismului internaŃional 

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Numărul vizitatorilor (mii pers.)  78,1 81,6 115,9 153,5 169,8 152,8 132,9 149,9 
Turism international total (mii pers.):  51,4 45,9 71,7 90,9 93,9 82,3 82,4 96,5 

- sosiŃi 19,0 15,7 20,2 23,6 26,1 25,1 14,2 14,7 
-plecaŃi 32,4 30,2 51,5 67,3 67,8 57,2 67,8 81,8 

Sursa: www.turism.md./statistica turistică 

Numărul vizitatorilor include atât turismul internaŃional cât şi pe cel 
intern. Conform datelor din tabel, creşteri însemnate a numărului de vizitatori au 
avut loc în anii 2003-2004, când numărul vizitatorilor a ajuns la 153,5 mii 
persoane în 2003 (30,4% în raport cu anul 1991) şi, respectiv, 169,8 mii 
persoane în 2004 (33,62% în raport cu anul 1991).  

Pentru perioada analizată, numărul persoanelor sosite de peste hotare este 
cu mult inferioară celor plecaŃi. Astfel balanŃa serviciilor oferite din activitatea 
turistică este negativă pentru o lungă perioadă de timp. 

Potrivit datelor din tabelul 2 în anul 2006 şi anul 2007 numărul turiştilor 
care au venit în Moldova a fost mult mai mic decât cel al turiştilor care au 
plecat. ProporŃia este de 1 la 5. Această diferenŃă poate fi explicată prin preŃurile 
foarte înalte  şi calitatea joasă a serviciilor turistice oferite în Republica Moldova 
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comparativ cu cele din Ńările europene.  Ca urmare durata de şedere a turiştilor 
în Republica Moldova a scăzut de la 3,5 zile în 2006 până la 2,9 zile în 2007. 

Ponderea ce mai mare în numărul vizitatorilor sosiŃi în Republica 
Moldova a reprezentat-o turismul de afaceri. Peste 60 % din veniturile 
turismului autohton provin în urma vizitelor turiştilor care vin să facă afaceri în 
Basarabia.  

Conform Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în perioada 2003-
2015 sunt prognozate trei scenarii de creştere a activităŃii turistice şi anume: 

– creştere mică, care presupune o creştere anuală a numărului de turişti sosiŃi 
de peste hotare cu 2,5% pînă în anul 2010 şi 3% pe an pentru intervalul 
2010-2015; 

– creştere moderată – 3,9% până în 2010 şi 4% pentru fiecare an următor; 
– creştere optimală - 7% pînă în 2010 şi 8% pentru anii din perioada 2010-

2015. 
Analiza datelor din tabelul 2 evidenŃiază faptul că niciunul din cele trei 

scenarii incluse în strategie nu s-au adeverit. În anul 2004 numărul turiştilor 
sosiŃi a depăşit anul 2003 cu 10,6% dar luînd în consideraŃie că realizarea 
strategiei a demarat în anul 2003 acest indicator poate fi considerat accidental şi 
nu este rezultatul implementării strategiei menŃionate. 

În topul destinaŃiilor preferate ale turiştilor moldoveni care călătoresc 
peste hotare este Turcia, (tabelul 3). 

Tabelul 3 
Principalele destinaŃii turistice ale cetăŃenilor din Republica Moldova 

DestinaŃia 2007 (nr.) 2008* (nr.) 
Costul estimativ a 

călătoriei pentru 7 zile 
Turcia 25 636 33500 400-450 Euro 
Ucraina 17 379 15000 150-230Euro 
România  15 253 9800 250-300 Euro 
Bulgaria 13 106 16000 250-300 Euro 

Sursa: www.turism.md./statistica turistică 
           * date estimate 

Faptul prin care costul călătoriei pentru 7 zile în Turcia este cel mai mare, 
totuşi cei mai mulŃi moldoveni au plecat în Turcia. Dacă în anul 2007 România 
ocupa locul trei în topul preferinŃelor, în anul 2008 a fost pe locul patru, fiind 
surclasată de Bulgaria şi Ucraina. Numărul turiştilor care au ales destinaŃia 
România s-a micşorat considerabil de la 15253 turişti în anul 2007 pînă la 9800 
în anul 2008.  Datele statistice cu privire la activitatea turistică din Republica 
Moldova sunt limitate. Indicatorii selectaŃi şi publicaŃi în anuare, în scopul 
descrierii unui domeniu atît de vast şi important pentru orice economie 
naŃională, sunt insuficienŃi. Aceşti indicatori nu permit evidenŃierea cantitativă şi 
multilaterală a aportului direct şi indirect pe care-l are turismul în asigurarea 
creşterii şi dezvoltării economiei. 

Industria turistică este manageriată în mod dispersat şi arbitrar. De aceea 
coordonarea activităŃilor agenŃilor economici, a instituŃiilor administraŃiei 
publice centrale şi locale şi a asociaŃiilor profesionale în scopul asigurării unui 
management performant in domeniul dat este o necesitate. 
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Cheltuielile guvernamentale în domeniul promovării imaginii turistice a 
Republicii Moldova peste hotare în anul 2008 au constituit aproximativ 20 mii 
euro. Turcia în anul 2009 în acest scop a alocat circa 50 mln. euro. Statistici 
separate cu privire la alte tipuri de cheltuieli, consumuri, investiŃii în domeniul 
dat nu sunt înregistrate în statistica oficială.   

În opinia noastră, investiŃiile viitoare în domeniul turismului, spre 
deosebire de cele din ramurile productive unde vor fi investiŃii cu scop de 
ameliorare a productivităŃii muncii, vor fi direcŃionate spre noi capacităŃi 
capabile să optimizeze calitatea şi cantitatea serviciilor acordate.  

Analiza dinamicii indicatorilor aferenŃi încasarilor totale din activitatea de 
turism şi a numărului mediu scriptic al angajaŃilor din domeniu denotă faptul că 
productivitatea muncii angajaŃilor este într-o uşoară creştere. Productivitatea 
marginală fiind un indicator microeconomic care reflectă eficienŃa utilizării unei 
noi unităŃi de forŃă de muncă, la nivel de ramură demonstreză faptul că variaŃiile 
eficienŃei economice a agenŃilor economici din domeniul turismului sunt 
independente de numărul de angajaŃi. Rezultatele finale nu sunt influenŃate de 
productivitatea angajaŃilor şi costurile suportate cu aceşti angajaŃi.  

În acest mod arătăm, că mediul extern, care conŃine în sine toate riscurile 
de ordin sistemic, este factorul de bază care influenŃează rezultatele agenŃilor 
economici din turism. Rezervele interne şi riscurile de ordin intern cu influienŃe 
asupra rezultatelor economice şi financiare sunt cu mult mai mici în comparaŃie 
cu evoluŃiile din mediul extern şi impactul lor asupra agenŃilor economici din 
ramură.  Luînd în calcul indicatorii încasărilor totale din activitatea turistică şi 
beneficiul din realizări pentru perioada 2000-2007, pe baza indicatorului efectul 
de levier operaŃional la nivel microeconomic şi făcînd abstracŃie de rezultatele 
financiare din ramură, prin analogie se poate determina riscul economic la nivel 
de ramură. 

Levierul operaŃional caracterizează gradul de risc al activităŃii 
operaŃionale a întreprinderii, gradul de echilibrare a funcŃionării întreprinderii. 
Acest indicator exprimă sensibilitatea (elasticitatea) rezultatului din exploatare 
la variaŃiile vânzărilor, care determină creşterea procentuală a acestuia, ca 
răspuns la creşterea cu un  punct procentual a vânzărilor. Coeficientul levierului 
operaŃional măsoară cantitativ mărimea acestei schimbări şi exprimă direct 
gradul de risc economic. Dacă coeficientul levierului operaŃional este mare 
atunci o majorare a încasărilor din vînzări va conduce la o majorare şi mai mare 
a beneficiului. Atunci cînd vînzările se micşorează impactul asupra beneficiului 
poate fi foarte negativ.   

Tabelul 4 
Elasticitatea beneficiului din realizări pe ramură 

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Incasarile totale din activitatea de 
turism (mii lei)  

45828 60630 98573 145608 181144 228494 282194 412662 

Beneficiul din realizari (mii lei) 2945,2 3995,7 8402,1 18167,0 17807,0 27407,1 33161,1 40229,2 
VariaŃia încasari,% - 32,29 62,6 47,71 24,4 26,14 23,5 46,23 
Variatia beneficiului,%  - 35,7 110,3 116,21 -1,98 53,9 20,99 21,32 
Elasticitatea beneficiului, LOP  - 1,10 1,76 2,43 -0,08 2,06 0,89 0,46 
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Considerăm oportun să precizăm, în pofida altor afirmaŃii şi susŃineri 
teoretice exprimate mai sus, că rezultatul algebric al coeficientului levierului 
operaŃional nu stabileşte cu exactitate variaŃiile viitoare ale beneficiului în raport 
cu variaŃiile vînzărilor, dar examinează evoluŃiile prezente şi de retrospectivă şi  
demonstreză clar tendinŃele şi riscurile economice de perspectivă pe care le 
asumă decidentul. 

Datele tabelului 4 demonstreză aceste afirmaŃii. În anii 2002-2003 
sensibilitatea beneficiului pe ramură în raport cu încasările din activitatea 
turistică a fost foarte mare. În anul 2002 coeficientul de sensibilitate a constituit 
1,76, iar în anul 2003 s-a majorat şi mai mult atingînd cifra de 2,43. Elasticitatea 
a fost mare ca urmare a creşterii continue şi rapide a ritmurilor încasărilor din 
vînzări pe ramură: de la 32,29% în anul 2001 pînă la 62,6% în anul 2002 şi 
47,71% în anul 2003.  

Astfel, întreprinderile din domeniul turismului activînd în perioada anului 
2002 în condiŃiile levierului operaŃional din anul 2001 (1,10) acestea au 
înregistrat un ritm de creştere a beneficiului de circa 110%. În schimb levierul 
operaŃional în anul 2002 a constituit 1,76. Acest rezultat deja semnala existenŃa 
unui risc de ordin economic care plana asupra ramurii turistice. Activînd în 
aceleaşi condiŃii în anul 2003 coeficientul levierului operaŃional a atins cifra 
2,43 (riscul economic s-a majorat şi mai mult). 

În anul 2004 ramura turistică activînd în condiŃiile anului 2003 nu a reuşit 
menŃinerea ritmurilor de creştere a vînzărilor din anii precedenŃi şi în acest mod 
efectele asupra beneficiului au fost negative. Chiar dacă ritmul de creştere a 
beneficiului pe ramură ar fi fost pozitiv, această creştere ar fi fost simbolică, 
deoarece efectele coeficienŃilor levierelor operaŃionale din anii precedenŃi erau 
vizibile. Ramura s-a acomodat unor noi condiŃii, cheltuielile şi consumurile 
economice şi financiare s-au majorat. Riscul economic în raport cu vînzările a 
fost cu atât mai mare cu cât costurile aferente au fost mai mari. 

În anul 2005 managementul întreprinderilor din ramură au însuşit foarte 
bine lecŃia anului 2004 astfel că la aproximativ aceeaşi variaŃie procentuală a 
încasărilor din activitatea turistică (26,14%) coeficientul levierului opraŃional a 
constituit 2,06. În perioada anilor 2006-2007 levierul operaŃional a înregistrat  
valori optimale, riscul de exploatare în acest caz are o probabilitate minimă de 
manifestare. 

 
Concluzii 
În final specificăm că, în ansamblu, pentru perioada analizată ramura 

turistică a fost marcată de perturbaŃii majore, iar managementul activităŃii 
opraŃionale şi financiare a avut anumite rezerve şi lacune. La nivel 
microeconomic s-au manifetstat o serie de riscuri pure şi speculative. Riscul cel 
mai relevant de ordin pur, care este o realitate pînă în prezent,  este riscul de 
ordin politic. Din seria riscurilor speculative care afectează ramura dată fac 
parte: riscul inflaŃionist, riscul valutar, riscul de piaŃă care au determinat oscilaŃii 
majore în rezultatele economice şi financiare.  

În scopul completării concluziilor formulate pe baza coeficientului de 
levier opraŃional utilizăm indicatorii statictici ai variaŃiei pentru determinarea 
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gradului de stabilitate în evoluŃia  încasărilor din activitatea turistică şi a 
beneficiului din realizări pentru perioada 2000-2007 (tabelul 5). 

Tabelul 5 
Coeficientul de variaŃie a încasărilor şi beneficiilor din activitatea 

turistică în perioada anilor 2000-2007 

În mod teoretic, valorile coeficientului de variaŃie pot fi interpretate astfel: 
– coeficient de variaŃie pînă la 10% - risc mic; 
– coeficient de variaŃie în intervalul 10-25% - risc moderat; 
– coeficient de variaŃie peste 25% - risc sporit. 
Coeficientul de variaŃie pentru ambii indicatori este foarte mare, respectiv 

riscurile sistemice şi cele de ordin intern aferente activităŃii turistice pot fi 
apreciate ca fiind foarte mari. 

Studierea separată în domeniul turismului a modului şi particularităŃilor 
de manifestare a fiecărui tip de risc poate fi un subiect de cercetare separat.   
Cert este, că inexistenŃa proceselor de economisire şi investiŃionale de anvergură 
din perioadele precedente generează forme specifice  clasice de creştere a 
costurilor şi cheltuielilor serviciilor turistice din Republica Moldova. Rolul 
statului în promovarea acestor investiŃii este incontestabil.  

Afacerea în domeniul turismului în zone săteşti, dezavantajate economic 
implică anumite riscuri şi impedimente: lipsa de cunoştinŃe în domeniul 
turismului şi imposibilitatea evaluării potenŃialului economic; orientarea 
eforturilor spre agricultura tradiŃională; lipsa acŃiunior administraŃiilor publice 
locale şi centrale de promovare a imaginii localităŃii săteşti ca destinaŃie pentru 
turism; infrastructura uzată; aspect estetic neîntreŃinut şi neamenajat în modul 
corespunzător al multor zone cu resurse turistice; lipsa mijloacelor financiare 
pentru investiŃii, etc. 

Subliniem, de asemenea faptul că, în prezent, sarcina de bază a 
investiŃiilor din ramurile productive o constituie ameliorarea productivităŃii 
factorilor de producŃie pe baza capacităŃilor de producŃie deja existente în multe 
sectoare a economiei naŃionale. Respectiv, impactul asupra gradului de ocupare 
a şomerilor va fi practic nul. InvestiŃiile în domeniul turismului, vor fi în noi 
capacităŃi: reŃele de comunicare, drumuri, construcŃii capitale etc. capabile să 
antreneze o bună parte din şomajul existent şi să optimizeze calitatea şi 
cantitatea serviciilor acordate. 
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Indicatorul 
Incasarile totale din 
activitatea de turism 

Beneficiul din realizari 

Valoarea medie, mii lei 181892,31 19014,3 
Abaterea medie patratică,  mii lei 115630 12841 
Coeficientul de variaŃie, % 63,6 67,5 
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MANAGEMENTUL ÎN INDUSTRIA TURISTICĂ  
ÎN ZONA RUCĂR - DRAGOSLAVELE 

 
LaurenŃia Georgeta AVRAM 

 
Abstract 
In concordance with the dictionary of the management, the manager is identified like a 

person who was designated to do a management activity. A good manager is capable to lead 
an organization in the concurrency condition so that to realise the fixed objectives, indifferent 
if these are applied to the investments, to the cash flow, to improve the products, to develop 
the managerial team, to increase quickly the influx and the profit, etc. The manager is not a 
person who leading the organization through a direction fixed in the past; he makes all of 
these through a continuous flux of changes and innovations. 

 
Key words: rural tourism, management; 
Cuvinte cheie: turism rural, management. 

 
Turismul reprezintă unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei 

mondiale, dată fiind contribuŃia sa, ca principal generator de locuri de muncă şi 
cale de dezvoltare sustenabilă pentru Ńările emergente. Potrivit OrganizaŃiei 
Mondiale a Turismului, în anul 2006, industria turismului a realizat 10,6% din 
PIB-ul mondial şi a asigurat 230 milioane de locuri de muncă. Turismul 
antreneaza în dezvoltarea sa, o serie de servicii conexe precum sistemele de 
transport, tehnologiile informationale si de comunicare, alternativele de recreere 
şi relaxare. 

În anul 2008, Forumul Economic International a publicat o serie de 
rezultate privind ICTC pe un esantion de 130 de tari, printre care si România. La 
nivelul tarii noastre acest indice a înregistrat valoarea de 3.88 puncte, plasând 
România pe pozitia 69 în clasamentul realizat. În privinta „cadrului general”, 
România s-a pozitionat pe locul 72 din cele 130 de tari analizate, clasându-se în 
urma tarilor vecine precum Bulgaria, Ungaria si Polonia 

În ciuda bogatelor resurse naturale si culturale pe care România le detine, la 
capitolul subindicele „resurse umane, culturale si naturale”, tara noastra s-a 
clasat pe pozitia 73, în urma tuturor concurentelor sale. Chiar si în privinta 
resurselor culturale, România a obtinut doar locul 44, în timp ce Bulgaria a fost 
pe locul 29, Ungaria pe 23, iar Polonia pe 24. 

Cercetările lui Mintzberg au permis o mai bună perspectivă la ceea ce 
managerul realizează în mod concret, lansând un concept derivat din domeniul 
artei dramatice. Mintzberg afirmă că atunci când sunt pe o scenă, actorii adoptă 
structuri comportamentale identificabile cu personajele interpretate. În mod 
similar, când un individ devine manager, el adoptă anumite structuri 
comportamentale deoarece are poziŃia de manager. 

Mintzebreg a descoperit faptul prin care cheia pentru înŃelegerea a ceea ce 
managerii fac în realitate constă în clasificarea activităŃilor în funcŃie de scopul 
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acestora. Astfel, activităŃile manageriale se pot clasifica în trei mari categorii – 
trei roluri: 

a)  roluri interpersonale; 
b)  roluri informaŃionale; 
c)  roluri decizionale. 

Figura nr. 1 
Rolurile manageriale 

Autoritate formală 
  

Roluri interpersonale 
– simbol (figure head) 
– lider 
– element de legătură 

  
Roluri informaŃionale 

– monitor 
– furnizor de informaŃii 
– purtător de cuvânt 

  
Roluri decizionale 
– întreprinzător 
– moderator de 

conflicte 
– alocator de resurse 
– negociator. 

Sursa: Joy W. Lorsch, James P. Baughman, James Reece and Henry Mintzberg – 
Understanding Management, New York, Harper & Row Publishers, 1978, pag. 220 

 
Rolurile interpersonale 

1. Simbol – de a fi disponibil pentru oaspeŃi, reprezentanŃi mass-media 
etc.; 

– participare la conferinŃe, întâlniri; 
– simbolizează compania şi trebuie să îndeplinească anumite 

îndatoriri. 
2. Lider – ca lider, managerul integrează angajaŃii în cadrul 

obiectivelor organizaŃiilor prin unele activităŃi cum ar fi 
angajarea, pregătirea, promovarea, demiterea acestora. În 
esenŃă, un lider îşi exercită autoritatea pentru a fi sigur că 
subordonaŃii îndeplinesc anumite sarcini. 

3. Element de 
legătură 

– pentru a stabili sistemul de contacte prin care managerul se 
informează asupra mediului. El trebuie să-şi 
fundamenteze un sistem de conexiuni - parteneri de 
afaceri, consultanŃi, puterea publică. În esenŃă aceasta se 
referă la menŃinerea şi îmbunătăŃirea unui sistem de 
legături externe prin care acesta poate în mod continuu să 
primească informaŃii din afara lanŃului de comandă. 
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Rolurile informaŃionale 

4. Monitor – se bazează pe mijloace verbale de comunicare şi vizează 
adunarea de informaŃii necesare unei bune desfăşurări a 
activităŃii manageriale. 

5. Furnizor de 
informaŃii 

– posedând informaŃiile de care angajaŃii au nevoie, dar la 
care nu au acces, managerul poate şi trebuie să le 
transmită. 

6. Purtător de cuvânt 
 

Rolurile decizionale 
Activitatea managerială nu se rezumă la rolurile impersonale şi informaŃionale, 
managerul trebuie să acŃioneze, să ia decizii. 
7. Întreprinzător – prin acest rol managerul caută în mod constant noi idei 

pentru a-şi îmbunătăŃi activitatea, pentru a analiza dacă 
potenŃialele oportunităŃi sunt reale. 

8. Moderator de 
conflicte 

– managerul trebuie să modereze unele conflicte care apar 
în afara controlului său (greve, incendii, furturi, evaziuni 
etc.). Aceste activităŃi ocupă un mare volum din bugetul 
de timp al managerului, atât datorită faptului că 
managerii incompetenŃi ignoră situaŃiile de conflict până 
când ating proporŃiile unor adevărate crize, cât şi faptului 
că managerii competenŃi nu pot anticipa toate 
consecinŃele acŃiunilor ce au loc în firmă. 

9. Alocator de 
resurse 

– managerul decide modul de folosire a resurselor (umane, 
materiale, financiare, timp). 

10. Negociator – o importantă pondere din bugetul de timp al managerului 
este consumat de activităŃile de negociere (sindicate, 
organisme publice, patroni) deoarece ei dispun de 
informaŃiile vitale care sunt necesare în procesul de 
negociere. 

 
Studiul nostru referitor la rolurile managerilor, analizează un eşantion de 

manageri din industria turistică obŃinând următoarele rezultate: 
 

1. Simbol – reprezentant 
a) Disponibilitate pentru clienŃi, pentru publicul extern. 
b) Participare la activităŃi sociale ca reprezentant al hotelului sau pensiunii. 
c) Semnarea documentelor ca reprezentant al hotelului sau pensiunii. 
 

2. Lider 
a) Evaluarea calităŃii activităŃii subordonaŃilor. 
b) Implicarea în politica de personal (angajare, conducere, promovare, creşteri 

de salarii etc.). 
c) Folosirea autorităŃii pentru a ne asigura că subordonaŃii îndeplinesc sarcinile. 
d) Încurajarea şi/sau criticarea acŃiunii subordonaŃilor. 
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e) Delegarea activităŃilor de rutină pe cât posibil pentru subordonaŃi. 
f) Stimularea angajaŃilor pentru obŃinerea de rezultate corespunzătoare. 
 

3. Element de legătură 
a) Participarea la conferinŃe şi întâlniri pentru menŃinerea contactelor. 
b) Implicarea în consilii, organizaŃii, cluburi care asigură contacte utile. 
c) Dezvoltarea relaŃiilor personale cu oameni din afara hotelului sau pensiunii, 

care sunt implicaŃi în afacere (furnizori, cumpărători etc.). 
d) Dezvoltarea contactelor cu liderii de opinie. 
 

4. Monitor 
a) Permanentă informare referitoare la grupurile informaŃionale. 
b) łinerea pasului cu schimbările şi tendinŃele pieŃei. 
c) Adunarea de informaŃii despre clienŃi, competitori, asociaŃi. 
d) Vizite în cadrul companiei. 
e) Studierea noilor idei care apar în afara organizaŃiei. 

 
5. Furnizor de informaŃii 

a) Continua informare a angajaŃilor hotelului sau pensiunii turistice cu 
informaŃii adecvate. 

b) Transmiterea ideilor din exterior spre cei interesaŃi din cadrul organizaŃiei. 
c) Organizarea de şedinŃe pentru furnizarea de informaŃii către angajaŃi. 
d) Delegarea responsabilităŃii unor informaŃii către subordonaŃi. 
 

6. Purtător de cuvânt 
a) Informarea cercurilor de afaceri despre activitatea hotelului sau pensiunii. 
b) Conducerea activităŃii de relaŃii publice. 
c) Permanenta informare a publicului despre activităŃile şi planurile hotelului 

sau pensiunii. 
 

7. Întreprinzător 
a) Conceperea proiectelor pentru îmbunătăŃiri organizaŃionale. 
b) Exploatarea oportunităŃilor de creştere a hotelului sau pensiunii. 
c) Controlul schimbărilor în organizaŃie. 
d) Stabilirea priorităŃilor referitoare la proiectele de îmbunătăŃire a activităŃii 

hotelului sau pensiunii.  
 

8. Moderator de conflicte 
a) Răspunderea pentru evenimentele neprevăzute. 
b) Rezolvarea conflictelor între subordonaŃi. 
c) Rezolvarea plângerilor angajaŃilor. 
d) Rezolvarea conflictelor între propriul hotel şi alŃi parteneri de afaceri. 
e) IniŃierea de acŃiuni rapide ca răspuns la o criză (de exemplu, defectarea unui 

echipament, client dificil etc.). 
f) Ajutarea şefilor de compartimente pentru rezolvarea unor probleme urgente 

(exemplu lipsa forŃei de muncă sau a unor materii prime, materiale etc.). 
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9. Alocarea de resurse 

a) Programarea muncii (ce, când şi cum trebuie realizată). 
b) Distribuirea resurselor din bugetul alocat derulării afacerii. 
c) Decizii referitoare la programele pentru care trebuie asigurate resurse. 
d) Desemnarea forŃei de muncă către anumite activităŃi şi sarcini. 
 

10. Negociator 
a) Negocierea de contracte, tranzacŃii. 
b) Negocierea cu grupuri din afara întreprinderii. 
 

Dintre aceste roluri,  menŃionăm că  trei sunt cele mai importante şi 
întâlnite în zona noastră. 

1.  Rolul de lider 
Este deosebit de important. Acesta tinde să reflecte caracterul şi spiritul 

unei organizaŃii din această industrie. Drucker sublinia că dacă organizaŃia este 
într-o formă bună, aceasta este deoarece calitatea oamenilor din poziŃiile 
manageriale este bună. 

2.  Rolul de monitor 
Multe din activităŃile realizate de manageri îşi au rădăcinile în activităŃile 

legate de adunarea, prelucrarea şi transmiterea de informaŃii. Studiul lui 
confirmă că managerii tind să dedice cel mai mare timp acestui rol. Aceasta 
înseamnă că primirea şi comunicarea de informaŃii constituie un element foarte 
important al activităŃii managerului. În acest mod eşti capabil să transmiŃi 
subordonaŃilor informaŃii importante care altora le sunt inaccesibile şi să-i 
informeze pe cei din eşaloanele superioare. 

3.  Rolul de întreprinzător 
 Rolul de întreprinzător constituie un criteriu major pentru clasificarea 

managerilor în eficienŃi şi neeficienŃi. Când un manager este creativ, inovator şi 
generator de creştere prin intermediul profitului, fiind eficient, atunci acesta este  
un manager întreprinzător. 

 
Rezultatul studiilor indică faptul că activitatea de manager la un anumit 

moment în timp este influenŃată de patru variabile: 
1.  OrganizaŃia respectivă (hotel, restaurant, agenŃie de turism) şi cerinŃele ei 

specifice. 
2.  PoziŃia ierarhică în cadrul organizaŃiei şi funcŃiunea în care este implicat 

(prepararea alimentelor, marketing, contabilitate, întreŃinere etc.). 
3.  Impactul propriei personalităŃi şi a stilului managerial asupra activităŃii. 
4.  Schimbări, restricŃii care apar în activitate, cum ar fi cele atribuite factorilor 

sezonieri (sezon estival) sau urgenŃelor temporare (neprezentarea la program a 
unor lucrători). 
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Datorită presiunilor care există în cadrul muncii manageriale, gradul în 
care managerul este conştient de propriile atuuri şi puncte slabe, de inevitabilele 
dificultăŃi cu care se confruntă industria turistică, precum şi înŃelegerea tuturor 
variabilelor care intervin în muncă, îi permit acestuia să-şi construiască o bună 
carieră în acest domeniu. 
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Abstract 
In the past years the research entitled us to find that integrated and sustainable 

development, whether regarded in general or customized to the tourism, have many common 
points, but also specific items. In this context requires a comparative analysis of the two 
concepts and the relationships between them, and developing new strategic approach 
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Raportul OrganizaŃiei Mondiale a Turismului (OMT) "Tourism Highlights 
2007 Edition" prezintă următoarele date generale referitoare la evoluŃia 
sectorului turistic internaŃional, date care confirmă caracterul dinamic al acestui 
sector de activitate: în anul 2006 s-au înregistrat 846 milioane sosiri 
internaŃionale, cu 5,4% mai mult decât în anul precedent, iar încasările din 
turismul internaŃional au ajuns la 733 miliarde USD, echivalentul a 584 miliarde 
Euro în 2006, cu 4,5% mai mult (în preŃuri constante) decât valorile înregistrate 
în anul 2005. Zona continentului European a avut o creştere de 5% a sosirilor 
internaŃionale, ajungând la un număr de 460,8 milioane sosiri. Valoarea 
încasărilor din turismul internaŃional, în zona Europei, a atins 298,3 miliarde 
Euro în anul 2006, cu 3,7% mai mult decât în 2005. 

Aprofundând analiza circulaŃiei turistice la nivelul continentului European 
se observă că zona central-est Europeană a înregistrat o creştere cu 5,1% a 
încasărilor (faŃă de 3,7% - valoarea înregistrată la nivel European), respectiv cu 
3,9% a sosirilor (faŃă de 5%, media Europeană). Acest fapt poate reprezenta o 
modernizare a turismului central-est European, pe fondul adoptării politicilor 
comunitare sau o creştere a preŃurilor pe baza creşterii nivelului de trai din 
regiune. 

Prezentarea situaŃiei curente nu este însă suficientă. Este necesară 
identificarea tendinŃelor care se manifestă pe plan mondial, în sectorul turistic. 
Pentru continentul European situaŃia nu este îmbucurătoare. La orizontul anului 
2020, OMT estimează scăderea cotei de piaŃă a Europei până la 45,9%, din 
totalul turismului mondial. Valorile înregistrate în anul 1995 plasau Europa pe 
primul loc în lume cu o cotă de piaŃă de 59,8%, pentru ca în 2005 să se 
înregistreze 54,2%. Această scădere pe termen lung a cotei de piaŃă a Europei se 
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datorează ritmurilor de creştere superioare ale celorlalte regiuni turistice, care 
erodează treptat poziŃia continentului European. 

România, ca Ńară membră a Uniunii Europene, este influenŃată atât de 
tendinŃele manifestate pe plan mondial, cât şi de condiŃiile specifice 
continentului european. łara noastră beneficiază de un imens potenŃial turistic 
reprezentat de: cadrul natural şi resursele naturale, resursele antropice, 
obiceiurile şi tradiŃiile populare, care nu este valorificat la întreaga valoare 
(Minciu, 2002). Abordarea centralizată a dezvoltării turistice în cei peste 40 de 
ani de regim totalitar, au creat un sector turistic inadaptat tendinŃelor manifestate 
pe plan mondial în ultimul deceniu. Ultimii ani au adus o serie de schimbări în 
industria turistică naŃională, dar acestea au fost cazuri izolate, exemple care 
trebuie urmate şi de ceilalŃi operatori turistici naŃionali. Devine astfel imperios 
necesară schimbarea opticii de abordare a sectorului turistic la nivel national şi 
mai ales la nivel regional şi local. Se observă că optica abordării trebuie să 
treacă de la planificarea centralizată a dezvoltării turistice naŃionale la 
planificarea independentă la nivel local şi/sau regional. Trecerea de la nivelul 
naŃional la cel local/regional se face prin intermediul unui proces de dezvoltare 
integrată, ca factor de creştere a nivelului de dezvoltare a regiunii, în general, şi 
de creştere a competitivităŃii pe piaŃa turistică naŃională şi internaŃională, 
asigurându-se premisele unei dezvoltări durabile şi uniforme a economiei 
naŃionale.  

Considerând dezvoltarea integrată un factor de creştere a competitivităŃii 
locale, se poate realiza un plan naŃional de dezvoltare de jos în sus, având la 
bază comunităŃile locale/regionale şi resursele naturale şi antropice ale acestora. 
Rolul dezvoltării integrate este de a identifica cele mai bune direcŃii de acŃiune 
la nivel local/regional, de a stabili planuri de dezvoltare în colaborare cu 
comunităŃile locale şi de a mobiliza toate mijloacele necesare aducerii la 
îndeplinire a acestora. Creşterea competitivităŃii economiei naŃionale se poate 
face pe baza creşterii competitivităŃii fiecărei afaceri, localităŃi, regiuni, pornind 
de la dezvoltarea integrată, ca liant între resursele zonei, comunitatea locală, 
mediul de afaceri şi administraŃia publică la fiecare dintre nivelurile enumerate 
anterior. 

Cea mai uzuală definiŃie a dezvoltării durabile este, încă, cea elaborată în 
raportul Comisiei Mondiale a Mediului şi Dezvoltării (1987), adică dezvoltarea 
durabilă este "procesul care satisface nevoile generaŃiilor actuale fără a 
prejudicia interesele generaŃiilor viitoare". Conceptul a evoluat încă de la 
definiŃia din 1987 în mod notabil prin Agenda 21, plan de acŃiune care a emers 
din ConferinŃa NaŃiunilor Unite a Mediului şi Dezvoltării (Rio 1992) şi prin 
planul de implementare a Summitului Dezvoltării Durabile (Johannesburg, 
2002).  
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Trei dimensiuni ale dezvoltării durabile sunt acum recunoscute şi 
subliniate: 

- durabilitate economică, care înseamnă generarea prosperităŃii la diferite 
niveluri ale societăŃii şi implementarea eficacităŃii costurilor în toate 
activităŃile economice. În mod esenŃial, este vorba despre viabilitatea 
întreprinderilor şi activităŃilor şi abilitatea lor de funcŃiona pe termen lung. 

- durabilitate socială, care înseamnă respectarea drepturilor omului şi 
oportunităŃi egale pentru toŃi membrii societăŃii. Necesită o distribuŃie 
echitabilă a beneficiilor în scopul ameliorării sărăciei. Se pune accent pe 
comunităŃile locale, pe menŃinerea şi întărirea sistemelor lor de viaŃă, pe 
recunoaşterea şi respectarea diferitelor culturi şi evitarea oricărei forme de 
exploatare. 

- durabilitatea mediului, care înseamnă conservarea şi gestionarea resurselor, 
mai ales a celor care nu sunt regenerabile. Sunt necesare acŃiuni pentru a 
minimiza poluarea aerului, pământului şi apei, precum şi pentru conservarea 
biodiversităŃii şi a patrimoniului natural.  

Este important de apreciat că aceste trei dimensiuni sunt interdependente 
şi pot fi deopotrivă în competiŃie sau în susŃinere reciprocă. Realizarea 
dezvoltării durabile înseamnă menŃinerea echilibrului dintre acestea. 
Dezvoltarea durabilă satisface necesităŃile actuale ale turiştilor şi regiunilor ce se 
constituie ca gazdă a acestora şi, în acelaşi timp, protejează şi sporeşte 
oportunităŃile pentru viitor (Nistoreanu, 2003). Este considerată un factor care 
conduce către un management al tuturor resurselor într-o astfel de manieră încât 
necesităŃile economice, sociale şi estetice pot fi satisfăcute conservând, totodată, 
integritatea culturală, procesele ecologice esenŃiale, diversitatea biologică şi 
sistemele de susŃinere a vieŃii. Produsele dezvoltării durabile sunt produse 
operate în armonie cu ambientul, comunitatea şi culturile locale, astfel încât 
acestea să fie beneficiari şi nu victime ale dezvoltării turismului. Realizarea 
principiilor durabilităŃii reprezintă un proces continuu care necesită 
monitorizarea constantă a impacturilor, introducând măsuri preventive necesare 
şi/sau măsuri corective când este cazul.  

Ajungând la turismul durabil, ca parte de dezvoltării durabile, primul pas 
constă în definirea acestuia. OrganizaŃia Mondială a Turismului a definit 
turismul durabil ca fiind "turismul deplin conştient de impacturile economice, 
sociale şi ambientale prezente şi viitoare, corespunzător nevoilor vizitatorilor, 
industriei, mediului şi comunităŃilor locale". Realizarea unui turism mai durabil 
înseamnă luarea în considerare a acestor impacturi şi nevoi în planificarea, 
dezvoltarea şi desfăşurarea turismului. Este un proces continuu de îmbunătăŃire, 
care se aplică în mod egal turismului în oraşe, staŃiuni, zone rurale şi costiere, 
munŃi şi arii protejate.  
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Dezvoltarea durabilă a turismului necesită participarea relevantă a 
stakeholderilor, precum şi un puternic leadership politic pentru a asigura o 
participare largă şi construirea consensului. Turismul durabil trebuie să menŃină 
un nivel ridicat al satisfacŃiei turiştilor şi să le asigure o experienŃă însemnată, 
trezindu-le conştiinŃa în ceea ce priveşte problemele durabilităŃii şi promovarea 
practicilor turismului durabil. 

Din cele prezentate se constată că dezvoltarea integrată şi cea durabilă, 
indiferent dacă sunt privite în general sau particularizat la nivelul turismului, au 
multe puncte comune, dar şi  elemente de specificitate. În acest context se 
impune o analiză comparativă a celor două concepte, precum şi a raporturilor 
dintre ele (vezi tabelul 1), dar şi abordări strategice. 

Tabelul a fost structurat pe mai multe planuri, în funcŃie de anumite 
elemente comune ale celor două noŃiuni analizate comparativ.  

Primul plan de abordare a fost perspectiva strategică. Aceasta cuprinde: 
nivelul, orizontul şi direcŃiile de acŃiune, preocuparea prioritară a fiecăreia dintre 
cele două noŃiuni analizate, precum şi factorii de influenŃă.  

Al doilea plan a urmărit acŃiunile, trecând de la nivelulul strategic la cel 
operaŃional, ca parte a implementării strategiei. La acest nivel sunt urmărite 
câteva aspecte precum: steakholderii, formele de turism practicate şi satisfacŃia 
oferită turistului, rolul activităŃii de marketing-promovare şi deschiderea spre 
inovaŃiile tehnologice.  

Ultimul nivel al abordării îl reprezintă modelele teoretice de urmărire a 
eficienŃei activităŃilor dezvoltării integrate, respectiv durabile. 

 
Tabelul 1 

Asemănări şi deosebiri între dezvoltarea integrată şi dezvoltarea durabilă 
Nivelul de abordare Dezvoltarea integrată Dezvoltarea durabilă 

Perspectivă strategică 

Nivelul de acŃiune Local, regional Local, Regional, NaŃional 

Orizontul de acŃiune Termen mediu şi lung Termen lung 

DirecŃiile de actiune 

Exploatarea raŃională a cadrului 
natural; 
Urmărirea nivelului circulaŃiei turistice 
ca urmare a campaniilor de promovare; 

MenŃinerea şi protejarea cadrului natural; 
Evaluarea impactului turismului asupra 
destinaŃiei turistice; 

Preocupare principală Creşterea competitivităŃii destinaŃiei ProtecŃia mediului 

Factori de influenŃă 
Abordare globală a tuturor factorilor de 
influenŃă 

Factori de mediu, culturali, sociali 
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Perspectivă operaŃională 

Stakeholderi 

Implicarea comunităŃii în luarea 
deciziilor; 
RelaŃii de cooperare la nivel local; 
Constituirea de reŃele locale 

Implicarea comunităŃii în luarea deciziilor 

Forma de turism 
Orice formă de turism, dezvoltată pe 
baza resurselor destinaŃiei 

Turism cultural; ecoturism; turism de aventură; 

SatisfacŃia oferită 
turistului 

ExperienŃă unică şi originală corelată 
cu resursele zonei 

Nivel ridicat al satisfacŃiei şi conştientizarea 
problemelor de mediu; 

Deschirea spre nou 

Ridicată 
- noi alternative de 

marketing/promovare; 
- modele originale de organizare a 

activităŃii turistice; 
- adaptarea la schimbările din viaŃa 

economică şi socială. 

Redusă 
-  accent pus pe menŃinerea mediului de viaŃă 

tradiŃional 
- activităŃi de promovare a cadrului natural şi 

acŃiuni de menŃinere a acestuia; 
- reticenŃă în adaptarea la schimbările 

economice şi sociale; 

ActivităŃi de promovare 
Intense – creşterea nivelului circulaŃiei 
turistice 

Reduse – pentru a se asigura un nivel optim al 
circulaŃiei turistice 

Modele teoretice 

 
Model pentru creşterea competitivităŃii; 
Model de cooperare la nivel regional; 

Determinarea influenŃei activităŃii turistice; 
Stabilirea optimului circulaŃiei turistice; 
Model de analiză a echilibrului dinamic dintre 
resursele naturale şi dezvoltarea ecoturistică 

Sursa: realizat pe baza informaŃiilor prezentate anterior 

 
Principalele asemănări sunt legate de cadrul natural şi resursele 

destinaŃiei, prin acestea întelegând atât resursele naturale, cât şi cele antropice, 
precum şi toate aspectele ce Ńin de cultura locală (obiceiuri, tradiŃii, arhitectură şi 
port popular). Ambele pornesc de la acestea în dezvoltarea unei activităŃi 
turistice. DiferenŃele constau în metodele de abordare a activităŃii turistice. În 
timp ce dezvoltarea durabilă este o metodă clasică de acŃiune, dezvoltarea 
integrată prezintă o abordare modernă a activităŃii turistice, punând accent pe 
activităŃile de marketing şi promovare ca modalitate de creştere a 
competitivităŃii pe piaŃa turistică naŃională şi internaŃională. 

Dezvoltarea durabilă susŃine implicarea comunităŃilor locale în luarea 
deciziilor cu impact asupra vieŃii locale, dar nu încurajează stabilirea unor relaŃii 
de cooperare între stakeholderi decât pe anumite proiecte punctuale, în special 
legate de protecŃia mediului şi a cadrului natural. Integrarea oferă mijloacele şi 
căile de acŃiune pentru aducerea la un numitor comun a resurselor variate şi a 
multitudinii de actori ai activităŃii turistice prin stabilirea unor reŃele de 
cooperare şi colaborare (Saxena şi Ilbery 2008).  
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Aceste reŃele şi activităŃile de marketing-promovare constituie elementul 
de diferenŃiere între cele două noŃiuni analizate şi stau la baza succesului unui 
proiect de dezvoltare integrată a unei destinaŃii, fapt pentru care vor beneficia de 
o atenŃie crescută ca parte a strategiei de creştere a competitivităŃii activităŃii 
turistice. 
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Abstract 
In the article the authors have presented a study of the management of water and 

canalization services in Romania nationally and regionally, at the moment when Romania 
joined the European Union. Were studied economic indicators of the service like: average 
water consumption per capita at national and regional levels, average water consumption per 
capita in an urban environment, at national and regional levels, the average consumption of 
water for household use on a person at national and regional levels.  

Were determined the requirements of the European Union towards this service. There 
are brought comparisons of water consumption between different countries of the European 
Union and Romania, the actual situation in the field is assessed, case problems are 
formulated. Finally, the authors determined the role and impact of development of the water 
and canalization services on the development of Romanian tourism. 
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Introducere 
Atractivitatea României ca zonă turistică este recunoscută în toată Europa 

şi nu numai. Dar tot atât de adevărat este şi faptul prin care nu putem să vorbim 
despre o activitate turistică eficientă şi în continuă creştere şi dezvoltare fără o 
infrastructură specifică şi generală modernă care să răspundă la exigenŃele 
mereu crescânde ale turiştilor.  Practica de până acum din România şi pe plan 
mondial a demonstrat faptul că fără un management performant al serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare nu putem să avem un turism performant. 

Credem, că nu spunem o noutate dacă menŃionăm că una din cele mai 
importante cauze ce provoacă nevalorificarea deplină a spaŃiului turistic 
românesc rămân condiŃiile insuficiente de dezvoltare ale serviciilor logistice.  

Printre acestea un loc deosebit de important le revine celor de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare. Astfel,  abordarea corectă a managementului 
serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi pentru România rămâne 
o problemă importantă. 

În anul 2000 toate statele memebre ale NaŃiunilor Unite au semnat 
DeclaraŃia Mileniului  a NaŃiunilor Unite (UNMD) cu cel opt Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului (MDG). Prin obiectivul numărul 7 statele membre se 
angagează să asigure durabilitatea mediului prin reducerea la jumătate a 
procentului de oameni care nu au acces durabil la apă potabilă, până în anul 
2015. Angajamentul a fost prezentat din nou la Summitul Mondial pentru 
Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la Johannesburg în 2002, unde sănătatea a 
fost adăugată la sus-menŃionatul Obietiv de Dezvoltare a Mileniului, motivul 
fiind acela ca cca. 3 miliarde de oameni duc lipsa de servicii de sănătate 
corespunzătoare. 
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Din anul 2007 situaŃia privind apa potabilă în Ńările în curs de dezvolatre 
este şi mai problematică decât era cu câŃiva ani înainte, motivul principal fiind 
poluarea, irigaŃiile, lipsa banilor, conflictele militare şi schimbarea progresivă a 
climei. OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii a stabilit cantitatea de cca. 20 de litri 
de apă per cap de om pe zi ca fiind cantitatea minimă – deşi aceasta este încă 
problematic de mică din punct de vedere al sănătăŃii – când de fapt cantitatea 
optimă este de 100 de litri/pe locuitor/pe zi5. 

Strategia de Dezvoltare a Turismului în România pentru perioada până în 
anul 2015 atrage atenŃia asupra alimentărilor cu apă, canalizărilor, rampelor de 
colectare a deşeurilor care contribuie la calitatea vietii cetăŃenilor, în special a 
celor care locuiesc în mediul rural. Dezvoltarea acestora va asigura nu doar o 
creştere a calităŃii vieŃii locuitorilor, ci şi o dezvoltare economică prin 
îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor în unităŃile turistice. Mai mult, prin asigurarea 
alimentării centralizate cu apă, a reŃelelor de canalizare şi colectare selectivă a 
deşeurilor se pot asigura condiŃii pentru dezvoltarea turismului rural. Strategia 
de Dezvoltare prevede "ameliorarea proprietăŃilor mediului fizic ca suport al 
vieŃii din zonele rurale şi urbane prin extinderea şi modernizarea sistemelor de 
apă şi apă uzată în mediul rural şi urban, prin dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor la nivel judetean/regional şi prin promovarea 
utilizării ener-giilor regenerabile şi a eficientei energetice". 

Numai 52% din populaŃia României este în prezent racordată la sisteme de 
alimentare cu apă şi canalizare, iar 79% din apele uzate sunt neepurate ori sunt 
epurate necorespunzător, a anunŃat recent Ministerul Mediului într-un comunicat 
de presă. Prin Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (POS Mediu) se 
prevede de a îmbunătăŃirea calităŃii apei prin 200 de staŃii de epurare noi sau 
reabilitate, urmând ca 70% din cetăŃeni să beneficieze de servicii de alimentare 
cu apă şi canalizare la standarde europene. 

Una din cele mai importante intervenŃii ale statului în activitatea 
antreprenorială, manifestată prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, revine cadrului legislativ elaborat pentru acest domeniu. În condiŃiile 
integrării României în UE este important de Ńinut cont şi de cerinŃele Uniunii 
Europene în domeniul analizat. 

LegislaŃia europeană are în vedere aspectele influenŃei factorilor naturali 
asupra calităŃii serviciilor de asigurare cu apă potabilă şi altor servicii şi 
reprezintă o proiecŃie normativă integrată a tuturor elementelor, ce pot avea 
efecte negative asupra dezvoltării durabile, astfel că principalele aspecte vizate 
şi reglementate prin directive ale Uniunii Europene cuprind legislaŃia privind: 
calitatea aerului şi schimbărilor climatice; managementul deşeurilor; calitatea 
apelor şi apei potabile; controlul poluării industriale şi managementul riscurilor; 
substanŃele chimice şi organismele modificate genetic; protecŃia civilă; 
securitatea nucleară şi protecŃia radioactivă. 

Astfel, legislaŃia Uniunii Europene tratează problema calităŃii apelor şi a 
apei potabile în funcŃie de factorii mediului ambiant. În cele ce urmează reiese, 
că problematica serviciilor se va trata în contextul legislaŃiei europene pe 
domeniile specificate mai sus. 
                                                           
5 ***, Global Water Partenership Central and Eastern Europe, 2007, p.7. 
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Ponderea locuitorilor din Ńările UE la reŃelele publice de alimenatre cu 
apă este relativ mare şi poate depăşi 75%. ExcepŃie fac Lituania şi România, 
care au un număr mai mare de branşamnete la reŃelele publice de alimentare cu 
apă. Ponderea populaŃiei conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă 
variază de la 53% pentru România şi până la 98,85 pentru Bulgaria (procentul 
pentru Bulgaria este surprinzător şi este comparabil cu multe dintre Ńările 
puternic dezvoltate din Vestul Europei cum ar fi: Danemarca, Germania şi 
altele). Valorile mai mari de 60% ale procentului de conecatare indică faptul că 
populaŃia urbană, în cea mai mare parte, este deservită de un sisitem central de 
alimentare cu apă. Valorile mai mari de 80% sugerează că o parte 
predominantă a locuitorilor din zona rurală sunt de acesmenea conectaŃi la un 
sistem public de alimenare cu apă şi doar o mică parte din locuitori locuind în 
zonele izolate nu au acces la un sistem public de alimentare cu apă6. 

Consumul de apă domestic/menager este definit ca fiind cantitatea de 
apă care este folosită de către gospodăriile private, şi care este contorizată şi 
plătită. Consumul de apă domestic variază de la 74 l/locuitor pe zi în Lituania, 
ceea ce reprezintă un consum extrem de mic şi pănă la 250 – 320 l/locuitor pe 
zi în România şi în Ungaria, ceea ce reprezintă un consum extrem de ridicat şi 
probabil se datoreză activităŃilor agricole private, consumului iraŃional, 
pierderilor mari de apă, lipsei contorizării consumului de apă etc.  

Iată şi câteva exemple din nivelele consumului mediu zilnic pentru 
populaŃie pentru Ńările, unde managementul apelor corespunde cerinŃelor 
economiei durabile: Germania – 143 l/zi; FranŃa - între 150–200 l/zi; Anglia -
135 l/zi. 

 
Să analizăm care este situaŃia la acest domeniu în România 
Actualmente, România are în derulare prin POS Mediu nouă proiecte 

vizând extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, de circa 930 
milioane euro, în Giurgiu, Călăraşi, Cluj-Sălaj, Turda-Câmpia Turzii, Sibiu, 
Tulcea, Teleorman, Olt şi Gorj, iar un al zecelea proiect, pentru judeŃul Braşov, 
este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. 

Alocarea financiară totală pentru axa pioritară 1 a POS Mediu, ce 
urmăreşte extinderea şi utilizarea sistemelor de apă şi apă uzată, este de aproape 
3,27 miliarde euro, din care contribuŃia Uniunii Europene (UE), prin fonduri de 
coeziune, este de circa 2,78 miliarde euro.  

Serviicile publice de alimentare cu apă şi canalizare din România 
Serviciile publice de alimentare cu apă în România au înregistrat o 

evoluŃie contradictorie şi puternic influenŃată de procesul de tranziŃie. 
Perspectiva integrării a condus în cele din urmă la demararea de ample programe 
investiŃionale după 1997 pe fondul reducerii dramatice a consumului fizic de 
servicii. Statistic, situaŃia localităŃilor care au reŃele şi sisteme centralizate de 
alimentare cu apă, de epurare şi de canalizare se prezintă conform datelor din 
tabelul 1. 

                                                           
6 Report UNCTAD, 2007. 
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Tabelul 1 
Repartizarea serviciilor de asigurare cu apă şi de canalizare pe sectoare 

mln -  m3 (2007) 
din care: 

Nr.crt. SpecificaŃie Total Mediu 
rural 

%, total 
Mediu 
urban 

%, total 

1. Alimentare cu apă 2915 268 9,2 2647 90,8 

2. Epurare şi canalizare 640 266 41,6 374 58,4 

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor statistice a Serviciului de Alimentare cu Apă 
şi Canalizare 

 

Cum vedem din tabelul 1 repartizarea serviciilor respective este foarte 
neomogenă, spaŃiului urban sunt acordate 90,8% din servicii de alimentare cu 
apă, iar sectorului rural – numai 9,2% din totalul serviicilor pe Ńară. 

Serviicile de epurare şi canalizare sunt repartizate mai omogen şi, anume, 
concentrarea acestora în spaŃiul rural constituie  41,6%, iar în spaŃiul urban – 
58,4%. 

Pe orizontul de timp 2001-2007, evoluŃia capacităŃii totale a instalaŃiilor 
de producere a apei potabile, a lungimii simple a reŃelelor de distribuŃie şi a 
pierderilor de apă potabilă, au înregistrat următoarea dinamică, vezi tabelul 2.  

 
Tabelul 2 

Indicatorii tehnico-economici ai serviciilor de alimentare cu apă 
 din România (2001-2007) 

SpecificaŃie U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Capacitatea totală a serviciilor 
de alimentare cu apă 

Mii m3/zi 10243,6 10269,7 10343 10484,2 10570,1 10499,5 10547,3 

Lungimea reŃelelor de 
distribuŃie, din care: 

Km 34496,6 35287 36617,9 37416,9 38238,1 39104 40268,8 

- în mediul urban Km 21509,6 21736,5 22155,1 22443,1 22621,7 22949,4 23206,6 

Pierderi de apă potabilă 
la nivel naŃional 

% - - 24,2 29,0 31,2 36,2 36,5 

Pierderi de apă potabilă 
în mediul urban 

% - - 25,1 30,3 33,2 38 38,4 

Ponderea consumului apei în 
pauşal 

% - - 36,7 30,5 29,6 26,6 26,4 

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor statistice a Serviciului de Alimentare cu Apă 
şi Canalizare 

 

Analiza succintă a datelor din perioada 2001-2007 indică  gradul scăzut de 
extindere al reŃelelor de alimenare cu apă şi canalizare sub aspectul numărului 
de localităŃi care au acces la acest serviciu (cca. 21,9 % din localităŃile care au 
sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, iar pentru mediul rural această 
valoare este de 14 %). 

Dacă nivelul capacităŃilor totale a instalaŃiilor de producere a apei 
potabile a rămas relativ constant (10,2 - 10,5 mil.m3/zi), lungimea reŃelelor de 
distribuŃie în perioada studiată, relativ a crescut cu 5722,2 km, din care 1697 
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km în mediul urban şi 4025,2 km în mediul rural, cu un ritm anual de creştere 
în valori absolute de, aproximativ, 817,5 km. 

Agregând datele din cele două tabele rezultă, că în mediu rural s-au 
montat anual aproximativ 253 ml de reŃele de distribuŃie apă/localitate/an şi 
cca.1000 ml apă/localitate/an, în mediul urban. Se observă, de asemenea, 
acŃiunea înregistrată de procesul de contorizare prin diminuare sistematică a 
procentului de apă facturată în pauşal  (cu cca. 30 % în patru ani). Volumul 
pierderilor ca nivel procentual de exprimare va fi analizat ulterior şi în 
conexiune cu aspectele referitoare la comportamentul consumatorilor. 

Interconexiunile dintre sistemele de alimentare cu apă şi cel de epurare-
canalizare, precum şi dinamica acestora, se pot analiza prin intermediul datelor 
din tabelul de mai jos, în baza următorilor indicatori: 
- raportul dintre reŃeaua de canalizare şi cea de alimentare cu apă (RRCA); 
- raportul dintre reŃelele de canalizare şi lungimea totală a străzilor (RRCS); 
- raportul dintre reŃelele de alimentare cu apă potabilă şi lungimea străzilor în 

mediul urban ( RRAS-MU). 
Tabelul 3 

Interconexiunile dintre sistemele de alimentare cu apă  
şi cele de epurare-canalizare din Romania (2001-2007) 

Nr. crt. SpecificaŃie U.M. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. RRCA % 71,7 71,3 71,2 72,2 73,6 73,1 73,0 
2. RRCS % 48,8 49,7 49,8 49,6 51,5 51,7 51,2 
3. RRAS-MU % 69,5 69,7 69,9 68,7 70,0 70,7 71,0 

Sursa: Tabel întocmit de autori în baza datelor statistice a Serviciului de Alimentare cu 
Apă şi Canalizare 

 

Atât nivelele secvenŃiale cât şi dinamica înregistrată de rapoartele 
specificate indică, pe de o parte, un proces lent de suprapunere a celor două 
activităŃi din punctul de vedere al reŃelelor specifice în profil local, precum şi 
faptul că la nivelul serviciului de epurare-canalizare, doar cca. 50 % din reŃelele 
de şosele interioare urbane, sunt acoperite de reŃele de canalizare (nivelul acestui 
raport fiind în 2007 faŃă de 2001 cu doar 2,4 procente mai mare). 

În ceea ce priveşte dinamica înregistrată sub aspectul proporŃiei străzilor 
cu reŃelele de distribuŃie a apei, respectiv a canalizării faŃă de lungimea totală a 
străzilor în mediul urban, datele din tabelul următor sunt cât se poate de 
edificatoare. 

Zona de maximă mobilitate (în sens pozitiv) se dovedeşte a fi cea în care 
proporŃia străzilor cu reŃele de distribuŃie a apei faŃă de lungimea totală a 
străzilor, care este cuprinsă între 30,1 - 50 %, unde numărul localităŃilor a scăzut 
de la 52 (2001) până la 42 (2007), şi având în vedere dinamicile procentuale ale 
celorlalte zone, se poate concluziona, că au intrat direct în categoria localităŃilor 
urbane, în care proporŃia specificată este de peste 75 %. 
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Tabelul 4 

Dinamica reŃelelor raportată la lungimea totală a străzilor în mediul urban al  
României (2001-2007) 

SpecificaŃie ReŃeaua 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

RA 262 262 263 263 265 265 268 TOTAL,  din care: 
RC 261 261 262 262 264 264 266 
RA 8 7 6 6 9 8 7 

Până în 10 % 
RC 39 35 35 38 37 33 34 
RA 16 16 13 16 15 16 16 

10,1-20 % 
RC 47 49 52 50 49 47 49 
RA 21 22 27 26 25 24 27 

20,1-30 % 
RC 38 39 36 34 39 42 35 
RA 52 54 51 52 41 42 42 

30,1-50 % 
RC 60 58 56 57 54 62 64 
RA 69 66 65 68 68 63 63 

50,1-70 % 
RC 44 46 47 45 44 41 44 
RA 96 97 101 95 107 112 113 

Peste 75 % 
RC 33 34 36 38 41 39 40 

Sursa: Date calculate de autori 
 

În mod similar, zona de maximă stabilitate (în sens negativ) este aceea, în 
care gradul de acoperire cu reŃele de apă este cuprins între 10,1 - 20 %. 

La nivel naŃional, în anul 2007 cantitatea de reŃele de alimentare cu apă a 
crescut cu 6 unităŃi, iar numărul localităŃilor urbane care aveau reŃele de 
canalizare a crescut doar cu cinci unităŃi. Complexitatea şi diversitatea de 
manifestare în profil naŃional, regional şi local a procesului de tranziŃie şi-a pus 
amprenta şi asupra dinamicii serviciilor de alimentare cu apă. 

Analiza datelor din tabelul 5 pune în evidenŃă următoarele tendinŃe şi 
comportamente cu caracter general. La nivel naŃional se disting trei segmente 
temporale comportamentale: 
- în perioada 1995-1998 s-a înregistrat un declin accelerat al consumului de 

apă (cu peste 600 mil. m3 în anul 1998 faŃă de 1995); 
- urmează o perioadă (1999-2001) de stabilizare şi chiar o creştere uşoară a 

volumului total de apă potabilă distribuită; 
- o a treia perioadă începe cu anul 2002 şi indică un nou proces de reducere a 

consumului de apă potabilă la nivel naŃional, proces care se află în derulare. 
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Tabelul 5 
EvoluŃia consumului de apă potabilă la nivel naŃional şi regional  

în România (1995-2007) 
Regiunea - milioane m3- 

Anul 
Nivel naŃional, 

din care: N-E S-E Sud S-V Vest N-V Centru Bucureşti+ Ilfov 
1995 2658,6 347,9 427,8 310,5 227,0 292,8 294,6 318,4 439,4 
1996 2549,6 322,2 392,9 389,0 218,3 262,2 294,0 291,2 371,3 
1997 2191,3 209,3 343,0 258,3 192,7 240,8 258,3 290,6 338,2 
1998 2056,4 318,0 294,2 233,6 174,8 224,0 259,2 237,8 314,9 
1999 1997,2 250,0 292,7 231,3 180,8 227,5 243,2 271,7 300,0 
2000 2029,1 260,1 316,4 239,1 170,0 211,6 259,0 270,6 300,2 
2001 2085,2 253,3 318,3 236,6 181,3 224,7 275,5 273,6 342,0 
2002 2025,6 242,5 302,3 234,2 192,6 204,8 270,6 265,8 352,8 
2003 1999,5 236,3 288,8 229,9 155,3 207,6 254,0 266,8 360,7 
2004 1848,8 217,0 262,2 219,3 146,4 183,5 223,8 252,5 354,2 
2005 1700,3 215,0 236,6 205,7 136,9 176,2 195,6 214,0 320,4 
2006 1530,2 182,0 203,0 180,9 121,2 142,9 168,2 226,8 305,5 
2007 1349,0 169,8 170,4 150,8 103,6 121,9 155,8 169,5 307,2 

Sursa: Date calculate de autori 
 

La nivel regional în forme specifice se manifestă aceleaşi tendinŃe 
structurale, de asemenea pe cele trei perioade (cu intensităŃi, ritmuri sau 
amplitudini diferite de la o zonă la alta). 

Într-un prim pas al analizei comportamentului utilizatorilor se enunŃă 
ideea, că diferenŃierile comportamentale structurate pe cele trei perioade, au avut 
drept cauze majore factorii de natură economică, tehnică şi socială, şi anume: 

- într-o primă instanŃă, dominanŃi au fost factorii economici - 
comprimarea severă şi artificială a economiei în perioada 1995-1998; 

- ulterior, s-a reuşit o stabilizare relativă atât a factorilor economici cât 
şi a celor sociali; 

- într-o ultimă etapă demarată în 2002, dominanŃi au devenit factorii 
sociali, precum şi cei tehnici (respectiv dezvoltarea accelerată a 
procesului de contorizare). 

Exprimarea sintetică a consumurilor anului 2007 faŃă de 1995 reprezenta 
în mărimi relative valoarea de 50,74 %: 

Tabelul 6 
DistribuŃia apei pe regiuni de dezvoltare ale României (2007/1995) 

Regiunea 1995 2007 
N-N 100 50,74 
N-E 100 48,8 
S-E 100 39,8 

SUD 100 48,5 
S-V 100 45,6 

VEST 100 41,6 
N-V 100 52,9 

CENTRU 100 53,2 
Bucureşti + Ilfov 100 69,9 

Cele mai severe reduceri ale apei distribuite au avut loc la nivelul 
regiunilor S-E, Vest, S-V şi N-E, cu sublinierea că, fără alte analize de detaliu, 
cauzele acestor reduceri au fost cu totul altele pentru regiunile de N-E şi S-E 
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versus regiunile de S-V şi Vest. Consumul casnic a înregistrat dinamica redată 
în tabelul 7. 

Tabelul 7 
Dinamica consumului casnic de apă pe zone româneşti 

Regiunea - milioane m3- 
Anul 

Nivel naŃional,         
din care: N-E S-E SUD S-V VEST N-V 

CEN-
TRU 

Bucureşti+ Ilfov 

1995 1202,7 151,2 178 143,6 118,2 117,2 151,9 144,0 199 
1996 1162,9 143,9 173,7 157,0 96,8 111,0 152,9 143,9 183,6 
1997 1130,7 136,2 172,2 135,9 90,3 111,0 141,7 164,3 179,2 
1998 1131,6 175,5 164,4 132,1 87,6 109,4 154,2 127,6 180,7 
1999 1168,4 154,2 177,3 148,7 89,7 115,3 156,4 139,3 187,7 
2000 1219,7 167,4 187,4 168,1 85,0 117,3 166,9 149,8 187,7 
2001 1315,7 162,8 213,8 175,6 98,0 138,3 178,4 150,8 198,0 
2002 1291,2 161,7 210,9 172,9 101,9 138,4 174,3 152,2 178,9 
2003 1297,1 161,6 200,0 182,7 106,1 136,6 173,3 157,6 182,9 
2004 1108,0 137,2 189,5 173,2 106,0 111,4 166,2 145,2 179,1 
2005 1105,8 130,8 181,1 165,8 98,0 102,0 140,6 127,6 159,8 
2006 1123,8 148,5 138,4 102,6 63,6 111,1 126,0 177,3 256,3 
2007 992,4 140,3 117,9 90,1 68,7 93,5 120,5 108,6 252,8 

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor statistice  

Analiza datelor de mai sus a demonstrat, că atât la nivel naŃional, cât şi la 
nivel regional, consumul casnic are un caracter cu totul aleatoriu, nepredictibil şi 
contradictoriu, în acest caz se pot, totuşi, identifica trei intervale de timp, în care 
tipologia consumului este până la un moment comună. Astfel, perioada 1995 – 
1997 este caracterizată printr-o reducere, mai mult sau mai puŃin accentuată, 
sistematică sau ca tendinŃă, a consumului de apă pentru uz casnic, o excepŃie 
fiind regiunea de Centru, şi regiunea de Sud.  

O perioadă destul de îndelungată (1998 – 2004) consumul casnic fie 
creşte, fie este cel mult la un nivel relativ constant, cu o singură excepŃie fiind 
regiunea de Sud-Vest. 

Perioada după 2004 marchează reduceri sistematice sau ca trend a 
consumului de apă pentru uz casnic, cu o singură excepŃie notabilă pentru 
Municipiul Bucureşti, unde se înregistrează o creştere de circa 100 milioane m3 
la interval de numai 1 an. 

Caracteristicile comportamentului consumatorilor casnici necesită, alături 
de momentul iniŃial (1995) şi respectiv final (2007) şi un reper temporal, cu rol 
tranzitoriu, imposibil de neglijat. 

Tabelul 8 
Compormentul consumatorilor casnici de apă potabilă pe zone româneşti 

Zonele 1995 2002 2007 
NN 100 % 107,4 % 82,5 % 
N-E 100 % 107,0% 92,8 % 
S-E 100 % 118,4 % 66,2 % 

SUD 100 % 120,4 % 62,7 % 
S-V 100 % 86,2 %  58,1 % 

VEST 100 % 118,1 % 79,8 % 
N-V 100 % 114,7 % 79,3 % 

CENTRU 100 % 105,7 % 75,4 % 

Sursa: Date calculate de autori 
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Dacă după nivelul consumului total de apă, în perioada anului 2003 
municipiul Bucureşti şi judeŃul Ilfov deŃinea 22,8 % din consumul naŃional, 
ponderea apei pentru uzul casnic scade la 22,5 % din totalul apei consumate la 
nivel naŃional.  

Un aspect calitativ în activitatea Serviciului de alimentare cu apă potabilă 
şi de canalizare îl reprezintă evoluŃia ponderilor apei pentru uz casnic în totalul 
apei potabile distribuite, depistată în cadrul proiectelor SAPARD venit din Ńările 
UE pentru susŃinerea şi extinderea acesror servicii.  

Tabelul 9 
Ponderile apei pentru uz casnic în totalul apei potabile 

 distribuite pe zone (1995-2007) 
Regiunea 

Anul 
Nivel naŃional, 

din care: N-E S-E SUD S-V VEST N-V 
CEN-
TRU 

Bucureşti
+ Ilfov 

1995 45,2 43,4 41,6 46,2 52 40 51,6 45,2 45,3 

1996 45,6 44,7 44,2 40,4 44,3 41,2 52 49,3 49,5 

1997 51,6 65 50,2 52,6 46,9 46 54,9 56,5 53,0 

1998 50,0 55,2 55,9 56,6 50,2 48,9 59,5 53,7 57,4 

1999 58,5 61,7 60,5 64,3 49,6 50,7 64,3 51,3 62,5 

2000 60,6 64,2 59,2 70,3 49,4 55,4 64,5 55,4 62,5 

2001 63,1 64,2 67,2 74,2 54 61,6 64,7 55,1 57,9 

2002 63,7 66,7 69,8 73,8 52,9 67,6 64,4 57,3 50,7 

2003 64,9 68,4 69,3 79,5 68,3 65,8 68,2 59 50,5 

2004 65,3 63,2 72,3 79 72,4 60,7 74,3 60 50,6 

2005 65,0 60,8 76,6 80,6 71,6 57,9 71,9 59,6 49,9 

2006 73,4 81,6 68,1 56,7 52,5 77,7 75 78,2 84,0 

2007 73,6 82,6 69,2 59,7 66,3 76,7 77,3 64,1 82,3 

Sursa: Date calculate de autori 
 

TendinŃa de creştere a ponderii apei potabile pentru uzul casnic a fost 
general valabilă pentru toate cele 8 regiuni, însă doar două din acestea au trecut 
de pragul de 80 %, respectiv regiunea de N-E şi Bucureşti. Cauzele care au 
indus aceste tendinŃe în mod evident, deopotrivă, Ńin de natura, ritmul şi efectele 
reformelor economice şi a consecinŃelor sociale rezultate din acestea, precum şi 
de calitatea managementului administraŃiei publice locale. 

Dinamica înregistrată în perioada considerată a consumului de apă se va 
analiza în raport cu următorii indicatori socio-economici cantitativi, şi anume: 
- consumul mediu de apă pe un locuitor la nivel naŃional şi regional; 
- consumul mediu de apă pe un locuitor în mediul urban, la nivel naŃional şi 

regional; 
- consumul mediu de apă pentru uz casnic pe un locuitor, la nivel naŃional şi 

regional; 
- consumul mediu de apă pentru uz casnic pe un locuitor în mediul urban, 

naŃional şi regional. 
Consumul lunar mediu de apă ce revine la un locuitor la nivel naŃional 

şi regional, a înregistrat următoarea dinamică: 
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Tabelul 10 
Consumul mediu lunar de apă la un locuitor din România pe zone 

(m3/ locuitor/lună) 
Regiunea 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

NN 9,55 9,16 8,01 7,53 7,32 7,46 7,69 7,49 7,40 6,68 5,16 
N-E 7,71 7,06 4,63 7,03 5,51 5,73 5,57 5,34 5,18 4,74 3,78 
S-E 11,91 10,92 9,66 8,28 8,24 8,92 9,00 8,56 8,18 7,44 4,96 

SUD 7,23 9,05 6,05 5,49 5,45 5,65 5,61 5,58 5,49 5,26 3,73 
S-V 7,72 7,42 6,54 5,95 6,16 5,88 6,22 6,63 5,36 5,07 3,86 

VEST 11,08 10,29 9,54 8,91 9,07 8,45 9,02 8,23 8,44 7,47 5,21 
N-V 8,24 8,23 7,41 7,45 7,01 7,46 7,99 7,91 7,41 6,54 4,72 

CENTRU 9,33 8,63 8,97 7,36 8,43 8,42 8,55 8,32 8,38 7,64 5,54 
Bucureşti 

-Ilfov 
13,76 11,68 10,76 10,01 9,55 9,58 10,99 11,39 11,69 11,52 11,59 

Sursa: Date calculate de autori 
 

Ierarhia consumurilor (maxime şi minime), atât la începutul cât şi la 
sfârşitul perioadei de analiză, pune în evidenŃă următoarele constatări. 
Consumurile maxime de apă ce revine la un locuitor (m3/locuitor) în anul 1995 
s-au înregistrat în: Bucureşti-Ilfov -13,76 m3/om/lună; Regiunea de S-E -11,91 
m3/om/lună; Regiunea de Vest - 11,08 m3/om/lună. 

La sfârşitul perioadei luate în studiu, în anul 2005, consumul lunar mediu 
de apă pe locuitor a înregistrat valorile: în regiunea Bucureşti - Ilfov 11,59 
m3/om/lună; în Regiunea de Centru (5,54 m3/om/lună); în Regiunea de Vest - 
5,21 m3/om/lună. Grafic, evoluŃia consumului mediu lunar pe un locuitor, la 
nivel naŃional, se prezintă astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graficul 1. EvoluŃia consumului mediu lunar pentru un locuitor la nivel naŃional 
 

Consumuri minime (m3/locuitor) la începutul perioadei de studiu, anul 
1994, s-au înregistrat în: Regiunea de Sud - 7,23 m3/om/lună; Regiunea de N-E - 
7,71 m3/om/lună; Regiunea de S-V -7,72 m3/om/lună. 
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În anul 2005, consumul lunar mediu de apă pe locuitor la nivel naŃional a 
înregistrat valori în descreştere, şi anume, în Regiunea de Sud - 3,73 
m3/om/lună; în Regiunea de N-E - 3,78 m3/om/lună şi Regiunea de S-V - 3,86 
m3/om/lună. 

Se constată că atât în ceea ce priveşte nivelele maxime ale consumului de 
apă potabilă cât şi în ceea ce priveşte consumurile minime, ierarhiile au rămas 
practic invariabile. 

TendinŃa de reducere a consumului mediu lunar pe locuitor s-a realizat 
practic, în două etape, dar din două motive total diferite (graficul 1). O primă 
etapă a fost cea cuprinsă între anii 1995-1998, şi a avut ca principală motivaŃie 
declinul economic accelerat din acea perioadă. A doua etapă a început practic la 
sfârşitul anului 2002, fiind rezultatul combinat al acŃiunii a doi factori - 
contorizarea şi creşterea facturii globale a utilităŃilor (gaz metan, energie 
electrică, energie termică, apă), rezultat al exploziei preŃurilor şi tarifelor, a 
indus modificări comportamentale abrupte, şi nu rareori, iraŃionale. 

Un alt aspect relevat este acela, că reducerea consumului nu este un 
proces aflat la final, ci dimpotrivă, va continua chiar dacă în majoritatea 
cazurilor consumul mediu pe un locuitor la sfârşitul perioadei va fi undeva la 
50% din nivelul înregistrat la începutul perioadei, cu o singură excepŃie - 
municipiul Bucureşti. Consumul mediu lunar de apă - uz casnic pentru un 
locuitor este prezentat în tabelul 11. 

 
Tabelul 11 

Consumul mediu lunar de apă - uz casnic pentru un locuitor din România 
(m3/locuitor/lună ) 

Regiunea 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
NN 4,32 4,18 4,13 4,14 4,28 4,52 4,85 4,77 4,80 4,48 3,80 
N-E 3,35 3,16 3,01 3,88 3,40 3,69 3,58 3,56 3,54 3,00 3,12 
S-E 4,96 4,83 4,85 4,63 4,99 5,28 6,04 5,97 5,66 5,38 3,43 

SUD 3,34 3,64 3,18 3,18 3,50 3,97 4,17 4,12 4,37 4,15 2,23 
S-V 4,02 3,29 3,07 2,98 3,06 2,91 3,36 3,51 3,66 3,67 2,45 

VEST 4,43 4,24 4,40 4,35 4,59 4,68 5,55 5,56 5,55 4,54 3,99 
N-V 4,25 4,28 4,07 4,43 4,51 4,81 5,17 5,09 5,05 4,86 3,65 

CENTRU 4,22 4,26 5,07 3,95 4,32 4,66 4,71 4,77 4,95 4,57 3,55 
Bucureşti - 

Ilfov 
6,23 5,78 5,70 5,74 5,97 5,99 6,37 5,77 5,91 5,83 9,54 

Sursa: Date calculate de autori 
 
Grafic, consumul mediu de apă pentru uz casnic/locuitor/lună, la nivel 

naŃional, are următoarea alură. La sfârşitul perioadei luate în studiu, anul 2005, 
consumul lunar mediu de apă la un locuitor la nivel naŃional a înregistrat valori 
în descreştere, şi anume,  în Regiunea de Sud - 3,73 m3/om lună; în Regiunea de 
N-E - 3,78 m3/om lună şi  Regiunea de S-V - 3,86 m3/om lună. 
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Graficul 2. Consumul mediu lunar de apă-uz casnic, pentru un locuitor 

(m3/locuitor/lună) 

 
Alura sinusoidală a curbei indică cu totul alt comportament, şi în mod 

cert, impune o analiză mult mai detaliată, atât în profil teritorial cât şi din 

punctul de vedere al tehnicilor şi metodelor manageriale utilizate pentru 

evidenŃierea consumului casnic. Se poate observa, de asemenea, că valorile 

înregistrate la sfârşitul perioadei (cu excepŃia municipiului Bucureşti) sunt 

evident mai mici decât cele de la începutul perioadei, dar niciodată cu până la 

sau mai mult de 50%, ca în cazul analizat mai sus. 

Un alt aspect deosebit de important este cel înregistrat de dinamica 

raportului consum uz casnic/consum total de apă, pentru un locuitor; analiza se 

va realiza doar în ceea ce priveşte tendinŃele la nivel naŃional. 

 

Tabelul 12 
Raportul consumului apei de uz casnic/consum total de apă pentru un locuitor 

(m3/ locuitor/lună) 
Nr. 

crt. 
SpecificaŃie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Consum mediu apă/locuitor 9,55 9,16 8,01 7,53 7,32 7,46 7,69 7,49 7,40 6,86 5,16 

2. 
Consum apă uz 

casnic/locuitor 
4,32 4,18 4,13 4,14 4,28 4,52 4,85 4,77 4,80 4,48 3,80 

3. 
Raportul consumului apei 

de uz casnic/ consum total 

de apă (%) 
45,2 45,6 51,6 54,5 56,8 61,7 63,0 63,7 64,9 65,3 73,6 

Sursa: Date calculate de autori 
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Din tabel reiese faptul prin care consumului de apă de uz casnic la nivel 

naŃional este mai mare decât consumul în economia naŃională, ceea ce confirmă 

reducerea consumului de apă al agenŃii economici în perioada preaderare. 

Grafic, dinamica raportului din tabelul de mai sus prezintă evoluŃia: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graficul 3. Raportul consumului apei de uz casnic/consumul total de apă pentru 

un locuitor (m3/ locuitor/lună) 

 
Este evidentă accelerarea vitezei de creştere a raportului specificat după 

anul 2005, ceea ce arată că ponderea apei pentru uzul casnic se poate estima ca 

fiind pentru nivelul anului 2007 şi mai ales în perspectiva următorilor 3-5 ani, la 

circa 75-80 % din totalul consumului de apă. 

 

Tabelul 13 
EvoluŃia consumului de apă potabilă în mediul urban (m3/ locuitor/ lună) 

Regiunea 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

NN 17,57 16,93 14,77 13,81 13,39 13,57 14,00 13,61 13,49 12,52 9,67 

N-E 17,99 16,52 10,57 15,96 12,49 12,94 12,60 12,03 14,74 10,82 11,09 

S-E 21,04 19,29 16,99 14,51 14,39 15,55 15,69 14,88 14,27 13,04 10,77 

SUD 17,97 22,56 14,72 13,27 13,11 13,55 13,45 13,32 13,13 12,59 11,00 

S-V 17,75 17,20 14,99 13,48 13,86 13,10 13,79 14,60 11,79 11,15 9,80 

VEST 17,67 16,47 15,48 14,41 14,64 13,51 14,43 13,14 13,56 12,00 10,12 

N-V 16,00 15,95 14,35 14,31 13,43 14,26 15,19 14,94 14,06 12,42 11,07 

CENTRU 15,30 14,19 14,94 12,22 13,96 13,87 14,11 13,73 13,81 12,61 11,25 

Bucureşti + 

Ilfov 
16,91 14,43 13,39 12,50 11,91 11,95 13,73 14,22 14,62 14,39 15,66 

Sursa: Date calculate de autori 
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Datele tabelului 13 confirmă faptul că, faŃă de consumul mediu pe un 

locuitor la nivel naŃional consumurile în mediul urban sunt mai mult decât 

duble, ceea ce susŃine pe de o parte, ideea unei lipse a S.a.A.C în mediul rural. 

Pe de altă parte, consumul ridicat de apă potabilă în mediul urban în raport cu 

cel naŃional oricum manifestă tendinŃa de reducere a acestuia pe ultima perioada, 

care este departe de a se stabiliza (graficul 4). 

 

Graficul 4. EvoluŃia consumului de apă potabilă în mediul urban 

 (m3/ locuitor, lună) 

 
ReŃeaua hidrografică a României are aproape întreaga suprafaŃă cuprinsă 

în bazinul fluviului Dunărea, cu excepŃia unei părŃi din râurile din Dobrogea, 

tributare Mării Negre. Resursele de apă ale României sunt constituite din apele 

de suprafaŃă (râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale, fluviul Dunărea) şi 

într-o măsură mai mică, respectiv cca 10%, din apele subterane. 

 

Tabelul 14 
Resurse pentru serviciile de asigurare cu apă potabilă şi utilizarea acestora 

( miliarde m3) 

Categoria de resurse Resursa teoretică 
Resursa tehnic 

utilizabilă 

1. Râuri interioare 40 25** 

2. Dunărea 85* 30 

3. Ape subterane 9 6 

Total 134 61 

*    cuprinde o jumătate din stocul mediu multianual scurs pe Dunăre în secŃiunea Bazias 

**  cuprinde cca. 5 miliarde resursa asigurată în regim natural 
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Principala resursă de apă a României este constituită din râurile interioare, 

în număr de 4864 (inventariate şi codificate) cu o lungime de 78 905 km. 

Raportat la populaŃia actuală a Ńării, resursa specifică utilizabilă este de 

cca. 2700 mc/loc/an, faŃă de media europeană de 4000 de mc/loc/an, ceea ce 

situează Ńara pe poziŃia 20 în Europa. 

Datorită dispunerii neuniforme în teritoriu a râurilor interioare şi folosirii 

în mică măsură a apelor Dunării, datorită poziŃiei sale periferice, la limita de sud 

a teritoriului, a fost necesară realizarea unor lucrări de amenajare a bazinelor 

hidrografice.  

Astfel s-au realizat peste 1900 lacuri importante, cu un volum total de 

peste 13 miliarde mc, dotate cu toate uvrajele aferente lucrărilor complexe de 

amenajare a apelor şi 2000 km canale şi galerii de derivaŃie pentru transferul 

resursei de apă din bazine excedentare în bazine deficitare sau în cadrul aceluiaşi 

bazin hidrografic. 

Din punct de vedere calitativ, din totalul de 21 934 de km de râuri 

supravegheate, în anul 2007 s-a înregistrat următoarea situaŃie a apelor: 59 % cu 

categoria 1 de calitate; 26 % cu categoria a II-a de calitate; cca. 6 % cu categoria 

a III-a de calitate şi a aproximativ 9 % sunt degradate. 

SituaŃiile cele mai defavorabile s-au înregistrat în bazinele hidrografice 

Prut - 35% ape degradate şi IalomiŃa - 30% ape degradate. 

Comparativ cu anii anteriori s-a înregistrat o ameliorare a calităŃii apelor 

relevată prin creşterea ponderii lungimii tronsoanelor de apă de categoriile I şi a 

II-a, respectiv scăderea lungimii tronsoanelor de apă din categoria a III-a şi din 

categoria „ape degradate”. Astfel, faŃă de lungimea totală a râurilor investigate 

categoria I a crescut de la 35% în anul 1990 la 59%, categoria a II-a a crescut de 

la 25% în anul 1990 la 26% (2005). 

Principalii poluanŃi continuă să fie metalele grele, fosforul, clorurile, 

sodiu, produsele petroliere, detergenŃii, substanŃele extractibile. În ceea ce 

priveşte calitatea lacurilor, din 92 de lacuri investigate: 64 s-au încadrat în 

categoria 1 de calitate; 13 în categoria a II-a de calitate; 13 în categoria a III-a de 

calitate; 2 în categoria ape degradate. 

Din punct de vedere al calităŃii fizico-chimice corespunzătoare apelor 

lacurilor, s-au evidenŃiat bazinele hidrografice ale râurilor Tisa, Someş, Mureş, 

Bega-Timiş, Nera-Cerna şi Jiu. O situaŃie necorespunzătoare se regăseşte în 

bazinele râului Prut şi Litoral. Din punct de vedere al troficitaŃii, din cele 92 de 

lacuri, 20 sunt eutrofizate. 
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Strategia de Dezvoltare durabilă a României, elaborată în contextul 

integrării în UE, prevede către anul 2015 "ameliorarea proprietăŃilor mediului 

fizic ca suport al vieŃii din zonele rurale şi urbane prin extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în mediul rural şi urban, prin 

dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel 

judetean/regional şi prin promovarea utilizării energiilor regenerabile şi a 

eficienŃei energetice".  

Guvernul a semnat în 2 februarie 2007 Acordul - Cadru de împrumut 

dintre România şi BDCE, în valoare totală de 160,1 milioane euro, pentru 

finanŃarea primei faze a programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare, a staŃiilor de tratare a apei potabile şi staŃiilor 

de epurare a apelor uzate în localităŃile cu o populaŃie de până la 50.000 de 

locuitori”, ceea ce ar redresa situaŃia de asigurare cu astfel de servicii asectorului 

rural. 

Prima fază a proiectului va fi implementată în perioada 2007-2011, iar 

costul total estimat, în valoare de 208,1 milioane euro, va fi acoperit din 

împrumutul de la BDCE (160,1 milioane euro) şi din contribuŃii ale părŃii 

române, astfel: cu echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor 

(MDLPL); cu echivalentul în lei al sumei de 40 milioane euro, din bugetele 

locale ale unităŃilor administrative teritoriale implicate în proiect, în condiŃiile 

legii. 

 

Din studiul efectuat s-au desprins următoaelele concluzii: 

1. managementul de asigurare cu apă poatbilă este parte componentă a 

managementul mediului ambiant; 

2. România se află în cale spre implementarea Acquisului Comunitar în 

domeniul protecŃiei mediului; 

3. gradul de utilizare a resurselor naturale pentru serviciile de asigurare cu apă 

potabilă şi utilizarea acestora în România este faorte neomogen; 

4. asigurarea cu apă potabilă a populaŃiei româneşti este mult sub niveliul Ńărior 

Uniunii Europene, iar managementul Serviciiilor de alimentare cu apă în 

România lasă de dorit; 

5. consumurile medii de apă pe Ńară diferă de la o regiune la alta, diferenŃele 

fiind determinate de zonele geografice, condiŃiile fizice şi structura 

populaŃiei după localizare rurală/urbană; 
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6. micşorarea consumului de apă potabilă până în anul 2007 pe Ńară Ńine, în 

mod evident, de natura, ritmul şi efectele reformelor economice şi a 

consecinŃelor sociale rezultate din acestea; 

7. interconexiunile dintre sistemele de alimentare cu apă şi cele de epurare-

canalizare nu sunt proporŃional repartizate pe întreg teritoriu Ńării; 

8. în perioada de preaderare consumul de apă de uz casnic la nivel naŃional a 

fost mai mare decât consumul în sectorul public, ceea ce confirmă reducerea 

consumului de apă de agenŃii economici; 

9. din anul 2007 situaŃia privind apa potabilă în Ńările în curs de dezvoltare este 

şi mai problematică decât era cu câŃiva ani în urmă motivul principal fiind 

poluarea, irigaŃiile, lipsa banilor, conflictele militare şi schimbarea 

progresivă a climei; 

10. dezvoltarea serviciilor de asigurare cu apă şi apă uzată este nu numai o 

condiŃie de creştere a calităŃii vieŃii locuitorilor, ci şi o dezvoltare economică 

prin imbunătăŃirea calităŃii serviciilor prestate unităŃilor economice, inclusiv 

turistice; 

11. asigurarea alimentării centralizate cu apă, a reŃelelor de canalizare şi 

colectare selectivă a deşeurilor crează condiŃii favorabile şi atractive pentru 

dezvoltarea turismului rural românesc. 
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Abstract 
Seasonal factor for both components of the service examined (water and sanitation) is 

more pronounced in rural areas compared with urban environment what explains, if you add 
information that share of service in urban areas compared to total services is 92 – 94 % and 
as a consequence the inertia variation with 10 – 15 % is sufficiently high while in rural areas 
very small variations (unrelated to the dynamics of service) may influence the distinguishable 
factor seasonal activity. 

 

Key words: seasonal activity, correlation, water supply, sanitation, tourism. 
Cuvinte cheie: sezonalitate, corelaŃie, alimentare cu apă, canalizare, turism. 

 
 ConsideraŃii introductive 
 
 În actualul context al globalizării, migraŃia activităŃilor economice şi a 
fluxurilor financiare reprezintă o “constantă comportamentală de sistem”.   

Nu există nici o evaluare a efectelor negative ale acestei migrări dar 
apărarea principiului liberei circulaŃii a capitalurilor reprezintă în sine o idee 
care s-ar părea că merită orice sacrificiu, orice suferinŃă. 

Este vital pentru orice economie naŃională ca prin intermediul politicilor 
guvernamentale să acorde o aenŃie deosebită ramurilor şi acivităŃilor economice 
stabile, care nu pot fi delocalozate şi care reprezintă în ultimă instanŃă, baza 
economică a spaŃiului economico-social respectiv. 

Ramurile şi activităŃile economice care nu pot fi delocalizate sunt 
cunoscute ca fiind următoarele: 

• agricultura (cu toate activităŃile şi subramurile specifice); 
• serviciile publice (alimentarea cu apă şi canalizarea, salubrizarea şi 

gestiunea deşeurilor, transportul public, producŃia şi distribuŃia energiei 
termice, etc); 

• turismul (având în vedere că munŃii, obiectivele istorice, lacurile, 
mările nu pot fi mutate după bunul plac al oricărui miliardar-
deocamdată). 

În mod necesar, între cele trei ramuri există o corelaŃie puternică astfel că, 
pe lângă calitatea de a defini o bază economică a unei economii naŃionale, ele 
interrelaŃionează şi sistemic. 
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Prezentul studiu vine să demonstreze legătura dintre turism şi serviciul 
public de alimentare cu apă şi de canalizare în judeŃul ConstanŃa printr-o 
caracteristică fundamentală dar simplă: sezonalitatea. 

Sezonalitatea serviciului (mai corect, factorul de sezonalitate) 
demonstrează fără nici un dubiu, directa dependenŃă de activitatea şi 
sezonalitatea activităŃilor turistice specifice litoralului românesc (pentru 
perioada 1992–2004). 

 
Sezonalitatea consumului de servicii publice  
de alimentare cu apă potabilă 

 
 Un aspect foarte puŃin analizat în majoritatea studiilor este cel legat de 
sezonalitatea serviciului (acolo unde şi dacă există) ca şi coordonată esenŃială a 
comportamentului pieŃei. 
 În cele ce urmează, această caracteristică va fi analizată în raport cu două 
criterii: 

a. criteriul administrativ; 
b. criteriul consumatorului. 

a. În raport cu primul criteriu se va studia sezonalitatea serviciului de alimentare 
cu apă după tipul zonei administrative: urban şi rural: 

Tabelul nr. 1. (%) 

tQ  uQ  rQ  Anul 
I II III IV I II III IV I II III IV 

1992 23,44 25,20 28,72 22,64 23,90 24,98 28,46 22,66 20,48 26,64 30,37 22,51 
1996 22,79 23,96 29,34 23,91 23,38 24,12 28,32 24,18 18,96 22,87 36,00 22,17 
1997 24,80 24,76 27,71 22,73 25,01 24,70 27,15 23,14 23,05 25,19 32,18 19,58 
1998 24,92 24,10 28,53 22,45 25,45 24,04 27,74 22,77 20,76 24,59 34,70 19,95 
1999 24,25 24,37 28,13 23,25 24,81 24,48 27,13 23,58 19,67 23,46 36,32 20,55 
2000 24,71 24,44 29,33 21,52 25,27 24,46 28,52 21,75 20,19 24,29 35,87 19,65 
2001 23,72 24,81 30,67 20,80 24,38 25,01 29,72 20,89 18,68 23,31 37,91 20,10 
2002 23,71 24,74 30,50 21,05 24,27 24,85 29,53 21,35 19,95 23,96 37,08 19,01 
2003 22,83 24,97 30,91 21,29 23,65 25,11 29,56 21,68 18,04 24,18 38,80 18,98 
2004 22,47 24,54 30,10 22,89 23,05 24,33 29,20 23,42 18,95 25,82 35,59 19,64 

Media 23,76 24,59 29,39 22,26 24,32 24,61 28,53 22,54 19,87 24,43 35,48 20,22 

  

Datele din tabelul de mai sus permit formularea următoarelor aspecte 
importante: 

a.1. în raport cu tipul mediului administrativ (urban/rural) periodicitatea este 
mult mai pronunŃată în mediul rural; 

a.2. amplitudinea oscilaŃiilor periodice creşte în finalul orizontului de timp 
analizat (respectiv în perioada 2000 – 2004); 

a.3. ca nivele medii multianuale, distribuŃia pe trimestre a intensităŃii 
consumului de servicii se prezintă conform datelor şi graficului de mai 
jos: 
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b. În raport cu tipul consumatorilor (populaŃie respectiv agenŃi economici) 

statisticile înregistrate se prezintă în mod sistematic conform datelor din 
tabelul următor:                                                               
         Tabelul nr. 2. (%) 

tQ  pQ  ecQ  
Anul 

I II III IV I II III IV I II III IV 
1992 23,44 25,20 28,72 22,64 22,47 25,70 26,64 25,19 24,16 24,84 30,26 20,74 
1996 22,79 23,96 29,34 23,91 22,64 23,97 28,44 24,95 22,94 23,94 30,25 22,87 
1997 24,80 24,76 27,71 22,73 24,62 25,28 26,54 23,56 25,00 24,20 28,95 21,85 
1998 24,92 24,10 28,53 22,45 23,63 24,81 27,65 23,91 26,56 23,22 29,64 20,58 
1999 24,25 24,37 28,13 23,25 23,80 25,12 27,25 23,83 24,92 23,28 29,43 22,37 
2000 24,71 24,44 29,33 21,52 24,55 25,45 27,47 22,53 25,00 22,68 32,60 19,72 
2001 23,72 24,81 30,67 20,80 25,96 25,84 28,05 20,15 20,12 23,17 34,90 21,81 
2002 23,71 24,74 30,50 21,05 24,62 25,16 28,65 21,57 22,61 24,23 32,76 20,40 
2003 22,83 24,97 30,91 21,29 22,58 24,70 30,47 22,25 23,13 25,30 31,44 20,13 
2004 22,47 24,54 30,10 22,89 22,09 24,58 29,23 24,10 22,93 24,49 31,16 21,42 

Media 23,76 24,59 29,39 22,26 23,70 25,06 28,04 23,20 23,74 23,93 31,14 21,19 

  

În cazul structurării pieŃii pe tipuri de consumatori, din punctul de vedere 
al sezonalităŃii, se pot face următoarele sublinieri: 

b.1. sezonalitatea este mult mai pronunŃată la nivelul agenŃilor economici faŃă 
de populaŃie; 

b.2. şi în acest caz, amplitudinea oscilaŃiilor creşte în finalul intervalului de 
timp analizat pentru ambele componente; 

b.3. ca nivele medii multianuale, distribuŃia pe trimestre a intensităŃii 
consumului de servicii se prezintă conform datelor si graficului de mai 
jos: 

Trim. tQ  uQ  rQ  

 I 23,76 24,32 19,87 
II 24,59 24,61 24,43 
III 29,39 28,53 35,48 
IV 22,26 22,54 20,22 

 

tQ  - nivel relativ al consumului total; 

uQ  - nivel relativ consum urban;  

rQ  - nivel relativ consum rural. 
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c. Dacă s-ar face o analiză comparată a distribuŃiilor trimestriale după cele 

două criterii ( rQ  şi uQ   versus  pQ  şi ecQ )  s-ar obŃine următoarele date 

tabelare: 
         Tabelul nr. 3. 

Criteriul "a" Criteriul "b" 
Trimestru 

uQ  rQ  pQ  ecQ  

I 24,32 19,87 23,70 23,74 
II 24,61 24,43 25,06 23,93 
III 28,53 35,48 28,04 31,14 
IV 22,54 20,22 23,20 21,19 

  
Reprezentând grafic perechile ( uQ  şi pQ ) respectiv ( rQ  şi ecQ ) obŃinem 

următoarele figuri: 
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    Trim. tQ  pQ  ecQ  

 I 23,76 23,70 23,74 
II 24,59 25,06 23,93 
III 29,39 28,04 31,14 
IV 22,26 23,20 21,19 

pQ - nivel relativ al consumului populaŃiei 

ecQ - nivel relativ al consumului agenŃilor 

economic 
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Cu alte cuvinte există "comportamente" asemănătoare între: 

  - uQ  şi pQ , pe de o altă parte şi  - rQ  şi ecQ , pe de altă parte. 

 Cauzele care au condus la aceste asemănări oarecum fără nici o conexiune 
vor face obiectul unor analize ulterioare. Deasemenea se poate constata faptul că 
sezonalitatea după criteriul "b" este mai accentuată decât cea după criteriul "a". 
 
  
 Sezonalitatea serviciului de canalizare 

 
 Şi componenta serviciului de canalizare a înregistrat şi înregistrează un 
comportament periodic, sezonalitatea (mai accentuată sau mai diluată) fiind 
manifestă oricare ar fi unghiul de abordare al acestei problematici. 

a. Ca medie, la nivelul consumului de servicii de canalizare, sezonalitatea are 
următoarea alură:  
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FaŃă de minim (trim.I), maximul este cu cca 25 % mai mare (trim.III). 

b. În raport cu tipul mediului administrativ (urban-rural) sezonalitatea medie 
multianuală (perioada 1997 – 2004) a înregistrat următoarele coordonate: 

Trim % 
I 23,04 
II 24,06 
III 29,36 
IV 23,54 
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În mod evident, sezonalitatea serviciului de canalizare în mediul rural este 

mai accentuată decât în mediul urban, maximul de activitate în ambele situaŃii 
fiind înregistrată în trimestrul III, iar nivelul minim în trim.I (foarte aproape 
de trim.IV). 
 

c. În raport cu tipul consumatorilor, sezonalitatea medie multianuală a 
înregistrat următoarele valori: 
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Dacă la nivelul consumului populaŃiei, sezonalitatea este redusă la nivelul 

agenŃilor economici aceasta este mult mai pronunŃată. 
d. Dacă vom compara sezonalitatea după cele două criterii obŃinem următorul 
tabel:  
                                                                                 
   
 
 
 
 
 
 

Trim. cuQ  crQ  

 I 23,24 18,58 
II 24,08 23,50 
III 29,14 34,25 
IV 23,54 23,37 

  (%) 

Trim. cpQ  cecQ  

 I 23,27 22,81 
II 24,11 24,01 
III 26,96 31,08 
IV 25,66 21,38 

  (%) 
(a) (b) 

Trim 
cuQ  crQ  cpQ  cecQ  

 I 23,24 18,58 23,27 22,81 
II 24,08 23,50 24,11 24,01 
III 29,14 31,80 29,14 34,25 
IV 23,54 23,67 25,66 21,38 
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În mod evident, se poate observa că sezonalitatea serviciului de canalizare 
în mediul rural este asemănătoare şi foarte apropiată ca valori, de 
sezonalitatea serviciului de canalizare pentru agenŃii economici (situaŃie 
similară cu cea menŃionată la serviciul de alimentare cu apă); aceeaşi 
similitudine se regăseşte şi între sezonalitatea serviciului de canalizare pentru 
mediul urban versus nivelul serviciului la nivelul populaŃiei. 
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 Concluzii 
 
 Constrângerile impuse de spaŃiul alocat articolului nu au permis 
prezentarea şi analiza unor detalii cu relevanŃă semnificativă. 
 În paragrafele 2 şi 3 au fost analizate, aparent fără nici o legătură cu 
turismul, sezonalitatea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în raport 
cu: 

– tipul mediului administrativ; 
– tipul consumatorilor dominanŃi. 
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 Pentru ambele componente ale serviciului (alimentare cu apă şi 
canalizare) există o serie de caracteristici comportamentale comune ale pieŃei: 
a. Faptul că factorul de sezonalitate pentru ambele componente ale serviciului 

analizat este mai pronunŃat în mediul rural în raport cu mediul urban ar putea 
fi considerat o anomalie (ştiut fiind că turismul pe litoralul românesc este 
concentrat aproape exclusiv în mediul urban). 

ExplicaŃia este relativ simplă dacă adăugăm şi informaŃia conform căreia 
ponderea serviciului în mediul urban în raport cu totalul serviciilor prestate 
este de 92-94% şi pe cale de consecinŃă inerŃia la variaŃii cu 10-15% este 
suficient de ridicată pe când în mediul rural, variaŃii foarte mici (care nu au 
legătură cu dinamica serviciului) pot influenŃa sesizabil factorul de 
sezonalitate. 

b. Lucrurile intră în logica lor normală atunci când analizăm factorul de 
sezonalitate al agenŃilor economici (printre care se află şi cei din turism) 
comparativ cu acelaşi factor relativ la consumul de servicii al populaŃiei. 
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1.10  FROM ENVIRONMENTAL ISSUES  
    TO THE MEDIUM PROBLEMS 

 
 

DE LA PROBLEMELE MEDIULUI LA MEDIUL PROBLEMELOR 
 

Marcel VLĂDEANU  
Adriana MAREŞ 
Cozmin STROE 

Abstract 
From Adam Smith, Abraham Lincoln and by Malthus and George Soros (emphasizing 

that we do not find among them a "wistful") have missed the most severe warnings on the 
risks of incalculable corporatism, globalization and greed in the most hidden aritmetizate 
economic theory (much of which is "blessed" with Nobel prizes). 
Invasions of grasshoppers are innocent games of nature in relation to disasters caused by 
migration of capital in the new economy without borders, the global ROF is a transnational 
companies do more than the constitutions of dozens of states will not understand the progress 
of ideas and running (or their march). 

 
 
 ConsideraŃii introductive 
 Alarmele privind suferinŃele catastrofice ale mediului nu mai sperie nici 
guverne, nici corporaŃiile transnaŃionale, nici instituŃiile financiare cu acoperire 
globală şi nici chiar populaŃia (în marea ei majoritate). 
 Şi totuşi, semnalele privind iminenŃa unui tsunami ecologic, economic, 
social, politic şi militar nu au lipsit iar cei care le-au tras sunt şi personalităŃi cu 
expunere mondială. 
 Să-l cităm doar pe fostul economist şef al Băncii Mondiale, Nicolas Stern 
care spune, fără a folosi un limbaj aluziv, că “… modificările actuale în 
atmosfera pământului reprezintă cel mai mare şi de amploare eşec al pieŃei, din 
câte cunosc”. 
 Este un eşec pe care economia globalizată nu este pregătită să-l înfrunte 
iar majoritatea economiştilor nu-l pot înŃelege. 
 Formularea lui Nicolas Stern poate fi considerată drept o recapitulare şi o 
exprimare sintetică a tuturor avertismentelor venite din partea unor personalităŃi 
cu expunere mondială pentru care economia de piaŃă şi capitalismul darwinist nu 
avea secrete. 
 De la Adam Smith, Abraham Lincoln şi până la Malthus şi George Söros 
(să facem sublinierea că nu regăsim printre ei nici un “nostalgic”) nu au lipsit 
cele mai severe avertismente privind, riscurile incalculabile ale corporatismului, 
globalizării şi lăcomiei disimulate în cele mai aritmetizate teorii economice 
(mare parte din ele fiind “binecuvântate” şi cu premii Nobel). 
 Nu am dori să se înŃeleagă greşit demersul nostru în sensul că am fi 
promotorii vre-unui curent ideologic fiindcă din start subliniem că orice ştiinŃă 
sau practică umană ideologizată a sfârşit şi va sfârşi mereu în suferinŃe 
inimaginabile ale întregii civilizaŃii. 
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 Şi comunismul (cu varianta sa “soft” - socialismul) şi capitalismul au, şi 
promovează, aceleaşi erori de fond (teoretice şi practice): 
- economia este un proces de natură mecanicistă; 
- eficienŃa economică reprezintă un concept superior oricărei creaŃii (inclusiv şi 

mai ales omului şi naturii).  
La limită, am putea spune că economia perfectă este aceea în care un 

singur om ar produce tot şi un alt om ar avea tot; ar fi asigurată astfel 
productivitatea maximă, pe de o parte şi intervenŃia minimală a statului, pe de 
altă parte. 

Dacă un om are productivitatea corespunzătoare trebuie răpus, dacă 
pădurea de pe deal nu are utilizare trebuie distrusă iar dacă piatra nu este 
preŃioasă muntele trebuie ras. 

Invaziile de lăcuste sunt jocuri nevinovate ale naturii în raport cu 
dezastrele produse de migraŃia capitalului în noua economie fără frontiere, 
globalizată în care ROF-ul unei companii transnaŃionale face mai mult decât 
constituŃiile a zeci de state care nu vor să înŃeleagă progresul şi nici mersul 
ideilor (sau marşul lor). 

Cam acestea ar fi, într-o exprimare sintetică şi binevoitoare, bazele 
metodologice şi conceptuale aplicate, ale economiei contemporane. 

Să reamintim totuşi ce declara Abraham Lincoln cu peste 150 de ani în 
urmă şi cu câteva zile înainte de a fi asasinat: “Au fost întronate corporaŃiile. O 
epocă de corupŃie la nivel înalt va urma iar puterea banilor va căuta să-şi 
lungească domnia folosindu-se de prejudecăŃile oamenilor până când averea va 
fi concentrată în câteva mâini iar Republica va fi distrusă” (citat din John 
Cavanagh, Plundering Paradise, Berkeley, California, pag. 24-31). 

Câteva statistici vin să ne dea de gândit dacă premoniŃia lui Abraham 
Lincoln s-a adeverit sau nu: 
- peste 40% din populaŃia lumii trăieşte cu mai puŃin de 2 $/zi; 
- conform P.N.U.D., veniturile a 500 din primii bogaŃi ai lumii egalează 

veniturile a peste 420 milioane din cei mai săraci locuitori ai planetei; 
- studiile UniversităŃii NaŃiunilor Unite arată că 2 % din bogaŃii planetei 

stăpânesc 50 % din averea imobiliară la nivel mondial; 
- 50 % din populaŃia lumii deŃine sub 1 % din averea imobiliară la nivel global. 

Este cât se poate de limpede că alături de bomba ecologică ticăie şi bomba 
socială. 
 
 Transformări pentru care mai există timp 

Transformările de care este nevoie pentru a repune treptat întreaga planetă 
pe un făgaş echilibrat, normal, sunt mult mai profunde decât sau văzut vreodată 
în istoria cunoscută a omenirii. 

Un prim salt calitativ trebuie realizat în planul paradigmelor şi teoriei 
economice clasice şi care, într-o formulare foarte sintetică, afirmă primatul 
viziunii calitative asupra economiei şi abandonarea celei mecaniciste, liniare, 
strict cantitative. 

O a doua direcŃie vizează trecerea rapidă de la practicile economiei 
darwiniste, nerestricŃionate, lacomă şi devastatoare, care a prevalat cel puŃin în 
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ultimile două secole către economia durabilă, care preia numeroase principii 
ale economiei concurenŃiale recunoscând explicit însă că economia şi societatea 
umană reprezintă doar o parte din ecosistemul global iar freptul vieŃii la viaŃă nu 
se hotărăşte pe tarabele oamenilor politici sau a marilor magnaŃi, de cei cinci 
sute sau de cei trei sute, de grupul X sau guvernul Y. 

Noua abordare a teoriei şi practicii în economie analizează şi proiectează 
dinamica economico-socială în cadrul limitelor impuse de lumea fizică, de legile 
şi formele ei de existenŃă şi manifestare, fiind în acelaşi timp şi o precondiŃie 
pentru dezvoltarea unui nou tip de economie: economia durabilă. 

Este nevoie de acest tip nou de economie sau este doar o invenŃie a unor 
oameni de ştiinŃă mai neliniştiŃi? 

Să mai enumerăm câteva din consecinŃele economiei moderne: 
- cercetătorii australieni au anunŃat că în 2006 emisiile de dioxid de carbon au 

crescut de două ori faŃă de 1990; 
- peste 90000 de incendii au distrus circa 4 milioane de hectare de pădure 

numai în anul 2006; 
- Banca Mondială a arătat că cele 360 de dezastre naturale raportate în 2005 au 

ucis peste 90000 de persoane, au afectat peste 150 milioane locuitori şi au 
cauzat pagube de peste 160 mld. $. 

- Raportul Stern (o analiză detaliată din punct de vedere economic a 
schimbărilor climatice) avertizează că, în primă instanŃă, încălzirea globală 
poate duce la pagube de 5-20 % din PIB-ul mondial (în contextul actualei 
crize mondiale s-a putut constata că o scădere a PIB-ului cu 3-5 % poate 
reprezenta un dezastru economic, social şi politic). 

- oamenii de ştiinŃă au mişcat înainte acele “Ceasului Funest” care indică 
vulnerabilitatea faŃă de ameninŃări nucleare, ecologice şi de altă natură de la 
douăsprezece fără şapte minute la douăsprezece fără cinci minute (singura 
modificare din 2002 până în 2006). 

Unul din părinŃii dezvoltării durabile, Walter Stahel a demonstrat o serie 
de caracteristici invariabile ale societăŃii noastre de consum, caracteristici care 
se înscriu şi ele în linia avertismentelor de mai sus: 
- mai puŃin de 1 % din materialele consumate se concretizează şi se regăsesc în 

produsul final tot restul fiind risipă; 
- 75 % din energia totală produsă se utilizează în industria energetică 

extractivă; 
- 25 % din aceeaşi energie produsă se utilizează efectiv în industria 

prelucrătoare; 
- forŃa de muncă are o repartiŃie inversă: 25 % în industria extractivă şi 

energetică şi 75 % în industria prelucrătoare; 
- între 80 şi 90 % din costurile economice şi ecologice ale duratei de viaŃă a 

produselor devin inevitabile de pe chiar planşeta de proiectare, cu mult înainte 
ca acestea să fie fabricate; 

- prezenŃa în super-marketuri a unui litru de lapte necesită consumul a nu mai 
puŃin de 4-500 litri de apă. 
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Încă din 1987, Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare definea 
dezvoltarea durabilă ca fiind “satisfacerea nevoilor prezentului fără a 
compromite capacitatea generaŃiilor viitoare de a-şi satisface nevoile lor”. 

Pentru a fi cât mai explicită dar mai ales pentru a deschide un făgaş pentru 
o serie de transformări, aplicarea practică a acestei definiŃii a impus abordarea în 
regim de urgenŃă a şapte direcŃii de acŃiune: 
a. adaptarea economiei mondiale la dimensiunile permise de ecosistem; 
b. trecerea de la creştere la dezvoltare economică; 
c. reflectarea în preŃuri a realităŃilor ecologice; 
d. obligativitatea luării în calcul a factorilor naturali de către organizaŃiile 

economice, financiare, guverne şi administraŃii locale; 
e. folosirea principiului pre-cauŃional (conform ideii că mai bine previi decât să 

plângi), acest principiu este cuprins în tratatul de la Maastricht adoptat de 
U.E. în anul 1991; 

f. revitalizarea managementului comunitar şi implementarea reglementărilor de 
bună practică între proprietatea privată şi proprietatea publică, între interesele 
private şi interesele publice; 

g. reconsiderarea reală a rolului femeilor în societate avându-se în vedere şi 
faptul că numeric, din categoria oamenilor săraci pe prima poziŃie se situează 
femeile iar oamenii cei mai săraci sunt femeile. 

Revenind la problema globalizării trebuie subliniat faptul că fără îndoială 
există şi aspecte pozitive ale acestui proces cum ar fi: 
- îmbunătăŃirea semnificativă a indicatorilor cheie, cum ar fi IDU (indicele de 

dezvoltare umană); 
- speranŃa de viaŃă a crescut; 
- disiminarea tehnologiilor informaŃionale s-a accelerat şi extins; 
- producŃia de cereale a înregistrat atât o creştere fizică dar şi o creştere a 

stabilităŃii acestor producŃii. 
Modificările trebuie făcute şi în planul teoriei şi metodologiilor de analiză 

economică. 
Cu titlu de exemplu, PIB-ul (produsul intern brut) nu dă nici o informaŃie 

despre dezvoltarea durabilă, nu conştientizează dispariŃia economiilor locale, a 
pădurilor, a speciilor, reducerea pânzei de apă freatică, creşterea frecvenŃei 
dezastrelor, reducerea rapidă a resurselor energetice bazate pe hidrocarburi, 
încălzirea globală, etc. 

Deasemenea, PIB-ul nu spune nimic despre cheltuielile de înarmare (de 
fapt acestea se înregistrează ca o creştere a bunăstării), despre dispersia 
veniturilor pe cap de locuitor şi în situaŃia PIB-ului se află şi o mulŃime de alŃi 
indicatori macroeconomici care devin din ce în ce mai irelevanŃi, tot mai puŃin 
credibili, tot mai suspecŃi. 

Cu titlu de exemplu, în S.U.A. venitul pe cap de locuitor a crescut cu 9 % 
în 2005 dar nici un indicator nu relevă faptul că veniturile a 300000 de 
americani egalează veniturile a 150 milioane angajaŃi (tot americani), cei din 
urmă aparŃinând aşa-numitei “midle-class”. 

Conform Băncii Mondiale, indicatorii din economie îndeplinesc şi 
realizează trei funcŃii de bază: 
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- oferă o măsură a bunăstării; 
- ajută la stabilirea politicilor de dezvfoltare; 
- informează populaŃia despre modul în care este administrată economia. 

Indicatorii pot fi structuraŃi în trei categorii: 
- macroindicatori – dezvoltaŃi şi aplicaŃi pentru diverse tipuri de economii; 
- microindicatori – aplicabili în general pentru proiecte de investiŃii, agenŃi 

economici, etc; 
- indicatori agregaŃi – sunt folosiŃi pentru caracterizarea sintetică a 

fenomenelor şi proceselor economice. 
Dată fiind utilizarea abuzivă a indicatorilor de tipul PIB-ului, venitul pe 

cap de locuitor, etc majoritatea practicienilor şi teoreticienilor dezvoltării 
durabile recunosc necesitatea utilizării unor indicatori noi, de echilibru între 
domeniile economic, mediu şi social. 
 În recenta publicaŃie a lui Bill McKibbon, “Economia Profundă”, se 
descrie una din descoperirile fundamentale ale hedonismului şi anume că, 
dincolo de un venit de 10000 $ nu mai există nici o corelaŃie între fericire şi 
venituri. 
 O primă definiŃie şi măsură a progresului în actualele circumstanŃe ar fi 
luarea minimului de consum pentru atingerea unui grad ridicat de calitate al 
vieŃii (sau cât de puŃin ar trebui să consumăm pentru a trăi mai bine şi noi şi 
generaŃiile viitoare), în loc să acŃionăm astfel încât să vedem cât de repede 
putem să adăugăm partea noastră la munŃii de lucruri care fie ne încurcă prin 
case fie le aruncăm peste marginile gropilor de gunoi. 
 Este nevoie deasemenea de un nou sistem economic care să înlocuiască 
competiŃia brutală, generatoare de cheltuieli uriaşe, de stocaje inimaginabile şi 
de conflicte devastatoare între naŃiuni, companii, culturi şi indivizi cu un sistem 
care să ne unească în structuri complementare, pentru soluŃionarea rapidă a celor 
mai urgente probleme ale civilizaŃiei. 
 În cartea sa, “RevoluŃia Dezvoltării Durabile”, Andrew Eduards 
sugerează şapte teme sau obiective comune ale dezvoltării durabile: 
- gestionare; 
- definirea şi respectarea limitelor; 
- restructurarea economiilor; 
- distribuirea şi redistribuirea echitabilă şi corectă; 
- conservarea perspectivei intergeneraŃii; 
- considerarea naturii drept model şi inovator şi nu adversar; 
- independenŃă în acŃiunile locale. 

Oricare ar fi setul de indicatori nou proiectaŃi, aceştia trebuie să aibă 
proprietatea ca fiecare din indicatori să fie legat de cel puŃin unul din cele cinci 
obiective macroeconomice comune3 modelelor de dezvoltare durabilă şi anume: 
- promovarea progresului real, bazat pe multiple dimensiuni ale bunăstării 

umane; 
- adoptarea unei tranziŃii rapide către o platformă de energie regenerabilă; 
- distribuŃia echitabilă atât a resurselor cât şi a oportunităŃilor; 
- protejarea şi refacerea capitalului natural; 
- descentralizarea administrativă şi economică. 
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Concluzii 
O recentă evaluare globală a descoperit cinci programe de calcul 

ecologice aplicate în cel puŃin 50 de Ńări şi a identificat alte 20 de Ńări care 
plănuiau să iniŃieze în curând asemenea programe. 

Indicatorul “happy planet” (HPI) publicat în 2006 (New Economist 
Fundation) măsoară eficienŃa ecologică cu care oamenii dintr-o Ńară sau alta 
trăiesc o viaŃă lungă şi fericită – prin prisma acestui indicator, America Centrală 
este cea mai fericită zonă a planetei (unde nici PIB-ul şi nici venitul pe cap de 
locuitor nu o poziŃionează pe primele locuri în lume). 

Începând cu  anul 1972, guvernul din Buthan a folosit conceptul de 
satisfacŃie naŃională naturală (SNN) ca model de dezvoltare, concept care se 
bazează pe premisa că “dezvoltarea materială şi spirituală are loc pentru fiecare 
latură în parte, spre a se completa şi susŃine una pe cealaltă”.  SSN are patru 
piloni: 

- echitatea; 
- prezervarea valorilor; 
- conservarea mediului natural; 
- stabilirea unei guvernări adecvate. 

Din nefericire, astfel de exemple sunt rarisime la nivel mondial. 
EficienŃa economică maximă reprezintă încă dezideratul şi reŃeta 

succesului pentru civilizaŃia dominantă, de tip occidental.   
Este posibil ca undeva să se fi pus deja întrebarea: este eficient sau nu să 

ne salvăm planeta? (după cum se derulează lucrurile, s-ar părea că un răspuns 
favorabil este încă în analiză). 

Să enumerăm totuşi ceea ce în opinia noastră ar putea da şanse credibile şi 
generaŃiilor viitoare să locuiască pe o planetă vie, verde şi cu o climă 
suportabilă: 
a. Dacă o civilizaŃie vrea să supravieŃuiască, ea trebuie să trăiască din 

beneficiile naturii şi nu din capitalul acesteia (Ronald Wright). 
b. Înainte de a demara ecologia naturală trebuie implementată ecologia lumii 

politice şi a diverşilor factori de putere (mai mult sau mai puŃin ştiuŃi, mai 
mult sau mai puŃin vizibili). 

c. Regândirea şi reproiectarea întregii baze filozofice şi teoretice ale existenŃei 
umane şi economiei. 

d. În final, poate nu este lipsit de importanŃă să reamintim faptul că nici aerul, 
nici apa şi nici timpul nu pot fi cumpărate de undeva de pe alte planete, 
sisteme solare sau galaxii. 

 
 
 



 
 

1.11  THE DIVISION INTO ZONES OF THE RURAL TOURIST 
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Abstract 
The current evolution of tourism and its opening prospects call for a division into 

tourist zones, based on the set of factors which affect the development or inhibition of the 
tourism phenomenon, e.g. tourist resources, facilities etc., as well as on the complex flow of 
current tourism. The division into zones can thus become an important tool in the optimal 
development of the tourist resources of any area, irrespective of its size, one which is based 
on an inventory and a thorough understanding of all potential tourist resources. 

 
Key words: division into zones; division into tourist zones; rural tourism; agro-

tourism. 
Cuvinte cheie: zonare: zonare în regiuni turistice, turism rural, agroturism. 
 
Zonarea turistică. Preocupări în literatura de specialitate 
În Ńara noastră, preocupările pentru zonarea turistică realizată la nivel 

naŃional sau regional au aparŃinut mai ales geografilor. Cercetările de geografia 
turismului, realizate începând cu prima jumătate a secolului trecut, fiind 
considerate absolut necesare în elaborarea şi identificarea posibilităŃilor de 
organizare şi amenajare a unor spaŃii geografice româneşti în scopuri turistice. 

Astfel, încă din 1945, N.Al. Rădulescu conturează7, la nivelul Ńării, 24 de 
regiuni turistice, din care 11 în CarpaŃii Orientali (Baia Mare, BistriŃa Năsăud, 
Vatra Dornei – RădăuŃi, TolpiŃa – Bicaz, Mănăstirile judeŃului NeamŃ, Oltul 
Superior, Braşov, Bratocea – Văleni, Prahova Superioară), fără a include regiuni 
montane cu un potenŃial turistic important, dar fără amenajări specifice la 
vremea respectivă (munŃii vulcanici Căliman – Gurghiu, Nemira, Ciuc sau 
munŃii Vrancei şi ai Buzăului). 

În 1956, Cl. Giurcăreanu distinge8, în cadrul subregiunii turistice a 
CarpaŃilor Orientali (aparŃinând regiunii turistice carpatice), şapte Ńinuturi 
turistice (Maramureş – Rodna, BistriŃa – Suceava, Căliman – Gurghiu, Oltul de 
Sus, Trotuş, Vrancea, Prahova), subîmpărŃite în raioane turistice. Acestea ocupă 
întreaga suprafaŃă montană. 

În studiul dedicat exclusiv CarpaŃilor Orientali9, colectivul Swizewschi 
C., Nimigeanu V., Ungureanu Al., stabileau, în 1966, şase regiuni turistice: 
Hăşmaşu Mare – Lacu Roşu – Cheile Bicazului – Izvoru Muntelui, Tuşnad – 
Defileul Oltului – Lacul Sfânta Ana, Vatra Dornei – Mestecăniş – Rarău – 
Giumalău – Cheile BistriŃei, MunŃii Rodna – Popasul Prislop, Baia Mare – 
MunŃii Gutâi, mănăstirile din nord – estul CarpaŃilor Orientali. 

                                                           
7 Rădulescu, N.Al. – Asupra geografiei turismului, Revista geografică, An II, fasc. I – IV, Bucureşti, 1946 
8 Giurcăreanu, Cl. – Aspecte ale geografiei turismului, Natura nr. 3, anul VIII, 1956 
9 Swizewschi, C., Nimigeanu, V., Ungureanu, Al. – La geographie du tourisme dans les Carpathes Orientales, 
Analele ştiinŃifice ale UniversităŃii „Al.I. Cuza” Iaşi, secŃiunea II, tom XII, 1966 
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Criteriul esenŃial în delimitarea acestor regiuni turistice a fost cuprinderea 
în areal a unor obiective de semnificaŃie apropiată. 

M. Iancu, în 1969, în zonarea turistică a teritoriului naŃional pe 23 de 
zone, face o departajare calitativă a acestora în trei categorii10 : şapte zone de 
interes turistic internaŃional, din care trei în CarpaŃii Orientali (Braşov, Bucegi, 
Suceava) ; nouă zone turistice de interes naŃional, din care două în CarpaŃii 
Orientali (Ceahlău, Maramureş) ; şapte zone turistice de interes local regional, 
din care trei în CarpaŃii Orientali (Mureş, Bacău, Vrancea). Aceste încercări de 
zonare turistică au avut la bază, în special, analiza fondului turistic şi a 
specificului său, precum şi utilizarea acestuia. 

Au mai fost elaborate zonări turistice, utilizând drept criteriu de 
departajare fie potenŃialul de comunicaŃie11, în acest caz zonele fiind delimitate 
de sisteme inelare infrastructurale rutiere, fie utilizându-se unităŃile 
administrative, grupate după potenŃialul turistic12.  

În prezent, zonarea turistică este concepută de Stănculescu G., Lupu N., 
łigu G. drept „o împărŃire a unui teritoriu vast în zone relativ omogene din 
punct de vedere al activităŃii de turism sau al potenŃialului turistic„. Deci, 
autorii consideră că zona turistică este un teritoriu de mare întindere, de o 
complexitate geomorfologică, care include mai multe obiective, localităŃi sau 
complexe turistice şi care poate prezenta o caracteristică aparte, fiind astfel 
posibilă delimitarea de alte zone sau subzone, care pot fi privite ca zone, 
conform teoriei sistemelor. De regulă, subzonele au un diametru de 30-50 km, şi 
se delimitează după criterii diferite. Din acest punct de vedere, o subzonă poate 
fi delimitată de un grup de obiective turistice (cum sunt staŃiunile turistice), de o 
formă de relief (valea unei ape, o depresiune, un bazin) în care se amenajează 
una sau mai multe staŃiuni turistice. łinând seama de amplasarea şi concentrarea 
spaŃială a obiectivelor turistice, de valorificarea şi funcŃionalitatea potenŃialului 
turistic, lucrările de specialitate folosesc, la nivelul Ńării noastre, următoarele 
trepte taxonomice13:   

- obiectivul turistic – constituie categoria taxonomică cea mai mică, care 
este reprezentată de o singură unitate, de un singur element cu caracter 
turistic, al cărui potenŃial constituie o valoare de atracŃie; 

- localitatea turistică (centrul turistic) – reprezintă o aşezare urbană sau 
rurală în care sunt mai multe obiective turistice constituite în puncte de 
atracŃie a turiştilor; 

- complexul turistic se suprapune teritorial peste o suprafaŃă restrânsă, 
care concentrează un număr mai mare de obiective diferite, mai mult sau 
mai puŃin izolate şi chiar localităŃi sau centre turistice; 

- arealul turistic (zona turistică) – la acest nivel taxonomic suprafaŃa 
teritoriului se extinde, cuprinzând numeroase obiective şi complexe 

                                                           
10 Ciangă, N. – Turismul din CarpaŃii Orientali. Studiu de geografie umană, Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca, 1998 
11 Oarcea, Z. – O variantă de zonare turistică a României, în vol. Zonarea turistică a R.S. România, a IV-a 
Sesiunea de comunicări ştiinŃifice, Bucureşti, 1977 
12 Posea, Gr., Ielenicz, M. – MunŃii Buzăului, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1977 
13 Melinda Cândea, Florina Bran, SpaŃiul geografic românesc. Organizare. Amenajare. Dezvoltare, Editura 
Economică, Bucureşti, 2001, p. 246 
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turistice. Se remarcă aici diversitatea potenŃialului turistic natural dar şi 
o omogenitate a dotărilor, definind un anumit tip de turism; 

-  regiunea turistică este o categorie cuprinzătoare, reprezentată de un 
teritoriu întins (suprapus, în general, marilor unităŃi fizico – geografice) 
şi se caracterizează printr-o concentrare evidentă a obiectivelor turistice, 
în care sunt incluse masive forestiere, ape, forme de relief variate, centre 
şi complexe turistice, areale turistice etc. 

Prin urmare, încercând o definire a termenului dincolo de contextul 
geografic, zona turistică reprezintă un teritoriu caracterizat printr-o 
concentrare de resurse turistice de valoare recunoscută şi care poate fi 
delimitat distinct ca ofertă, organizare şi protecŃie turistică. Pe teritoriul unei 
zone sunt amplasate puncte, staŃiuni sau localităŃi turistice. Din acest punct de 
vedere, devine imperios efortul  zonării turistice, deoarece amenajarea turistică a 
teritoriului este un instrument util în orientarea eforturilor de investiŃii şi 
stimulării unui raport echilibrat între eficienŃa economică, efectele sociale şi 
protecŃia mediului în unele teritorii. Deasemenea, procesul de zonare turistică 
pune în legătură factorii cererii cu factorii ofertei, stabileşte nivelul de absorbŃie 
turistică şi pragul maxim de dezvoltare a ofertei14.  

În crearea zonelor turistice se parcurg următoarele etape: 
- inventarierea patrimoniului turistic existent;  
- analiza şi stabilirea formei de turism dominante ce conferă o specializare 

a zonei;  
- ierarhizarea zonelor turistice în funcŃie de importanŃa elementelor 

(locală, naŃională, internaŃională);  
- delimitarea şi instituŃionalizarea zonelor turistice. 
 
Zonarea activităŃii de turism rural  
În anii din urmă, turismul rural a ieşit din sfera de tatonare şi s-a afirmat 

ca un fenomen deplin format, având o dinamică proprie şi care, datorită 
trendului de creştere, a incitat interesul cercetării ştiinŃifice. Pentru că zonarea 
turistică este strâns legată de elementele de favorabilitate geografică, cultural - 
istorică şi economică, este necesară, pentru început, prezentarea unor concepte şi 
strategii economico-geografice privind zona turistică şi  agroturistică. 
Delimitările teritoriale specifice turismului rural sunt extrem de complexe la 
nivel macroteritorial (de exemplu la nivelul unei zone, subzone etc.). Se adaugă 
şi dificultatea dată de diferitele specializări la nivelul satului sau al gospodăriei 
agroturistice. De aceea, pentru cursivitatea demersului, am urmărit elementele 
de structură ale zonării producŃiei agricole şi diversitatea particularităŃilor de 
relief  teritorial (ca element economico-geografic). Aceste noŃiuni au fost 
conturate şi interpretate după conceptele prezentate de Institutul Economiei 
ComerŃului Interior şi Turismului în 1977şi de Institutul de Economie Agrară15 
în 1970. 

                                                           
14 Erdeli, Gabriela, I.,Istrate, Amenajări turistice,  Ed.UniversităŃii, Bucureşti, 1996, p. 161 
15 Conform lucrărilor de referinŃa privind Zonarea turistica a RSR din 1977 şi Zonarea producŃiei agricole din 
1970 
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Aşa cum se cunoaşte, spaŃiul rural integrează un bogat potenŃial turistic, 

generat de resursele naturale şi antropice. 
Astfel, potenŃialul turistic este definit ca un ansamblu de elemente 

naturale, cultural-istorice şi tehnico-economice, care prezintă posibilităŃi de 
valorificare turistică sau determină o anumită funcŃionalitate pentru turism. Un 
teritoriu interesează sub aspect turistic, în măsura în care el oferă resurse 
turistice naturale şi antropice a căror valorificare, conform unor amenajări 
tehnice adecvate, pot determina o activitate de turism, astfel teritoriul putând fi 
introdus în circuitul turistic. În acest context, termenii de “atracŃie turistică” şi 
“resursă turistică” se completează, dacă se referă la acelaşi teritoriu. 

AtracŃia turistică defineşte mai mult latura afectivă a diferitelor 
componente ale potenŃialului turistic, referindu-se mai ales la ceea ce se impune 
atenŃiei şi produce impresii intense de natură estetică sau cognitivă. Elementele 
cultural-istorice, tehnico-economice şi chiar o parte din cele naturale (peisaje, 
forme de relief, lacuri, specii de plante şi animale etc.) ar putea fi desemnate ca 
atracŃii turistice. 

Termenul de resursă turistică este mai complet şi redă mai bine 
implicaŃiile economice. Prin specificul, conŃinutul şi valoarea lor, resursele 
turistice, mai ales cele naturale, reprezintă, pe de o parte atracŃii turistice, iar pe 
de altă parte, pot fi valorificate direct în activitatea de turism “ca materie primă”, 
constituindu-se, în urma unei activităŃi umane de amenajare şi valorificare, în 
diferite produse turistice şi generând anumite forme de turism (resursele de ape 
minerale, gaze şi nămoluri terapeutice, stratul de zăpadă şi domeniul schiabil 
neamenajat, acumulări de apă etc.). În literatura de specialitate16 există tendinŃa 
de a da acelaşi sens noŃiunii de “potenŃial turistic”, considerat ca o totalitate a 
elementelor cadrului natural şi social-istoric ce pot fi valorificate într-o anumită 
etapă. În sfera cadrului natural sunt incluse totalitatea posibilităŃilor, 
capacităŃilor, condiŃiilor inclusiv a rezervelor materiale pe care le oferă cadrul 
natural al peisajului geografic oricărei forme de activitate turistică. 

Fondul turistic, respectiv patrimoniul turistic, are un sens mai larg, 
incluzând în potenŃialul turistic şi dotările tehnico-edilitare, serviciile turistice şi 
infrastructura tehnică generală. Varietatea resurselor turistice ale Ńării noastre, 
specificul acŃiunii şi influenŃa lor în activitatea turistică fac necesară delimitarea 
a două categorii de potenŃial turistic, şi anume: natural şi antropic17. Vom reda, 
în cele ce urmează, structura potenŃialului agroturistic, conform Zonării turistice 
a IECIT18, din 1977 (Figura 1). 

                                                           
16 Glăvan,V., Geografia turismului in România, , Ed. Eden, Bucureşti, 1992 
17 conform Zonării turistice a IECIT, din 1977 
18 În concepŃia IECIT (1977), noŃiunea de zonă (turistică) este independentă de repartiŃia componentelor bio-
pedo-climatice sau a proceselor şi fenomenelor geografice. În lucrare este considerată oportună utilizarea 
termenului de zonare agroturistică, fundamentat prin adâncirea caracteristicilor ramurii turistice la nivelul 
teritorial – geografic rural. Termenul de regionare implică şi luarea în considerare a limitelor teritorial – 
administrative, inadecvate delimitărilor de favorabilitate natural – geografică în agroturism. 
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Fig. 1. Structura potenŃialului agroturistic   
(Zonarea turistică a R.S.R IECIT, 1977) 

 

În vederea delimitării şi ierarhizării zonelor turistice este necesară, în 
primul rând, inventarierea şi cunoaşterea tuturor componentelor de potenŃial 
turistic, gruparea lor în spaŃiu şi apoi evaluarea lor cantitativă şi calitativă în 
vederea stabilirii oportunităŃilor de dezvoltare pe care le pot genera şi a 
echipărilor necesare pentru o gestionare în condiŃii de eficienŃă şi 
competitivitate. Criteriile referitoare la identificarea şi determinarea resurselor 
turistice sunt: de ordin general şi specifice.  

Criteriile de ordin general, considerate de bază şi în turismul rural, se 
referă la cadrul natural sub aspectul complexităŃii sale globale în ansamblul 
teritorial al regiunilor. Criteriile specifice conturează trăsăturile de potenŃial 
turistic rural la nivelul fiecărei componente teritoriale. Acestea pot fi structurate 
cantitativ şi calitativ (Figura 2). 

Criteriile cantitative pot reflecta atât structuri teritoriale agroturistice 
(sisteme agricole şi produse atractive, orientarea şi continuitatea în spaŃiul zonal 
al producŃiei agricole, tehnologiile tradiŃionale şi alternative adoptate etc.), cât şi 
analize mai profunde ale produselor şi tehnologiilor adoptate în cadrul structural 
teritorial (organizarea şi sistematizarea teritoriului agricol, forma şi valoarea 
sistemelor de producŃie agricolă). Prin criteriile cantitative se reflectă numărul, 
valoarea, ponderea elementelor din potenŃialul activităŃilor agroturistice. 

Criteriile calitative determină nivelul sistemelor tehnologice de producŃie 
şi gradul acestora, specificul potenŃialului oferit de anumite arii teritoriale 
agricole, valoarea unor produse agroturistice ca urmare a aplicării unor sisteme 
agricole de producŃie considerate originale (cu vocaŃie zonală) cu caracter de 
unicat, accesibilitatea asistării la aceste tehnologii, gradul de conservare şi 
ecologizare a produselor, diversitatea formelor ce pot constitui un potenŃial 
agroturistic. Criteriile calitative delimitează în agroturism, conform relaŃiilor 
dintre condiŃiile de relief şi cele ale resurselor agricole, următoarele : 

- activităŃi bine individualizate agroturistic (cu vocaŃie teritorială bine 
stabilită, cum sunt, de exemplu, localităŃile viti-pomicole, pastorale etc.); 
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- existenŃa unor elemente de interferenŃă (profilul fiind dat atât de condiŃiile 
de relief, cât şi de atractivităŃile agricole, de exemplu satele pastorale din zonele 
montane atractive turistic) ; 

- activităŃi rurale sau elemente din aceste activităŃi incluse în alte categorii 
(latura agroturistică a atractivităŃii vizitatorilor veniŃi pentru alte preocupări cum 
sunt de exemplu : simpozioane, manifestări internaŃionale, persoane cu 
proprietăŃi în localitate, pe care le vizitează periodic etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Criterii şi efecte în determinarea zonei agroturistice  
(Zonarea turistică a R.S.R IECIT, 1977) 

 

Evaluarea potenŃialului turistic din zona rurală a judeŃului Bacău 
Evaluarea componentelor oferte turistice s-a realizat, şi în studiul de faŃă, 

conform metodologiei elaborate de fostul Minister al Transporturilor, 
ConstrucŃiilor şi Turismului (MTCT), în anul 2006. Pentru evaluarea şi 
ierarhizarea unităŃilor-administrativ teritoriale a fost aleasă, pornindu-se de la 
elementele componente ale valenŃelor turistice ale Ńării, metoda arborilor de 
analiză pe criterii de bază şi subcriterii, atribuirea nivelurilor de apreciere 
făcându-se printr-un procedeu de ponderare a unui total de 100 de puncte, astfel: 
resurse turistice - 50 puncte, infrastructură specific turistică – 20 puncte, 
infrastructură tehnică – 30 puncte. 
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a) Evaluarea cadrului natural 
Situat în partea de est a României, judeŃul Bacău are cea mai mare 

desfăşurare în bazinul Trotuşului şi cuprinde în teritoriul său: versantul estic al 
CarpaŃilor Orientali (în vest) şi Colinele Tutovei (în est), având ca vecini 
judeŃele: NeamŃ, Harghita, Covasna, Vrancea, şi Vaslui.  

Tabelul 1  
Evaluarea cadrului natural în judeŃul Bacău 

 Unitate adm. teritoriala Cadrul natural 
(max 10 p)  

Unitate adm. 
teritoriala 

Cadrul natural 
(max 10 p) 

1 AGĂŞ 6 44 MĂNĂSTIREA CAŞIN 3,5 
2 ARDEOANI 5 45 MĂRGINENI 3,5 
3 ASĂU 6 46 MOTOŞENI 5 
4 BALCANI 4 47 NEGRI 3,5 
5 BÂRSĂNEŞTI 4 48 NICOLAE BĂLCESCU 3,5 

6 BEREŞTI-BISTRIłA 4 49 ODOBEŞTI 6 
7 BEREŞTI-TAZLĂU 4 50 OITUZ 9 

8 BERZUNłI 7,5 51 ONCEŞTI 5 
9 BLĂGEŞTI 5 52 ORBENI 3,5 

10 BOGDĂNEŞTI 5 53 PALANCA 7,5 
11 BRUSTUROASA 7 54 PARAVA 3,5 
12 BUCIUMI 3 55 PARINCEA 4,5 
13 BUHOCI 3 56 PÂNCEŞTI 4,5 
14 CAŞIN 8,5 57 PÂRGĂREŞTI 3,5 
15 CĂIUłI 4 58 PÂRJOL 3,5 
16 CLEJA 7 59 PLOPANA 7 

17 COLONEŞTI 6 60 PODU TURCULUI 5,5 
18 CORBASCA 6,5 61 PODURI 3,5 

19 COłOFĂNEŞTI 4,5 62 PRĂJEŞTI 7 
20 DĂMIENEŞTI 4 63 RACOVA 3,5 
21 DEALU MORII 5,5 64 RĂCĂCIUNI 4,5 
22 DOFTEANA 6 65 RĂCHITOASA 6,5 
23 FARAOANI 4 66 ROŞIORI 5,5 
24 FILIPENI 4 67 SASCUT 3,5 

25 FILIPEŞTI 4,5 68 SĂNDULENI 4 
26 GĂICEANA 7 69 SĂRATA 3,5 
27 GÂRLENI 4 70 SĂUCEŞTI 3,5 
28 GHIMEŞ-FĂGET 8 71 SCORłENI 3,5 
29 GIOSENI 3 72 SECUIENI 3,5 
30 GLĂVĂNEŞTI 5,5 73 SOLONł 3,5 
31 GURA VĂII 3,5 74 STĂNIŞEŞTI 5,5 

32 HELEGIU 4,5 75 STRUGARI 3,5 
33 HEMEIUŞ 4 76 ŞTEFAN CEL MARE 3,5 
34 HORGEŞTI 5,5 77 TAMAŞI 5,5 

35 HURUIEŞTI 6 78 TĂTĂRĂŞTI 3,5 
36 ITEŞTI 3,5 79 TÂRGU TROTUŞ 4,5 
37 IZVORU BERHECIULUI 5,5 80 TRAIAN 3,5 

38 LETEA VECHE 4 81 UNGURENI 4,5 

39 LIPOVA 5,5 82 URECHEŞTI 3,5 
40 LIVEZI 3,5 83 VALEA SEACĂ 4 
41 LUIZI-CĂLUGĂRA 3,5 84 VULTURENI 6 
42 MĂGIREŞTI 3,5 85 ZEMEŞ 5,5 
43 MĂGURA 6  Media 4,83 

  Sursa: Date  ale Institutului NaŃional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, 2006 
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Circa 1/3 din suprafaŃa teritoriului judeŃului o reprezintă zona montană, 
caracterizată prin întinse păduri şi pajişti naturale, bogate resurse 
balneoterapeutice, căile de comunicaŃie şi aşezările umane cu caracter 
permanent fiind specifice zonei montane. O altă treime din teritoriul judeŃului 
este formată din suprafeŃe joase, terasele joase din luncile râurilor, prezentând ca 
principală caracteristică faptul că, pe mari întinderi, nivelul apei freatice este 
relativ ridicat, dând naştere la zone cu exces de umiditate. Treapta intermediară 
este formată din zonele subcarpatice şi terasele înalte ale râurilor, constituie 
teritoriile pe care s-au dezvoltat majoritatea localităŃilor, acestea oferind condiŃii 
favorabile (condiŃii geotehnice, fără inundaŃii sau exces de umiditate). 

Această desfăşurare a cadrului natural din ruralul judeŃului  Bacău a 
determinat următorul punctaj, conform metodologiei MTCT (Tabelul 1) : 

Din punctajul maxim acordat pentru cadrul natural (10 puncte), la această 
etapă de evaluare, judeŃul Bacău întruneşte doar o medie de 4,83 puncte, şi 
aceasta datorată comunelor situate în zona montană şi a suprafeŃelor întinse 
acoperite cu păduri din tot judeŃul. 

 
Evaluarea ariilor protejate 
Evaluarea s-a făcut pe baza mai multor criterii dintre care menŃionăm: 

- gradul de reprezentativitate al ariei naturale protejate – 1punct 
- suprafaŃa totală protejată (ca pondere din suprafaŃa UAT) – 1 punct 
- gradul de conservare şi starea actuală a rezervaŃiei – 1 punct 
- valoarea peisagistică a ariei naturale protejate – 1punct 
- posibilitatea practicării unei forme de turism – 1 punct 

Pornind de la punctajul acordat fiecărei rezervaŃii, în final s-a acordat un 
punctaj general fiecărei UAT care include o arie naturală protejată. Atunci când 
o unitate administrativă include două sau mai multe arii naturale protejate, 
punctajul final acordat acesteia este cel mai mare punctaj acordat uneia dintre 
rezervaŃii. 

Pentru judeŃul Bacău, evaluarea ariilor protejate a determinat următoarea 
ierarhizare. 

Tabelul 2 
Evaluarea ariilor protejate în judeŃul Bacău 

Cod Denumirea rezervaŃiei ApartenenŃa 
administrativă 

Punctaj 
(max 5p) 

59 Dealul Perchiu Oneşti 5 
60 Pădurea Runc Buhuşi 5 

61 RezervaŃia Nemira, Tuful de Falcău, Calcarele cu 
Litothamnius Slănic Moldova 5 

62 RezervaŃia Nemira, Pădurea Izvorul Alb, RezervaŃia 
Lacul Bălătău, Tuful de la Valea Uzului Dărmăneşti 5 

63 Pădurea de pini Moineşti 4 

64 Punctul fosilifer Cârligata, Strate tip pentru 
"FormaŃiunea de Pietrosu", Pădurea Arsura Mărgineni 4 

65 RezervaŃia Buciaş Mănăstirea Caşin 3 
66 RezervaŃia Măgura - Târgu Ocna Târgu Ocna 3 
67 Cineritele de Nutasca-Ruseni Cleja 2 
68 RezervaŃia de arini Dofteana Dofteana 2 
69 Punctul fosilifer La Runc Gura Văii 2 
70 Puncte fosilifere în conglomeratele de Pietricica Nicolae Bălcescu 2 
71 Strate tip pentru "FormaŃiunea de Supan" Comăneşti 2 

Sursa : Date  ale Institutului NaŃional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, 2006 
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Chiar dacă evaluarea de faŃă se realizează după metodologia MTCT, 
suntem datori să remarcăm şi existenŃa, în judeŃul Bacău, a altor câteva arii 
naturale protejate, alături de cele enumerate deja, aflate în evidenŃa AgenŃiei 
Regionale pentru ProtecŃia Mediului Bacău19, care pe total însumează 9540,36 
ha.  Motivul pentru care acestea din urmă nu au fost incluse în lista  Institutului 
NaŃional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism este, probabil, neîndeplinirea 
unuia din criteriile mai sus menŃionate, în special posibilitatea practicării unei 
forme de turism. 

Tabelul 3 
Alte arii naturale protejate în judeŃul Bacău 

Nr. 
crt. Denumirea ariei naturale protejate SuprafaŃa 

(ha) Proprietar/administrator 

1. RezervaŃia Naturală Sărăria - Slănic 891,00 O.S. Tg. Ocna 
2. RezervaŃia Naturală Dobru 800,00 O.S.: Tg. Ocna, C.L. Slanic Moldova 
3. RezervaŃia Naturală Măgura – Tg. Ocna 120,00 O.S. Tg. Ocna, C.L. Tg. Ocna 
4. RezervaŃia Naturală Lacul Bălătău 4,83 O.S. Dărmăneşti 
5. RezervaŃia Naturală Buciaş 471,00 O.S. Mânăstirea Caşin 
6. RezervaŃia Naturală Perchiu 206,47 O.S. Livezi, C.L. Oneşti, pers. fizice 

7. Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică 
Lacul Lilieci 312,00 S.H. BistriŃa – Piatra NeamŃ 

 

8. Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică 
Lacul Bacău II 262,00 S.H. BistriŃa – Piatra NeamŃ 

 

9. Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică 
Lacul Galbeni 202,00 S.H. BistriŃa – Piatra NeamŃ 

10. Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică 
Lacul Răcăciuni 1123,00 S.H. BistriŃa – Piatra NeamŃ 

 

11. Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică 
Lacul Bereşti 1800,00 S.H. BistriŃa – Piatra NeamŃ 

Sursa: AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bacău, date 2004 
 

Evaluarea factorilor naturali terapeutici 
Deşi datele MTCT reŃin, în judeŃul Bacău, doar trei localităŃi cu factori 

naturali terapeutici (Tabelul 4), din care Slănic Moldova este cotată cu punctaj 
maxim, literatura de specialitate20 completează cu alte 27 de localităŃi rurale care 
deŃin factori naturali de cură dar fără amenajări balneare (Asău, Băsăşti, Berca, 
BerzunŃi, Bârsăneşti, Bălătău, Brusturoasa, Caşin, Ciunget, Cleja, Comăneşti, 
Dofteana, Goioasa, Gura Văii, Hârja, Luncani, Magireşti, Moineşti, Oituz, 
Palanca, Piatra Şoimului, Sărata Bacău, Schitu Frumoasa, Sohodol, Stâlpu, 
Valea Soşii, Zemeş, în mare parte cu ape clorurate, sodice dar şi oligominerale, 
sulfuroase sau clorocalcice, magneziene. 

Tabelul 4 
Evaluarea factorilor naturali terapeutici din judeŃul Bacău 

Nr. 
crt. 

Denumire 
localitate UAT JudeŃul Categorie staŃiune Punctaj 

(max 10p) 

1. Sărata Bacău Sărata Bacău localitate cu factori naturali 
terapeutici 1 

2. Slănic 
Moldova 

Slănic 
Moldova Bacău staŃiune de interes naŃional aflată în 

circuitul internaŃional 10 

3. Târgu Ocna Târgu 
Ocna Bacău staŃiune de interes naŃional 3 

Sursa: Date  ale Institutului NaŃional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, 2006 

                                                           
19 Plan de Amenajare a Teritoriului JudeŃului Bacău, Consiliul JudeŃean Bacău, Proiect nr. 53/2003 
20 Ministerul SănătăŃii – Cura balneo – climaterică, Editura Medicală, 1986 
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Evaluarea resurselor antropice 
În judeŃul Bacău construcŃiile de patrimoniu cultural sunt dispuse relativ 

eterogen în teritoriu. 
Dintre principalele valori de patrimoniu cultural de interes naŃional 

(monumente istorice de valoare naŃională excepŃională), enumerăm: 
- biserici de lemn: Biserica Vovidenia, comuna Mărgineni, sat Luncani, 

Biserica de lemn a fostului schit Pogletu, comuna Corbasca, sat PogleŃ. 
- biserici şi ansambluri mânăstireşti: “Biserica Adormirii Maicii Domnului”, 

Borzeşti, Municipiul Oneşti, Biserica Precista, Municipiul Bacău. 
- fortificaŃii dacice: - davă antică; complexe arheologice reprezentând aşezări 

succesive din neolitic (Cucuteni A – B) şi epoca bronzului (cultura Costişa şi 
Monteoru) cu punctul Zargidava – comuna Negri, sat Brad; - dava antică 
Tamasidava, necropolă, fortificaŃie din epoca bronzului, cultura Monteoru 
(cu punctul CetăŃuie), comuna Horgeşti, sat Răcătău de Jos. 

UnităŃi administrativ – teritoriale cu concentrare foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naŃional: Bârsăneşti, 
Bereşti – Tazlău, BerzunŃi, Bogdăneşti, Caşin, CăiuŃi, Corbasca, Gura Văii, 
Horgeşti, Livezi, Mărgineni, Negri, Săuceşti, Poduri, Sănduleni, Ştefan cel 
Mare, Tg. Trotuş şi Traian. 
 

Evaluarea infrastructurii specific turistice 
Evaluarea unităŃilor de cazare 
În ceea ce priveşte baza de cazare, capacităŃile unităŃilor de turism 

existente în judeŃul Bacău sunt în momentul de faŃă într-o justificată aşezare. 
Detalierea unităŃilor de cazare, pe unităŃi şi comune, se găseşte în tabelul 5.  

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Bacău, 
unităŃile de alimentaŃie publică au următoarea distribuŃie: 11 societăŃi comerciale 
cu 54 de unităŃi. 

Ca apreciere de ordin general, se poate spune că, în punctele importante 
de interes turistic, sunt asigurate facilităŃi minime desfăşurării turismului 
itinerant. 

Tabelul 5 
UnităŃi de cazare în judeŃul Bacău (rural) 

Localitatea 
Unitate 
cazare 

Date 1 Floare 1 Stea 2 Flori 2 Stele 3 Flori 3 Stele 4 Flori Total 

Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  4      4 Agăş 

Cabana 
Turistica 

Nr_locuri  8      8 
Nr_unitati 1 1      2 
Nr_camere 3 7      10 Asău 

Pensiune 
Turistica 

Nr_locuri 6 14      20 
Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  23      23 

Bereşti-
BistriŃa 

Hotel 
Nr_locuri  46      46 
Nr_unitati   3     3 
Nr_camere   18     18 

Bereşti-
Tazlău 

Pensiune 
Turistica 

Nr_locuri   35     35 
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Localitatea Unitate 
cazare Date 1 Floare 1 Stea 2 Flori 2 Stele 3 Flori 3 Stele 4 Flori Total 

Nr_unitati    1    1 
Nr_camere    10    10 Motel 
Nr_locuri    20    20 
Nr_unitati   2  1   3 
Nr_camere   7  5   12 

CăiuŃi 
Pensiune 
Turistica Nr_locuri   13  10   23 

Nr_unitati   1     1 
Nr_camere   4     4 Dofteana Pensiune 

Turistica Nr_locuri   7     7 
Nr_unitati 1  3     4 
Nr_camere 4  18     22 Pensiune 

Turistica Nr_locuri 8  36     44 
Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  10      10 

Ghimeş-
Făget Popas 

Turistic Nr_locuri  20      20 
Nr_unitati   4     4 
Nr_camere   26     26 Hemeiuş Pensiune 

Turistica Nr_locuri   52     52 
Nr_unitati      1  1 
Nr_camere      33  33 Luizi-

Călugăra Hotel 
Nr_locuri      66  66 
Nr_unitati   1     1 
Nr_camere   4     4 Măgura Pensiune 

Turistica Nr_locuri   8     8 
Nr_unitati   2     2 
Nr_camere   6     6 Mănăstirea 

Caşin 
Pensiune 
Turistica Nr_locuri   12     12 

Nr_unitati   2     2 
Nr_camere   8     8 Mărgineni Pensiune 

Turistica Nr_locuri   15     15 
Nr_unitati    1    1 
Nr_camere    16    16 Motel 
Nr_locuri    32    32 
Nr_unitati   1     1 
Nr_camere   10     10 

Nicolae 
Bălcescu Pensiune 

Turistica Nr_locuri   17     17 
Nr_unitati    1    1 
Nr_camere    5    5 Camping 
Nr_locuri    10    10 
Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  25      25 Motel 
Nr_locuri  39      39 
Nr_unitati 1  2     3 
Nr_camere 4  13     17 Pensiune 

Turistica Nr_locuri 8  26     34 
Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  43      43 

Oituz 

Popas 
Turistic Nr_locuri  127      127 

Nr_unitati      1  1 
Nr_camere      22  22 Motel 
Nr_locuri      44  44 
Nr_unitati   1     1 
Nr_camere   3     3 

Orbeni 
Pensiune 
Turistica Nr_locuri   6     6 

Nr_unitati   1     1 
Nr_camere   4     4 Podu 

Turcului 
Pensiune 
Turistica Nr_locuri   9     9 

Nr_unitati  1      1 
Nr_camere  3      3 Camping 
Nr_locuri  6      6 
Nr_unitati 1  1     2 
Nr_camere 10  10     20 

Sănduleni 
Pensiune 
Turistica Nr_locuri 13  17     30 

Total Nr_Unitati 4 7 24 3 1 2 0 43 

Total Nr_Camere 21 115 117 31 5 55 0 358 

Total Nr_Locuri 35 260 253 62 10 110 0 730 

Sursa Datelor: MTCT, Autoritatea NaŃională Pentru Turism, DirecŃia Juridic, 
Autorizare Si Control, Date Aferente SituaŃiei Din 22 Iulie 2006 
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Zonarea  potenŃialului turistic rural din judeŃul Bacău 
Delimitarea zonelor turistice din judeŃul Bacău, a avut la bază evaluarea 

calitativă şi cantitativă a componentelor cu potenŃial turistic (relief, climă, ape, 
ape minerale, obiective cultural istorice, obiective tehnico – economice, etc.) şi 
unele elemente de infrastructură generală. 

Criteriile de apreciere a unităŃilor administrativ teritoriale au în vedere, pe 
lângă prezenŃa resurselor turistice, valoare peisagistică, volumul şi concentrarea 
în teritoriu, poziŃia în teritoriu şi posibilitatea de valorificare a acestora, calitatea 
mediului, poziŃia faŃă de arterele naŃionale de acces (DN2G Bacău – Roman, 
DN15 – spre Piatra NeamŃ, şi DN12 – spre Miercurea Ciuc). 

Prin urmare, principalele criterii avute în vedere la zonarea potenŃialului 
turistic din judeŃul Bacău au fost21: 

� existenŃa unor resurse turistice variate ca structură, volum şi valoare; 
� valoarea peisagistică a unor obiective sau a mediului înconjurător; 
� concentrarea în teritoriu a resurselor turistice, care conferă acestuia o 

anumită particularitate, care se răsfrânge în forma predominantă de turism 
prin care se poate valorifica: concentrarea obiectivelor cultural – istorice 
de o anumită factură (folclorice, monumente de arhitectură, situri 
arheologice, clădiri memoriale), elemente naturale cu valoare ştiinŃifică 
(rezervaŃii forestiere şi botanice), sau resurse balneare (ape minerale), 
păduri cu rol de recreere şi agrement, oglinzi de apă amenajate pentru 
agreement, etc; 

� calitatea mediului înconjurător şi starea de conservare a resurselor 
turistice; 

� infrastructura generală – situaŃia actuală privind: reŃeaua de căi de 
comunicaŃie, starea lor tehnică, mijloace de transport, resursele de 
energie, alimentare cu apă, telefonie, baza de cazare existentă. 

� fondul forestier deosebit de valoros din această zonă – două mari 
rezervaŃii naturale de interes naŃional – “Dealul Perchiu” (municipiul 
Oneşti); şi “Pădurea Izvorul Alb” (comuna Dărmăneşti) cât şi numeroase 
păduri de protecŃie din grupa I. 
JudeŃul Bacău prezintă o preponderenŃă a suprafeŃei agricole (48,85%), cu 

o foarte semnificativă pondere a pădurilor (42,15%), mult peste media pe Ńară 
(cca.21%). Macrozonarea funcŃională pe profile dominante arată preponderenŃa 
terenurilor forestiere în partea de vest şi nord-vest a spaŃiului regiunii judeŃului, 
corespunzător zonei geografice a munŃilor. Ponderea cea mai mare a pădurilor se 
regăseşte în vestul judeŃului. Pe totalul judeŃului, peste jumătate din păduri sunt 
cu funcŃii de producŃie (grupa I-a funcŃională).  

FrumuseŃea şi valoarea cadrului natural, precum şi bogaŃia elementelor cu 
caracter cultural (artistic, arhitectural, etnografic şi istoric) şi social – cultural, 
conferă judeŃului Bacău un potenŃial turistic de mare valoare, obiectivele fiind 
grupate în 2 zone principale, aşa cum se poate vedea în prezentarea grafică din 
harta de mai jos. 

 

                                                           
21 *** - Plan de Amenajare a Teritoriului JudeŃului Bacău, Consiliul JudeŃean Bacău, Proiect nr. 53/2003 
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ZONA TURISTICĂ – BISTRIłA 
Se desfăşoară în partea de nord a judeŃului, pe axa Bacău – Roman (DN2), 

cu ramificaŃie pe DN2 Bacău – Piatra NeamŃ, pe culoarul BistriŃei şi Siretului; 
cel mai important reper turistic în zonă este Municipiul Bacău cu urme vechi de 
aşezări de peste 4.500 de ani, atestat documentar în 1408. 

ZONA TURISTICĂ – TROTUŞ  
Este situată pe axa Oneşti – Miercurea Ciuc (DN 15) şi reprezintă cea mai 

extinsă arie, ocupând partea vestică şi centrală a judeŃului. 
Trebuie, deasemeni, evidenŃiată distinct şi SUBZONA TAZLĂU, care 

cuprinde obiectivele din Depresiunea Tazlăului şi din culmile limitrofe, lacul 
Belci (amenajat pentru pescuit şi agrement, actualmente deteriorat din cauza 
surpărilor), şi localităŃile: BerzunŃi şi Balcani, în care turiştii întâlnesc : case din 
lemn şi porŃi din lemn bogat ornamentate; ScorŃeni, Bereşti – Tazlău şi Bratila – 
biserici din lemn din sec. XIX; Tescani – casa Rosetti – Tescanu – unde a trăit şi 
creat George Enescu; 

Alte puncte de interes turistic sunt: 
o lacurile: Balatău şi Poiana Uzului (cu amenajări specifice pentru pescuit 

sportiv şi agrement); 
o defileul Trotuşului (în aval de oraş), având pe Dealul Măgura – monumentul 

muzeu “Măgura” închinat eroilor din primul război mondial, în special 
acelora care au luptat pe Valea Oituzului, Trotuşului şi a Slănicului (la Cerdac 
şi Cireşoaia). 

Partea estică a judeŃului (Podişul Bârladului) se caracterizează prin 
prezenŃa multor localităŃi rurale care cuprind vestigii arheologice, fie câte un 
monument istoric cu valoare culturală zonală (de regulă o biserică), în care se 
evidenŃiază localităŃile: 
o Glăvăneşti – pentru Ńesături populare; 
o Tisa Silvestri – pentru biserica din lemn sec. XVIII; 
o Izvorul Berheciului – pentru obiecte din lemn din sec. XVIII; 
o Mărăşti – pentru biserica din lemn sec XIX. 
o Sohodol – pentru mânăstirea şi biserica din lemn sec. XVII. 

Utilizând criteriile şi subcriteriile de mai sus, s-au putut identifica, în 
judeŃul Bacău, şi zone şi localităŃi cu potenŃial turistic, dar lipsite de dotări: zona 
de vest incluzând comunele Palanca, Brusturoasa, Agăş, Asău, Dofteana, Oituz, 
M. Caşin şi teritoriul administrativ al oraşului Dărmăneşti. De asemenea, în 
sudul municipiului Bacău se identifică comuna Sărata, iar la est, comuna Traian 
cu localitatea Prăjeşti, a cărei grădină botanică deŃine specii de plante rare.  

 
ParticularităŃi ale turismului rural în judeŃul Bacău 
În judeŃul Bacău, se dezvoltă, cu oarecare eficienŃă, agroturismul şi 

turismul ecumenic. Turismul ecumenic este practicat de către bisericile din 
mediul urban şi la mânăstirile cu posibilităŃi de cazare.  

Zone reprezentative pentru agroturism, în care apariŃia şi dezvoltarea unor 
pensiuni familiale reprezintă o activitate rentabilă, sunt în comunele Ghimeş – 
Făget, Agăş, Asău, Oituz, Palanca, Mânăstirea Caşin, la care se adaugă centrele 
turistice  tradiŃionale (oraşele Slănic Moldova, Tg. Ocna, Dărmăneşti). 
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Prin tradiŃia de ruralitate, judeŃul prezintă un valoros patrimoniu etno – folcloric. 
Astfel, au fost delimitate două zone cu valoare etnografică, insuficient puse în 
valoare. Aceste zone sunt: Ghimeş – Valea Trotuşului – Tazlău – în vestul şi 
centrul judeŃului Bacău şi Răchitoasa – Bogdăneşti – zonă extinsă în judeŃele 
Bacău şi Vaslui. 

Cu toate că cercetarea etnografică a scos la iveală elemente de patrimoniu 
folcloric de valoare excepŃională, atât în domeniul artelor vizuale şi aplicate, cât 
şi a celor interpretative, aceste valori nu sunt puse în mod corespunzător în 
circuitul economic, respectiv valorificate prin turism, mica industrie sau pentru 
crearea unei imagini favorabile pentru regiune. 

JudeŃul Bacau se remarcă printr-un tezaur etnografic şi folcloric de mare 
originalitate, prezentat în cadrul centrelor etnografice Balcani, Brusturoasa – 
important centru de Ńesături, cojocărie şi prelucrarea lemnului; Fundu Răcăciuni, 
BerzunŃi; muzeul etnografic Prăjeşti cu Ńesături, cusături, obiecte din lemn din 
satele de la poalele culmii Pietricica; muzeu etnografic Dofteana; Oituz - 
important centru de olărit şi împletituri din ramuri de alun, arta decorării 
Prăjeşti; manifestări etnoculturale şi religioase tradiŃionale; târguri şi expoziŃii 
muzeale etnografice în aer liber sau pavilioane etc. 

Se adaugă Lacurile Bacău I şi II, Gârleni şi Racova, care sunt amenajate 
pentru pescuit şi agrement, constituind puncte de interes turistic în creştere. 
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Abstract 
The content of the concept of quality evolved in time, passing from an industrial 

activity-based society to an informational society. Within this process concerning the 
approach of quality in a modern society, there are several stages related to the concept of 
quality, whose evolution determines several specific stages: 

- the quality inspection stage; 
- the control stage; 
- the quality assurance stage; 
- the total quality stage; 
- the focus on quality stage. 

 
Key words: quality, inspection, control, assurance, focus, tourist products, tourist 

services. 
Cuvinte cheie: calitate, inspecŃie, control, asigurare, concentrare, produse turistice, 

servicii turistice 
 

InspecŃia calităŃii 
A fost iniŃiată la începutul secolului XX, de către OrganizaŃia ŞtiinŃifică a 

Muncii. Demne de luat în seamă sunt şi preocupările lui Taylor privind 
organizarea ştiinŃifică a muncii, prezentate şi în lucrarea Principles of Scientific 
Management (1911). Acestea se concretizează într-o serie de reguli şi principii 
care, între altele, fac distincŃie clară între cei care concep, cei care realizează şi cei 
care supraveghează. În concepŃia tayloristă inspectorul este responsabil de 
calitatea activităŃii realizate22.  

În acest context se poate observa uşor diferenŃa privind inspecŃia calităŃii 
aplicată atât la nivelul produselor provenite din sectorul producŃiei de tip 
industrial cât şi la nivelul produselor  aparŃinând sectorului servicii ( de exemplu 
– servicii turistice).  

Dacă pentru prima categorie inspecŃia calităŃii  presupune supravegherea 
lucrătorilor şi identificarea, de regulă vizual, a defectelor produselor realizate, 
pentru cea de a doua categorie inspecŃia calităŃii poate presupune stabilirea 

                                                           
22 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităŃii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, pp.51-53 
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nivelului calitativ al produselor şi serviciilor turistice cu ajutorul plângerilor 
înregistrate.  

În cadrul sistemului bazat pe inspecŃie, una sau mai multe caracteristici 
ale unui produs, serviciu sau activitate sunt analizate, măsurate, testate sau 
evaluate şi comparate cu cerinŃe specifice sau cu un standard de performanŃă. 

Responsabilitatea privind calitatea o are executantul, care trebuie să 
realizeze produse conforme cu decizia managerului iar aprecierea acestei 
conformităŃi este de competenŃa inspectorului. 

 
Controlul calităŃii 
Marchează perioada de după  1930 - 1940 când  începe o nouă etapă în 

abordarea calităŃii, cea a controlului, care a presupus schimbări radicale, atât în 
ceea ce priveşte metodele de verificare cât şi în ceea ce priveşte mijloacele 
utilizate. În timp, controlul calităŃii a cunoscut mai multe stadii de dezvoltare:  

- controlul integral; 
- controlul statistic de recepŃie; 
- controlul statistic al proceselor; 
- controlul total. 
Controlul calităŃii deseori are loc la sfârşitul procesului de producŃie, 

verificându-se dacă produsul funcŃionează. Dacă nu funcŃionează, este fie 
respins, fie este reciclat sau refăcut.  

Tehnicile de control moderne au la bază abordarea „fără erori”23 sau „zero 
defecte”24 sau „să faci bine de prima dată”25.  

Acest concept a luat naştere în urma înregistrării unui nivel ridicat al 
costurilor implicate în corectarea erorilor. Costurile înregistrate  sunt de obicei 
mai mari pe măsură ce sunt identificate mai tarziu.  

În conformitate cu standardul SR ISO 8402, controlul calităŃii reprezintă 
„ansamblul procedurilor şi activităŃilor cu caracter operaŃional, utilizate şi 
efectuate în scopul satisfacerii cerinŃelor”. 

Metoda Taguchi are la bază ideile doctorului Genichi Taguchi care „a 
dezvoltat o abordare proprie pentru îmbunatatirea calităŃii la un cost scăzut”26.  

Această metodă ne ajută să cuantificăm pierderi datorate lipsei de calitate 
a caracteristicilor funcŃionale ale produselor şi serviciilor, având ca obiectiv 
identificarea cauzei reale a problemei.  

Metoda Taguchi27 se concentrează asupra realizării produselor şi 
serviciilor, reducând variaŃia performanŃei faŃă de specificaŃii şi poate  depinde 
de cultura de management şi de angajamentul faŃă de managementul total al 
calităŃii. Aceasta a fost cel mai bine implementată în Japonia şi SUA. 

                                                           
23 Hannagan, T.,  Management, Concepts and Practices, Prentice Hall, Great Britain, 2002, p.198-201 
24 Crosby, Philip, B.,  Quality without tears, The Art of Hassle – Free Management, Quality is Free, McGraw –
Hill Book Company, New York, 1984, p.36 
25 Butnaru, G., I., Reteacă, R., C., Calitatea şi sistemul de management al calităŃii produselor şi serviciilor 
turistice româneşti în condiŃiile exigenŃelor impuse de Uniunea Europeană în volumul conferinŃei ştiinŃifice 
„ConvergenŃa economică şi rolul cunoaşterii în condiŃiile integrării în UE” Editura UniversităŃii ”Al.I.Cuza”, Iaşi 
2008, , pp.336-352 
26 Hannagan, T., Management, Concepts and Practices, Prentice Hall, Great Britain, 2002, p.191-201 
27 Bergman, Bo, Klefsjö, B., Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, McGraw-hill Book 
Company, London, 1994, p.17 
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În acest context trebuie remarcat faptul că acest fenomen privind controlul 
calităŃii este  abordat şi în standarde atât la nivel naŃional cât şi la nivel 
internaŃional. Este vorba de Standardul Britanic 5750 şi Standardul Românesc 
ISO 9000. Acestea nu stabilesc un nivel de excelenŃă  pentru un produs sau 
serviciu, însă oferă: „o modalitate de a descrie capacitatea unui sistem de a 
produce bunuri sau servicii conform unei anumite specificaŃii”. 

Calitatea înseamnă mai degrabă „să faci cel mai bun lucru”, în timp ce 
în Standardul Britanic 5750 calitatea presupune să „să faci lucrurile bine”. 
Marea Britanie a fost liderul acestui proces de certificare din 1982, când un 
program guvernamental cerea înregistrarea Standardul Britanic 5750 pentru 
industrii naŃionalizate şi sectoare publice. 

 
Asigurarea calităŃii 
O a treia etapă esenŃială în evoluŃia preocupărilor privind calitatea începe 

după 1950 şi este etapa "asigurării calităŃii". 
În standardele internaŃionale, asigurarea calităŃii este definită drept 

„ansamblul activităŃilor planificate şi sistematice implementate în cadrul 
sistemului calităŃii şi demonstrate cât este necesar pentru furnizarea încrederii 
că o entitate va satisface condiŃiile referitoare la calitate”28.  

Asigurarea calităŃii are două coordonate: 
- asigurarea internă – care dă încredere conducerii; 
- asigurarea externă – care dă încredere clienŃilor. 
CerinŃele de bază în asigurarea calităŃii sunt: 
- a scrie ce faci; 
- a face ce ai scris; 
- a aduce dovezi. 
Acest mod de a privi asigurarea calităŃii reprezintă un însemnat pas înainte 

spre o noua abordare a calităŃii, calitatea totală. 
În procesul de trecere de la controlul calităŃii la asigurarea calităŃii se pot 

menŃiona o serie de elemente29:  
- urilizarea unui sistem formal de management al calităŃii; 
- utilizarea instrumentelor de bază ale controlului calităŃii (histograme, 

diagrame Pareto, diagrame cauză-efect, etc.); 
- controlul statistic al proceselor; 
- analiza modalităŃilor de defectare şi a efectelor acestora; 
- utilizarea costurilor calităŃii. 
Asigurarea calităŃii presupune o reorientare de la etapa descoperirii 

defectelor la etapa de prevenire a neconformităŃilor, punându-se accentul pe : 
- planificarea avansată a calităŃii ; 
- îmbunătăŃirea proiectelor produselor, proceselor şi serviciilor ; 
- îmbunătăŃirea controlului în cadrul proceselor şi implicarea şi/sau 

motivarea salariaŃilor. 

                                                           
28 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităŃii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, p.52-61 
29 Bălăşoiu, V., Dobândă, E., Snak, O., Managementul calităŃii produselor şi serviciilor în turism, Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, p.25 
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În figura 1 voi prezenta funcŃiile asigurării calităŃii în sens larg, în opinia 
lui Rinne30: 
 

 
 

Figura 1.  FuncŃiile asigurării calităŃii în sens larg 
Sursa: Olaru, M.31 

 
Din această figură rezultă că verificarea calităŃii implică determinarea 

conformităŃii acesteia cu cerinŃele specificate, care în opinia lui Rinne este 
echivalentă cu asigurarea calităŃii în sens restrâns. 

 
Managementul calităŃii totale 
Termenul a fost introdus relativ recent, fiind propus de un expert în ştiinŃe 

contemporane din Marina Statelor Unite. 
În 1991, Organismul de Standardizare din Marea Britanie a definit acest 

termen astfel: „O filosofie a managementului care vizează toate activităŃile prin 
care nevoile şi aşteptările clienŃilor şi comunităŃii, precum şi obiectivele firmei 
sunt satisfăcute în maniera cea mai eficientă şi economică prin maximizarea 
potenŃialului tuturor salariaŃilor printr-o angajare în activităŃi de îmbunătăŃire” 

32. 
În viziunea autorului Maxim Emil33, pe plan teoretic putem explica relativ 

uşor conŃinutul managementului calităŃii, însă transpunerea în practică nu este la 
fel de simplă, aceasta necesitând abordarea mai multor aspecte: 

- implicarea tuturor compartimentelor în realizarea şi ameliorarea calităŃii; 
- în cadrul fiecărui compartiment toŃi salariaŃii au atribuŃii precise privind 

calitatea; 
- compartimentele utilizează toate mijloacele pentru realizarea şi ameliorarea 

calităŃii; 
- problema calităŃii este în primul rând o problemă de evitare a noncalităŃii şi 

apoi de creştere a nivelului calitativ. 

                                                           
30 Olaru, M., Managementul calităŃii, Editura Economică, Bucureşti, 1995, p.58 
31 Olaru, M., Managementul calităŃii, Editura Economică, Bucureşti, 1995, p.58 
32 Bălăşoiu, V., Dobândă, E., Snak, O., Managementul calităŃii produselor şi serviciilor în turism, Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, p.26 
33 Maxim, E., Calitatea şi managementul calităŃii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2007, pp.52-61 
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Implicarea trebuie să vizeze întreg ciclul de viaŃă al produsului şi întreaga 

durată de viaŃă a fiecărui exemplar livrat. Josef M. Juran34 consideră că 
managementul calităŃii reprezintă „totalitatea modalităŃilor prin care obŃinem 
calitate”. În opinia sa, managementul calităŃii are la bază trei procese foarte 
importante care alcătuiesc trilogia calităŃii. Aceste procese sunt prezentate în 
figura 2: 

 

 
Figura 2.  Trilogia calităŃii după Juran 

 

 
În „trilogia calităŃii”, strategia de îmbunătăŃire a calităŃii este 

considerată a fi cea mai importantă, deoarece se urmăreşte obŃinerea unor 
performanŃe superioare nivelurilor prevăzute în standarde. 

O definiŃie similară adoptă şi standardele ISO care consideră că 
managementul calităŃii constă în „ansamblul activităŃilor coordonate pentru a 
orienta şi controla o organizaŃie în ceea ce priveşte calitatea”. 

O altă orientare în definirea managementului calităŃii totale  are în vedere 
funcŃiile managementului. Astfel, J. Kélada35 defineşte managementul calităŃii 
prin ansamblul de funcŃii având ca scop realizarea unor obiective, constând din : 

- planificare; 
- coordonare; 
- organizare; 
- control; 
- asigurarea calităŃii. 

RelaŃiile care se pot stabili între procesele acestor funcŃii sunt prezentate 
în figura 2.3: 

                                                           
34 Juran , J., M.,  SupremaŃia prin calitate, Editura Teora, Bucureşti, 2002, pag. 58 
35 Kélada, J., La gestion intégrale de la qualité, pour une qualité totale, Edition Quafec, Québec, 1990, p.27 
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Figura 3. FuncŃiile  managementului calităŃii 
 

Managementul calităŃii totale este un mod de conducere a unei organizaŃii 
axat pe calitate, bazat pe participarea tuturor salariaŃilor săi şi vizând atât succesul 
pe termen lung prin satisfacerea clienŃilor cât şi avantajele pentru salariaŃi şi 
societate. 

În tabelul 2.1 autorul Maxim Emil, prezintă o analiză comparativă a 
„micului C” şi „marelui C”, astfel: 

Tabelul 1 
Noua optică privind calitatea 

Elemente de 
referinŃă 

Micul “c” Marele “C” 

Produse Produse fabricate 
Toate produsele destinate sau nu  

vânzării 

Procese Cele legate direct de producŃie 
Toate procesele: cercetare, proiectare, 

achiziŃii, producŃie, vânzări etc. 

ClienŃi 
Persoane sau organizaŃii care 

cumpără produsele 

ToŃi cei din interiorul sau din exteriorul 

organizaŃiei, afectaŃi de produs 

Categorii de 
organizaŃii 

Firme producătoare Toate tipurile de organizaŃii 

Obiectivele 
calităŃii 

Tactice, fixate la nivelul 

departamentelor medii şi inferioare 

În primul rând strategice, fixate de 

managerii superiori 

Costul 
noncalităŃii 

Cheltuielile legate de produsele cu 

defecte 

Toate costurile care ar dispărea dacă 

totul ar fi perfect 

Sursa: Maxim, E.- Managementul calităŃii, note de curs, 2005 
 

Calitatea totală se realizează pe mai multe căi: 
- adaptarea ofertei la cerinŃele clientului şi evitarea atât a noncalităŃii cât şi a 

supracalităŃii; 
- respectarea termenelor; 
- asigurarea serviciilor necesare; 

Asigurarea 
calităŃii 

Coordonarea 
calităŃii 

Controlul 
calităŃii 

Organizarea 
calităŃii 

Planificarea 
calităŃii 



Evolution of the involvement in the field of quality of tourist products and services 
 

109 

- realizarea unui raport optim între calitate şi preŃ; 
- orientarea spre excelenŃă în afaceri: 

- calitatea pe primul plan 
- totul trebuie făcut bine de prima dată 
- calitatea este o problemă de atitudine 
- calitatea este problema tuturor 
- îmbunătăŃire continuă 
- zero neconformităŃi. 

Realizarea calităŃii totale asigură satisfacerea cerinŃelor consumatorilor, 
creşterea vânzărilor şi reducerea costurilor, prin evitarea risipei de timp, 
materiale, energie, produse, bani. Toate aceste activităŃi stau la baza realizării 
unui obiectiv central: „zero clienŃi nemulŃumiŃi”36. 

 

Concentrarea (focusare) pe calitate totală  
Fie că vorbim de cercuri de calitate sau de alte metode care presupun 

concentrarea pe calitate, scopul calitaŃii totale constă în iniŃiativa luată de şeful 
executiv privind obŃinerea unor produse şi servicii de calitate prin implicarea 
salariaŃilor în procesul de realizare a acestora.  

Deming în 1982 afirma că: „Există atâtea discuŃii cu privire la implicarea 

angajaŃilor privind calitatea vieŃii muncii, comunicarea şi alte cuvinte poetice. 

Ceea ce trebuie făcut presupune implicarea managementului calităŃii totale. În 

consecinŃă angajaŃii se vor implica în realizarea activităŃilor firmei, calitatea 

vieŃii se va imbunătăŃi, în timp ce managementul îşi asumă rolul de a reda 

demnitatea muncitorilor plătiŃi cu ora” 37. 
ConfederaŃia Industriei Britanice în „The Will to Win” (1980) susŃinea 

faptul  că: „sistemul de a acorda oamenilor din primul rând mai multă 

responsabilitate creşte satisfacŃia şi angajamentul faŃă de locul de muncă”. Prin 
comparaŃie, divizia managementului muncii sau managementului ştiintific 
„Taylorist” a incurajat analizele privind calitatea muncii în activităŃi singulare 
oferind sarcini particulare fiecărui salariat. 

În acelaşi timp demne de luat în considerare sunt şi ideile salariaŃilor 
privind realizarea unui management al calităŃii totale „de calitate”.  

Ignorarea ideilor angajatilor sunt bine parafrazate  de Peter F.Drucker38 
care citează un salariat al companiei General Motors din SUA: „Cred că am fost 

dat afară din cauza că făceam maşini de proastă calitate. În 16 ani, nici măcar 
                                                           
36 Butnaru, G., I., Quality and the management system of quality, viable solution of increasing the competitivity 
in the romanian companies, Anuarul Institutului de cercetări economice „Gheorghe Zane”, Iaşi, t.16, Iaşi 2007,  
pp.143-149 
37 Hannagan, T.,  Management, Concepts and Practices, Prentice Hall, Great Britain, 2002, pp.191-201 
38 Drucker, F., P.,  Management – eficienŃa factorului decisional , Ed. Destin, Deva, 1994, p.24 
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o dată nu am cerut o  sugestie pentru  a-mi face mai bine munca. Nici măcar o 

dată”.  
Răspunsul privind mesajul transmis prin intermediul citatului de mai sus, 

constă în faptul că multe companii de succes din SUA au introdus scheme de 
sugestii.  

Firma IBM prin utilizarea planul său de sugestii a strâns idei de la 30 000 
de angajaŃi în anul 1985, având ca rezultat economisirea a mai mult de 125 de 
milioane de dolari. În urma acestui succes compania a fost fericită să plătească 
angajaŃii cu 18 milioane de dolari, reprezentând premii în bani pentru aceste 
sugestii. În timp ce aceste scheme s-au dovedit a fi foarte eficiente, companiile 
au introdus motouri prin care încurajează pe toata lumea să gândească în termeni 
de îmbunătăŃire constantă şi permite oamenilor să comunice idei. 

Aceasta este o politica de încurajare a creativităŃii şi iniŃiativei individuale 
în interesul firmei. 

Pentru a atinge acest nivel de comunicare este necesar: 
- să se asigure că fiecare individ înŃelege ce se aşteaptă de la el privind 

calitatea muncii sale; 

- să stabilească limite de delegare astfel încât fiecare să ştie dimensiunea 

responsabilităŃii avute; 

- să pregătească indivizii astfel încât să inŃeleagă scopurile şi obiectivele 

sistemului privind calitatea serviciilor prestate şi să fie capabili din punct de 

vedere tehnic să coopereze; 

- să comunice efectiv scopurile afacerii astfel încât să înŃeleagă toată 

lumea modul în care acestea ar putea fi îndeplinite; 

- să permită un feedback pe măsură ce informaŃia circulă  de jos către 

nivelele superioare, astfel încât fiecare manager să cunoască atitudinile şi 

aspiraŃiile fiecărui salariat. 

În acelaşi timp, pe măsură ce are loc o concentrare din ce în ce mai mare 
asupra individului, trebuie să existe o întelegere clară a muncii sale în echipă.  

În procesul de implementare a calităŃii totale, echipele nu sunt acelaşi 
lucru cu cercurile de calitate. Abordarea cercului de calitate are la bază grupurile 
voluntare de angajaŃi cu sarcini specifice. Echipele de management total al 
calităŃii includ pe toată lumea care lucrează într-un anumit domeniu.  

Metoda de comunicare a managementului este utilă, dar nu ar trebui 
confundată cu scopurile stabilite de echipe într-un sistem TQM.  

În figura 3 voi prezenta „Concentrarea pe calitatea totală” în viziunea 
autorului Hannagan, profesor la o universitate de prestigiu din Marea Britanie. 
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Figura 3.  Concentrarea pe calitate totală 
Adaptat după:  Hannagan, T.39  

 

Am ales prezentarea concentrării asupra calităŃii totale, întrucât consider 
că managerii într-o firmă se bazează pe capacitatea lor de a duce la îndeplinire 
sarcinile pe care le au.  

Managerii trebuie să asigure o muncă eficientă şi o comunicare de 
calitate, fiind responsabili de coordonare, planificare şi monitorizare pentru a fi 
siguri că există structuri din ce în ce mai flexibile şi mai puŃin autoritare care 
sunt capabile să îndeplinească obiectivele.  
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2.2  LOCAL RESIDENCE’ PERCEPTIONS ON TOURISM 

DEVELOPMENT IN RURAL AREA 
 

PERCEPłIILE REZIDENłILOR LOCALI ASUPRA DEZVOLTĂRII TURISMULUI 
ÎN ZONA RURALĂ 

 
 

Alina BOTEZAT 
Abstract 
The tourism impact assessment through resident perceptions is essential in order to 

identify the conflict and other incompatibilities that may arise in decisions regarding tourism. 
By incorporating local residence’ opinions in the decisions of local community, we make an 
important step towards preserving the traditions and local values, which define the identity of 
the place. Especially in rural areas, where social interactions are very close, it is necessary to 
analyze the impact that tourism development has on residents’ perceptions.  

In this paper we present the most important theoretical considerations, describing the 
impact of rural tourism on local residence. 

 
Keywords: Resident’s attitudes, Hosts’ perceptions, Rural Tourism 
 
Introducere 
Dezvoltarea turismului rural reprezintă o coordonată importantă în 

creşterea calităŃii standardului de viaŃă din anumite regiuni. În special efectele 
economice sunt percepute ca având un impact important, turismul rural 
reprezentând pentru multe zone singura şansă de îmbunătăŃire a nivelului de trai. 
Din acest punct de vedere, implicaŃiile economice ale dezvoltării turismului într-
o anumită regiune (dintre care amintim: noi oportunităŃi de angajare pentru 
localnici, piaŃă de desfacere pentru produsele proprii) au preponderent un efect 
pozitiv asupra percepŃiilor şi atitudinilor localnicilor în ceea ce priveşte 
dezvoltarea turismului în zona lor de habitaŃie. 

Pe lângă factorii economicii, literatura de specialitate identifică şi alŃi 
factori care influenŃează opiniile rezidenŃilor: factori sociali, culturali şi cei de 
mediu (Gursoy, Chen şi Yoon, 2000). Astfel, interacŃiunea turist-localnic poate 
determina schimbări în: stilurile de viaŃă tradiŃionale, în scala de valori şi în 
mediul familial, în conduita morală şi în structura comunităŃii etc. Dacă 
influenŃa factorilor economici poate fi uşor cuantificată, măsurarea celor sociali 
şi culturali este îngreunată tocmai de specificul şi de complexitatea acestora. În 
acest sens, Murphy (1985) subliniază faptul că impactul social generează 
schimbări imediate în cadrul comunităŃii, în timp ce impactul cultural determină 
schimbări pe termen lung în normele societăŃii respective.  

De ce este importantă analiza impactului pe care dezvoltarea turismului 
dintr-o zonă o are asupra percepŃiilor rezidenŃilor? Răspunsul este următorul: 
tocmai pentru că însăşi dezvoltarea turismului este strâns legată de percepŃia 
localnicilor. Prin incorporarea opiniilor lor în deciziile de pe plan local, se 
asigură consensul atât de necesar în prezervarea valorilor şi tradiŃiilor, care 
definesc identitatea locului. Iar acest lucru este cu atât mai necesar, cu cât 
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comunităŃile sunt mai mici, cum e cazul zonelor rurale. În plus, implementarea 
diferitelor programe şi proiecte este mult facilă atunci când se Ńine seama de 
percepŃiile şi preferinŃele celor care trăiesc în comunitatea respectivă (Pearce, 
1980). Aşa cum numeroase studii au arătat, o atitudine negativă şi ostilă a 
localnicilor împiedică, într-o mare măsură, extinderea turismului în acea zonă, 
iar luarea în calcul a acestor percepŃii este esenŃială pentru atingerea obiectivelor 
turistice din regiune (Murphy, 1981, Allen et al., 1988).  

Având în vedere aceste considerente, analiza impactului dezvoltării 
turismului şi a intensităŃii sale asupra atitudinilor rezidenŃilor este esenŃială 
pentru identificarea conflictelor şi a altor incompatibilităŃi care pot apărea în 
luarea deciziilor privind turismul din zonă.  

 
Factori determinanŃi a formării percepŃiilor localnicilor asupra 
turismului  
Numeroase studii au arătat că impactul pe care dezvoltarea turismului îl 

are asupra percepŃiilor şi atitudinilor localnicilor, este cu atât mai profund, cu cât 
diferenŃele culturale între vizitatori şi rezidenŃi sunt mai mari. Acest fapt este 
întâlnit mai ales în cazul zonelor rurale care cunosc o intensificare a turismului. 
Localnicilor de aici le sunt specifice anumite coordonate culturale şi sociale, 
care se diferenŃiază clar de cele ale vizitatorilor, atraşi fiind în acea zonă tocmai 
de aceste particularităŃi. Aceste diferenŃe pot influenŃa atitudinea rezidenŃilor 
asupra turismului (Brunt şi Courtney, 1999).  

Odată devenită atracŃie turistică o anumită zonă (de cele mai multe ori 
datorită mediului natural), localnicii sunt nevoiŃi să interacŃioneze cu turiştii. 
Acest tip de interacŃiune este unul nou faŃă de cel cu care rezidenŃii erau 
obişnuiŃi, iar acest lucru se întâmplă mai ales în zonele rurale unde inerŃia la 
schimbare, la tot ce este nou, este mai mare. Astfel, localnicii sunt nevoiŃi să 
adopte în timp anumite stereotipuri culturale şi sociale, pentru a facilita 
comunicarea cu oaspeŃii. Adeseori, noul tip de comportament şi de abordare 
intră în conflict cu normele şi standardele specifice locului respectiv. Din acest 
motiv, reacŃia unor localnici este de a evita orice contact cu vreun turist venit să 
viziteze zona. Pe de altă parte, sunt mulŃi rezidenŃi care se adaptează foarte 
repede şi uşor la rolul de gazdă şi pentru care impactul dezvoltării turismului în 
zona lor are preponderent efecte pozitive (în principal, de natură economică). 
Prin urmare, acelaşi fenomen (dezvoltarea turismului în regiune) poate 
determina atitudini contrare în rândul rezidenŃilor, generând astfel, ceea ce 
Andereck et al. (2005) numeau o „tensiune psihologică” (p. 1058) în cadrul 
comunităŃii. 

Unii autori afirmă că, sub influenŃa turismului, tradiŃiile unei populaŃii 
locale se estompează (Sharpley, 1994).  Localnicii au tendinŃa de a imita turiştii, 
fiind consideraŃi drept un model de civilizaŃie ce merită urmat, şi astfel ei 
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renunŃă treptat la identitatea lor culturală şi la tradiŃii, dacă nu total, cel puŃin 
parŃial.   

Intensitatea impactului turismului asupra percepŃiilor localnicilor depinde 
şi de distanŃa între locuinŃa acestora şi zona turistică propriu-zisă.  Unii 
cercetători, cum ar fi Madrigal (1993), Tyrell şi Spaulding (1984), au arătat că 
cei care locuiesc în apropierea atracŃiilor turistice au o atitudine pozitivă în ceea 
ce priveşte dezvoltarea turismului în general, dar profund negativă când vine 
vorba de amploarea turismului în proxima lor vecinătate. Principalii factori 
perturbatori sunt aglomerarea şi deteriorarea mediului natural. În acest sens, ne 
aşteptăm ca din cauza acestor distanŃe mici, percepŃiile negative să fie mai 
accentuate în zona rurală decât în zona urbană. De exemplu, studiul empiric al 
lui Sheldon şi Var (1984) a arătat că rezidenŃii din zona rurală au o atitudine mai 
puŃin favorabilă faŃă de turism decât localnicii din zona urbană.  

Acest lucru poate fi însă explicat şi din prisma distanŃelor sociale. Se ştie 
că în comunităŃile mai mici spaŃiile intime între indivizi sunt mai mari. O 
încălcare a acestui spaŃiu se face aşadar mult mai uşor atunci când rezidenŃii 
intră în contact cu persoane străine locului. Din acest motiv, impactul factorilor 
externi (în cazul de faŃă cei legaŃi de dezvoltarea turismului în regiune) este 
perceput mult mai acut de către locuitorii zonelor rurale. Iar aceste atitudini sunt 
cu atât mai conturate, cu cât dezvoltarea turismului  în regiunea respectivă a 
început mai demult.  

Intensitatea impactului depinde şi de alte elemente. Unele vizează 
caracteristicile zonei respective (mărime, localizare, ponderea activităŃii 
economice în ansamblul activităŃilor etc.), altele se referă la caracteristicile 
socio-demografice ale rezidenŃilor sau la tipul de turism practicat. Printre 
factorii socio-demografici care pot influenŃa percepŃiile localnicilor asupra 
turismului se numără: vârsta, educaŃia, ocupaŃia, sexul (Allen et al., 1988, Brunt 
şi Courtney, 1999). RezidenŃii mai tineri au, de regulă, o atitudine pozitivă 
asupra dezvoltării turismului în zona lor. Cei care îşi desfăşoară activitatea în 
sfera economică a regiunii, sunt mult mai deschişi faŃă de extinderea turismului 
în zonă.  

Durata de rezidenŃă poate avea şi ea o influenŃă (Cavus şi Tanrisevdi, 
2003). Cei care locuiesc de mai mult timp în regiune au de regulă o atitudine 
mai puŃin favorabilă faŃă de turism. Totuşi influenŃa acestor factori asupra 
percepŃiilor localnicilor este considerată a fi redusă, în special în zonele 
„mature” d.p.d.v. turistic. În celelalte zone, care cunosc o dezvoltare recentă a 
turismului (cum ar fi cele rurale din spaŃiul românesc), influenŃa lor este mult 
mai mare.  
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Modelarea impactului turismului asupra percepŃiilor şi atitudinilor 
rezidenŃilor 
Având în vedere importanŃa impactului turismului asupra rezidenŃilor, au 

fost dezvoltate o serie de modele, care au menirea de a explica mai bine reacŃiile 
localnicilor asupra fenomenului turismului din zona lor. Cele mai importante 
modele sunt: modelul Irridex al lui Doxey (1975), Ciclul de viaŃă al arealului 
turistic (Tourist Area Life Cycle), formulat de Butler (1980), teoria schimbului 
social (social exchange theory) a lui Ap (1992) şi modelul capacităŃii maxime de 
suportabilitate socială (social carrying capacity). Le vom prezenta pe scurt în 
cele ce urmează.  

a) Modelul Irridex 
Termenul Irridex este o prescurtare de la „indexul iritabilităŃii” (irritation 

index) şi se referă  
la scalarea iritabilităŃii rezidenŃilor în urma contactului cu un număr din ce în ce 
mai mare de turişti. Cu alte cuvinte, Irridex măsoară toleranŃa localnicilor faŃă de 
extinderea turismului în zonă. O prezentare a indexului este realizată în tabelul 
următor: 

Tabelul 1 
Indexul iritabilităŃii al lui Doxey 

Nivelul 
Atitudinea 
localnicilor 

Caracteristici 

Nivelul 1 Euforia 

- un număr redus de vizitatori; 
- turiştii sunt bine primiŃi de către localnici; 
- activitatea comercială este redusă; 
- implicarea autorităŃilor este redusă. 

Nivelul 2 Apatia 

- numărul de vizitatori este în creştere; 
- prezenŃa turiştilor este considerată a fi 

firească; 
- relaŃiile între vizitatori şi rezidenŃi sunt 

mult mai formale; 

Nivelul 3 Iritabilitate 

- numărul vizitatorilor creşte semnificativ; 
- gradul de saturaŃie este atins; 
- localnicii încep să aibă îndoieli asupra 

turismului şi a extinderii activităŃilor 
economice din zonă; 

- implicarea autorităŃilor creşte; 

Nivelul 4 Antagonism 

- ostilitate făŃişă din partea localnicilor; 
- implicarea autorităŃilor vizează 

promovarea zonei în detrimentul atitudinii 
rezidenŃilor; 

- localnicii conştientizează schimbările în 
stilul lor de viaŃă cauzate de turism şi-şi 
manifestă nemulŃumirea. 

Sursa: Burns şi Holden (1995). 
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În opinia lui Doxey (Murphy, 1985), la baza acestei scalări stau două 
cauze principale: schimbările dimensionale (creşterea aglomeraŃiei, a numărului 
mare de vizitatori) şi schimbările de politică economică şi de investiŃii. Dintre 
acestea, doar schimbările dimensionale pot fi influenŃate prin planificare.  

În ciuda faptului că modelul său a fost deseori criticat, Doxey are meritul 
de a fi printre primii care au atras atenŃia asupra importanŃei impactului, pe care 
dezvoltarea turismului o are asupra percepŃiilor localnicilor.  

 
b) Ciclul de viaŃă al arealului turistic (tourist area life cycle model)  

Modelul a fost formulat de Butler (1980) şi este unul dintre cele mai 
populare modele. Preluând modelul ciclului producŃiei economice, Butler 
prezintă etapele specifice dezvoltării turismului într-o anumită zonă. Ele sunt 
prezentate în graficul de mai jos: 

 
 

 
Figura 1: Ciclul de viaŃă al arealului turistic (Butler, 1980) 

Sursa: Butler (1980) 
 

Cele şase etape pot fi pot fi descrise astfel: 
1) Explorarea – este caracterizată printr-o anume curiozitate a turiştilor de a 

vizita zona; numărul acestora în această etapă este extrem de mic. 
2) Implicarea – comunitatea furnizează servicii noi în sprijinul vizitatorilor; 

gradul de interacŃiune între turişti şi localnici este foarte mare, generând 
astfel o presiune asupra autorităŃilor de a pune la dispoziŃii anumite servicii. 

3) Dezvoltarea – are loc o intensificare rapidă a turismului şi zona devine o 
destinaŃie turistică foarte cunoscută; impactul economic, social şi cultural 
asupra rezidenŃilor devine foarte acut. 

4) Consolidarea – numărul vizitatorilor creşte, dar la o rată mai mică; 
activităŃile de marketing se intensifică cu scopul de a atrage cât mai mulŃi 
turişti. 
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5) Stagnarea – este atins numărul maxim de vizitatori; destinaŃia respectivă 

nu mai este atracŃie turistică, ci se bucură doar de vizita turiştilor fideli. 
6) Declinul – apare atunci când efectele negative ale extinderii turismului  din 

etapa a treia (Dezvoltarea) sunt mult mai mari decât cele pozitive; numărul 
turiştilor scade considerabil.  

 
c) Teoria schimbului social (social exchange theory) 

Spre deosebire de modelele lui Doxey şi Butler, care prezintă gradual 
percepŃiile localnicilor în funcŃie de stadiile de dezvoltare ale turismului, teoria 
schimbului social constituie baza pe care pot fi analizate impacturile socio-
culturale asupra atitudinilor rezidenŃilor.  

Teoria schimbului social a fost formulată de Ap (1992) şi vizează 
schimbul de resurse (atât materiale cât şi non-materiale) între indivizi sau 
grupuri de indivizi aflaŃi într-o situaŃie de interacŃiune. Aplicată în sfera 
turismului, teoria schimbului social vizează interacŃiunea între turişti şi 
rezidenŃi, iar schimbul se referă la atitudinea localnicilor de a accepta sau nu 
dezvoltarea turismului în zonă.  

Conform teoriei, indivizii acceptă să interacŃioneze unul cu altul doar 
după ce au evaluat „schimbul”, în termeni de câştig sau cost. În funcŃie de 
rezultatul evaluării „schimbului”, se poate deduce  dacă impactul dezvoltării 
turismului asupra rezidenŃilor este unul pozitiv sau negativ. În caz de câştig, 
localnicul este dispus să se implice în dezvoltarea turismului din zona sa, semn 
ca percepŃia sa asupra turismului este una pozitivă. Prin urmare, percepŃia 
localnicului asupra turismului depinde într-o mare măsură de ce anume el 
evaluează când se decide să participe la „schimb”.  

 
d) Modelul capacităŃii maxime de suportabilitate socială (social carrying 

capacity) 
Capacitatea de suportabilitate socială a fost formulată de către Hunter 

(1995), în încercarea lui de a defini cât mai exact termenul de „capacitatea de 
împovărare” (carrying capacity), care, pe lângă aspectul social, mai vizează 
suportabilitatea psihologică, fizică şi economică.  

Capacitatea de suportabilitate socială reprezintă nivelul de toleranŃă 
manifestat de populaŃia gazdă faŃă de prezenŃa şi comportamentul vizitatorilor în 
zona respectivă. OperaŃionalizarea în practică a acestui concept reprezintă o 
modalitate de a controla efectele negative ale turismului precum şi popularitatea 
şi declinul unei zone turistice. Astfel, capacitatea de suportabilitate socială are 
rolul de a identifica abilitatea unei anumite destinaŃii de a absorbi turismul, fără 
ca efectele negative sa fie percepute de către populaŃia locală.  
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Concluzii 
În lucrarea de faŃă am prezentat cele mai importante consideraŃii teoretice 

cu privire la impactul dezvoltării turismului asupra percepŃiilor rezidenŃilor 
locali. Am arătat, că mai ales în cadrul comunităŃilor mici, specifice zonelor 
rurale, impactul negativ al turismului este mai profund. Din acest motiv, 
incorporarea percepŃiilor şi atitudinilor rezidenŃilor locali în procesul de decizie 
de la nivelul comunităŃii reprezintă o necesitate, menită a asigura păstrarea 
tradiŃiilor şi valorilor locale.  

Pentru o mai bună realizare a acestui deziderat, se impune extinderea 
cercetărilor în sfera empirică pentru cazul României, care să cuprindă analize 
distincte, pe zone şi pe anumite grupuri de populaŃie, în funcŃie de normele, 
valorile, specificul fiecărei regiuni în parte. 
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Abstract 
In the economic activity, the occurrence of specific elements in differen areas leads to 

the necessity of a different approach from the marketing point of view. The service is the one 
that satisfies the basic need of the client, gives a plus to the tourist product and differentiates 
it from those products belonging to the competition. The American Marketing Association 
(1960) defines the services as “beneficial activities or satisfactions offered for sale, or 
provided in close connection with the sale of goods.” 

The particularities of approaching to services from the marketing perspective are the 
result of their specific characteristics. The division of services in sub-domains is different 
from one economy to another. Nowadays, the market is in a continuous state of 
transformation, from more than one point of view: technological, financial or the capacities 
that business needs. Key of success, in the whirlpool of this unsteady environment, consists of 
the proficient and specialized combination with a solid background in the field of 
organizational management and marketing of tourism services. 

 
Keywords: tourism service,to influence factory, barrier,evolution.  
Cuvinte cheie: servicii turistice, factorii de influenŃă,bariere, evoluŃie. 
 
EvoluŃia marketingului serviciilor turistice 
În activitatea economică, apariŃia unor elemente specifice pe diferite 

domenii au condus la necesitatea unei abordări diferenŃiate din punct de vedere 
al marketingului. 

Serviciul, este cel care satisface nevoia de bază al clientului, îi adaugă un 
plus produsului turistic, care îl diferenŃiază faŃă de concurenŃă. AsociaŃia 
Americană de Marketing (1960), defineşte serviciile ca fiind „activităŃile 
benefice sau satisfacŃiile oferite spre vânzare, sau furnizate în strânsă conexiune 
cu vânzarea unor bunuri” . 

ParticularităŃile abordării serviciilor din perspectiva marketingului rezultă 
din caracteristicile lor specifice. Departajarea serviciilor pe subdomenii diferă 
de la o economie la alta. PiaŃa de azi se află într-o continuă stare de 
transformare, din punct de vedere al tehnologiei, al finanŃării, al aptitudinilor 
necesare în afaceri. Cheia succesului, în vâltoarea acestui mediu schimbător, 
constă în combinaŃia competentă specializă şi cu un bagaj solid  în domeniul 
managementului organizaŃional şi al marketingului serviciilor în turism. 

Seviciile turistice constituie o marfă şi implicit ea trebuie creată şi 
vândută în conformitate cu regulile economiei de piaŃă. De-a lungul timpului s-a 
înregistrat o evoluŃie a definiŃiilor serviciilor: 
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Tabel nr.1. 

EvoluŃia definiŃiilor serviciilor 
FiziocraŃi (1750) Toate activităŃile în afară de producŃia agricolă 
A. Smith (1723-9089) Toate activităŃile din care nu se obŃin bunuri tangibile 
J.B.Say (1767-1832) Toate activităŃile ne-manufacturiere care adaugă utilitate unui 

bun 
A.Marshall (1842-1924) Toate bunurile care trec dincolo de existenŃa fizică în 

momentul creării lor 
łările Vestice (1925-1960) Serviciile nu duc la schimbarea formei unui bun 
În prezent Toate activităŃile ce nu duc la schimbarea formei unui bun 

Sursa: după Donald Cowell-The Marketing of Services, London, 1984 
 
În marketingul serviciilor turistice un rol important îl au cele şapte 

dimensiuni oferite. 
 

Tabel nr. 2 
Clase de srvicii în funcŃie de cele şapte dimensiuni 

Clase de servicii Volum clienŃi Dimensiune - caracteristică 

Profesionale Redus 

Accent pe personalul de contact 
Timp de contact ridicat 
Personalizare puternică 
Grad mare de libertate 
Valoare vizibilă 
Focus pe proces 
AnimaŃie  

Service shop Mediu 

Accent egal pe echipament şi personal 
Timp mediu de contact 
Nivel mediu de personalizare 
Libertate medie 
Valoare vizibilă şi invizibilă 
Accent pe produs turistic şi pe proces 
AnimaŃie la cerere 

Servicii de masă Ridicat 

Accent pe echipament 
Timp de contact scăzut 
Personalizare scăzută 
Libertate scăzută 
Valoare invizibilă 
Accent pe produs turistic 
AnimaŃie  

Sursa: după :Adriana ZaiŃ-Marketingul Serviciilor, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004 
 
Pentru a deveni competitive pe pieŃele puternic concurenŃiale, serviciile 

oferite de operatorii din domeniul turismului intern şi extern, trebuie intens 
promovate Ńinând seama de evoluŃia mediului economic în domeniul turismului 
mondial.  

O nouă abordare a marketingului identifică trei dimensiuni distincte, dar 
între care există o strânsă interdependenŃă: marketing intern, marketing 
tranzacŃional, marketing extern. Integrarea celor trei dimensiuni poate fi 
reprezentată astfel: 
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Figura nr. 1. Integrarea celor trei dimensiuni ale marketingului serviciilor 
Sursa: Gérard Tocquer şi Michel Langlois – Marketing des services, Dunod,1993) 

 
Integrarea celor trei dimensiuni este necesară şi locul serviciilor turistice 

în economia Ńărilor dezvoltate este un obiectiv deosebit de important şi are un 
rol esenŃial în formarea produsului intern brut al fiecărei Ńări. Din acest motiv se 
impune reconsiderarea teoriilor economice referitoare la serviciile din domeniul 
turismului şi elaborarea unor teorii noi care să corespundă evoluŃiilor actuale 
din domeniu, având în vedere spaŃiul geografic pe care îl oferă Uniunea 
Europeană şi nu numai. 

Începând cu anii 1980, studiile susŃinute din domeniul serviciilor turistice 
au condus la conceptul de „societate a viitorului”, în care economia se 
caracterizează nu doar prin faptul că ramura serviciilor turistice se dezvoltă. 
Această dezvoltare necesită şi prestarea unui volum mai mare de servicii, cu o 
pondere importantă în ocuparea forŃei de muncă. 

Din cercetările efectuate până în prezent, s-a conturat un concept 
economic, cunoscut sub denumirea de „economia serviciilor”, care determină 
schimbări majore în modul de abordare a ofertei  şi cererii din industria 
turismului. 

Concomitent cu dezvoltarea serviciilor turistice, se nasc legături de 
interdependenŃă cu operatorii economici pe orizontală, cu industria economică 
conexă serviciilor din turism, cu alte sectoare din industria prelucrătoare. Din 
aceste considerente, industria serviciilor din turism, este una a incertitudinii cu 
riscuri inerente, fiind un sistem complex ancorat în sistemul internaŃional al 
serviciilor. Ponderea serviciilor în turism este concentrată în: turismul propriu-
zis, transport de persoane; servicii financiare de orice fel; servicii culturale; 
servicii de publicitate; servicii de consultanŃă şi servicii de informare. 

Analizând dinamica acestor servicii şi a unor studii de piaŃă din sfera 
serviciilor din turism reiese o creştere susŃinută a ofertei şi a schimbului de 
servicii turistice transfrontaliere, pe zone limitrofe cu potenŃial ridicat.  

Oferta de servicii 

Unitatea de turism 
PiaŃa 

Marketing 
intern 

Marketing 
tranzacŃional 

Marketing 
extern 

Personal 
satisfăcut 

ClienŃi 
satisfăcuŃi 

Fidelitate + rentabilitate = succes 
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Ca o consecinŃă directă, tot mai multe categorii de servicii se adaugă la 

cele tradiŃionale cunoscute şi am putea exemplifica: serviciile de transport 
internaŃionale pot fi asigurate şi reasigurate, asigurări destinate familiilor pot fi 
comercializate de la distanŃă. 

Cererea mondială de servicii turistice cunoaşte o creştere derivată, de 
unde rezultă şi o concurenŃă puternică între Ńările ce operează în domeniile 
serviciilor turistice şi care are ca Ńintă finală atragerea de capital străin. România 
este parte a acestei concurenŃe. 

PrezenŃa serviciilor turistice pe piaŃa internaŃională, poate fi influenŃată 
pozitiv de marketingul în domeniu şi creşterea turismului internaŃional.  

A) Factorii care influenŃează favorabil serviciile turistice internaŃionale sunt: 
- Creşterea nivelului macroeconomic. 
- Operatorii mondiali de servicii turistice deŃin poziŃii dominante pe piaŃă, cu 

stadii de dezvoltare care nu le mai permite să Ńintească alte nişe, ei urmăresc 
menŃinerea pe acea piaŃă cu tendinŃa de a deveni lideri importanŃi în 
domeniul serviciilor turistice;  

- Creşterea numărului de operatori mondiali ca o tendinŃă generală de 
creştere a cereri de servicii, cu o gamă tot mai diversificată mergând până la 
personalizarea serviciului turistic; 

- Dezvoltarea sistemului informaŃional mondial ca rezultat a creşterii vitezei 
de transmitere a informaŃiei şi a mărimii capacităŃii de stocare a acestora, cu 
implicaŃii pozitive majore în componenŃa serviciilor turistice; 

- Reducerea barierelor comerciale şi de comunicare, cum ar fi spaŃiul 
geografic al Uniunii Europene, ce permite unui număr tot mai mare de firme 
să ofere servicii turistice, bancare, financiare, etc. 

 

 

 
 
 
 
                          Mesaje                                                  Mesaje 
                              Codificate                                             Decodificate                                           
 

 
                                                  
 

 

Figura nr.2. Bariere de comunicarea a produsului şi serviciului turistic 

DiferenŃe de limbaj 
DiferenŃe culturale 
Disponibilitate medie 
de comunicare 
RestricŃii legate de 
privind promovare 
DiferenŃe economice 
Gusturi, atitudini 
Disponibilitatea 
agenŃilor de turism 
Distribuitori locali 

Unitate turistică 
(mondială 
Europeană, 
naŃională 
regională,locală) 

Consumatori ai 
produsului şi 
serviciului 
turistic 
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Figura nr.3. Bariere impuse de unele firme concurente 
 

- Reducerea barierelor culturale prin creşterea gradului de omogenizare a 
pachetelor de servicii împreună cu partenerii externi; 

- Minimizarea problemelor apărute în procesul ofertei de servicii, prestarea 
trebuie făcută într-un termen cuvenit, fără probleme majore. Oferta să fie 
flexibilă şi să cuprindă pachetul oferit. 

- Schimbări semnificative în structura serviciilor de turism apărute pe piaŃa 
mondială. TendinŃele accentuate de creştere a nivelului de trai necesită o 
selecŃie exigentă a serviciilor turistice şi de divertisment. 

B) Factori nefavorabili serviciilor turistice 
Actvitatea unităŃilor din turim ce activează în cadrul pieŃei 

mondiale/internaŃionale, sunt influenŃate adesea şi de factori nefavorabili, cu 
implicaŃii majore în „definirea” şi chiar identificarea mixului de marketing, 
pentru fiecare prestator de servicii în parte. Cele mai multe probleme apar în 
domeniul managementul resurselor umane, motiv pentru care aceste unităŃi ar 
trebui să-şi angajeze personal din Ńara unde îşi desfăşoară activitatea turistică. 
Acest element, este unul cu caracter specific naŃional, regional,local şi împreună 
cu elementele mixului de marketing, generează tendinŃe cu standarde ridicate 
prin care unităŃile din domeniul serviciilor turistice să poată fi brevetate şi 
protejate. SoluŃii pentru unităŃile care operează în domeniul prestărilor de 
servicii turistice la nivel naŃional, european, mondial, vizează minimizarea 
problemelor generate de expansiunea economică în domeniul prestărilor de 
servicii turistice:  

- îmbunătăŃirea şi perfecŃionarea sistemului informaŃional propriu şi a 
studiilor de prognoză privind evoluŃia de pe această piaŃă, unde concurenŃa 
este deosebit de acerbă; 

- să manifeste cerinŃe sporite şi exigenŃe maxime în selectarea şi pregătirea 
personalului care intră în contact cu consumatorul final; 

Strategie 
 
   Standardizare        Adaptare 

                       Organizare 
 
    Alegerea agenŃilor      Coordonare 

Alegerea mediilor 
Disponibilitate 

Programare 
AcŃiune 

Culturale           Tehnice                   Legale 

B       a       r       i       e       r       e 

U N I T A T E A       T U R I S T I C Ă 
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- folosirea la maxim a avantajelor pe care unitatea le include în pachetul său 
de servicii, folosind diferenŃierea şi poziŃionarea, marca, imaginea şi 
inovarea; 

- concentrarea ofertei spre a valorifica avantajele oferite de factorii fizici 
specifici Ńării unde unitatea de servicii turistice îşi desfăşoară activitatea, 
cum ar fi:caracteristicile geografice şi fizice ale reliefului, legislaŃia în 
vigoare, facilităŃile culturale specifice Ńării, climatul de afacere turistică, 
potenŃialul pieŃei etc. 

 
Concluzii 
Creştere comerŃului mondial şi internaŃional în domeniul serviciilor 

turistice, va fi determinată în viitor de industrializarea şi creşterea productivităŃii 
muncii şi creşterea rolului resurselor umane în diversificarea serviciilor turistice 
şi personalizarea acestora. TendinŃele de liberalizare a serviciilor din turism, 
vizează eliminarea tuturor barierelor şi a măsurilor protecŃioniste încă prezente 
pe anumite segmente ale pieŃei turistice mondiale şi internaŃionale. ObŃinerea 
performanŃei în domeniul serviciilor turistice la nivelul unei Ńări, este 
condiŃionată de realizarea competitivităŃii şi independenŃei sau concomitent prin 
cinci elemente definitorii: pachet turistic, unitate turistică, ramură, regiune, Ńară. 
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Abstract 
Article aims to present the manner in which fitness can be achieved cultural policies to 

promote tourism through the call to the base in order to attract customers. Designing a 
marketing mix in general, or a policy of promotion, in particular, responding to cultural 
specificity in an area characterized by cultural homogeneity can start the construction of 
cultural clusters based on cultural dimensions deemed relevant to business / proposal 
concerned. These clusters indicate the basic values that can be valorized in the construction 
of promotional message of tourist packages and promotional offers. We want to draw 
attention to the fact that the information in this article wish to be considered only as an 
illustrative analysis of a character reducŃionist, simplistic. In fact, the analysis must take 
account of other factors besides the nature of cultural and cultural clusters and the possibility 
that the proposed grouping of countries based on cultural proximity can be modified 
depending on the particular conditions of particular business tourism. What is Article aims to 
draw attention to cultural specificity that is not a negligible factor in building policies and 
strategies in tourism and by considering that it may increase the effectiveness of actions 
taken. 
 

Key words: rural tourism, marketing mix, promotion. 
Cuvinte cheie: turism rural, mix de marketing, promovare. 
 
Politica de promovare a produsului turistic – abordată prin prisma 
marketingului global sau a marketingului intercultural? 
Când vorbim de turism nu putem să nu ne gândim la pieŃe internaŃionale, 

iar, dacă ajungem în acest punct, tipul de abordare devine un factor cheie în 
succesul demersului întreprins. Acesta este motivul pentru care considerăm utilă 
o delimitare conceptuală. Pe de o parte, Marketingul global este o formă a 
marketingului, adaptată condiŃiilor globalizării, care propune impunerea 
standardizării unui concept/produs, fără a exista preocuparea de a-l adecva 
simultan la elementele ofertei şi condiŃiile cererii [10, 2002, p.47]. Avantajele 
utilizării acestei forme, bazate pe exploatarea elementelor comune diferitelor 
culturi, sunt evidente: reducerea costurilor şi a timpului necesar punerii la punct 
şi implementării politicilor, strategiilor de marketing. Pe de altă parte, 
Marketingul intercultural „realizează definirea condiŃiilor de identificare a 
produselor sau conceptelor pentru a determina, dacă este necesar, care aspecte 
ale marketingului-mix original trebuie modificate sau amplificate pentru a uşura 
adecvarea cu piaŃa şi o lansare internaŃională. Specificitatea culturală este 
considerată prin cerere, oferta fiind permanent supusă capriciilor de produse şi 
servicii adaptate sau concepute chiar pentru fiecare zonă culturală” [10, p.46].  
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łinând cont de situaŃia turismului rural românesc, în special de faptul că 
acesta poate fi susŃinut prin diverse proiecte şi parteneriate şi există asociaŃii 
profesionale şi specialişti care pot realiza şi implementa un plan strategic, ne 
întrebăm care ar fi strategia adecvată de marketing, în special cea de promovare, 
pe piaŃa externă? 

Plecând de la posibilităŃile descrise anterior propunem o variantă 
intermediară: adaptare culturală prin valorificarea similitudinilor culturale, 
conceperea unui mix de marketing40 „zonal”, care să răspundă specificităŃii 
culturale dintr-o anumită arie culturală41. 

Această necesitate de valorizare a similarităŃilor culturale are raŃiuni cât se 
poate de pragmatice: este vorba de costuri, de timp şi de eficienŃă maximă. 
Important este să se găsească un număr optim de „zone”, clustere, astfel încât 
eficienŃa acŃiunilor întreprinse să crească, adică veniturile aduse de noii clienŃi să 
justifice această politică de promovare adecvată cultural. 
 

SimilarităŃi culturale – criterii de comparaŃie şi grupări posibile 
Cele mai la îndemână şi mai cunoscute dimensiuni culturale, pe baza 

cărora putem cunoaşte asemănările relative dintre Ńări şi stabili implementarea 
unor politici comune de marketing, sunt cele furnizate de Geert Hofstede: 
distanŃa faŃă de putere, individualism-colectivism, evitarea incertitudinii, 
masculinitate-feminitate şi orientarea pe termen lung. În funcŃie de interese 
particulare pot fi luate în considerare şi alte dimensiuni culturale, printre care 
cele propuse de E. Hall (context cultural, spaŃiu, timp), Ch. Hampden-Turner şi 
F. Trompenaars (universalism-particularism, individualism-colectivism, 
viziunea ansamblului-viziunea detaliului, statut câştigat-statut atribuit, motivaŃie 
endogenă-motivaŃie exogenă, percepŃia secvenŃială a timpului-percepŃia sincronă 
a timpului) ori Fl. Kluckhohn şi Fr. Strodbeck (orientarea activităŃii, orientarea 
în raport cu natura umană, orientarea în raport cu mediul uman, orientarea în 
raport cu timpul, orientarea în raport cu relaŃiile interumane) sau furnizate de 
proiectul GLOBE (tolerarea incertitudinii, distanŃa faŃă de putere, colectivismul 
instituŃional, colectivismul in-grup, egalitatea sexelor, asertivitatea, orientarea 
către viitor, orientarea înspre performanŃă şi orientarea umană). Un alt concept 
complementar acestora şi util în acest demers este cel de distanŃă lingvistică 
(DE)42. Amintim de el pentru că limba are o puternică influenŃă asupra culturii şi 
dorim să Ńinem cont de acest aspect. 

În tabelul de mai jos (tabelul nr. 1), pornind de la dimensiunile culturale 
ale lui Hofstede, am încercat să realizăm o grupare, care se doreşte a fi doar un 
punct de reper datorită caracterului reducŃionist al  abordării. Gradul de 
„fragmentare” al politicii de marketing trebuie să aibă întotdeauna în vedere şi 
considerente de ordin economic, drept pentru care decizia aparŃine celor direct 
implicaŃi, iar calculele sunt de multe ori mult mai laborioase, luând în 
                                                           
40 propunerea are în vedere toate elementele mixului de marketing, deşi noi facem referire în prezentul articol 
doar la promovare;  
41 prin arii culturale înŃelegând unităŃi regionale cu proximitate culturală, „compatibile” din punct de vedere 
cultural;  
42 această distanŃă lingvistică s-a stabilit pe baza arborilor lingvistici, în funcŃie de asemănări; pornind de la 
aceşti arbori s-au stabilit distanŃele faŃă de limba considerată ca rădăcină - de exemplu, dacă engleza este 
rădăcina, vom considera germana o ramură a sa, daneza a doua ş.a.m.d. [9, 2003, pp. 49-50]; 
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considerare un ansamblu de alŃi factori, în afara celor de ordin cultural, la care 
facem noi referire. Totuşi, importanŃa acestora nu poate fi trecută cu vederea, 
drept pentru care am emis această propunere. În continuare prezentăm pe scurt 
dimensiunile culturale conturate în urma cercetărilor lui Geert Hofstede (1996):  

- distanŃa (intensitatea) puterii – măsura în care indivizii dintr-o anumită 
cultură se aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal distribuită; 

- evitarea incertitudinii - această dimensiune reflectă gradul de libertate al 
individului în raport cu viitorul sau cu securitatea sa, controlul agresiunii şi 
exprimarea emoŃiilor. Tehnologia, regulile şi ritualurile au rolul de a reduce 
anxietatea provenită din ambiguitate şi incertitudine. Se observă o mai mare 
toleranŃă faŃă de persoanele cu idei diferite în sistemele care au o evitare a 
incertitudinii mai redusă. În aceste sisteme exprimarea emoŃiilor şi a 
agresivităŃii nu este acceptabilă social, ca în sistemele caracterizate de un 
nivel ridicat de control al incertitudinii; 

- individualism-colectivism - această dimensiune aproximează relaŃia dintre 
individ şi grup. În sistemele caracterizate de colectivism implicarea 
oamenilor este mai morală, în timp ce în sistemele în care individualismul 
este o valoare încurajată social indivizii urmaresc obŃinerea de avantaje 
personale, exploatează oportunităŃile pentru atingerea propriului scop; 

- masculinitate-feminitate - prin această dimensiune se diferenŃiază pe sexe 
rolurile din viaŃa cotidiană. În societăŃile masculine rolurile sunt diferenŃiate 
şi se acordă o mai mare importanŃă nevoilor egopsihologice: câştiguri, 
recunoaştere, realizare, provocare.În societăŃile feminine rolurile sunt mai 
puŃin diferenŃiate, iar nevoile sociale trec în primul plan: relaŃii bune între 
semeni, cooperare, climat agreabil, securitatea locului de muncă; 

- orientarea în raport cu timpul numită de Hofstede orientare pe termen 
lung - orientarea pe termen lung sau pe termen scurt sunt  extremele acestei 
dimensiuni, care se referă la seturi de valori cu consecinŃe asupra unor 
orizonturi temporale. Valorile asociate orientării pe termen lung sunt 
perseverenŃa, organizarea relaŃiilor pe bază de statut, cumpătarea, deŃinerea 
sentimentului de ruşine, iar cele caracteristice orientării pe termen scurt – 
siguranŃa personală şi stabilitatea, protejarea “obrazului”, respect pentru 
tradiŃie, reciprocitate în saluturi, favoruri, cadouri.  

Tabel nr. 1 
Clustere culturale43 

CLUSTER IDP IDV MAS IEI OTL DE łĂRI COMPONENTE 
36 
40 
39 
35 
28 
22 

90 
91 
80 
89 
70 
79 

61 
62 
52 
66 
68 
58 

51 
46 
48 
35 
35 
49 

31 
29 
23 
25 

 
30 

0 
0 

0,9 
0 
0 
0 

Australia 
USA 

Canada 
Marea Britanie 

Irlanda 
Noua Zeelandă 

ANGLO- 
AMERICAN 

DistanŃă redusă faŃă de putere 
Individualism ridicat 

Masculinitate 
Nivel mediu de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen scurt 

CARACTERIZARE 

                                                           
43 realizat pe baza datelor furnizate de Geert Hofstede, http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php 
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CLUSTER IDP IDV MAS IEI OTL DE łĂRI COMPONENTE 

35 
34 
11 
49 

67 
68 
55 
65 

66 
70 
79 
63 

65 
58 
70 
49 

31 
 
 
 
 

1 
1,6 
1 
 

Germania 
ElveŃia 
Austria 

Africa de Sud 
GERMANIC 

DistanŃă mică-medie faŃă de putere 
Individualism relativ ridicat 

Masculinitate 
Nivel relativ ridicat de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen mediu 

CARACTERIZARE 

18 
38 
31 
31 
33 
40 

74 
80 
71 
69 
63 
60 

16 
14 
5 
8 

26 
30 

23 
53 
29 
50 
59 
60 

 
44 
33 
20 

2 
1 
2 
 

4 

Danemarca 
Olanda 
Suedia 

Norvegia 
Finlanda 
Estonia 

NORDIC 
DistanŃă mică faŃă de putere 
Individualism relativ ridicat 

Feminitate 
Nivel de la scăzut înspre mediu de evitare a 

incertitudinii 
Orientare pe termen scurt-mediu 

CARACTERIZARE 

65 
68 
50 
57 
56 
68 

75 
71 
76 
51 
59 
60 

54 
43 
70 
42 
47 
64 

94 
86 
75 
86 
96 
93 

 

1,7 
3 
3 
3 

Belgia 
FranŃa 
Italia 

Spania 
Malta 

Polonia 
EUROPA 
LATINĂ 

DistanŃă medie-relativ ridicată faŃă de putere 
Individualism relativ ridicat 

Masculinitate medie 
Nivel relativ ridicat de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen scurt 

 
CARACTERIZARE 

54 46 95 92 80  Japonia 

JAPONIA 

DistanŃă medie faŃă de putere 
Individualism mediu 
Masculinitate ridicată 

Nivel relativ ridicat de evitare a incertitudinii 
Orientare pe termen lung 

CARACTERIZARE 

90 
70 
66 
80 
60 
49 
57 
69 

30 
30 
37 
38 
35 
46 
51 
38 

42 
40 
45 
52 
57 
56 
42 
49 

90 
85 
85 
68 

112 
86 
86 
76 

 
 
 
 
 
 
 

65 

3 
 
 
 

3 
 

3 

România 
Bulgaria 
Turcia 

łările arabe 
Grecia 

Argentina 
Spania 
Brazilia 

LATINO-
BALCANIC 

DistanŃă medie-ridicată faŃă de putere 
Individualism scăzut-mediu 

Masculinitate medie 
Nivel ridicat de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen mediu 

CARACTERIZARE 

81 
67 
81 

30 
13 
12 

69 
64 
73 

82 
80 
76 

  
Mexic 

Columbia 
Venezuela 

AMERICA 
LATINA 

DistanŃă ridicată faŃă de putere 
Colectivism 

Masculinitate 
Nivel ridicat de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen mediu 

CARACTERIZARE 
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CLUSTER IDP IDV MAS IEI OTL DE łĂRI COMPONENTE 

78 
64 
58 
80 
68 

14 
20 
17 
20 
25 

46 
34 
45 
66 
57 

48 
64 
69 
30 
29 

 
56 
87 

118 
96 

 

Indonezia 
Tailanda 
Taiwan 
China 

Hong Kong 
ORIENTUL 

ÎNDEPĂRTAT DistanŃă relativ ridicată faŃă de putere 
Colectivism 

Masculinitate scăzută-medie 
Nivel de la scăzut la relativ ridicat de evitare a 

incertitudinii 
Orientare pe termen mediu-lung 

CARACTERIZARE 

104 
94 
74 
77 
77 
64 

26 
32 
20 
48 
20 
27 

50 
64 
48 
56 
46 
41 

36 
44 
8 

40 
54 
52 

 
19 
48 
61 
16 
25 

 

Malaezia 
Filipine 

Singapore 
India 

Vestul Africii 
Estul Africii 

AFRO-
ORIENTAL 

DistanŃă ridicată faŃă de putere 
Colectivism 

Masculinitate medie-relativ ridicată 
Nivel scăzut de evitare a incertitudinii 

Orientare pe termen scurt-mediu 

CARACTERIZARE 

MEDII 57 43 49 65    
 

Sursa: Onea, A.N. (2005), Specificitate culturală. Metode şi instrumente de diagnostic 
cultural şi intercultural, referat de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

SemnificaŃii simboluri: IDP – indicele distanŃei faŃă de putere; IDV – indicele 
individualismului; MAS – nivelul masculinităŃi; IEI – indicele de evitare a 
incertitudinii; OTL – orientarea pe termen lung; DE – distanŃa lingvistică. 

 

Alte variante de clustere ne sunt deja oferite prin diverse studii, cum ar fi 
cele realizate de  proiectul GLOBE sau de Ronen şi Shenkar. 

GLOBE este un proiect derulat la scară mondială, iniŃiat în toamna anului 
1993.  

Clusterele au fost construite în urma studierii valorilor şi practicilor 
societale, pe baza următoarelor dimensiuni culturale [1]: 

- distanŃa faŃă de putere – măsura în care membrii unei organizaŃii sau 
societăŃi se aşteaptă ca puterea să fie stratificată şi concentrată la nivelurile 
superioare ale organizaŃiei sau statului; 

- colectivismul instituŃional - gradul în care practicile instituŃionale (la nivel 
organizaŃional sau societal) încurajează şi răsplătesc distribuŃia colectivă a 
resurselor şi acŃiunea colectivă; 

- colectivismul în cadrul grupului (in-grup) – măsura în care indivizii îşi 
exprimă mândria, loialitatea şi coeziunea în cadrul organizaŃiilor şi familiei; 

- egalitatea sexelor – măsura în care organizaŃia/societatea minimizează 
diferenŃele de rol dintre sexe, încurajând egalitatea acestora; 

- evitarea incertitudinii reprezintă măsura în care membrii unei organizaŃii 
sau societăŃi caută să evite incertitudinea prin ancorarea în norme sociale 
stabilite, ritualuri şi practici birocratice. Indivizii cu nivel ridicat de evitare a 
incertitudinii caută să reducă probabilitatea unor evenimente viitoare 
imprevizibile care ar putea compromite funcŃionarea unei organizaŃii sau a 
societăŃii; 
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- asertivitatea este gradul în care indivizii din organizaŃii sau din societate 
sunt asertivi şi agresivi în relaŃiile sociale şi caută confruntarea; 

- orientarea spre viitor este gradul în care indivizii din organizaŃii sau 
societăŃi se angajează în comportamente orientate înspre viitor (planificare, 
investiŃii, întârzierea gratificării individuale sau colective); 

- orientarea spre performanŃă este gradul în care o organizaŃie sau societate 
încurajează şi recompensează membrii grupului pentru ameliorarea 
performanŃei şi pentru excelenŃă; 

- orientarea umană este gradul în care indivizii din organizaŃii sau societăŃi 
încurajează şi recompensează comportamentele corecte, altruiste, amicale, 
generoase, umane şi amabile; 

Au rezultat următoarele clustere culturale (tabelul nr.2): 
Tabel nr. 2 

România şi clusterele culturale (studiul globe) 
 

Nivel societal 
 

România 
Europa de 

Est 
Europa 
Latina 

Europa 
Germanică 

Europa 
Nordică 

Cultura 
Engleză 

Media în 
lume 

(Practici)        
1. DistanŃa faŃă de putere 5.63 5.25 5.21 4.95 4.54 4.97 5.17 
2. Evitarea incertitudinii 3.66 3.57 4.18 5.12 5.19 4.42 4.16 
3. Colectivism instituŃional 3.75 4.08 4.01 4.03 4.88 4.46 4.25 
4. Colectivism in-grup 5.43 5.53 4.80 4.21 3.75 4.30 5.13 
5. Egalitarismul genurilor 3.88 3.84 3.36 3.14 3.71 3.40 3.37 
6. Asertivitate 4.14 3.51 3.99 4.55 3.66 4.14 4.14 
7. Orientare umană 4.09 3.84 3.71 3.55 4.17 4.20 4.09 
8. Orientarea către erformanŃă 3.51 3.71 3.94 4.41 3.92 4.37 4.10 
9. Orientarea către viitor 3.33 3.37 3.68 4.40 4.36 4.08 3.85 

(Valori)        
1. DistanŃa faŃă de putere 2.78 2.84 2.57 2.51 2.55 2.86 2.75 
2. Evitarea incertitudinii 5.39 4.93 4.36 3.46 3.76 4.09 4.62 
3. Colectivism instituŃional 4.98 4.33 4.84 4.69 4.08 4.32 4.72 
4. Colectivism in-grup 6.12 5.56 5.66 5.16 5.65 5.84 5.66 
5. Egalitarismul genurilor 4.63 4.46 4.77 4.91 4.82 4.90 4.51 
6. Asertivitate 4.53 3.88 3.72 3.07 3.56 3.89 3.82 
7. Orientare umană 5.30 5.41 5.58 5.48 5.64 5.40 5.42 
8. Orientarea către erformanŃă 4.92 5.81 5.94 5.90 5.84 6.03 5.94 
9. Orientarea către viitor 5.56 5.37 5.33 5.01 4.76 5.33 5.48 

Sursa: Bibu, Brancu, p. 11 
Ronen şi Shenkar (apud. Ionescu, Toma, p. 63), pornind de la analiza şi 

revizuirea literaturii de specialitate şi de la opt studii principale care au avut ca 
rezultat gruparea Ńărilor, realizate pe parcursul a 15 ani, construiesc şi ei o 
clusterizare culturală, alcătuită din opt grupuri de Ńări şi patru Ńări independente 
(Anexa A). 

Aşadar, literatura de specialitate oferă grupări suficiente, important e ca 
selecŃia să se facă în funcŃie de interesul particular, pe baza dimensiunilor 
culturale care au relevanŃă într-o situaŃie dată.  
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Accentuarea şi valorizarea sistemelor de valori specifice 
În promovarea turismului rural românesc se poate Ńine cont de 

dimensiunile culturale, de valorile şi normele pe care acestea le însumează, 
pornind chiar de la registrul de valorizare propus, registru care poate fi 
considerat ca punct de plecare (tabelul nr. 3): 

Tabel nr. 3  
Dimensiuni culturale şi registru de valorizare 

Dimensiuni culturale Valori agregate şi registru de valorizare 
mare conformitate, formalism, politeŃe, formule de 1. DistanŃa faŃă de putere mică mesaj direct, de la egal la egal, mai puŃin formal  

individualism ofertă adresată individului ori familiei restrânse, 
valorizarea autonomiei, varietăŃii 2. Individualism 

colectivism 
ofertă adresată familiei lărgite, grupului de prieteni, 
colegilor de muncă, ideea de „membru” 

masculinitate posibilitatea de a obŃine informaŃii noi, de a avea noi 
contacte, de a cunoaşte oameni de succes, de a 

3. Masculinitate 
feminitate 

accent pe calitatea mediului natural, grija pentru 
sine, pentru sănătatea proprie şi cea a familiei, 
mişcare în aer liber, relaxare, timp petrecut împreună 
cu familia 

ridicat securitate, siguranŃă, ecologic, sănătos, proaspăt, 
4. Controlul incertitudinii scăzut 

necunoscut, nou, divers, incitant, neprevăzut, 
sporturi extreme 

pe termen 
lung 

echilibru în viaŃă, echilibru între muncă şi relaxare, 
politeŃe, formalism 5. Orientarea pe termen 

lung pe termen 
scurt 

siguranŃă, reciprocitate, respect pentru tradiŃie  

Sursa: Cercetările autorilor. 
 

Cunoscând caracteristicile unor arii culturale prin intermediul clusterelor, 
aflăm mai multe despre profilul şi motivaŃiile clienŃilor potenŃiali. Astfel, putem 
propune ca şi politică de marketing: 

1. fie adaptarea pachetului turistic intern la clusterele culturale (de avut în 
vedere faptul că prezentarea noastră este la modul general, cu titlu de 
exemplificare – numărul de clustere poate fi redus semnificativ în 
cazul în care se cunoaşte precis pachetul turistic de bază oferit, 
deoarece se vor lua în considerare doar dimensiunile culturale care ar 
putea „afecta” alegerea );  

2. fie păstrarea ofertei turistice, dar comunicarea diferită a mesajului 
promoŃional. 

Redăm în rândurile de mai jos câteva posibilităŃi/exemple, privind oferta 
turistică şi accentele valorice ce ar putea fi valorizate în mesajele promoŃionale: 

• Pentru clusterul anglo-american (caracterizat de distanŃă redusă faŃă de 
putere, individualism ridicat, masculinitate, nivel mediu de evitare a 
incertitudinii, orientare pe termen scurt) pachetul turistic românesc ar putea 
oferi activităŃi individuale care să le aducă informaŃii noi turiştilor şi 
contacte cu populaŃia locală, contribuind la dezvoltarea personală a 
indivizilor. Este necesar ca mesajul să pună accent pe posibilitatea de a 
vedea şi învăŃa lucruri noi, dar şi pe valori precum securitate, familie, 
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tradiŃie.  Ca strategie de promovare - accent pe un mesaj promo informal 
(exemplu: datinile şi obiceiurile de iarnă). Publicitatea pe internet ar fi un 
excelent instrument de promovare al pachetelor turistice pentru acest tip de 
cluster. 

• Pentru clusterul germanic (caracterizat de distanŃă mică-medie faŃă de 
putere, individualism relativ ridicat, masculinitate, nivel relativ ridicat de 
evitare a incertitudinii, orientare pe termen mediu) mesajul poate transmite 
faptul că produsul turistic asigură securitatea individului, este ecologic, 
caracterizat prin curăŃenie şi tradiŃie. Se poate recomanda turismul ecologic 
şi de aventură ce se practică în Delta Dunării unde se pot îmbina tradiŃia cu 
sporturile în natură (kayak, vânătoare, pescuit) sau agroturismul din 
Bucovina, Maramureş şi Ardeal. Strategia comunicaŃională ar putea să se 
bazeze pe mesaje formale/informale transmise prin marketingul direct. 

• Clusterul nordic este caracterizat  de feminitate şi individualism relativ 
ridicat ceea ce înseamnă că nordicii pun accent pe calitatea mediului natural, 
pe sănătatea proprie şi a familiei, pe mişcare în aer liber, relaxare, timp 
petrecut împreună cu familia restrânsă. Evitarea redusă a incertitudinii 
sugerează faptul că aceştia ar putea fi atraşi de necunoscut, nou, divers, 
incitant, neprevăzut. Propunerea noastră se referă la includerea de activităŃi 
din domeniul sporturilor extreme în pachetele promoŃionale  (bungee-
jumping, delta-plan, rafting, kayak canoie, concurs ATV etc.). Mesajul 
promoŃional poate fructifica aceste caracteristici, subliniind faptul că ele se 
regăsesc în spaŃiul turistic românesc. Considerăm că pachetul agroturistic, de 
ecoturism sau de aventură  răspunde nevoilor nordicilor şi că mesajul 
transmis către aceştia ar putea fi unul informal,  adresat individului sau 
familiei restrânse.  

• Clusterul latino-balcanic se caracterisează prin distanŃă ridicată faŃă de 
putere, colectivism, nivel ridicat al incertitudinii. Aceste dimensiuni 
sugerează faptul că produsul turistic trebuie să ofere siguranŃă, să fie 
tradiŃional, ecologic şi să se adreseze întregii familii, grupului de prieteni sau 
colegilor de muncă. Referitor la promovare clusterul indică înclinaŃia către  
formalism, politeŃe. Prin urmare comunicarea va fi conformistă. S-ar putea 
apela la o campanie de relaŃii publice combinată cu promovarea prin afişe, 
mass-media, poştă electronică şi/sau pe vehicole precum şi la o ofertă care 
combină turismul cultural cu agroturismul.  

 
Concluzii şi propuneri 
Alegerea celei mai bune oferte şi a celui mai bun mesaj promoŃional 

trebuie să Ńină cont, printre altele, şi de cultura potenŃialilor turişti, deoarece 
valorile, normele, mentalităŃile, aşteptările, atitudinile, comportamentele 
acestora sunt marcate de ceea ce au ca şi „dat” cultural. Considerăm că 
asigurarea unei adecvări, a unei compatibilităŃi cu specificul cultural naŃional  
conduce la creşterea numărului de turişti şi că, într-o primă fază, ideea ar putea 
fi utilizată chiar numai la nivel de mesaj promoŃional. Faptul că studiile în 
domeniul Managementului intercultural au evoluat foarte mult, reliefând aspecte 
importante privind specificitatea culturală, ar trebui privit ca o oportunitate care 
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ar putea fi valorizată de firmele turistice româneşti pentru a obŃine un avantaj 
concurenŃial pe o piaŃă extrem de competitivă. Plasarea între o strategie globală 
de marketing şi una interculturală precum şi găsirea unui raport optim între 
costuri şi beneficii ar oferi şanse mai mari de dezvoltare turismului rural 
românesc.  
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Anexă 
 

 
Fig. 1.  ConvergenŃa valorilor culturale pe grupe de Ńări, după Ronen & Shenkar 

 
Sursa: Ionescu Gh., Toma A., Cultura organizaŃională şi managementul tranziŃiei, 

Bucureşti, Editura Economică, 2001, p.64 
 

 
 
 



 
 

2.5  THE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROMOTION 
OF THE COUNTRY SPACE BY TURISM ACTIVITIES 

 
DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A SPAłIULUI 

RURAL PRIN ACTIVITĂłI DE TURISM 
 

Ioan GONTARIU 
 

Abstract 
The estimative participation  of the country  tourism  to  the monetary  incomes at  a 

national level  , to  the  increase of  housekeeping incomes contributes, set  aside the 
occupation  the laboring force and to  the increase of the comfort  level  of the housekeeping , 
also  to the fact  that  the population  will benefit from  superior life conditions   

Furthermore , the country tourism can  stimulate the enlargement  of activities of 
other  breaches in the country  side: the  local  agricultural  industry, the wood fruits 
manufacturing industry, the handicraft  or the little manufacturing industry  and this way  of 
other  jobs. The promotion  and  the development  of the country tourism must  notice the 
negative impact  that  this could have on  the ambient  environment  through the disappearing 
of the some floral  species and fauna species , of other  natural  monuments , the disappearing 
of some agricultural  fields and forest  fields and the increase of urbanization  level .  

Romania has strong possibilities of developing the country truism, this practice being 
not only possible , but  also  very  necessary  in this period. The income  leads to  the 
realization of the civilization  level  of the country  side, and it’s dwellers, through the special  
hospitality  could  radically  change the Romanian  image worldwide . Let  alone the 
agriculture , which  represents the main  economic activity  , in the country   space there are 
other  activities that  are being carried out, that are differently  represented  in the territory. 
We consider that this is a feature of the local population, to work in the meanwhile in 
agricultural and nonagricultural areas. From  an occupational point  of view  the rural  
space is mainly  a production  space, where the  primary activities   have a high percentage 
from  an economic point  of view. 
 

Key words: tourism activities, promotion, development, publicity. 
Cuvinte cheie: activităŃi turistice, promovare, dezvoltare, publicitate. 

 
AcŃiuni şi strategii cuprinse în dezvoltarea şi promovarea  
turismului rural 
Pe ansamblu, turismul rural prin activităŃile sale sezoniere şi permanente 

trebuie să se dezvolte în aşa manieră încât agricultura să nu fie neglijată. 
ActivităŃile agroturistice trebuie să se încadreze în activităŃile alternative ale 
zonei respective. Turismul rural care se desfăşoară în spaŃiile extraurbane 
contribuie la introducerea în circuitul turistic intern şi internaŃional a unor 
variate condiŃii naturale şi la valorificarea tezaurului de cultură tradiŃională sau 
contemporană, a întregului potenŃial cultural-istoric din spaŃiul rural. 

Turismul rural contribuie la viaŃa economică a satului prin următoarele 
acŃiuni: 

- realizarea unei politici de dezvoltare a satului pe termen lung, în strânsă 
legătură cu alte politici sectoriale, agricultura, infrastructura şi protecŃia 
mediului; 
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- încurajarea activităŃilor tradiŃionale locale, mai ales artizanatul, dar şi cele 
care pot determina dezvoltarea unui comerŃ specific şi crearea de noi locuri 
de muncă; 

- modalitatea de a deveni un suport pentru noi afaceri şi locuri de muncă, care 
să determine o nouă dezvoltare atât în plan local cât şi în plan regional; 

- creşterea veniturilor locuitorilor din zonele rurale, generate de valorificarea 
resurselor locale, produse agroalimentare ecologice pentru consumul 
turiştilor sau vânzarea de către aceştia şi potenŃialul turistic existent; 

- factor stimulator al procesului de creştere a calităŃii vieŃii în mediul rural. 
Aportul estimativ al turismului rural la încasările valutare la nivelul Ńării, 

la creşterea veniturilor gospodăriilor contribuie, pe lângă ocuparea forŃei de 
muncă şi la ridicarea gradului de confort al gospodăriilor şi implicit faptul că 
populaŃia va beneficia de condiŃii superioare de viaŃă. 

Totodată, turismul rural poate stimula lărgirea activităŃii altor ramuri din 
mediul sătesc: industria locală de produse agroalimentare, industria de 
prelucrare a fructelor de pădure, artizanatul sau mica industrie meşteşugărească 
şi deci crearea de noi locuri de muncă. Promovarea şi dezvoltarea turismului 
rural nu trebuie să facă abstracŃie de impactul negativ pe care acesta îl poate 
avea asupra mediului ambiant prin dispariŃia unor specii ale florei şi faunei, a 
altor monumente ale naturii, dispariŃia unor terenuri agricole şi forestiere şi 
creşterea gradului de urbanizare. 

Deci, consolidarea gospodăriei Ńărăneşti trebuie să aibă la bază o 
macrostabilizare şi pentru spaŃiul rural bazată însă pe trei categorii de politici: 
structurale, de ajustare şi de mediu. Acestea presupun realizarea unor strategii de 
dezvoltare şi promovare a turismului rural, care vor cuprinde următoarele 
aspecte: 

- stimularea activităŃilor neagricole complementare, în mod deosebit prin 
crearea de noi unităŃi economice, agroproductive şi de servicii prin 
valorificarea potenŃialului turistic şi agricol; 

- îmbunătăŃirea infrastructurii generale, de care depinde revitalizarea 
economiei rurale, inclusiv turismul (drumuri, reŃele de apă şi de canalizare, 
telecomunicaŃii şi energie); 

- asigurarea unei exploatări durabile a tuturor resurselor turistice existente şi a 
protecŃiei acestora şi a mediului înconjurător; 

- finanŃarea unor programe de formare şi educare a viitorilor lucrători din 
turismul rural, specialişti în meşteşuguri şi activităŃi artizanale; 

- alegerea unor localităŃi specifice zonelor etnografice româneşti, în vederea 
finanŃării etapizate a unor proiecte de amenajare complexă pentru turismul 
rural; 

- amenajarea unor ferme agroturistice moderne, ca dotare şi organizare a 
activităŃii, dar cu respectarea arhitecturiii şi a tradiŃiilor locale, evitându-se 
tipizarea sau transferul construcŃiilor urbane în mediul rural; 

- întocmirea de studii complexe pentru identificarea resurselor turistice 
limitrofe şi punerea în valoare, prin proiecte de amenajare şi dotare pentru 
practicarea sporturilor, agrementului şi divertismentului cultural; 
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România are mari posibilităŃi de dezvoltare a turismului rural, practicarea 
acestuia fiind nu numai posibilă, dar şi foarte necesară în această etapă. 
Veniturile băneşti obŃinute conduc la realizarea nivelului de civilizaŃie a satului 
românesc, iar locuitorii săi, prin ospitalitatea deosebită ar putea să schimbe 
radical imaginea României în lume. 

 
Tipologia economică şi folosirea resurselor umane în spaŃiul rural 
Problema utilizării forŃei de muncă, a creşterii productivităŃii şi a 

veniturilor populaŃiei agricole, reprezintă cele mai stringente probleme supuse 
spre rezolvare. În spaŃiul rural predomină profesii practice, manuale care solicită 
un anumit grad de policalificare profesională. Pe lângă agricultură, care 
reprezintă activitatea economică principală, în spaŃiul rural se desfăşoară şi alte 
activităŃi, care sunt reprezentate în mod diferit în teritoriu. Consider că, este o 
caracteristică a populaŃiei rurale, să lucreze concomitent în sectoare agricole şi 
neagricole. 

Din punct de vedere ocupaŃional spaŃiul rural este preponderent un spaŃiu 
de producŃie, în care activităŃile sectoriale primare au o pondere ridicată din 
punct de vedere economic. Deci, spaŃiul rural ca suprafaŃă şi populaŃie nu are o 
pondere la fel de mare în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Cel 
mai întins spaŃiu rural este în Regiunea 1 Nord-Est (care ocupă 94,0% din 
suprafaŃă).  Astfel tab. 1 reflectă gradul de comparaŃie între judeŃele Regiunii 1 
Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, NeamŃ, Suceava, Vaslui) cu privire la numărul 
locuitorilor şi situaŃia administrativă. 

Tabelul nr. 1 
ComparaŃie între judeŃele din Moldova (Regiunea Nord-Est) – an 2003 
Unitate 

teritorială 
SuprafaŃa 

(km2) 
Numărul 

locuitorilor 
Numărul 

municipiilor 
Numărul 
oraşelor 

Numărul 
comunelor 

Numărul 
satelor 

BACĂU 6.621 706.623 3 5 79 490 
BOTOŞANI 4.986 452.834 2 2 68 336 

IAŞI 5.476 816.910 2 3 84 420 
NEAMł 5.896 554.516 2 2 70 347 

SUCEAVA 8.553 688.435 5 3 90 396 
VASLUI 5.318 455.049 3 1 71 456 
TOTAL 

REGIUNE 
36.850 3.674.367 17 15 463 2.445 

Sursa: I.N.S.Bucureşti 
 
Manifestări neomogene se întâlnesc în sudul Ńării: în partea de sud-est 

există un fenomen normal al ocupării populaŃiei, apropiat de media rurală, cu 
insule relativ reduse de subocupare şi supraocupare (exemplu jud. Gorj); în sud-
estul zonei predomină subocuparea cu insule de ocupare cu valoare apropiată de 
media rurală. Economia rurală din România se bazează, în principal pe sectorul 
agricol, fapt reflectat şi de ponderea scăzută a populaŃiei active neagricole în 
totalul populaŃiei. 

Problema utilizării forŃei de muncă, a creşterii productivităŃii şi a 
veniturilor populaŃiei agricole reprezintă, cele mai stringente teme care îşi 
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aşteaptă rezolvarea în spaŃiul rural. Există în spaŃiul rural şi un număr important 
de persoane care posedă calificare neagricolă, având în industrie, construcŃii şi 
servicii diverse. În ultimul timp, o sursă alternativă de venituri şi de ocupare a 
forŃei de muncă este reprezentată de turismul rural, numit şi agroturism (tabel 
nr.2.). 

Tabelul nr. 2. 
DistribuŃia pe regiuni a numărului de comune şi gospodării agroturistice 

Sursa:FederaŃia Română de Dezvoltare Montană şi Rurală (FRDMR); 
AsociaŃia NaŃională de Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC) 

 
ActivităŃile economice care se desfăşoară în mediul rural sunt foarte puŃin 

diversificate, viaŃa economică fiind dominată şi de dependenŃa de activităŃile 
agricole. Stocul profesional al acestor locuitori ai satelor constituie o premisă 
favorabilă pentru crearea de activităŃi economice diversificate în rural, procesul 
de recalificare sau reorientare profesională fiind mai uşor de realizat. 

 
EficienŃa economică şi socială a promovării activităŃilor în turismul 
rural 
Din cercetările întreprinse asupra turismului rural s-a pus în evidenŃă rolul 

acestuia asupra dezvoltării, din punct de vedere social, cultural, dar mai ales 
economic al zonelor rurale. Mediul economic este un factor semnificativ, care 
influenŃează industria turismului dintr-o Ńară atât din punct de vedere al cererii, 
cât şi al ofertei. AcŃiunea lui se manifestă pe o multitudine de planuri: de la 
stimularea dezvoltării economice la perfecŃionarea structurilor sociale; de la 
valorificarea superioară a resurselor la îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă. Deci, 
turismul rural reprezintă un element cu acŃiune dinamică în stimularea cererii 
acestei forme de turism şi poate fi considerat un mijloc de diversificare a 
structurilor economice, prin creare de activităŃi proprii. 

EficienŃa care se referă în special la echipamentele turistice este conturate 
şi în următoarele modalităŃi: 

- EficienŃa tehnică care reprezintă modalităŃile de reflectare a funcŃionalităŃii 
propriu-zise a echipamentelor şi amenajărilor şi este determinată în funcŃie 
de durata utilizării fără întreruperi, termenele necesare remedierii unor 
deficienŃe, costul remedierii reparaŃiei şi elemente care influenŃează atât 
eficienŃa economică cât şi cea promoŃională. 

Din care circuitul:  
Regiune 

Număr 
comune 

Număr 
gospodării 

agroturistice FRDMR ANTREC 

Nord-Est 22 168 93 75 
Sud-Est 22 150 89 61 

Sud 22 247 228 19 
Sud-Vest 11 97 88 9 

Vest 14 71 67 4 
Nord-Vest 43 407 225 182 

Centru 48 615 236 379 
Total 182 1755 1026 729 
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- EficienŃa promoŃională este redată de imaginea pe care turistul şi-o face 
asupra ofertei turistice în urma sejurului petrecut la Ńară. Aceste imagini pot 
contribui, împreună cu impresiile acumulate la realizarea unei opinii 
favorabile care developată şi comunicată în Ńara de origine poate avea un 
efect promoŃional. 

- EficienŃa economică este reprezentată de volumul încasărilor obŃinute, 
corespunzător investiŃiilor realizate în vederea intrării în funcŃiune a 
echipamentelor şi amenajărilor. 

- EficienŃa social-politică, prin care se exprimă contribuŃia pe care 
echipamentele (fermele, pensiunile, şi camerele din casele Ńărăneşti) şi 
amenajările (structurile de primire şi baza materială) o aduc atragerii şi 
implicării unui număr cât mai mare de persoane la activităŃile de turism.  

Deci, rolul social reiese şi din forma de antrenare a colectivităŃilor, cum ar 
fi: şcoli, facultăŃi şi diverse organizaŃii, însufleŃite de diverse motive de asociere 
în cadrul turismului de grup sau organizat. Cu precădere, latura economică a 
eficienŃei turismului rural (numit şi agroturism) este relevată de datele oferite de 
analiza economico-financiară. Sistemul de indicatori ai eficienŃei activităŃii de 
turism rural are la bază principiile generale ale eficienŃei, pe structura resurselor 
utilizate şi pe componentele efortului şi a efectului. Această structură a 
resurselor utilizate cuprinde: forŃa de muncă, baza materială, mijloacele 
circulante, resursele naturale şi antropice. Prin specificul său de turism estival, 
turismul rural trebuie privit ca o modalitate de absorbŃie a surplusului de turişti, 
din anumite perioade, ale unor renumite staŃiuni turistice sau acela al marilor 
aglomerări urbane. 

Conchidem astfel că, turismul rural se înscrie ca factor de determinare 
a dezvoltării unor activităŃi conexe, cu efecte pe linia veniturilor pentru multe 
alte familii, decât acelea care dispun de pensiunea turistică. El nu trebuie 
privit ca un sistem închis, în care tot ce are nevoie turistul i se oferă ce se 
produce fie în gospodăria proprietarului pensiunii sau numai în localitatea 
respectivă. 

Aşadar, în egală măsură turismul rural reprezintă un factor creator de noi 
profesii pentru viaŃa rurală, înscriindu-se în categoria activităŃilor creatoare de 
locuri de muncă. Trebuie reŃinut rolul pe care activităŃile de turism rural, sub 
presiunea turiştilor îl constituie ca factor de promovare a culturii materiale şi 
spirituale locale. 

 
Sisteme de promovare şi distribuŃie în turismul rural 
Potrivit unei tradiŃii mai largi, turismul rural include o serie de activităŃi, 

servicii, amenajări oferite de fermieri, Ńărani şi locuitori din mediul rural, pentru 
a atrage turişti în zona lor, fapt care generează venituri suplimentare pentru 
afacerile lor. Este stabilit faptul că promovarea stă la baza desfăşurării oricărei 
activităŃi economice, iar în domeniul turismului este deosebit de importantă.  

Prin acest concept mai vast, turismul rural cuprinde nu doar turismul la 
ferme sau agroturismul, ci şi activităŃile privind vacanŃele în natură, excursii în 
zonele rurale, precum şi turismul rezidenŃial în care serviciile includ pe lângă 
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cazare, evenimente sociale, festivităŃi, recreere în aer liber, producerea şi 
vânzarea de produse manufacturate şi a produselor agricole. 

Sistemul de promovare presupune: comunicarea, transmiterea de 
informaŃii de la vânzător la cumpărător, al căror conŃinut se referă la produs sau 
la întreprinderea ori organizaŃia care îl comercializează. Transmiterea 
informaŃiei se poate realiza prin diverse mijloace, atât personale cât si 
impersonale, iar scopul ei este de a convinge potenŃialii consumatori de 
beneficiile pe care le vor aduce cumpărarea sau utilizarea produselor sau 
serviciilor oferite de o anumită organizaŃie.  
Promovarea în sfera turismului rural cuprinde trei componente de bază: 
informarea, publicitatea şi relaŃiile publice. Dezvoltările tehnologice, în special 
telecomunicaŃiile şi procesarea informaŃiilor pot determina creşteri importante 
ale vânzărilor în industria turismului. 

Informarea constituie forma care se realizează în modul cel mai simplu, 
verbal, dar pentru a avea un impact de mai lungă durată şi un caracter continuu 
ea se realizează prin scris. În acest scop un rol important revine producerii 
documentaŃiei turistice care conŃine: pliante, broşuri, reviste şi alte mijloace 
asemănătoare. 

Publicitatea este în corelaŃie directă cu informaŃia, dar se referă la mesajul 
transmis, adică la comunicarea cu piaŃa. 

RelaŃiile publice se referă la crearea unei imagini favorabile faŃă de 
clienŃi, de marele public, parteneri de afaceri şi autorităŃile publice. Marile reŃele 
de informare turistică sunt complet informatizate şi încadrează amplasamentele 
turistice în sisteme „menu”. Modelul acestor sisteme constă într-o structurare şi 
o repartizare adecvată a informaŃiilor care să corespundă logicii de gestiune, dar 
şi calităŃii de informare necesare consumatorilor. De remarcat faptul că, 
produsele de genul „turism rural” nu sunt uşor de identificat, dar se poate face 
referinŃă la: locuinŃele din mediul rural şi anasamblul activităŃilor tematice, care 
constituie nucleul programelor şi reprezintă un element de atracŃie decizional. 

Nivelurile de promovare în agroturism, prin multitudinea imaginilor 
destinaŃiilor turistice create şi proiectate pot fi circumscrise prin următoarele 
probleme esenŃiale: 

- cel mai important este că, imaginea proiectată de către agenŃiile de turism nu 
reprezintă cea mai importantă sursă de idei despre destinaŃiile turistice, 
pentru potenŃialul turist. Se consideră că, imaginea proiectată de mass-media 
şi experienŃa personală a unor vizitatori este cea mai importantă; 

- cunoaşterea efectelor imaginii turistice a destinaŃiilor care privesc imaginea 
turistică, prin claritate, simplitate şi minim de distonanŃă sunt esenŃiale 
pentru o reuşită; 

- pentru proiectarea reprezentării turistice este necesară cunoaşterea 
conflictului, complementaritatea imaginilor proiectate de diferite destinaŃii 
în aceeaşi regiune şi imaginile aceloraşi destinaŃii proiectate de agenŃii 
diferite. Aici soluŃia cea mai prudentă ar consta în proiectarea imaginii 
generalizate, încât să nu existe diferenŃe între alŃi ofertanŃi, cu obŃinerea 
aceloraşi efecte comune. 
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Datorită distribuŃiei echilibrate a preferinŃelor turiştilor pentru vacanŃe în 
mijlocul naturii, prin politici de distribuŃie adecvate care au în vedere creare 
unor agenŃii proprii administrativ-teritoriale şi elaborarea de materiale 
promoŃionale (broşuri, ghid turistic, postere şi cataloage) oferta turistică poate fi 
mai bine cunoscută, solicitată şi în acelaşi timp apreciată. 

AcŃiunile publicitare pentru promovarea activităŃilor agroturistice, se pot 
desfăşura prin utilizarea unor suporturi cum ar fi: 

- Presa – reliefată prin cea cotidiană sau periodică, unde se realizează 
publicarea unor materiale informative (reportaje sau articole legate de tema 
produsului turistic) sau prin anunŃ publicitar. Acestea trebuie să conŃină o 
ilustraŃie cât mai elocventă care să dea un minim de informaŃie necesară, să 
stârnească interesul şi să degaje acea căldură umană. 

- Publicitatea prin afişe interioare şi exterioare, de durată, sau imprimate 
direct pe panouri de lemn, tablă sau carton. Textul afişului trebuie să fie 
concis, convingător, iar ilustraŃia trebuie să aibă la bază o idee care să 
capteze atenŃia trecătorilor. În general aceste afişe se pot posta în şcoli, 
universităŃi şi agenŃii de voiaj care au spre vânzare produsul respectiv. 

- Tehnicile de relaŃii publice sunt imperios necesare deoarece, prin 
intermediul lor se poate asigura transmiterea nealterată a informaŃiei de la 
furnizor la clienŃi şi asigurarea unui flux de întoarcere a informaŃiei (feed-
back) care cuprind impresii şi sugestii privitoare la solicitările de 
îmbunătăŃire a calităŃii şi diversificare a ofertei turistice. 

Mai există şi alte modalităŃi de promovare a ofertei de turism cum ar fi: 
participarea la târguri naŃionale şi internaŃionale de turism, la burse de turism, 
participarea la saloane şi expoziŃii, realizarea de filme documentare şi distribuŃia 
lor prin intermediul mijloacelor audiovizuale şi împărŃirea de cadouri 
promoŃionale, oferte pachet de sejururi, sărbători tradiŃionale locale. 

Trebuie precizat însă faptul că, în cadrul proceselor de descentralizare şi 
al transferului de competenŃă, structurile teritoriale la nivel regional, provincial, 
departamental şi comunal intervin fiecare la nivelul său în promovarea şi 
vânzarea produselor turistice rurale prin formele menŃionate anterior sau prin 
alte forme cu specific propriu. Acesta reprezintă motivul pentru care aceste 
comunităŃi rurale de mici dimensiuni, prezintă o capacitate financiară redusă şi 
trebuie să caute parteneri pentru finanŃarea echipamentelor în vederea 
promovării şi comercializării produselor. Ca atare este necesar ca pieŃele 
turistice să fie integrate într-o imagine de marcă spaŃială lărgită, prin tipuri de 
grupări comunale într-un teritoriu naŃional şi în cooperare transnaŃională. 
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2.6  THE RURAL TOURISM – ANALYSE,  
   EFFICIENCY AND PROMOTION 

 
TURISMUL RURAL – ANALIZĂ, EFICIENłĂ, PROMOVARE 

 

Robert DRAGOMIR 
 
Abstract 
The tourism becomes a strategic priority of the economical developing in Romania. In 

these, the rural tourism is a component that necessity a sever bibliography, an evidence on 
the points of the actual period of developing and sustaining by efficient and certain measures 
which must be capable to put in value the beautiful and inedited of this county. This kind of 
tourism is a mechanism from the entirety which depends of many factors. It does not be 
practiced anywhere by anybody with any price. 

 
Key words: rural tourism, efficiency, promotion; 
Cuvinte cheie: turism rural, eficienŃă, promovare. 
 
Introducere 

Turismul a devenit o prioritate strategică a dezvoltării economice a 
României. În cadrul acestuia turismul rural este o componentă care necesită o 
analiză biografică severă, o evidenŃiere pe puncte a stagiului actual de dezvoltare 
şi susŃinut prin măsuri eficiente şi sigure care să fie capabile să pună în valoare 
frumosul şi ineditul acestei Ńări. Această forma de turism este un mecanism 
dintr-un ansamblu  ce depinde de foarte mulŃi factori. El nu trebuie practicat 
oriunde, de către orice, în orice condiŃii şi cu orice preŃ. 

Turismul a devenit o prioritate strategică a dezvoltării economice a 
României. Turismul este una dintre industriile care trebuie să se implice în 
dezvoltarea durabilă, ca industrie a resurselor, dependentă de înzestrarea naturii 
şi de moştenirea culturală a fiecărei societăŃi44. La ora actuală turismul trebuie 
analizat şi cotat ca fiind potenŃialul care exploatat după o strategie laborioasă, 
gândită la nivel naŃional, să genereze cele mai bune rezultate cuantificate în 
profit şi dezvoltare. Turismul necesită o analiză biografică severă, o evidenŃiere 
pe puncte a stagiului actual de dezvoltare şi susŃinut prin măsuri eficiente şi 
sigure care să fie capabile să pună în valoare frumosul şi ineditul acestei Ńări.  

În contextual actualei crize economice, trebuie finanŃate cu maximum de 
responsabilitate sectoarele care pot genera venituri. Sectorul turism este un 
ansamblu ce depinde de foarte mulŃi factori. El nu trebuie practicat oriunde, de 
către oricine, în orice condiŃii şi cu orice preŃ. 

Prin activitatea conjugată dintre UICN – Uniunea InternaŃională de 
Conservare a Naturii, WWF – FederaŃia Mondială pentru Ocrotirea Naturii, 
PNABE – FederaŃia Europeană a Parcurilor NaŃionale şi Naturale, încă din 
1991, s-a definit conceptual de turism durabil: ” dezvoltarea tuturor formelor 
de turism, managementul şi marketingul turistic care să respecte integritatea 
naturală, socială şi economică a mediului, cu asigurarea exploatării 
resurselor naturale şi culturale şi pentru generaŃiile viitoare”. Din această 
                                                           
44, Radu Emilian, ÎnvăŃământul, componentă a strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în zona Mării 
Negre, Marketing. Management, vol. nr.1/2006 



Robert DRAGOMIR 
 

146 

definiŃie rezultă că orice formă de turism trebuie să respecte principiile 
dezvoltării durabile, plecând de la ecoturism, turism verde şi turism rural, până 
la turismul de afaceri, cel ecumenic, de aventură sau cel automobilistic. 

Conceptul de turism durabil este forma cea mai promovată dar care are la 
bază anumite principii45 fără de care nu se pot obŃine rezultatele previzionate, 
astfel: 

- mediul are o valoare intrinsecă, deosebit de mare pentru turism şi 
trebuie să fie conservat; 

- aceste valori trebuie să fie accesibile şi generaŃiilor viitoare; 
- turismul trebuie conceput ca o activitate pozitivă; 
- mediul şi turismul trebuie văzute într-o interdependenŃă totală; 
- turismul trebuie să pună în valoare mediul, iar mediul să susŃină 
turismul; 

- dezvoltarea turismului se va face după „legile nescrise” ale locului 
respectiv; 

- obiectivele turismului vor armoniza nevoile turiştilor cu cele ale 
gazdelor. 

Plecând de la aceste premise putem spune că turismul nu este o activitate 
uşoară sau un demers simplu şi ieftin. Ca activitate economică el trebuie susŃinut 
de multe resurse financiare. Este o investiŃie gândită pe termen lung, pe etape 
motiv pentru care nu poate fi practicat decât metodic chiar dacă ne referim la 
turismul rural. 

În momentul de faŃă există în România aproximativ 13 650 de localităŃi 
care conturează prin structura lor, dimensiunea spaŃiului rural românesc. Aceste 
aşezăminte umane rurale, din punct de vedere administrativ şi economic, sunt 
numite: comune, sate, cătune şi crânguri. 

În cadrul acestor aşezări, echipamentele de primire sunt la o primă 
clasificare: în tradiŃionale şi moderne. Ele pot asigura găzduirea şi servirea 
mesei, funcŃionând în locuinŃele cetăŃenilor sau în clădiri independente. SpaŃiile 
ce asigură prestaŃiile turistice sunt special amenajate. 

Structurile de primire din mediul rural pot fi: 
– pensiuni turistice cu o capacitate de cazare de la 3 – 10 de camere, grad de 

confort 1-5 margarete; 
– ferma agroturistică cu o capacitate de cazare între 3 - 10 camere şi un grad 

de confort de 1 – 5 margarete; acestea funcŃionează în cadrul gospodăriilor 
Ńărăneşti şi asigură alimentaŃia turiştilor cu produse proaspete din surse 
proprii şi locale; 

– Popas turistic destinat în special turiştilor în trecere şi amenajat de-a lungul 
unui mare traseu turistic sau în apropierea lui, are mai puŃin de 10 camere şi 
un restaurant cu specific gastronomic regional; 

– Motel situat de-a lungul căilor rutiere pentru a deservi în principal turismul 
automobilistic; 

– Hotel rustic pavilionar situat în mediul rural, grupând  pavilioane rustice; 
– Camping este o formă de turism care presupune cazarea în corturi sau rulote. 

                                                           
45 Stanciulescu G., Emilian R., Tigu G., Managementul turismului durabil în Ńările riverane Mării Negre, 
Editura All Back, Bucureşti, 2000, p.5 
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– Calitatea serviciilor oferite de pensiuni este dependentă de următorii factori 
principali: 

• amenajarea spaŃiilor destinate oaspeŃilor; 
• pregătirea şi servirea mesei; 
• relaŃiile cu oaspeŃii. 

SpaŃiile destinate oaspeŃilor sunt camere de dormit, grupul sanitar, 
bucătăria şi anexele gospodăreşti. Principiul care trebuie aplicat este cel al 
redescoperirii şi conservării specificului local. Totuşi pentru bucătărie dacă 
aceasta este pusă la dispoziŃia oaspeŃilor, în care îşi pot pregăti ei înşişi 
meniurile, este de preferat să existe elementele minime  de confort modern (apă 
caldă, aragaz, frigider). 

Specific este stilul în care sunt construite casele şi modul de decorare al 
interiorului. Se poate întâlni aici: mobilier realizat în stil tradiŃional, mobilier 
specific, aşternuturi în stil tradiŃional, elemente de ornamentaŃie (perdele, 
draperii, ştergare, etc). Uneori chiar casele prezintă în exterior desene cu motive 
tradiŃional-folclorice. 

În cadrul gospodăriei Ńărăneşti, turistul poate opta pentru servirea mesei sau 
nu. Cu toate acestea, masa constituie o motivaŃie de bază în alegerea acestei 
forme de turism.  

Serviciul de alimentaŃie se poate realiza în: 
– pensiune completă; 
– demipensiune; 
– mic dejun inclus în tariful de închiriere al camerei; 
– pregătirea mesei de către turişti cu produsele proprii sau ale gospodarului şi 

cu ustensilele acestuia. 
Trăsătura principală a alimentaŃiei în cadrul turismului rural o reprezintă 

faptul că masa se bazează în întregime pe preparate naturale, proaspete, ce 
provin din gospodăria a gazdei. În activitatea turistică evenimentele joacă un rol 
important, prin acestea se memorează şi se activează în momente favorabile 
imaginea produsului turistic, a prestatorului şi a zonei geografice. 

Specialiştii consideră că evenimentele marchează amintirea sejurului, 
creează tradiŃii, înlătură monotonia, apropie prestatorul de turist şi fac mai 
uşoară comunicarea. 

În rândul evenimentelor obişnuite din lumea satului pot fi menŃionate: 
– participarea la ritualul vieŃii satului (muncile din ferme sau lucrări agricole 

în câmp); 
– participarea la viaŃa spirituală a satului (slujbe religioase, spectacole, 
şezători, nunŃi, botezuri,etc.); 

– participarea la sărbătorile de orice natură a comunităŃilor rurale. 
În rândul evenimentelor deosebite se înscriu: 

– marcarea zilelor de naştere ale gazdelor, turiştilor, ale celor implicaŃi în 
activitatea turistică; 

– târguri, iarmaroace, festivaluri, procesiuni religioase; 
– mari sărbători laice sau religioase; 
– fenomene astronomice. 
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Desfăşurându-se în mediul rural, agroturismul se deosebeşte de turismul 
clasic. Peisajele deosebite în care sunt „implantate” aceste gospodării, constituie 
o modalitate de relaxare pentru turişti, ei putând admira şi frumuseŃile ei. 
Vizitarea monumentelor cultural-istorice, participarea la spectacole folclorice 
constituie alte variante de agrement. Pe lângă cântecele şi jocurile tradiŃionale 
care pot fi admirate, este de remarcat şi portul tradiŃional specific zonei, care 
încântă ochii turistului. Imaginea dansatorilor şi cântăreŃilor îmbrăcaŃi 
tradiŃional, conferă o notă pitorească şi o distincŃie peisajului. Alte elemente de 
divertisment şi agrement suplimentare sunt reprezentate de plimbările cu căruŃa, 
cu sania, partidele de pescuit sau însoŃirea turiştilor la vânătoare.  

Prezentarea şi promovarea acestui tip de turism ar trebui făcută prin toate 
mijloacele de informare dar mai ales prin Internet. EficienŃa acestei promovări 
se poate vedea şi din următoarea situaŃie statistică: 

- în vara anului 2003 existau 430 de site-uri de turism înscrise pe 
www.trafic.ro;  

- în 14 februarie 2005, interesul a crescut şi erau înregistrate  1.107 de site-uri 
înscrise;  

- în 22 aprilie 2005, erau 1.115 de site-uri înscrise; 
- în 17 iulie 2008, erau 2.880 de site-uri înscrise. 

Aşadar, de ce turism rural? Pentru că de multe ori cel mai bine te simŃi în 
mijlocul naturii, la o pensiune adevărată, înconjurat de oameni ospitalieri. Pentru 
că acolo, în mijlocul naturii, iŃi regăseşti rădăcinile, obiceiurile şi tradiŃiile 
româneşti, liniştea şi relaxarea, acolo uiŃi de probleme şi de stresul cotidian şi 
găseşti noi prieteni, la care te vei întoarce întotdeauna cu mare drag. 
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2.7  PROMOTING THE IMAGE OF A TOURIST HOSTELS USING 
 ELEMENTS OF TRADITIONAL ART 

 
PROMOVAREA IMAGINII UNEI PENSIUNI TURISTICE PRIN UTILIZAREA 

ELEMENTELOR DE ARTĂ TRADIłIONALĂ 
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Abstract 
In the current economic context, the success of a business depends to a large extent on 

the image. Image, in a broad sense, is a means of communication contributing to the 
formation of "first impressions" and transmitting a message. 

The success or failure of action in promoting the image of  tourist hostels largely 
depend on the creative approach to action, required the most appropriate ways to attract 
public attention (to tourists, in particular). Through creativity, namely through the use of 
specific means in an original approach, can be obained the desired results. Without requiring 
large investments, each tourist board can build an image of its own. Clothes personnel, 
inspired by Romanian folk costume, interior decoration, small exhibit products of artistic 
handicrafts etc. may be ways to promote the image.  

The paper presents the steps to be taken in creating an attractive image and exemplify 
ways to resolve them.  

 
Key words: image, promoting, touristic hostels. 
Cuvinte cheie: imagine, promovare,pensiune turistică. 
 
Definirea noŃiunii de imagine 
Termenul de „imagine” este atât de folosit, cu tot felul de semnificaŃii 

fără vreo legătură aparentă între ele, încât pare foarte greu să se formuleze o 
definiŃie simplă, care să acopere toate întrebuinŃările. Cel mai frapant lucru este 
însă că, în pofida diversităŃii semnificaŃiilor acestui cuvânt, îl înŃelegem. 
ÎnŃelegem că indică ceva care, deşi nu face întotdeuna trimitere la vizibil, 
împrumută trăsături ale vizualului – poate fi concretă sau imaginară, poate fi 
observată, recunoscută etc. 

În contextul lucrării de faŃă, imaginea poate fi considerată sinonimă cu 
termenul de „marcă”, care face aluzie la operaŃiuni mentale, individuale sau 
colective, fiind importante mai ales aspectele de identificare decât cele vizuale. 
A lucra la „imaginea” unei întreprineri, la „imaginea” cutărui personaj public, la 
„imaginea” cutărei profesiuni etc., a devenit cea mai răspândită expresie din 
vocabularul de marketing, de publicitate sau al meseriilor din domeniul 
comunicaŃiilor sub toate formele lor (presă, televiziune şi altele). A studia 
imaginea, a o modifica, a o construi, a o înlocui etc., reprezintă în ultimă 
instanŃă mijloace de creştere sau asigurare a eficacităŃii unui anumit tip de 
activitate. Toată lumea înŃelege că, prin demersul respectiv, are loc de fapt 
provocarea unor asociaŃii mentale sistematice  care servesc la identificarea unui 
obiect sau al altuia, a unei persoane sau a alteia, a unei profesiuni, firme, etc., 
atribuindu –le un anumit număr de calităŃi. 
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Construirea imaginii prin promovarea identităŃii etno – culturale şi a 
tradiŃiilor 
În foarte multe situaŃii, calitatea serviciilor sau produselor oferite de o 

firmă contează destul de puŃin, afacerile încheiate fiind în cea mai mare parte 
rezultatul „imaginii” pe care o are firma respectivă în ochii clienŃilor. 
Construirea rapidă imaginii de firmă puternică şi serioasă, atractivă şi demnă de 
încredere, poate implica însă cheltuieli semnificative. Nu este foarte uşor să 
construieşti sau să renovezi un sediu, să asiguri o publicitate asiduă şi 
profesionistă în mass media sau să asiguri un personal calificat, amabil şi, în 
acelaşi timp, cu aspect atrăgător. 

O bună imagine a firmei se poate obŃine, eventual într-un timp ceva mai 
lung, şi prin alte mijloace, care sunt la îndemâna oricărui întreprinzător şi care 
nu implică investiŃii foarte mari.Aceste mijloace Ńin înpriul rând de modul în 
care sediul firmei, proprietarul şi angajaŃii acestuia se prezintă în faŃa clienŃilor.  

Strămoşii noştri ne-au lăsat un patrimoniu inegalabil, prin frumuseŃe şi 
originalitate, în sfera culturii şi artei populare. Costumul popular, croit şi 
executat în gospodăria Ńărănească, are, datorită calităŃilor sale artistice, o valoare 
deosebită. Originalitatea broderiilor şi Ńesăturilor care ornează “camera bună” a 
locuinŃelor din satele româneşti, oferă inepuizabile surse de inspiraŃie în 
nenumărate domenii ale creaŃiei moderne – de la vestimentaŃie la amenajarea 
spaŃiilor publice sau de locuit.  

Revenind la pensiunile turistice şi la necesitatea construirii şi promovării 
unei imagini particulare prin utilizarea elementelor de artă tradiŃională, pot fi 
sugerate câteva posibilităŃi: 

- utilizarea unor textile de interior tradiŃionale sau inspirate din 
ornamentele şi cromatica specifice zonei etnografice din care se află 
pensiunea; 

- amplasarea în camere a diferitelor obiecte decorativ-funcŃionale, 
rezultate din activitatea artizanilor şi meşterilor populari; 

- vestimentaŃia personalului, adecvată poziŃiei şi ocupaŃiei acestuia, 
poate fi realizată prin valorificare unor elemente ale costumului 
popular, fără a fi o copie propriu-zis a cestuia; 

- amenajarea de mici spaŃii (vitrine) cu exponate de mare valoare, 
unicate, care să reflecte continuitatea şi specificul unei anumite 
activităŃi (ceramică, broderii, ouă încondeiate etc.); 

- amenajarea unor camere – muzeu, dacă numărul şi dimensiunile 
exponatelor o necesită. Eventual, cu ocazia unor sărbători sau 
evenimente cu specific local se pot organiza demonstraŃii ale 
realizării pieselor respective. Meşteri populari din zonă pot arăta 
turiştilor cum se realizează o piesă de ceramică populară, cum se 
încondeiază un ou, cum se împleteşte o pălărie din pai sau cum se 
brodează un chimir; 

- amplasarea în incinta pensiunii sau în imediata sa vecinătate a unor 
piese, lucrări ale unor artişti plastici, care au fost realizate în cadrul 
unor tabere de creaŃie al căror scop este valorificarea elementelor de 
artă tradiŃională românescă ( de exemplu tabăra de arte vizuale 
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Cucuteni 2008, la care au participat, alături de artişti plastici, 
numeroşi copii ce s-au familiarizat cu tehnicile de prelucrare a 
lutului, lemnului, a pietrei etc.). 

În oricare din acŃiunile menŃionate mai sus, preluarea, utilizarea sau 
valorificarea elementelor de artă tradiŃională trebuie realizate cu multă atenŃie şi 
discernământ. Evitarea supraaglomerării cu obiecte de factură artizanală, atenŃia 
acordată unităŃii stilistice dintre acestea, evitarea tentaŃiilor kitsch, pot deveni 
premise ale obŃinerii şi promovării unei imagini de calitate. În ceea ce priveşte 
valorificarea „modernă” a elementelor decorative specifice artei populare 
româneşti, stilizarea este necesară numai dacă se justifică în planul creării ca 
atare a obiectului, piesei sau operei respective.  

Este cazul creaŃiei vestimentare (design vestimentar) , unde adeseori pe 
plan mondial se manifestă aşa-numitele trenduri etnice, prin care produse de 
îmbrăcăminte moderne sunt realizate prin preluarea unor elemente de folclor. 
Forme sau croieli, elemente decorative, combinaŃii cromatice, sunt plasate într-
un nou contex. Ceea ce rezultă aparŃine  cu totul unui alt domeniu de creaŃie, iar 
“obiectele” respective au valoare estetică în măsura în care creatorul dă dovadă 
de talent şi capacitate de utilizare a unor procedee specifice designului modern.  
 

 
Figura 1.  Exemple de valorificare a elementelor  

costumului tradiŃional românesc 
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Figura 2. łinută vestimentară inspirată din costumul tradiŃional românesc 

 (J. P. Gaultier – pret-á-porter, vară 2006) 
 

Valorizarea lucrărilor de artă populară şi fenomenul „kitsch” 
Cu privire la necesitatea amenajării estetice a interioarelor de locuit sau a 

Ńinutelor vestimentare, părerile sunt unanime. Problemele încep să apară pe 
drumul de trecere dintre aspectele de ordin teoretic, la cele de ordin practic. 
Dacă teoretic nu s-a putut da o definiŃie unanim acceptată a frumosului şi a 
manifestărilor sale, cu atât mai puŃin pot fi considerate clarificate chestiunile de 
ordin practic. În lipsa unei pregătiri de specialitate, fiecare înŃelege în mod 
propriu să-şi înfrumuseŃeze spaŃiul în care lucrează sau locuieşte, sau modul în 
care se îmbracă. 

IntervenŃiile exercitate în procesul valorificării (sau realizării) unor 
obiecte de artă populară, pot fi acceptate numai dacă acestea au loc în sensul 
evidenŃierii cât mai pregnante a calităŃii intriseci a creaŃiilor respective şi nu 
prin adaosuri sau omisiuni inadecvate. Adeseori aceste intervenŃii promovează o 
falsă stilizare, printr-o “modernizare” care, în fapt, denaturează spiritul, ritmul 
interior al artei populare. 

De exemplu, una din trăsăturile cele mai apreciate ale plasticii populare 
româneşti tradiŃionale o constituie stilizarea geometrică, care are o expresivitate 
şi pregnanŃă estetică deosebită. Ea are o valoare sugestivă şi nu de asemănare 
strict mecanică cu motivele naturale. 

În contradicŃie cu această caracteristică este prezenŃa din ce în ce mai 
frecventă a decorului floral care tinde să înlocuiască sau să se combine cu 
decorul tradiŃional de factură geometrică. 
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Această manieră de stilizare,  alături de unele stridenŃe şi exagerări 
cromatice, sunt o expresie a modificărilor în structura gustului estetic şi în 
ultimă instanŃă exemple de seducŃii kitsch. 
 

 
Figura 3. Elemente ornamentale pentru covoare, de factură kitsch 

 
Fenomenul pervertirii estetice, prezent din păcate în multe interioare, 

poartă numele de kistch. Termenul de origine germană, desemnând arta de prost 
gust sau pseudo-arta, este greu traductibil. După unii autori, termenul respectiv 
s-ar raporta etimologic la cuvântul de origine engleză sketch, sugerând 
improvizaŃie, adică ceva aproximativ degradat, măsluit, apt de a fi vândut ieftin. 
O traducere al acestui termen este imposibilă, dar el desemnează o manifestare a 
para-esteticului, iar fenomenul este indisolubil legat de artă. “ O fărâmă de 
kitsch există în orice fel de artă” spunea un critic de artă, “fiindcă în orice fel de 
artă există un minim de comvenŃionalism, de dorinŃă de a face pe plac clientului, 
de care nu este scutit nici un maestru” 

Cu atât mai mult, într-o lume bulversată, în care valorile sunt uneori 
răsturnate, iar creaŃia autentică este înlocuită treptat cu kitsch-uri, devine o 
prioritate naŃională preocuparea pentru păstarea şi promovarea  artei tradiŃionale 
veritabile prin toate mijlocele posibile. 

Alături de conservarea fizică, propriu-zisă a obiectelor de artă populară,  
de o importanŃă deosebită este conservarea subiectivă, în sensul păstrării 
purităŃii şi autenticităŃii estetice. Ceea ce justifică şi face necesară conservarea 
fizică, este conservarea subiectivă, valorizatoare. 



Mioara CREłU, Viorica PAPAGHIUC 
 

154 

 
Concluzii 
Valorizarea estetică se realizează printr-un neîncetat proces de 

reprezentare. Pentru a fi păstrate şi conservate ca atare, dansurile trebuie 
neîncetat jucate, cântecele exprimate ca atare, obiceiurile păstrate şi manifestate, 
obiectele lucrate şi utilizate, cu respectarea cât mai profundă cu putinŃă a 
autenticităŃii şi acurateŃei artistice. 

Impuritate în valorificarea estetică a artei populare înseană denaurarea 
unor nuanŃe de fond şi formă, esenŃiale pentru definirea originalităŃii creaŃiei 
tradiŃionale. Promovarea imaginii pensiunilor turistice prin intermediul 
elementelor de artă tradiŃională românească, poate avea ca rezultat atăt atragerea 
turiştilor cât şi educarea acestora, pentru  cunoaşterea şi recunoaşterea 
elementelor de autenticitate şi bun-gust ale artei tradiŃionale româneşti, sub toate 
formele sale.  
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PUBLICITATEA PE INTERNET ŞI TURISMUL RURAL –  
STUDIU DE CAZ: BÂRSANA 

 
Adriana Mihaela PORCUłAN 

Abstract 
Bârsana is one of the biggest communities from Iza Valley, an area with many 

attractions, especially cultural, ethnographic and historical. Being in the low part of the Iza 
Valley, but at the confluence with other 4 rivers, there are few natural attractions.  But are 
these confluences that determine the concentration of population around it. 

This concentration of people created in time a community with specific features and 
traditions kept till today. The huge, gorgeous Maramureş gates, the national costume, 
customs and traditions, the Ioan Bârsan Museum are great attractions for this village. But the 
most important is the Bârsana Monastery, one of he oldest and the tallest in   Maramureş and 
in the hole world.  

The publicity in tourism is very important, being the one that informs the tourists 
about the attractions from a place and about accommodation. It is more important in the 
rural area, where there less information than in a town. Although some pensions and hotels 
can be well known around their area, many tourist from outside cannot find them because 
they don’t know them. They can do it with the help of the Internet. This is the easiest way to 
make known your “business”. But this presentation must contain all the things that a tourist 
has to know : price, number and kind of rooms, meals, address etc. 

There are enough pensions in Bârsana, but not all are presented in a right way on the 
Internet. This thing can have a bad impact over them, giving an advantage to those with good 
sites. There are also differences between what is written on Internet and what is in reality.  

All that has to do a pension is to make a good impression to those that came to it, so 
that they come on and on and on. 

 
Key words : tourism, Bârsana, Internet, publicity, accommodation.  
Cuvinte cheie: turism, rural, Bârsana, preŃ, publicitate. 
 
Introducere 
Turismul este una dinte cele mai productive industrii ale lumii, fiind a 

treia ca pondere în venitul pe care îl aduce la venitul de stat pe întreg globul. De 
asemenea, ea este una dintre cele mai rapide, facile şi sigure căi de îmbunătăŃire 
a situaŃiei materiale ale unui stat. Pentru ca el să fie profitabil pe termen lung, 
trebuie să fie ecologic şi să păstreze cadrul natural şi cel antropic (cultural, 
istoric etc., utilizabil în astfel e situaŃii) utilizabil în condiŃii raŃionale deoarece 
un consum rapid al rsurselor sau o degradare a lor va determina “dispariŃia” 
locaŃiei turistice.  

Cu toate acestea, dezvoltarea prin turism, în special prin turismul rural nu 
coincide cu dezvoltarea durabilă, pentru că odată intrat în circuitul turistic va 
ajunge la un grad confortabil de rentabilitate economică numai prin adaptarea la 
un flux turistic intens, ceea ce însemnă alterare, poluare. Pe de altă parte, cei mai 
optimişti văd în turism un mod de convingere a populaŃiei locale să renunŃe la 
exploatarea forestieră, promovând-o ca pe o verigă mult mai rentabilă a lanŃului 
de valorificare a produselor agricole.  
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Localizarea şi morfologia zonei de studiu 
łara Maramureşului este una dintre cele mai vechi provincii istorice ale 

României. Ea şi-a desfăşurat o cultură unică prin originalitate şi caracterul ei 
închis, deosebit de cel al zonelor învecinate, cu foarte puŃine asemănări cu 
acestea. 

În inima acestei provincii, pe cea mai importantă vale din punct de vedere 
etnografic, Valea Izei, pe malul drept al acesteia, la o distanŃă de 20 km de 
Sighetul MarmaŃiei, se află comuna Bârsana. Aceasta este alcătuită din trei sate: 
Bârsana, Onceşti şi Năneşti, având o populaŃie de circa 6926 de oameni şi o 
evoluŃie geodemografică crescătoare de-a lungul timpului. „Ea este atestată 
documentar încă din 26 septembrie 1326, fiind printre primele localităŃii atestate 
în documente de pe teritoriul łării Maramureşului. La momentul atestării, regele 
Carol Robert emitea o diplomă prin care sunt întărite drepturile de posesiune 
asupra moşiei Bârsana, pentru cneazul Stanislau Bârsan, care avea această moşie 
cu drept de moştenire. Mai târziu, aşa cum reiese din diplomele emise de regele 
Sigismund de Luxemburg la 30 aprilie şi respectiv 21 iulie 1390, proprietarii 
moşiei Bârsana erau Voievozii Balcu şi fratele său Drag.”46  

În vestul acestei comune se întind MunŃii Gutâiului, care îşi arată ultimele 
svâcniri până în Valea Izei, sub forma unor dealuri joase, cu o geologie marcată 
de roci vulcanice specifice puternic erodate, cele mai reprezentative fiind în 
Platoul Ignişului şi Vârful Gutâi (1443 m). La est, această localitate este 
delimitată de interfluviul Iza – Vişeu, materializat printr-o serie de culmi 
deluroase şi de înşeuări, cel mai important deal fiind Dealul Hera şi înseuarea 
omonimă, peste care se face accesul spre Valea Vişeului şi spre localitatea 
Petrova. 

În această zonă, datorată situării pe culoarul Văii Izei, apare un topoclimat 
de culoar, materializat în principal prin regim termic moderat (7-8,5°C), 
umiditate ridicată, circulaŃie locală a maselor de aer sub forma brizelor montane 
şi frecvent canalizate, în unele zone resimŃindu-se chiar efectul Coandă. 
PrecipitaŃiile sunt specifice zonei depresionare, cu 1055 mm (după Pandi, G., 
citat de Ilieş Gabriela, 2007), iar în combinaŃie cu temperaturile determină lipsa 
unui sezon secetos.   

Localitatea Bârsana este aşezată pe Valea Izei, un afluent direct al Tisei, 
care izvorăşte din MunŃii Rodnei, de la  o altitudine de 1200 m, din locul numit 
Izvorul Albastru al Izei. Deşi în sectorul superior, montan, Iza este o vale largă 
până la dfileul de la Surduc (de 1,8 km); odată intrată în zona depresionară ea se 
linişteşte şi realizează un curs calm, adaptându-se la geomorfologia Depresiunii 
Maramureşului. În zona Bârsana, Iza primeşte mai mulŃi afluenŃi mici, printre 
care Valea Muntelui şi Valea Morii. Acest lucru este propice pentru dezvoltarea 
geodemografică, însă are ca efect secundar posibilitatea mai mare de producere 
a inundaŃiilor, în special dinspre râurile care provin dinspre vest, cu un debit mai 
mare şi cu o cantitate posibilă de precipitaŃii mai mare. 

Ca un efect al climatului şi al hidrografiei, în zonă s-au dezvoltat asociaŃii 
vegetale de pădure specifice acetstei zone, în special cu păduri de foioase (fag, 
gorun, carpen) şi asociaŃii vegetale higrofile şi hidrofile, în imediata apropiere a 
                                                           
46 www.bestourism.ro 
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văii râurilor. Ele au determinat predominarea solurilor brune-acide de pădure şi 
higrofile. 

 
Caracteristici etnografice 
Pe baza caracteristicilor generale fizico-geografice s-a dezvoltat o cultură 

etnografică unică în acestă zonă din care face parte şi Bărsana. Fiind o 
„civilizaŃie a lemnului”47 această zonă s-a construit în timp pe acest material de 
construcŃie, foarte propice pentru acest climat. De asemenea, pe baza acestui 
mod de viaŃă foarte legat de cultura lemnului şi foarte mândru de ceea ce este, s-
au realizat imensele porŃi maramureşene, care erau o mândrie pentru fiecare om 
şi reprezentau bogăŃia şi vrednicia gospodarilor (cu cât un gospodar era mai 
vrednic şi îşi permitea, cu atât poarta era mai mare şi mai înflorată cu mai multe 
motive). Fiecare poartă are specificul şi personalitatea ei, iar în bazinul Izei ea 
având în componenŃă 5 piloni, cu motive sculpturale bogate, în care apar mai 
ales motivele funiei răsucite (infinitul, legătura cu pământul), Soarele (viaŃa, 
cunoaşterea, înŃelepciunea), coroana (pace), florile (prevenirea bolilor), roata 
(scurgerea timpului), crucea romană (simbol al creştinismului) etc.. Mai nou 
aceste porŃi au început să devină mai moderne, mai puŃin bogate în elemente 
decorative, sau în unele locuri au dispărut. Dar ele încă există şi au un impact 
mai ales turistic. 

Un maestru al acestei arte a fost sculptorul Ion Bârsan - artizan, care a 
realizat şi troiŃelor de la Bucureşti (televiziune) şi Timişoara. În Bârsana există 
un muzeu care îi poartă numele şi care îi prezintă toate realizările. 

Un alt element specific al etnografiei maramureşene, legat tot de cultura 
lemnului, prezent de asemenea şi în Bârsana, sunt casele din lemn şi, mai ales, 
bisericile din lemn, cu caracteristici desebite în această zonă. Datorită prezenŃei 
materialului lemnos de fag, specific acestei zone, s-au dezvoltat şi construcŃii, 
deosebite de cele de pe Valea Vişeului, unde predomină coniferele. Casele vechi 
erau de obicei cu acoperişuri în patru ape cu pantă mare, pentru scurgerea uşoară 
a precipitaŃiilor abundente care cad în această zonă. Apăreau şi luminătoare 
pentru pod, prispe pe două laturi şi stâlpi cu arcade. La casele mai noi apar ca 
elemente distinctive acoperişul în patru ape cu „ridicătură dublă”, bordură teşită, 
prispe stilizate, materiale noi de construcŃie (beton, cărămidă). 

Un element definitoriu al culturii lemnului sunt bisericile din lemn. În 
Bârsana există două astfel de biserici, cu o istorie îndelungată şi tulburatoare. 
Cea mai importantă dintre aceste biserici de lemn o reprezintă aici Mănăstirea 
Bârsana. „La Bârsana au existat două vetre monahale, la aproximativ opt – nouă 
kilometri depărtare una de alta: una în partea sud-estica a hotarului, în locul 
numit Valea Slatinei, iar alta în partea sud-vestică a hotarului, pe dealul 
Humâna, la izvoarele văii, care astăzi se numeşte Valea Hotarului, iar în 
documentele secolului al XIV - lea e amintită cu numele Valea Mănstirii. 
Mănăstirea de pe dealul Humâna este atestată documentar de o diplomă din 21 
iulie 1390. Până în prezent nu se cunosc alte documente care să ateste existenŃa 
acestei manastiri. După tradiŃie, Mănăstirea din Humâna a dispărut în secolul al 

                                                           
47 MehedinŃi, S. 1930 
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XVIII-lea, când, prin acŃiunile uniaŃiei, au fost distruse mai multe astfel de 
mănăstiri de pe teritoriul Transilvaniei. (...) 

În timpul acŃiunilor uniaŃiei din jurul anului 1700 şi a perioadei care a 
urmat, Maramureşul a rămas o adevarată cetate inexpugnabilă a Ortodoxiei, iar 
Mănăstirea Bârsana a avut un rol important în apărarea legii strămoşeşti din acea 
perioada atât de grea din istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Chiar în 
condiŃiile presiunilor generate de extinderea oficială a unirii religioase a 
românilor cu Biserica Romei asupra locaşurilor de cult ortodox din zonă, 
mănăstirea va rezista până la 1791. 

La 12 iulie 1791 mănăstirea a fost desfiinŃată, călugării au fost alungaŃi şi 
s-au refugiat în Moldova la Mănăstirea NeamŃ. Atunci mănăstirea a fost 
devastată, chiliile şi clădirile anexe distruse, averea confiscată: o parte a averii a 
trecut în proprietatea statului şi predată mănăstirii greco-catolice de la Cernoc 
(Munkaci) iar, alta, inclusiv locul unde a fost mănăstirea, a devenit proprietate a 
bisericii parohiale din Bârsana.  

După desfiinŃarea mănăstirii, pe vatra acesteia n-au rămas în timp decât 
biserica şi stăreŃia. Pentru a feri biserica de profanare şi distrugere, credincioşii 
din Bârsana au mutat-o, în 1806, chiar în vatra satului, în locul numit Podurile 
Jbârului, unde se mai poate vedea şi azi. O dată cu mutarea bisericii, a fost dusă 
în sat şi stăreŃia. În această casă a funcŃionat şcoala confesională româneasca în 
timpul renumitului dascăl Fabian. (...) 

Reînfiintarea mănăstirii, o năzuinŃă mai veche a credincioşilor, nu s-a 
putut concretiza decât după 1989, când bârsăneştii au luat hotărârea să ridice o 
nouă mănăstire pe locul unde a fost cea veche şi, în 1991, au adunat materialul 
lemnos pentru biserica. (...) 

În 1993, Prea SfinŃitul Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, 
a sfinŃit piatra de temelie a noii biserici a mănăstirii. S-a stabilit că aceasta va 
avea hramul Soborul SfinŃilor 12 Apostoli. În ziua de miercuri, 30 iunie 1993, s-
a prăznuit pentru prima dată hramul noii mănăstiri. În aceeaşi zi, în cuvântul de 
învăŃătură adresat mulŃimii de credincioşi, Prea SfinŃitul Justinian a amintit 
hotărârea ca la Bărsana va fi mănăstire de maici.”48  

Noua mănăstire din Bârsana se încadrează, imediat după Mănăstire Peri 
(SăpânŃa), pe locul doi în lume ca înălŃime pentru mănăstiri, respectiv de 75 m. 
Această nouă biserică prezintă nişte caracteristici specifice, cu acoperişul etajat 
cu foişor peste pridvor, şi cu turnul susŃinut de grinzi în trepte . 

 
Fig.  .3.   Mănăstirea Bârsana - detalii 

                                                           
48 www.manastireabarsana.ro 



The publicity on internet and the rural tourism – case study : Bârsana 
 

159 

 
Între tradiŃiile şi obiceiurile care apar în această zonă, marea majoritate 

sunt legate de sărbători religioase şi de etape din cultivarea terenului. Printre 
acestea se pot aminti sărbătorile de iarnă, Paştele, Sfânta Marie Mare; ieşitul la 
arat, ruptul sterpelor etc.. Toate acestea sunt sau pot folosite cu succes în 
domeniul turistic pentru a atrage vizitatori. 

Portul popular care apare în această zonă este foarte puternic influenŃat de 
către climat, el reprezentând o oglindire a acestuia. El este format din haine 
groase din lână cu croi, ornamente şi coloristică specifică Văii Izei: cămaşă din 
două piese, croială la gât pătrată, volănaşe la piept, gât şi umeri, cusături cu 
broderie plină, zadii cu dungi egale în culorile roşu coral şi negru.  

 
Publicitatea pe Internet şi turismul 
„Din punct de vedere tehnic, comunicarea prin Internet este uşurată de 

folosirea protocolului cunoscut ca transmisie control protocol/Internet protocol 
sau TCP/IT. Toate computerele conectate la Internet folosesc TCP/IT pentru a 
comunica unele cu celelalte şi pentru a transmite mesajele (informaŃiile).  

Promovarea pe Internet nu este afectată de mărime sau capacităŃi impuse 
de costurile sau de spaŃiul alocat. Costul creării de pagini este foarte scăzut, şi de 
aceasta în lumea electronică este posibil să incluzi informaŃii foarte 
cuprinzătoare, şi la preŃuri scăzute. O pagină de Internet continuă sa muncească 
pentru tine până decizi să anunŃi sau să o schimbi. Prin pagini de hyper-links, 
marketerul poate crea o broşură multimedia personalizată foarte cuprinzătoare, 
care este instantaneu disponibilă pentru clienŃii din întreaga lume. 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale Web-ului este reŃeaua sa 
globală. Punând informaŃii referitoare la compania ta pe Internet, aceasta dă o 
expunere neparalelă şi disponibilă instantaneu pentru clienŃii din întreaga lume, 
24 de ore pe zi şi 365 de zile pe an. ClienŃii de oriunde pot accesa materialul tău 
promoŃional, la o oră care este convenabilă pentru ei, şi astfel nu trebuie să se 
lupte ca să găsească oamenii care se ocupă cu vânzări la ore când aceştia sunt la 
birou. Literatura promoŃională poate face uz de capabilităŃile complete ale 
Internetului, aceasta incluzând fotografii color şi grafice, sunet, animaŃie şi chiar 
video la o parte din costul producerii de broşuri tipizate. Aceste broşuri 
multimedia pot fi actualizate rapid (atât cât este necesar), ceea ce conferă un 
potenŃial mare de promovare pentru ofertele de ultim moment. 

Marketingul pe Internet nu este limitat numai la distribuŃia de informaŃie, 
ci are şi potenŃial de vânzare directă. Poate să treacă peste obstacole geografice 
şi alte bariere care separau în mod tradiŃional vânzătorul de cumpărător, prin 
aceasta schimbând modul în care produsele sunt distribuite. De exemplu, într-un 
scenariu de hotel vizitatorul poate folosi Internetul pentru a localiza proprietăŃile 
care sunt compatibile cu interesele sale pe urmă decide dacă să facă o rezervare, 
garantând-o cu o carte de credit. 

Web-ul oferă un vast, un bogat univers de informaŃii: 320 de milioane de 
pagini sunt recent înregistrate. Totuşi, nu este un singur punct de intrare sau un 
director centralizator de conŃinut. Fiecare site este liber să dezvolte propria 
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ierarhie de informaŃii. Această formă nestructurată îl face dificil şi derutant, atât 
pentru începători, cât şi pentru utilizatorii experimentaŃi pentru a localiza 
informaŃia pe care o caută. 

Ultima mare problemă este probabil şi cea mai urgentă. Corect sau 
incorect este o părere a publicului larg că Web-ul este nesigur. Totuşi, mulŃi 
oameni vor să cumpere servicii turistice direct, şi caută activ produse care să le 
convină, dar ei nu par să fie dispuşi să facă tranzacŃia trimiŃându-şi detaliile 
cărŃii de credit prin Internet. Această părere a întârziat răspândirea mare a 
comerŃului electronic nu doar în sectorul turistic, ci şi în cel al afacerilor în 
general. Totuşi, sistemele de securitate şi tehnologia necesară tranzacŃiilor în 
siguranŃă cu cărŃi de credit prin intermediul Internetului a fost rapid dezvoltată. 
AsociaŃia mărcilor, cum ar fi SET (Secure Electronic Transactions) dezvoltată 
în colaborare cu Visa şi MasterCard vine în ajutorul reducerii nesiguranŃei 
tranzacŃiilor. 

Cu toate că vânzarea directă se dezvoltă mai încet decât distribuŃia 
informaŃiilor care circulă pe Web, potenŃialul pentru comerŃul electronic este 
vast. Avantajele pentru furnizorii de turism sunt mari; procesul automat 
înseamnă puŃine costuri cu munca. De asemenea, deoarece Web-ul este un canal 
direct, comisionul agentului de turism este eliminat. O rezervare prin Internet 
este estimată să coste doar 20% din costul uneia procesate prin CRO; şi volumul 
rezervărilor se poate doar ridica ca noi metode de accesare a Web-ului, cum ar fi 
telefoanele celulare, PDA (personal digital assistant) şi alte dispozitive care 
câştigă acceptare foarte mare. Ca rezultat, practic toŃi actorii din industria 
turistică se străduiesc să stabilească prezenŃa Internetului. În timp ce puŃini văd, 
că devenind un canal principal în viitorul apropiat, nimeni nu vrea să rişte să fie 
lăsat în urmă.”49  

 
Turismul în localitatea Bârsana 
În această zonă, turismul s-a conturat pe baza mai multor caracteristici, 

printre care amintim : sezonalitatea turistică, materializată în două sezoane 
principale (iarna – sărbătorile de iarnă, datinile şi obiceiurile aferente; vara – 
natură, sport, patrimoniu) şi unul secundar (toamna, cu natură şi tradiŃii legate de 
pământ). De asemenea, există două tipuri principale de turism : de sejur (în 
pensiuni agroturistice) şi de tranzit (circuitele organizate, cu maşina proprie 
etc.).  

Suporturile de informare şi comunicare în zonă se bazează pe activitatea 
agenŃiilor turistice, a centrelor de informare turistică, reŃelele de agroturism 

                                                           
49 Bălăuca, B., 2002 
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OVR, ANTREC, MTMM, Bed-and-Breakfast, Siteurile Internet şi mai puŃin 
structurile judeŃene şi naŃionale. (Ilieş, Gabriela 2007) 

Aceste reŃele agroturistice au determinat formarea unui areal cu capacităŃi 
de cazare omologate şi cunoscute sub forma triunghiului Vadul Izei – Bârsana – 
Ocna Şugatag şi cu satele din interiorul său.   

 
Baza de cazare în localitatea Bârsana 
Aceasta este formată din 13 pensiuni agroturistice, categorisite de la 1 la 3 

margarete cum ar fi: Pensiunea FraŃii Paşca - 3*, Pensiunea Vila Bârsana - 3*, 
Pensiunea Trandafirul Albastru - 2*, Pensiunea Pop - 2*, Cudrici - 2*, Dorina – 
2* , Lia - 2*, Petrovai - 2*, PălăguŃa - 2*, Andreea - 2*, Dumbrava - 2*, Florea - 
2*,  Runcan – 2*, Iza - 1*.  

Toate aceste pensiuni deŃin locuri de cazare de la 6 persoane (pensiunea 
Pop), până la 54 persoane (pensiunea Vila Bârsana), cu camere duble, tip vagon, 
apartamente etc. În general, cam toate oferă baie şi masă, gătită în bucătăria 
proprie. 

În funcŃie de fiecare pensiune, restul facilităŃilor diferă şi sunt foarte 
variate. 

 

Publicitatea în localitatea Bârsana – puncte tari şi slabe 
Publicitatea făcută pe Internet pentru baza de cazare şi, implicit pentru 

atracŃiile culturale şi religioase de aici, se poate diferenŃia pe seama unor puncte 
tari şi a unora slabe care apar pe parcursul realizării acesteia. Astfel se pot 
diferenŃia : 

Puncte tari : 
- este folosită viteza de comunicare şi spaŃiul foarte larg de 

publicitate pe care îl oferă Internetul; 
- pensiunile care îşi fac publicitate corespunzătoare (Pensiunea FraŃii 

Paşca, Pensiunea Vila Bârsana), atât prin intermediul siteurilor 
personale, cât şi prin postarea pe cele ale unor instituŃii, organizaŃii 
care promovează turismul, au o prezentare foarte bună, completă, 
atractivă, uneori chiar interactivă, determinând turistul să îi caute; 

- un lucru interesant şi care surprinde în mod plăcut este cel legat de 
prezentarea pe site-ul pensiunii Trandafirul Albastru a unor poze cu 
proprietarii, foarte relevante şi interesante; 

- se mizează pe imagini de calitate, claritate şi coerenŃă în exprimare, 
etc.; 
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- se încearcă o promovare a comportamentului primitor (încercat 
chiar), blând, mândru, darnic al maramureşanului pentru a atrage 
turiştii, fiind un lucru foarte veridic prin faptul că dacă ajungi 
noaptea prin sat şi nu găseşti cazare, sătenii sunt foarte primitori şi 
te primesc la ei (unii chiar îŃi oferă şi mâncare); 

- se mizează mult pe principalele puncte de atracŃie (Mănăstirea 
Bârsana), oferindu-se şi alte alternative pentru petrecerea timpului 
în această locaŃie; 

- se face o descriere amănunŃită, atât a bazei de cazare, cât şi a 
atracŃiilor turistice din jur. 

Puncte slabe: 
- publicitatea localităŃii în restul prezentărilor pe Internet se bazează 

numai pe Mănăstirea Bârsana, şi aceasta fiind destul de precar 
prezentată, detaliile găsindu-se mai mult pe siteurile mănăstirii50, pe 
cele ale altor organizaŃii51 sau ale pensiunilor nominalizate mai sus, 
unele nefiind însă foarte detaliate; 

- o problemă importantă a prezentărilor majorităŃii pensiunilor este 
faptul că sunt foarte ambigui şi scurte, fără multe detalii (printre 
care preŃul exact al cazării şi al mesei), lucru care poate fi 
determinat şi de o veche concepŃie românească că trebuie să aştepŃi 
să vină turiştii la tine, fără ca tu să-i atragi. În ziua de astăzi, atât de 
conectată la Internet, dacă nu te faci cunoscut, dacă nu ştii cum să-Ńi 
prezinŃi marfa, nu ai nici un succes. Trebuie ca tu să-Ńi atragi 
clienŃii, să le „inventezi” atracŃii pentru ca ei să poată veni, ca să 
facă din ceea ce le prezinŃi o necesitate, un „trebuie să-l văd” 
neapărat, care să-l facă să vină la tine. Aşa cum zone care nu aveau 
atracŃii turistice au reuşit să le inventeze şi să scoată bani buni din 
ele, tot aşa şi ,,bârsanul”, care are destul cu ce să se fălească, trebuie 
şi poate să şi le pună în valoare în mod corespunzător; 

- o altă problemă este faptul că, o informaŃie postată pe Internet, 
aceasta nu este întotdeauna sigură, şi se poate întâmpla de multe ori 
ca ceea ce citeşti pe net să nu apară şi în realitate. De exemplu 
(văzut la faŃa locului), deşi se spune că totul e bine şi frumos pe net, 
în realitate, la câŃiva paşi de Mănăstirea Bârsana, o pensiune este în 
construcŃie, alta are număr de telefon fals, iar la alta nu îŃi răspunde 
nimeni la uşă; 

                                                           
50 www.manastireabarsana.ro 
51 www.romanianmonasteries.org, www.obiceiuri-populare.ro, www.comeinromania.com 
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- un punct slab, care face ca o mare parte din pensiuni să fie mai greu 
accesibile şi mai puŃin active este lipsa unei hărŃi a comunei, pentru 
a-Ńi putea da seama unde anume se află acestea, putând apărea 
situaŃia de a orbecăi  la ore târziu prin comună (foarte prost 
luminată) de la o pensiune alta 

- situarea pensiunilor mai departe de mănăstire face ca turiştii să fie 
nevoiŃi să parcurgă distanŃe mai mari până la cazare 

- în localitate lipsesc acele indicatoare care te-ar putea duce către 
pensiunile respective 

- principala atracŃie (mănăstirea) are puŃine locuri de cazare pentru 
pelerini, şi acelea în anumite perioade; 

- inexitenŃa pe net a unui ghid specializat al pensiunilor, bine 
documentat cu privire la facilităŃile pe care le oferă acestea 

- prezentarea unor puŃine atracŃii extra-sezoniere, care să îi facă pe 
turişti să vină şi în afara sezoanelor principale. 

 
DirecŃii de viitor 
Ar trebui găsite şi alte elemente de atracŃie, prin punerea în valoare mai 

bine a elementelor de patrimoniu şi a celor etnografice: locuinŃe vechi, port 
popular, porŃi maramureşene, tradiŃii, obiceiuri, mâncare tradiŃională etc. 

De asemenea, se pot realiza excursii în jurul localităŃii şi în cele 
învecinate, ajutând astfel la dezvoltarea turistică şi a acestora. Un exemplu ar fi 
excursille spre Văleni, o localitate pitorească, aflată la câŃiva kilometri distanŃă, 
unde apare ca unicat obiceiul scoaterii oalelor52 şi spre Ocna Şugatag, o zonă 
turistică de importanŃă regională, cu binecunoscutele lacuri sărate. Se pot face 
deasemenea excursii şi pe văile Mara şi Cosău, zone etnografice unice, care pot 
fi astfel foarte bine evidenŃiate (prin oferirea de pachete turistice), sau în amonte 
sau în aval pe Valea Izei, cu prezentarea văii în detaliu a obiectivelor pe care le 
posedă. 

Pentru servicii turistice de calitate nu este destul ca un turist să vină la tine 
o singură dată ci trebuie să-l faci să mai vină şi altă dată. Acest lucru se poate 
realiza printr-un serviciu de calitate. Dacă serviciul nu este de calitate şi turistul 
pleacă nemulŃumit din locaŃie, se aplică dictonul binecunoscut în turism : „UN 
turist mulŃumit spune la O persoană; UNUL nemulŃumit spune la ZECE, iar 
UNUL enervat spune la O SUTĂ.”  

                                                           
52 „Port popular, case din lemn, porŃi maramureşene, drumuri pietruite, oameni veseli şi sociabili. În satul Văleni, 
timpul şi-a pierdut din importanŃa. Nu numai tradiŃiile au rămas nealterate, ci şi mentalitatea oamenilor. Pentru 
ei, familia şi dragostea este foarte importantă.” [www.gazetademaramures.ro] 
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Un turist care a ajuns odată în Maramureş TREBUIE făcut să se întoarcă 
mereu în acest tărâm de vis al României. 
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2.9  FROM VITORIA LIPAN WAY – IN THE RURAL TOURISM 
 

DE LA DRUMUL VITORIEI LIPAN – LA CEL AL TURISMULUI RURAL 
 

Ion TALABĂ 
 

Abstract 
Romanian tourism history registered the name of national interest to promote a 

positive resonance in time, like wine road, the road of snow, blue flag, etc. 
We are convinced that deeper analysis of the current situation of supply of rural tourism in 
the area covered by this study will redress the steps of many people lovers of history, clean 
nature, landscapes of an overwhelming beauty and quality services. 

 
Key words: tourism, social phenomena, cultural development 
Cuvinte cheie: turism, fenomen social, dezvoltare culturală 
 

În dorinŃa lor sinceră de a opri căderea spectaculoasă a turismului 
românesc de după 1992, responsabilii guvernamentali au propus şi au încercat o 
promovare mai agresivă a acestuia. 

Printre măsurile propuse şi-au găsit locul şi unele programe de mai mare 
anvergură cu acoperire naŃională la baza cărora se aflau resurse care în 
conformitate cu teoria avantajelor comparative asigurau României o revenire în 
forŃă pe piaŃa turismului. Dacă lucrurile nu au evoluat conform cu proiectele 
iniŃiale, vina cade pe toată masa celor antrenaŃi într-o mai mare sau mai mică 
măsură în activitatea turistică deoarece în situaŃia în care propunerile respective 
s-ar fi bucurat de un succes răsunător, atunci situaŃia s-ar fi răsfrânt pozitiv şi 
asupra conturilor lor bancare. 

Oricum, istoria turismului românesc a înregistrat numele unor interesante 
programe naŃionale de promovare cu o rezonanŃă benefică în timp, cum ar fi: 
„Croaziere pe Dunăre”, „România – Ńara vinurilor”, „VacanŃă la Ńară”, 
„Steagul albastru”, „Infoturism” etc. 

Păstrând o oarecare proporŃie între importanŃa unui program-proiect 
naŃional şi unul de interes regional, totuşi propunerea unui drum al turismului 
rural care să urmeze calea parcursă de Vitoria Lipan în aflarea adevărului ei, este 
unul care merită a fi receptat ca atare. 

Avem convingerea că analiza profundă a situaŃiei actuale a ofertei de 
turism rural în zona vizată de prezentul studiu va îndrepta paşii spre aceste 
locuri la numeroşi oameni iubitori de istorie, natură nepoluată, peisaje de o 
frumuseŃe copleşitoare şi de servicii de calitate. 

 
De la istoria trecută în actualitate 
Cu siguranŃă că renumitul scriitor Mihail Sadoveanu a fost unul dintre 

marii călători români care a iubit cu o nestrămutată intensitate plaiurile Ńării, fie 
ele montane, de deal şi câmpie, dar şi de litoral. 

DrumeŃ, pescar şi vânător în acelaşi timp, multe din locurile vizitate l-au 
impresionat în mod profund, lucru demonstrat de inegalabilele pagini de proză 
pe care le-a lăsat posterităŃii asupra acestora. 
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Iubitor şi respectuos faŃă de ruralul românesc, Mihail Sadoveanu l-a adus 
în vasta sa operă, lăsând urmaşilor numeroase nume de eroi din rândul Ńăranilor 
români. 

Un astfel de caz întâlnim şi în romanul său „Baltagul”, în care creionează 
cu o intuiŃie şi o inteligenŃă cu totul aparte portretul Vitoriei Lipan. 

Aşa cum menŃionează şi Cornel Regman în prefaŃa la ediŃia din 1966 a 
romanului „Baltagul” publicat la Editura Tineretului – „Scrisă în numai două 
săptămâni, la capătul unei expediŃii turistice pe Valea BistriŃei, apoi pe pârâul 
Neagra, aşadar pe locurile pe unde vor umbla şi eroii imaginaŃiei sale, Nechifor 
Lipan şi Vitoria...” (2, p. 5), Mihail Sadoveanu a fost puternic emoŃionat şi 
fascinat de locurile vizitate încât într-un timp record a putut să ofere publicului o 
lucrare de o asemenea dimensiune. 

Devenind încă de la începutul editării sale un popular roman, reŃinut şi 
prezentat inclusiv în manualele şcolare, căldura şi plastica cu care Mihail 
Sadoveanu prezintă drumul pe care l-a urmat Vitoria Lipan de la Tarcău până la 
Sabasa şi Suha în căutarea soŃului ei şi mai apoi în identificarea şi pedepsirea 
ucigaşilor, acesta a încântat şi încântă şi astăzi inimile cititorilor, dezvoltându-le 
dorinŃa de călătorie pentru a cunoaşte la faŃa locului satele şi traseul pe care 
aceasta la parcurs. 

Cu toate transformările care s-au produs în timp din epoca apariŃiei 
romanului „Baltagul” şi până în prezent, totuşi rămânem puternic impresionaŃi 
de viaŃa familială a acelor timpuri, morala care stătea la fundamentul ei şi la 
calităŃile morale ale eroinei Vitoria Lipan, avidă şi îndârjită, luptătoare pentru 
adevăr, dreptate şi aplicare a legii. 

De fapt, conştiinŃa publică a poporului român a reŃinut printre multe nume 
celebre de femei eroine pentru sacrificiul şi interesul naŃional pe Ecaterina 
Teodoroiu – luptătoarea de pe Jiu dar şi din Vrancea şi pe Vitoria Lipan, pentru 
ardoarea cu care a dorit aplicarea actului justiŃiar. 

Păstrând dimensiunile idealurilor celor două eroine, constatăm totuşi cu 
bucurie faptul că generaŃiile ulterioare le-au recunoscut şi apreciat meritele, 
astfel că în memoria Vitoriei Lipan, la Tarcău s-a ridicat un bust comemorativ, 
iar în cinstea şi mereu aducere aminte a celei care a fost Ecaterina Teodoroiu 
avem astăzi mai multe busturi şi statui cum ar fi cea de la TişiŃa din Vrancea, 
cea din Gorj etc. 

 
Drumul Vitoriei Lipan, drumul turismului rural 
Întâmplător sau nu, traseul parcurs de Vitoria Lipan este unul de o 

frumuseŃe aparte care străbate în proporŃie covârşitoare magnifica Vale a 
BistriŃei care, cu toate modernizările şi transformările ce s-au produs în timp, a 
rămas totuşi una dintre cele mai pitoreşti, mai sălbatice şi mai plină de istorie 
din Ńară. 

Datorită frumuseŃilor pe care le posedă Valea BistriŃei cât şi a condiŃiilor 
de viaŃă specifice zonelor montane pe care le-a oferit, în acest areal s-a dezvoltat 
în timpul mileniilor o puternică şi originală civilizaŃie rurală care a reŃinut din 
totdeauna interesul unul mare număr de turişti dornici de cunoaştere a bogatei 
culturi locale, a tradiŃiilor etnofolclorice sau chiar pentru aventura – fie cu pluta, 
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drumeŃii montane, pescuit şi vânătoare – odihnă activă într-un mediu mai puŃin 
poluat, toate acestea oferite cu o dărnicie aparte de acest minunat colŃ de rai 
românesc. 

Pornind de la ocupaŃiile tradiŃionale ale locuitorilor acestor sate, aici s-a 
dezvoltat şi perfecŃionat în timp o puternică civilizaŃie a prelucrării lemnului, 
lânii, pieilor, pietrei etc., ale căror comori se regăsesc astăzi în stilul de 
construcŃie a caselor, a armamentelor de la porŃi şi ferestre, al ustensilelor 
populare utilizate în gospodăria tipic Ńărănească,a obiectelor de îmbrăcăminte şi 
de ornamentare a camerelor etc., toate sunt apreciate de turişti deoarece ele 
exprimă arta vie a românului din zona de munte. 

Acest lucru este pe deplin vizibil, pornind chiar de la locul de baştină a lui 
Nechifor şi al Vitoriei Lipan, respectiv de la Tarcău (cu principalele sate 
componente Brateş şi Cazaci), în care arta prelucrării lemnului şi a lânii îŃi 
încântă ochii şi îŃi reŃine atenŃia şi mergând apoi în susul BistriŃei prin Potoci, 
Hangu, BuhalniŃa, Poiana Teiului, Fărcaşa, Borca, Săbasa, Broşteni, Crucea, 
Rusca, Ortoaia, Dorna Arini, Cozăneşti, Şaru Dornei, Neagra Şarului şi până la 
Vatra Dornei. 

Cum în afară de Bicaz care, în decursul anilor datorită în principal rolului 
său de nod de plecare pe Valea Bicazului la Lacu Roşu sau pe Valea BistriŃei 
spre Vatra Dornei, dar şi datorită barajului şi a fabricii de ciment, a devenit oraş 
şi de Vatra Dornei care datorită turismului, industriei laptelui, prelucrării 
lemnului şi a mineritului este astăzi declarat municipiu, toate celelalte localităŃi 
sunt de tip rural. 

Datorită combinării fericite a mai multor factori favorizanŃi indisolubil 
legaŃi de calitatea resurselor naturale şi antropice, de infrastructura generală dar 
şi de cea specifică turismului, putem astăzi să vorbim – cu o deplină acoperire – 
despre un adevărat drum al turismului rural care acoperă spaŃiul dintre Tarcău 
(NeamŃ) şi Vatra Dornei (Suceava) de pe magnifica şi legendara Vale a BistriŃei. 

 
Turismul rural pe Valea BistriŃei 
Datorită unei publicităŃi mai accentuate, există la ora actuală în România 

percepŃia destul de bine conturată asupra unor centre specifice turismului rural, 
amplasate în zone cu rezonanŃă istorică, etno-folclorică şi peisagistică 
recunoscute. 

Avem în vedere în principal zona Bucovinei cu numeroase centre 
turistice, cea de la Rucăr-Bran, cu o vie şi nuanŃată activitate de turism rural, cea 
a Maramureşului, care ocupă aproape suprafaŃa întregului judeŃ, zona Văii 
Prahovei dar şi a Doftanei din judeŃul Prahova, în conexiune cu judeŃul Braşov, 
zona Mărginimii Sibiului, cea a Văii Arieşului din judeŃul Alba, a Oltului din 
judeŃul Vâlcea, Valea Sării şi a Putnei din Vrancea dar şi Valea Mureşului din 
judeŃul Harghita şi cea de la Giurgiu, Hadac şi Ibăneşti din judeŃul Mureş etc. 

Dar tot atât de adevărat este faptul că drumul parcurs de Vitoria Lipan, pe 
Valea BistriŃei este astăzi un drum al turismului rural prin traseul principal pe 
care-l parcurge acest râu ca şi prin afluenŃii principali de pe dreapta şi stânga  
care despart şi individualizează unii dintre cei mai renumiŃi masivi muntoşi ai 
României.  Amintim în acest context de: Masivul Ceahlău – supranumit pe drept 
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cuvânt de Dimitrie Cantemir şi mulŃi alŃii, ca fiind asemănător cu Olimpul 
(Grecia), apoi de MunŃii BistriŃei cu Pietrosul BistriŃei şi Budacul, şi continuând 
cu marele masiv al Călimanilor la Vatra Dornei iar legendarul Rarău – Giumalău 
cu renumitele Pietre ale Doamnei şi cu Stănişoara, străjuiesc spre răsărit Valea 
BistriŃei.  

Toate aceste masive muntoase ce ascund în interiorul lor neasemuite 
atracŃii turistice, fac din Valea BistriŃei o „placă turnată” a turismului rural 
românesc. 

Pentru turistul care călătoreşte astăzi pe această vale, pornind de la Tarcău 
cu satele componente, care dispune de peste 55 de pensiuni şi case private de 
vacanŃă, cea mai popularizată fiind cea cu numele de „Linia verde” şi mergând 
la Izvorul Muntelui, la Potoci şi pe tot traseul până la Poiana Teiului prin  
Rugineşti, BuhalniŃa, Grozăveşti şi ChiriŃeni, atenŃia îŃi este reŃinută de puzderia 
de pensiuni şi case de vacanŃă amplasate de o parte şi de alta a şoselei 
modernizate. 

Urcând de la Poiana Teiului spre Roşeni, Topolniceni, Săvineşti, Glodu, 
Frumosu Bujmei, Stejarul, Soci, Săbasa, Mădei, Brăşteni, Crucea, Zugreni, 
Rusca, Ortoaia, Dorna Arini, Şaru Dornei, Neagra Şarului, Gura Haiti etc., 
pensiunile turistice şi casele de vacanŃă sunt atât de numeroase încât cu greu te 
poŃi hotărî asupra locului de găzduire. 

O caracteristică a turismului rural care se resimte şi în arealul analizat este 
aceea că în afara caselor de vacanŃă care şi ele sunt deschise pentru proprietari, 
rudele şi prietenii acestora, sunt numeroase pensiuni turistice de capacităŃi mai 
mari cu dotări extraordinare, a căror finanŃări  s-a realizat de diferite societăŃi 
comerciale care îşi au sediul în alte judeŃe ale Ńării şi chiar în Bucureşti. Numărul 
acestora fiind în prezent relativ mare. 

De asemenea, în zona analizată sunt numeroase exemple de pensiuni 
turistice a căror finanŃare parŃială s-a realizat cu fonduri europene (cum ar fi de 
exemplu Pensiunea Malcoci din Dorna Arini etc.).  În multe localităŃi  
gospodăriile se întrec în a-şi amenaja casele şi curŃile în adevărate muzee în aer 
liber, cum ar fi de pildă cazul celui din Ortoaia, în care sunt expuse diferite 
figurine din lemn. 

Aşa cum se cunoaşte din practică şi cum au demonstrat cercetările 
ştiinŃifice din domeniu, turismul în general, dar şi cel rural, ca parte componentă 
a lui, nu se poate practica şi dezvolta fără o bază materială care să corespundă 
din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al dispersiei în teritoriu. Aşa cum a 
fost prezentat mai sus, baza materială de cazare turistică din acest areal este 
adecvată scopului pentru care a fost construită şi prin elementele ei componente 
răspunde la exigenŃele impuse atât de Uniunea Europeană cât şi de turiştii care 
provin din Ńările Europei de vest. 

Un lucru pozitiv care completează în mod fericit bazele de cazare turistică 
este cel al gastronomiei. De fapt, suntem într-o zonă de tradiŃie, cu o artă 
culinară deosebită care, prin diversitatea ei şi prin savoarea produselor oferite 
satisface cele mai fine gusturi. 

Cu toate că în acest areal a scăzut în ultimul deceniu numărul animalelor 
de carne şi lapte în principal de vite şi oi, totuşi faŃă de zona de deal şi de câmpie 
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situaŃia existentă aici este cu mult mai bună, motiv pentru care şi oferta de 
produse ecologice locale adresată turiştilor este mai consistentă. 

În paralel sunt acŃiuni dinamice în zonă pentru asigurarea agrementării 
timpului turiştilor, uneori prin revigorarea unor mijloace de veche tradiŃie 
populară cum ar fi leagănele (iujurile sau scrâncioburile cum sunt denumite prin 
alte părŃi), bărcile şi mergând până la prezenŃa piscinelor, saunelor şi chiar prin 
organizarea unor mini spectacole de muzică populară sau de audiŃie a unor piese 
de muzică simfonică etc. 

La loc de cinste sunt plimbările cu sania trasă de cai pe timpul iernii şi 
drumeŃiile organizate pe principalele culmi muntoase din jurul pensiunilor în 
sezonul cald în programul cărora sunt incluse focuri de tabără, prepararea hranei 
la foc deschis etc. 

Având atâtea frumuseŃi în faŃa ochilor lor, turiştii rămân încântaŃi şi îşi 
dau seama cât de mare a fost creaŃia Bunului DUMNEZEU cu acest colŃ de Ńară 
românească. 

Toate aceste elemente se găsesc în această zonă într-o deplină armonie 
dintre om şi natură. 

AfirmaŃia părintelui Stăniloaie atunci când arăta că românii adevăraŃi sunt 
persoane cu virtuŃi excepŃionale – cum este cazul Ńăranului montan din zona 
prezentată – are deplină dreptate. Într-adevăr, „Poporul nostru a fost un popor 
cuminte, s-a silit să facă uz de mintea întreagă. El nu s-a lăsat în voia pasiunilor, 
a acŃiunilor pripite, a aventurilor nesocotite” [3: p.40]. 

Aceste calităŃi sunt şi astăzi evidente, iar turiştii care călătoresc pe drumul 
Vitoriei Lipan şi intră în contact cu locuitorii satelor aşezate de o parte şi de alta 
a râului BistriŃa, le sesizează cu multă uşurinŃă. 

Cu toate că resursele turistice pe care le posedă zona cercetată reprezintă 
materia primă pentru practicarea a foarte multe forme de turism, noi ne vom opri 
doar la câteva dintre ele fără a avea pretenŃia că ar fi şi cele mai importante. 

Astfel turismul pentru tratament balnear poate fi practicat cu rezultate 
excepŃionale în renumita staŃiune Vatra Dornei, dotată cu o bază de tratament 
adecvată şi cu specialişti pe măsură. 

Turismul de odihnă poate fi practicat în tot arealul analizat dar cu 
principalele puncte Durău, Vatra Dornei, Hangu, Borca etc. 

DrumeŃia montană de îndată ce de o parte şi de alta a Văii BistriŃei sunt 
măreŃe culmi muntoase se află la ea acasă. Totuşi, de neuitat rămân drumeŃiile 
din MunŃii Ceahlău (astăzi Parc naŃional), cu peisajele lui inedite create de 
Cascada Duruitoarea, vârful Toaca, Ocolaşul Mic şi Mare, Căciula 
DorobanŃului, Jgheabul lui Vodă etc. MunŃii legendari ai Rarăului, cu 
impunătoarele Pietre ale Doamnei – ce ne duc cu gândul în istorie la soŃia lui 
Petru Rareş, vârful Rarău şi priveliştea de neegalat ce se deschide de pe Piatra 
Şoimului. Muntele Budacul, cu pajiştile lui alpine, cu coastele pline de flori şi 
bine populate de turme de oi, te cheamă mereu să urci de la Cârja sau Borca 
pentru a le admira. 

Maiestuosul Pietros al BistriŃei îŃi impune un respect aparte mai ales că pe 
faŃada estică panta este foarte abruptă, motiv pentru care trebuie să ai atenŃia 
încordată atât la urcare cât şi la coborâre. 
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Giumalăul, cu Crucea Pojorâtenilor pe creasta lui, cu drumul tătarilor 
pentru urcat şi cu platoul Dornenilor extrem de propice pentru practicarea 
schiului te cheamă mereu la mişcare şi admiraŃie. 

Călimanii, cu platoul superior din jurul Potcoavei, cu grotele Luanei dar în 
principal cu formele ciudate de relief cum ar fi „Cei 12 Apostoli”, nu te lasă să 
stai mult pe gânduri. Până şi culmea Stănişoarei, cu un popas la vestita „Cruce a 
Talienilor” reprezintă un interesant reper pentru realizarea unor drumeŃii. 

În perioada ultimului deceniu, de o bună apreciere din partea unui cerc 
larg de turişti se află turismul de aventură, cu cei doi poli principali din zonă 
respectiv Vatra Dornei şi Bicaz. Fie că este vorba despre coborâre cu bărci 
pneumatice pe BistriŃa, scufundări în lacul de la Izvorul Muntelui, zburat cu 
parapanta, ciclism pe cărări de munte, turismul hipic în Călimani, alpinismul în 
Pietrosul BistriŃei, Călimani şi Ceahlău etc, acest areal oferă cele mai diverse 
condiŃii pentru turism. 

 Turismul pentru practicarea sporturilor de iarnă are reale posibilităŃi de 
practicare în special la Vatra Dornei, Durău, Platoul Dornenilor, Panaci etc. 

Nu în ultimul, ci poate în primul rând trebuiesc amintite condiŃiile foarte 
bune pe care arealul cercetat le oferă pentru practicarea turismului religios de 
pelerinaj în următoarele locuri: Mănăstirea Durău (care dispune de vile de 2 
stele şi hotelul Pelerinul, tot de 2 stele), Mănăstirea Tarcău aflată în comuna 
Tarcău, pe drum asfaltat, la 17 km de şoseaua Piatra NeamŃ–Bicaz, apoi un 
principal şi vechi lăcaş de cult îl reprezintă Schitul Rarău, unde turiştii pot servi 
un aromat ceai de plante medicinale, schitul Piatra Tăieturii din MunŃii Călimani 
şi Schitul Eden din Culmea Stănişoarei. Odată cu finalizarea lucrărilor la 
celelalte schituri aflate în construcŃie pe Valea BistriŃei, posibilităŃile de cazare 
vor fi mult mai mari. 

 
Concluzii 

 Datorită calităŃii deosebite a factorilor naturali şi antropici de atracŃie 
turistică, Valea BistriŃei reprezintă astăzi nu numai un drum de acces între Piatra 
NeamŃ şi Vatra Dornei ci o adevărată placă turnantă a turismului rural românesc. 
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Abstract  
Particularities of the touristic market determines the need to develop a strategic 

thinking, which seeks recovery of the elements of attractiveness for different regions, such as 
climate, relief and natural resources of the area, history, cultural attractions, etc.. Achieving 
segmentation, involves a process of subdivision of the tourist market in homogeneous groups 
of customers with similar needs or desires, according to certain criteria segmentation: 
geographic, demographic and behavioral. Assessing the profitability of each segment in part 
to select target market, according to organizational advantage. Later stage, a positioning in 
the segment should be chosen based on the existence of the important differences of the offer 
compared with those of its competitors, which may be advantages in the competition which 
will be communicated to the market concerned. 

 
Key words: the tourism sector, elements of attraction, market segmentation, 

positioning the company 
Cuvinte cheie: sectorul turistic, elemente de atractivitate, segmentarea pieŃei, 

poziŃionarea întreprinderii. 
 
Sectorul turistic a devenit în prezent un domeniu economic cu implicaŃii 

majore asupra dezvoltării economice şi sociale în numeroase Ńări ale lumii, fapt 
reflectat în principal prin creşterea contribuŃiei activităŃilor turistice la formarea 
produsului intern brut, precum şi a populaŃiei ocupate în astfel de servicii. Dacă 
privim în ansamblu situaŃia existentă la nivel global, se constată faptul că FranŃa 
se află în topul Ńărilor cu cele mai mari pieŃe turistice ale lumii, urmată 
îndeaproape de Statele Unite, Spania, Italia, Austria, Ungaria, Marea Britanie, 
Germania, Canada şi ElveŃia. 

Deşi particularităŃile în abordarea pieŃei turistice sunt numeroase şi deloc 
de neglijat, implicând caracteristici specifice domeniului serviciilor precum 
intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea sau perisabilitatea, modalitatea 
de abordare a pieŃei nu trebuie să omită, nici în acest caz, definirea clară a 
categoriilor de consumatori (turişti) vizaŃi. Astfel, o întreprindere de turism 
trebuie să cunoască în profunzime, cine sunt clienŃii efectivi şi potenŃiali, care 
sunt nevoile şi dorinŃele acestora, cum se formează, cum se manifestă şi ce 
factori raŃionali sau emoŃionali le influenŃează aşteptările. Pentru atingerea unor 
astfel de obiective trebuie avute în vedere trei elemente strategice ale demersului 
de analiză a pieŃei: segmentarea pieŃei turistice, Ńintirea segmentelor identificate 
şi respectiv poziŃionarea în cadrul grupurilor selectate. 



Alina FILIP, LaurenŃiu ANGHEL, Puiu NISTOREANU, Bogdan GEORGESCU 
 

172 

Realizarea segmentării, presupune un proces de subdivizare a pieŃei 
turistice în grupuri omogene de cumpărători cu nevoi sau dorinŃe similare. 
Fiecare grup ar trebui să cuprindă clienŃi care manifestă caracteristici 
asemănătoare; de exemplu, tinerii doritori de vacanŃe cu activităŃi, sau oamenii 
de vârstă medie ce prezintă o înclinaŃie ridicată spre cheltuială. Poate fi întâlnită, 
de asemenea, şi o formă de segmentare organizaŃională, în domeniul 
marketingului turistic de tip business to business sau inter-firme, particularizată 
în special prin comportamentul profesionist de cumpărare. 

Variabilele de segmentare diferă semnificativ în funcŃie de domeniul ce se 
vrea analizat şi de cele mai multe ori o enumerare atotcuprinzătoarea a lor este 
aproape imposibil de realizat. Smith (1995) identifică în lucrările sale două 
moduri majore de analiză a pieŃei; primul constă în segmentarea realizată din 
punct de vedere al elementelor descriptive ale excursiei cum sunt: excursii ce 
necesită timp şi efort scurt, excursii ce necesită timp şi efort îndelungat, vizitarea 
prietenilor şi rudelor etc., iar cel de-al doilea se referă la segmentarea făcută din 
punct de vedere al elementelor descriptive ale turistului cum sunt: „panterele 
gri” (cei ce s-au retras din activitate mai devreme de vârsta normală de 
pensionare şi sunt interesaŃi de călătorii), sau „exploratorii aventurieri” (cei ce 
caută destinaŃii noi şi neobişnuite). 

În lucrarea de faŃă ne vom opri asupra celor mai importante variabile de 
segmentare, derivate din specificitatea pieŃei turistice şi anume: criterii 
geografice sau localizarea pieŃei, criterii demografice, beneficiile sau avantajele 
căutate de turişti, caracteristici psihografice, precum şi variabile legate de 
comportamentul de cumpărare. 

Segmentarea pieŃei după localizarea geografică este realizată de 
majoritatea agenŃiilor de turism întrucât determină raza de atracŃie turistică a 
zonelor în care sunt amplasate. Fluxul de turişti poate fi atras fie din perimetrul 
naŃional al Ńării, fie de pe diferite pieŃe externe, regionale şi în gradul cel mai 
complex de pe piaŃa mondială. De exemplu, Jamaica atrage turişti din toate 
colŃurile lumii, iar majoritatea investitorilor străini în această Ńară îşi îndreaptă 
atenŃia către sectorul turistic. DependenŃa ridicată a economiei Ńării faŃă de 
veniturile din turism ridică probleme serioase în situaŃia apariŃiei unor conflicte 
în zonele învecinate, cum a fost cazul atentatelor teroriste de la 11 septembrie 
2001, din SUA. 

Caracteristicile demografice se referă la vârsta, sexul, mărimea familiei, 
venitul, ocupaŃia, educaŃia, religia, rasa şi naŃionalitatea celor care se constituie 
în potenŃiali consumatori ai unei destinaŃii turistice. De multe ori aceste variabile 
influenŃează în mod semnificativ comportamentul de cumpărare al turiştilor şi 
corecta evaluare a lor poate conduce la o estimare mai precisă a pieŃei potenŃiale. 
Întreprinderile de turism trebuie să fie într-o permanentă stare de veghe pentru a 
putea reacŃiona în timp util la modificările demografice, psihografice şi 
comportamentale ale turiştilor actuali şi potenŃiali, oferind pachete de servicii 
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adaptate noilor exigenŃe ale acestora. De altfel, satisfacŃia consumatorilor prin 
oferte flexibile şi comunicarea interactivă cu aceştia se constituie în premise 
favorabile fidelizării clienŃilor şi obŃinerii unui avantaj concurenŃial 
semnificativ, pe termen lung. De exemplu, tendinŃa care se manifestă pe plan 
global, de creştere a vârstei medii şi de îmbătrânire a populaŃiei, se poate 
concretiza într-o oportunitate de proporŃii pentru industria turismului, dacă ne 
gândim la predispoziŃia acestui segment de a realiza călătorii, ca urmare a 
sporirii timpului liber avut la dispoziŃie. În Statele Unite, creşterea procentului 
de cupluri în care ambii soŃi urmează o carieră profesională a avut ca efect 
creşterea cererii pentru sejururi mai scurte, dar mai frecvente. 

Avantajele căutate de turişti, variabilă importantă utilizată în procesul 
segmentării se referă la beneficiile căutate de diferite categorii de consumatori în 
momentul achiziŃionării unui produs turistic şi anume: preŃul, calitatea, 
comoditatea, relaxare, educaŃie, sănătate, aventură, diversitate, căutarea soarelui, 
capacităŃi amenajate etc. Considerând acest criteriu se creează posibilitatea, de 
exemplu, ca litoralul Mării Negre să atragă turiştii aflaŃi în căutarea soarelui şi a 
relaxării, în timp ce staŃiunile balneo-climaterice pe cei care suferă de diferite 
afecŃiuni şi urmăresc să îşi îmbunătăŃească starea de sănătate. 

Segmentarea în funcŃie de criterii psihografice urmăreşte aspecte legate de 
personalitatea şi stilul de viaŃă al turiştilor. De exemplu, Club 18-30 se adresează 
cuplurilor tinere care preferă distracŃia, aventura şi vacanŃele în ritm rapid. Alte 
exemple în acest sens sunt vacanŃele „Lifestyle” cum ar fi Explorer sau 
vacanŃele de explorări în grupuri restrânse. 

Criteriile comportamentale reflectă în principal nivelul de angajament şi 
gradul de cumpărare al grupurilor pentru o anumită destinaŃie sau atracŃie. 
UzanŃa cu privire la destinaŃiile turistice poate segmenta cumpărătorii în turişti 
noi (care vizitează pentru prima dată o anumită destinaŃie) şi turişti repetaŃi, ştiut 
fiind faptul că multe destinaŃii se bazează pe vizitatorii care revin în locaŃia 
respectivă. 

Segmentarea pieŃei se realizează, de regulă, prin folosirea unei combinaŃii 
de variabile de segmentare; astfel o întreprindere de turism îşi poate defini ca 
segment Ńintă cetăŃenii în vârstă, activi, care îşi propun obiective turistice uşoare, 
plimbări sau pescuit. 

O companie care şi-a segmentat piaŃa, va proceda apoi la Ńintirea acelor 
segmente pe care este capabilă să le deservească eficient şi profitabil. Aceasta 
implică o reevaluare a segmentelor în funcŃie de avantaje, stiluri de viaŃă şi mod 
de abordare. Atractivitatea segmentului poate fi dată de factori, precum: 
mărimea segmentului, potenŃialul de creştere, nivelul scăzut al competiŃiei, 
sezonalitatea şi ciclul cererii etc., în timp ce potenŃialul unităŃii este evaluat prin: 
cota de piaŃă deŃinută, calitatea ofertei de produse şi servicii, calitatea 
personalului, eficienŃa utilizării mixului de marketing, resursele existente, 
avantaje de ordin geografic etc. De exemplu, Autoritatea Turistică Britanică, în 
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urma segmentării pieŃei finlandeze, a stabilit ca principali factori de evaluare, 
gradul de atractivitate al segmentelor şi uşurinŃa penetrării lor. Stabilirea 
atractivităŃii grupurilor identificate a avut la bază indicatori precum: mărimea 
segmentului, timpul de amortizare al investiŃiei, potenŃialul de dezvoltare, 
potenŃialul sezonier şi regional pentru şederi de durată (în comparaŃie cu şederile 
de scurtă durată) şi interesul pentru turismul ecologic, în timp ce factorii de 
penetrare au inclus costul de promovare, competiŃia, cunoştinŃele, imaginea 
Marii Britanii, credibilitatea unui potenŃial mesaj şi suportul din partea 
partenerilor. 

Decizia de Ńintire a segmentelor evaluate în etapa anterioară poate fi 
fundamentată prin considerarea a trei variante strategice: o abordare 
nediferenŃiată, diferenŃiată sau concentrată, fiecare dintre acestea necesitând un 
demers diferit, precum şi un efort diferenŃiat de alocare a resurselor materiale, 
financiare şi umane. 

Strategia nediferenŃiată nu Ńine cont de diferenŃele existente între turişti, 
firma adresându-se cu acelaşi pachet de servicii turistice tuturor consumatorilor. 
Deşi un mix de marketing nediferenŃiat diminuează costurile de marketing, pe 
termen lung există riscul de a fi depăşiŃi de concurenŃă. O astfel de strategie 
poate fi aplicată în marketingul capitalelor, pentru care raza de atracŃie este 
destul de mare. Totuşi aceste zone s-ar putea confrunta cu un flux de turişti 
nedoriŃi (infractori, romi, minorităŃi sexuale), care pot deteriora imaginea 
oraşului. 

Strategia diferenŃiată constă în adaptarea mixului de marketing turistic la 
exigenŃele fiecărui segment de piaŃă identificat. Este cazul unui număr ridicat de 
destinaŃii, pentru zone montane, staŃiuni litorale sau oraşe istorice. 

În locul abordării „în evantai”, poate fi adoptată o strategie concentrată, 
prin intermediul căreia pieŃele vizate sunt clar delimitate, întreprinderea de 
turism urmărind să domine o nişă de piaŃă, considerată mai puŃin atractivă de 
către concurenŃii puternici. De exemplu pe piaŃa turistică a vacanŃelor cu 
activităŃi, activează numeroşi operatori turistici specializaŃi, ce oferă servicii la 
comandă celor care preferă pictatul, privirea păsărilor, canotajul, sporturi 
acvatice etc. 

Alegerea unei strategii de raportare la piaŃă trebuie susŃinută în continuare 
prin intermediul poziŃionării firmei, ofertei turistice, destinaŃiei sau Ńării. În 
esenŃă, poziŃionarea se referă la modalitatea în care turiştii percep pachetul de 
servicii oferit de un operator în raport cu oferta concurenŃei. Principalele reguli 
ce trebuie  respectate într-o strategie eficientă de poziŃionare includ diferenŃierea 
ofertei firmei de cea a concurenŃilor, selectarea diferenŃelor principale ce se pot 
constitui în avantaje concurenŃiale şi comunicarea eficientă a acestora în rândul 
segmentelor de consumatori vizaŃi. De exemplu, un vorbitor la ConferinŃa 
despre finanŃarea şi managementul Parcurilor Naturale din 1996, în Tanzania, a 
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precizat că punctul forte al turismului african constă în viaŃa sălbatică, care 
deosebeşte Africa de competitorii săi. 

Crearea unor diferenŃe reale poate fi realizată în turism pe baza 
elementelor de atractivitate ce particularizează diferite regiuni, precum: climatul, 
relieful şi resursele naturale ale zonei, istoria şi personajele celebre, zonele 
comerciale, atracŃiile culturale, posibilitatea participării la evenimente de tipul 
festivalurilor, concertelor sau jocurilor sportive în vederea recreării şi 
divertismentului, clădiri, monumente, ş.a. De altfel, toate elementele enumerate 
anterior, nu reprezintă altceva decât un ansamblu de componente ale produsului 
turistic tangibil, care scot oferta unei întreprinderi din anonimat şi o 
individualizează în raport de ofertele concurenŃilor. Elementele de atracŃie se 
modifică în timp, ceea ce înseamnă că operatorii de pe piaŃa turistică trebuie să 
caute în permanenŃă noi elemente de diferenŃiere. Totodată, atractivitatea unei 
zone turistice poate fi diminuată de acŃiuni de violenŃă, instabilitate politică, 
dezastre naturale, factori de mediu nefavorabili sau chiar supraaglomeraŃie. 
Trebuie menŃionat, însă, atunci când reflectăm asupra aspectelor ce 
particularizează produsele turistice, faptul că diferitele niveluri ale produsului 
rezultă ca urmare a influenŃei unor factori diferiŃi atât ca structură, cât şi ca nivel 
de intensitate.  

Alegerea diferenŃelor ce se cer promovate nu este însă o decizie uşoară, 
dar nici imposibilă. Pentru a-i atrage pe turişti, destinaŃiile trebuie să răspundă 
considerentelor fundamentale în materie de călătorie: cost, confort şi siguranŃă. 
Cei care realizează călătorii analizează costurile în comparaŃie cu avantajele 
fiecărei destinaŃii şi investiŃia de timp, efort şi resurse, prin comparaŃie cu un 
potenŃial câştig de experienŃă, instruire, distracŃie şi relaxare. 

Concretizând pe cazul Ńării noastre, în funcŃie de valoarea şi concentrarea 
obiectivelor turistice, de accesibilitate şi infrastructură, în România se pot 
delimita şapte regiuni turistice, şi anume: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, 
Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, centru şi Bucureşti –Ilfov.  

Fiecare regiune prezintă anumite particularităŃi în ceea ce priveşte 
resursele turistice naturale, dar şi antropice, şi se poate diferenŃia prin formele 
multiple de turism ce se pot practica, începând de la turismul balnear şi de 
tratament, la turismul de agrement, rural, cultural, religios, de afaceri, ştiinŃific 
etc., şi terminând cu turismul pentru sporturi extreme.   

În final, trebuie menŃionat faptul că numărul agenŃiilor de turism, 
destinaŃiilor, hotelurilor etc. care se întrec pentru a atrage atenŃia turiştilor este 
extrem de ridicat, motiv pentru care crearea unei identităŃi solide ca bază de 
diferenŃiere în raport de restul ofertelor turistice şi transformarea acesteia într-un 
avantaj concurenŃial pe termen lung este un  deziderat pe cât de greu de realizat 
pe atât de necesar. Pentru ca eficienŃa acestui proces să fie deplină, identitatea 
trebuie comunicată şi promovată în rândul publicului Ńintă folosind o strategie 
integrată de comunicare, astfel încât toate eforturile să conveargă către aceeaşi 
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direcŃie şi să fie susŃinute de percepŃiile şi impresiile favorabile ale 
consumatorilor. 
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Abstract  
Development of intensive marketing has led to specialization in different areas, 

resulting in a differentiation of the way in which it is used, depending on specific markets that 
operate businesses that use it. To try and decrease risks but to increase the quality of services, 
companies involved in tourism activities should try to use the strategies and tactics for 
marketing. How many of the firms are SMEs and it is clear that the resources available are 
usually low, so they need to improve and the maximum resources allocated. This can be 
achieved through the use of strategic planning process. The marketing plan is the main 
instrument through which the process of strategic planning. 

 
Key words: services marketing, touristic marketing, strategic planning, marketing 

plan, business plan 
Cuvinte cheie: Marketingul serviciilor, marketing turistic, planificare strategică, plan 

de marketing, plan de afaceri. 
 

ApariŃia şi utilizarea marketingului în sfera bunurilor de consum a 
reprezentat punctul de plecare pentru dezvoltarea sa ulterioară. EvoluŃia 
marketingului a vizat, într-o primă perioadă, mai ales de latura cantitativă, 
determinând o dezvoltare extensivă. Acest lucru a determinat utilizarea 
marketingului în mai multe domenii, în economii cu un nivel de dezvoltare 
diferit precum şi într-un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi. După o 
perioadă, dinamismul economico-social, progresul tehnico-ştiinŃific, în 
principal, au determinat necesitatea perfecŃionării activităŃii de marketing în 
zonele deja „cucerite”. Din acel moment, se poate spune că avem de-a face cu 
latura calitativă a procesului de dezvoltare a marketingului, aşa numita 
dezvoltare intensivă. Această latură a evoluŃiei a determinat  perfecŃionarea şi 
specializarea profundă a marketingului acolo unde era deja prezent. 

În prezent, la începutul mileniului III, deşi nu se poate spune că 
dezvoltarea extensivă s-a încheiat, un rol mai important, în evoluŃia 
marketingului, îl are dezvoltarea intensivă.        

Dezvoltarea intensivă a marketingului a determinat specializarea sa pe 
diferite domenii, determinând o diferenŃiere a modului în care el este utilizat, 
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funcŃie de specificul pieŃelor (a nevoilor consumatorilor prezenŃi pe aceste pieŃe) 
pe care acŃionează întreprinderile care îl utilizează. 

 

 
Figura 1.   Rolul marketingului în practică 

 
Unul din criteriile importante de diferenŃiere, ce determină specializări 

ale marketingului este profilul activităŃii economice. Din acest punct de vedere 
putem vorbii în principal de: 

- Marketingul bunurilor de consum 
- Marketingul serviciilor 
- „Businees to business” marketing 
- Marketingul agricol 

La rândul lor, unele dintre aceste specializării au avut o dezvoltare 
intensivă puternică, care a determinat apariŃia unor domenii specializate chiar în 
interiorul lor. Astfel, marketingul serviciilor are drept domenii principale de 
specializare53: 

- Marketing turistic 
- Marketing financiar-bancar 
- Marketing educaŃional 
- Marketing în transporturi 
- Marketing cultural  
- Marketing sportiv 

Dezvoltarea marketingului, mai ales în ultimii 60 de ani, a avut în fiecare 
deceniu o zonă principală de acŃiune: piaŃa bunurile de consum, a serviciilor, a 
bunurilor productive etc. Acest lucru a determinat şi un interes mai mare din 
partea specialiştilor pentru dezvoltarea conceptuală a unor domenii specializate 
ale marketingului (vezi tabelul 1). 

Tabelul 1 
Domenii de interes major în evoluŃia marketingului 

Marketingul 
bunurilor de 

consum 

Marketingul 
industrial 

Marketingul 
social 

Marketingul 
serviciilor 

Marketingul 
relaŃional 

Anii ’60 ai 
secolului XX 

Anii ’60 ai 
secolului XX 

Anii ’70 ai 
secolului XX 

Anii ’80 ai 
secolului XX 

Anii ’90 ai 
secolului XX 
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Deşi termenul de marketingul serviciilor a fost utilizat în literatura de 
specialitate încă din anii ’30 ai secolului trecut, dezvoltarea domeniului a 
început mai ales după 1980. Dinamismul economic a determinat schimbări 
majore în societate, conducând treptat la o nouă ierarhie a priorităŃilor acesteia. 

Marketingul turistic reprezintă la rândul lui un domeniu specializat al 
marketingului serviciilor. Analiza particularităŃilor acestui domeniu trebuie să 
Ńină seama de patru factori importanŃi (Olteanu, 1999): 

a) Intangibilitate 
b) Eterogenitate 
c) Perisabilitate 
d) Inseparabilitate 

Serviciile sunt intangibile şi nu pot fi inspectate sau testate în avans. Acest 
lucru determină un risc mai ridicat pentru client, care nu poate decât să-şi 
închipuie care va fi satisfacŃia sa în urma achiziŃiei acelui serviciu. 

Serviciile turistice sunt de regulă, eterogene. MulŃi factori pot contribui la 
realizarea unui serviciu ce poate avea o calitate de la foarte bună la foarte slabă. 
În multe cazuri există şi mulŃi factori greu sau deloc controlabili ce pot influenŃa 
calitatea serviciilor turistice. Clima nefavorabilă poate reprezenta un factor ce 
poate schimba dramatic calitatea unui serviciu turistic, iar organizaŃia turistică, 
ce oferă acel serviciu, poate doar cel mult să amelioreze anumite aspecte. 

Produsul turistic este perisabil adică odată neconsumat el este pierdut. Dacă 
o pensiune are o capacitate de cazare de 10 locuri pe noapte şi din păcate nu are 
decât doi clienŃi, este clar ca venituri potenŃiale ale celor 8 locuri neocupate sunt 
pierdute şi nu mai pot fi niciodată recuperate. 

Legăturile strânse dintre anumite componente ale produsului turistic 
determină, uneori, inseparabilitatea lor (nu se poate ajunge într-o anumită locaŃie 
turistică fără a beneficia de servicii de transport). 

Datorită acestor factori, serviciile turistice reprezintă un produs în cazul 
cărora ofertanŃii trebuie să aibă mare grijă pentru a nu fi respins de clienŃi. 
Insuccesul unui produs duce, mai ales în cazul firmelor mici, la dispariŃia de pe 
piaŃă. 

Pentru a încerca diminuarea riscurilor dar şi pentru a creşte calitatea 
serviciilor oferite, firmele implicate în activitatea turistică ar trebui să încerce 
utilizarea unor strategii şi tactici de marketing. Cum multe din firme sunt şi 
IMM-uri (întreprinderi mici şi mijlocii) este clar că resursele (financiare, 
materiale şi umane) de care dispun sunt de regulă reduse, astfel încât ele trebuie 
să-şi eficientizeze la maxim resursele alocate. Acest lucru se poate realiza prin 
utilizarea procesul de planificare strategică. Instrumentul principal prin care se 
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realizează procesul de planificare strategică este planul de marketing. El este un 
instrument utilizat pentru a realiza o analiză obiectivă asupra firmei. Cu ajutorul 
lui este posibilă identificarea punctelor slabe şi tari ale organizaŃiei şi se poate 
economisii mult timp şi multe resurse prin identificarea oportunităŃilor şi 
primejdiilor. Planul de marketing este parte integrantă şi foarte importantă, a 
planului de afaceri a firmei. 

Rolul său principal este să: 
- Permită identificarea obiectivelor firmei pe un orizont de timp scurt, mediu 
şi lung 

- Definească inclusiv căile prin care obiectivele se pot realiza 
- Ofere informaŃii băncii, potenŃialilor investitori, partenerilor de afaceri 

pentru ca aceştia să poată lua operativ şi eficient decizii cu privire la relaŃiile 
dintre ei şi firmă  

- Dea credibilitate eventualelor cereri de creditare (în vederea atragerii de 
resurse financiare necesare atingerii obiectivelor 

- Permită analiza evoluŃiei activităŃii firmei într-un anumit interval de timp    
Principalele componente ale planului de afaceri sunt: 

 
Partea a I-a 

A. Firma 
� Produse şi/sau servicii oferite 
� Resursele materiale şi umane ale firmei  

B. PiaŃa 
� Cine sunt clienŃii firmei 
� Care sunt nevoile lor 
� Capacitatea şi structura pieŃei (prezent şi perspective) 

C. Localizarea firmei 
� Unde este amplasată firma (fizic) 
� Forma de proprietate asupra spaŃiilor (proprietate, închirieri etc.) 
� Vechimea spaŃiilor şi descrierea lor 
� VecinătăŃi (cine sunt, concurenŃi?, avantaje şi dezavantaje) 
� Amplasamente şi regulamente edilitare (PUZ, PUD) 
� Costuri de operare 

D. ConcurenŃii 
� Numele şi localizarea concurenŃilor (toŃi sau principali) 
� Cotele de piaŃă estimate 
� Analiza concurenŃei pe produse şi segmente 
� EvoluŃii ale concurenŃilor direcŃi şi indirecŃi (dacă e cazul)  
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E. Managementul firmei 
� Pregătirea şi experienŃa managerilor 
� Punctele forte şi slăbiciunile conducerii 
� Nevoile viitoare (eventuale modificări, pregătiri etc.)  

Partea a II-a 
A. Resurse financiare 

� Capital 
� LichidităŃi 
� BilanŃ 
� Previzionarea veniturilor pe următorii 3 ani  

B. Actele firmei (tot ce poate crea o imagine favorabilă a firmei)  
Etapele procesului de planificare strategică de marketing pot fi 

grupate în patru faze (Anghel, Petrescu, 2002): 
I. Definirea contextului strategic – care presupune: 

1. Definirea misiunii întreprinderii 
2. definirea obiectivelor de ansamblu ale întreprinderii 

II. Analiza  situaŃiei întreprinderii folosind: 
3. Auditul de marketing 
4. Analiza SWOT 
5. Formularea ipotezelor 

  

Măsurarea 
rentabilităŃii  

afacerii  Atragerea  
unor noi  

investitori 

ObŃinerea  
de finanŃări 

internaŃionale  

Elaborarea  
unui plan 
de alianŃe 

Fuziunii sau  
achiziŃii 

Participare la 
licitaŃii pentru 
obŃinerea unor 
contracte mari 

ObŃinerea  
de credite 
bancare  

 

Scopul  
elaborării  

planului de 
afaceri 

Figura 2. Scopul elaborării planului de afaceri 
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III. Formularea strategiei de marketing 
6. Formularea obiectivelor şi strategiilor de marketing 
7. Estimarea rezultatelor 
8. Identificarea variantelor alternative de strategii de marketing 

IV.  Alocarea resurselor şi controlul 
9. Programul de marketing 
10. Stabilirea bugetului 
11. Controlul 

Decizii importante în ceea ce priveşte planificarea strategică, pot fi luate  
în urma unor evaluări pertinente, utilizându-se o serie de metode de analiză, 
cunoscute în literatura de specialitate ca metode de analiză a portofoliului de 
afaceri a întreprinderii. Rolul acestor analize de portofoliu este de a identifica şi 
exploata avantajul competitiv din cadrul segmentului de piaŃă Ńintit. Cele mai 
cunoscute modele de analiză sunt: modelul Boston Consulting Group (matricea 
BCG), modelul General Electric (McKinsey), modelul Arthur D. Little, analiza 
SWOT. 

Realizarea unui plan de afeceri (şi de marketing totodată) bun nu 
garantează sută la sută succesul, dar sigur creşte şansele de succes ale acesteia. 
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Abstract 
The necessity of adjusting the marketing strategy specific to tourism comes into view 

due to the specificity of the agrotouristic product at the level of the Romanian rural lodgings. 
By analyzing the key elements specific to the marketing in the field of tourist industry, 
reinforced through a case study representative to the Romanian rural tourism (Armandia 
cottage, BuhalniŃa village, NeamŃ county), this paper frames a pattern of the marketing 
strategy adjusted to agrotourism. The possibility of diversifying the rural tourism by 
personalizing the relaxation services will have a determinant role in framing the Romanian 
agrotouristic product, unique within the European rural space. 
 

Key words: rural turism, marketing strategy, tourist cottage 
Key words: turism rural, strategie de marketing, cabană turistică 

 
Introducere 
Turismul rural poate să joace un rol important în procesul de dezvoltare a 

spaŃiului rural, atât pe plan local, cât şi regional. Îndeosebi satele mici şi oraşele 
mici, cu grad sporit de ruralitate, prezintă cel mai bogat potenŃial turistic. 
Aşezările cu un trecut istoric îndelungat, cu clădiri în stil arhitectonic 
caracteristic regiunii, dezvoltat de-a lungul timpului, cu obiceiuri, tradiŃii, 
gastronomie specifică şi un mod de viaŃă propriu, atrag turiştii, care doresc să 
cunoască pe viu aceste aspecte54.   

Mediul rural este mult mai complex decât pare la prima vedere, iar din 
experienŃa internaŃională acumulată rezultă şi nişte aspecte mai puŃin pozitive în 
relaŃia directă dintre cele două tipuri de activităŃi: agricultura şi turismul. 
Agricultura, ca ramură economică ce aparŃine sectorului primar al economiei 
naŃionale, îşi are propriile particularităŃi, iar turismul se integrează cu precădere 
sectorului terŃiar, care îşi are propriile trăsături şi care nu întotdeauna sunt 
compatibile cu cele ale domeniului agrar.  

Turismul rural se bazează pe trei coordonate: spaŃiu, oameni şi produse, la 
care se pot aduce următoarele argumente55: 
- spaŃiul, fără existenŃa oamenilor, nu poate fi suport al convieŃuirii, iar un 

spaŃiu fără produse nu poate răspunde nevoilor consumatorilor de turism; 

                                                           
54 Bran, Florina, Marin, Dinu, Şimon, Tamara – Turismul rural. Modelul european , Editura Economică, 
Bucureşti, 1997, p. 20 
55 Alecu, Ioan Niculae, Constantin, Marian – Agroturism şi marketing agroturistic, Editura Ceres, Bucureşti, 
2006, p. 63  
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- oamenii, în lipsa spaŃiului sau a produselor, dispun numai de o capacitate de 
primire redusă; 

- produsele, care nu au ca bază spaŃiul şi oamenii, nu au decât o existenŃă 
efemeră şi nu pot asigura dezvoltarea durabilă pe plan local. 

Astfel, ferma, spaŃiul şi satul, împreună şi separat, dau turismului rural 
activitate, dimensiune economică, socială şi culturală. 

La fel ca în multe alte domenii de activitate şi în cel turistic practica de 
marketing a devansat teoria, în sensul ca numeroase unităŃi de profil, precum şi 
organisme specializate desfăşurau deja, la nivel empiric, instinctiv, activităŃi de 
marketing înainte de a se fi făcut la nivel teoretic delimitări privind conceptele, 
metodele şi tehnicile de profil. Se dorea astfel cunoaşterea pieŃei turistice, a 
nevoilor şi dorinŃelor de consum. Presiunea exercitată de piaŃă a impulsionat 
apariŃia demersurilor de cercetare în vederea creării unei baze teoretice în 
domeniul marketingului turistic. 

Realizarea unei strategii de marketing a devenit o practică tot mai des 
întâlnită în gândirea economică contemporană. Ea poate fi elaborată global, 
adică la nivelul întregii economii, sau parŃial,  în cadrul unei singure ramuri ale 
economiei sau a unei singure firme. O strategie eficientă are rolul de-a asigura o 
valorificare superioară a potenŃialului economic la nivel de stat, sector economic 
sau întreprindere, prin alegerea unei strategii adecvate, prin centralizarea tuturor 
informaŃiilor de interes şi mai ales prin profunzimea analizelor efectuate şi 
trasarea concluziilor.  

Mixul de marketing reprezintă o componentă esenŃială a strategiei de 
marketing. În accepŃiunea turistică acest concept defineşte ansamblul de 

activităŃi şi mijloace prin care întreprinderea turistică poate să-şi atingă 

obiectivele prestabilite intervenind coerent şi unitar la nivelul celor patru 

variabile de marketing – produs turistic, preŃ, distribuŃie (plasare), promovare 

turistică56. 

În vederea câştigării unei poziŃii cât mai bune pe o piaŃă turistică (locală, 
când este vorba de o unitate de primire turistică de dimenisiuni reduse, sau 
naŃională sau internaŃională, atunci când ne referim la marile concerne 
hoteliere), se impune realizarea unei strategii de marketing  cât mai dinamice şi 
pe termen mai lung, care să contureze strategia de piaŃă (poziŃia firmei faŃă de 
structura, schimbările şi exigenŃele pieŃei turistice), precum şi componentele 

mixului de marketing: politica de produs, politica de preŃ, politica de distribuŃie 
(plasare) şi politica de promovare.  

                                                           
56 Bucur – Szabo, Mariana – Marketing turistic, Editura Irecson, Bucureşti, 2006, p. 162 
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Cabană BuhalniŃa - crearea ofertei 
Categoria de clasificare  
Număr de camere/paturi: Total 5 spaŃii de cazare, reprezentând 12 paturi, 

din care: 
4 camere duble cu 8 paturi (2 paturi/cameră) + 1 
cameră mansardată cu 4 locuri de cazare 

SpaŃii de cazare cabană 
turistică: 

4 camere duble, din care 1 cameră cu baie proprie 
+ 3 camere cu spaŃiu sanitar comun 
1 cameră mansardată cu 4 locuri de cazare cu baie 
proprie 
Sală de mese cu 18 locuri 
Salonul de zi (Living) 

  Bucătărie 
Dotări cameră57: 2 paturi simple 90/200 cm cu saltea relaxa sau 1 

pat dublu (matrimonial) 160/200 cm cu saltea 
relaxa, 2 noptiere, 1 cuier, 2 scaune, 1 măsuŃă, 1 
dulap pentru haine cu umeraşe şi rafturi, 1 comodă, 
1 mobilier bagaje, 1 oglindă, 2 veioze, 1 perdea 
transparentă + draperie, 1 galerie lemn pentru 
perdea, 1 televizor, 4 pahare, 1 vază flori, 1 corp de 
iluminat, 2 carpete, 2 pături lână (1 buc./persoană), 
2 perne mari, 2 cuverturi pat simplu sau 1 
cuvertură pat dublu, 2 lenjerii bumbac albe pentru 
pat simplu sau 1 lenjerie pentru pat dublu, 2 
prosoape faŃă bumbac, 2 prosoape baie bumbac, 2 
perii - haine + pantofi, 1 coş gunoi 

UtilităŃi cabană turistică: Parcare proprie (6 locuri) 
1 terasă în aer liber cu 12 locuri la mese 
2 foişoare prevăzute cu grătar şi o fântână 
1 piscină + 1 saună 
Curtea cabanei pentru relaxare 
Loc de joacă pentru copii 
Anexe gospodăreşti -cameră administrator, garaj, 
spălătorie, uscătorie, staŃie hidrofor, magazie, fosă 
septică, împrejmuire 

Dotările cabanei turistice sunt în conformitate cu Anexa 1.3 al Ordinului 
Nr. 636/2008 la normele metodologice şi criteriile minime obligatorii specifice 
cabanelor turistice clasificate la 3 stele, iar suma criteriilor suplimentare 
facultative mai sus-menŃionate respectă punctajul minim necesar pentru 
clasificarea la această categorie. 

 

                                                           
57 Ordin nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire 
turistică, Anexa 1.3, MTCT, Bucureşti, 2008 
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Localizarea cabanei şi facilităŃile de acces 
Localizată în satul BuhalniŃa, comuna Hangu, judeŃul NeamŃ, cabana 

turistică se află la 16 km faŃă de importantul nod rutier, Poiana Largului, la 25 
km distanŃă faŃă de oraşul Bicaz, la 50 km faŃă de Municipiul Piatra-NeamŃ, la 
40 km de StaŃiunea Durău, la 60 km de StaŃiunea Lacu Roşu şi la 100 km faŃă de 
StaŃiunea Vatra-Dornei. 

 

 
Fig. 1.  Hartă cu localizarea cabanei şi facilităŃile de acces 

 
 

Mijloace de transport: 
- transport feroviar: cea mai apropiată gară se află în oraşul Bicaz (reŃea 

neelectrificată), la aproximativ 25 km de cabană. 
- transport auto  (recomandat): accesul cu transportul auto se poate face pe 

drumul naŃional, DN 15, construcŃia fiind localizată pe partea dreaptă a 
drumului ce leagă oraşele Piatra-NeamŃ de Vatra Dornei, la kilometrul 52, pe 
malul Lacului Izvoru Muntelui. Ca timpi de parcurs cu acest tip de transport, 
cabana se află la 20 min. de importantul nod rutier, Poiana Largului, 
aproximativ 30 min. de oraşul Bicaz, 1 h faŃă de Municipiul Piatra-NeamŃ, 2 
h de Municipiul Bacău şi 2 h 30 min. de Municipiul Iaşi.  

- transport aerian - cele mai apropiate aeroporturi internaŃionale se găsesc în 
oraşele Bacău (110 km) şi Iaşi (200 km). 

 
Prezentarea judeŃului NeamŃ 
Învecinat cu judeŃele Suceava la nord, Harghita la vest, Bacău la sud şi cu 

judeŃele Iaşi şi Vaslui la est, judeŃul NeamŃ se încadrează, din punct de vedere 
geografic, între 46040' şi 47020' latitudine nordică şi 25043' şi 27015' longitudine 

BUHALNIłA 
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estică. Formele de relief au înălŃimi cuprinse între 1.907m (vârful Ocolaşul 
Mare) şi 169 m (Lunca Siretului).  

UnităŃi de relief predominante în judeŃul NeamŃ sunt cea muntoasă, 
reprezentată de CarpaŃii Orientali (prin MunŃii BistriŃei, MunŃii Stânişoarei, 
Masivul Ceahlău, MunŃii Hăşmaş şi MunŃii Tarcău), care ocupă 278.769 ha 
(51% din suprafaŃa judeŃului). De asemenea, putem aminti unitatea subcarpatică, 
reprezentată de SubcarpaŃii Moldoveneşti, şi cea de dealuri, ale Podişului 
Central Moldovenesc.  

Neîndoielnic, din întreg lanŃul CarpaŃilor Orientali, Masivul Ceahlău este 
cel mai impresionant, atât prin frumuseŃea deosebită a peisajului oferit, cât şi 
prin aspectul său impunător. Nu degeaba a fost supranumit Olimpul CarpaŃilor 
sau comparat cu legendarul Kogainon, Muntele Sfânt al strămoşilor daci. Pe 
lângă acesta, nu putem să nu menŃionăm şi Cheile Bicazului, străbătute de râul 
Bicaz.  

Lungimea totală a râurilor ce traversează judeŃul NeamŃ este de peste 
2000 km. Dintre acestea, BistriŃa are 118,0 km, Moldova 70,0 km, Cracău 58,0 
km, Ozana 54,0 km, Siret 42,1 km. Din punct de vedere al debitelor, cele mai 
importante râuri ale judeŃului sunt Siret, Moldova şi BistriŃa. Lacurile existente 
de pe teritoriul nemŃean sunt artificiale. Dintre toate, acumularea Lacului Izvorul 
Muntelui este cea mai importantă, având o lungime totală de 35 km, o suprafaŃă 
de aproximativ 3.120 ha şi un volum de apă de aproximativ 1,251 milioane mc. 
Clima judeŃului NeamŃ are caracter continental, cu variaŃii mari în funcŃie de 
treptele de relief, cu vânturi predominante din direcŃia nord-vest şi vest, iar pe 
Valea Siretului de la nord la sud. 

 
Obiectivele turistice şi ariile protejate ale judeŃului 
Analizând harta 2 de mai jos, referitoare la zonele cu resurse turistice ale 

judeŃului NeamŃ, dar şi alte studii din domeniu, la nivelul judeŃului identificăm 4 
poli principali receptori de turism: zona Masivului Ceahlău – Lacul Izvorul 
Muntelui, zona Cheile Bicazului – Lacu Roşu, zona Târgu – NeamŃ (mănăstiri) 
şi zona Municipiului Piatra – NeamŃ. În ultimii ani, atât municipiul Piatra – 
NeamŃ, cât şi zona Lacului Izvorul Muntelui au cunoscut o dezvoltare mai 
accelerată faŃă de celelalte zone cu potenŃial turistic, prin creşterea valorii 
investiŃiilor specific infrastructurii turistice. Astfel, în Piatra – NeamŃ 
numeroasele investiŃii realizate au schimbat mult  faŃa municipiului, dându-i-se 
nota specifică unui oraş turistic: construcŃia a 2 telegondole, amenajarea a 2 
pârtii de schi dotate cu nocturnă (avansaŃi şi începători), amenajarea ştrandului 
municipal, modernizarea structurilor de primire turistică existente şi construcŃia 
altora noi, amenajarea unui patinoar, modernizarea complexului sportiv FC 
Ceahlăul, întreŃinerea şoselelor principale şi secundare şi pavarea trotuarelor. De 
asemenea, zona Lacului Izvorul Muntelui, în special de-a lungul şoselei DN 15, 
cunoaşte o dezvoltare specifică turismului, prin construcŃia a numeroase 
complexe şi pensiuni turistice rurale. Ariile naturale de interes naŃional şi local 
ocupă suprafaŃa de 38.448 ha. Dintre acestea, poate cele mai impresionante sunt 
Parcul NaŃional Ceahlău, cu o suprafaŃă de 7.742 ha şi Parcul NaŃional Cheile 
Bicazului - Hăşmaş, cu 6.575 ha, alături de Cheile Şugăului, Cheile Bicăjelului 
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şi Lacul Roşu (lac de baraj natural). O altă arie protejată, de interes naŃional, este 
RezervaŃia Naturală de la Vânători şi care cuprinde 26.380 ha, în care se află şi 
vestita RezervaŃie de Zimbri (11.500 ha).  

 
 

Fig. 2.  Hartă cu zone şi resurse turistice în judeŃul NeamŃ 
Sursa: MIMMCTPL 2007 

Dintre ariile protejate de interes local pot fi amintite RezervaŃia Forestieră 
de la Dobreni (37 ha), Lacul Izvorul Muntelui (cu 150 ha), RezervaŃia Floristică 
"Dealul Vulpii" şi Rezervorul Fosilifer Cernegura - Cozla - Pietricica (aflate în 
apropiere de Piatra NeamŃ), peşterile Toşorog şi Munticelu (zona Bicaz - Chei), 
stânca de la Şerbeşti şi Piatra Teiului (comuna Poiana Largului). De asemenea, 
nu putem să nu amintim şi de Pădurea de Argint  sau Codrii de Aramă, situate 
între localităŃile Agapia şi Văratec. 

Turiştii sunt atraşi de aceste locuri fie datorită minunatelor privelişti şi a 
climei plăcute, fie datorită vestigiilor istorice întâlnite aproape la tot pasul. 
Aşadar, putem vorbi, pe de o parte de un turism de recreere şi sănătate, iar pe de 
altă parte de un turism cultural intens la mănăstirile şi bisericile nemŃene. 

Obiectivele de interes turistic din judeŃul NeamŃ sunt numeroase, cum ar 
fi: staŃiunile balneare BălŃăteşti şi Oglinzi, staŃiunea turistică Durău, salba 
vechilor mănăstiri - începând cu Mănăstirea NeamŃ, una dintre cele mai vechi 
din Moldova (1367), cu mormântul lui Petru Muşat, însemnat centru de 
tipărituri; Mănăstirile Petru – Vodă, Hangu şi BuhalniŃa, cele mai cunsocute 
ctitorii de pe Valea Muntelui, apoi Mănăstirile Secu şi Sihăstria, ctitoriile lui 
Nestor Ureche (1602), cu frumoase manuscrise, adevărate opere de artă; 
Mănăstirea Agapia, menŃionată documentar în 1437 şi ajunsă celebră prin 
picturile din tinereŃe ale lui Nicolae Grigorescu; Mănăstirea HoraiŃa,  
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Mănăstirea Văratec, Mănăstirea BistriŃa şi Mănăstirea PângăraŃi. Tot în cadrul 
monumentelor de arhitectură, aparŃinând perioadei medievale se numără şi 
Cetatea NeamŃului, una dintre cele mai bine conservate construcŃii de acest gen 
din regiunea Moldovei. 

La acestea se adaugă obiectivele memorialistice (casele memoriale I. 
Creangă, C. Hogaş, V. Micle, Al. VlahuŃă, M. Sadoveanu) şi muzeale. În ceea ce 
priveşte capacităŃile de cazare existente, la nivelul anului 2002, pe teritoriul 
judeŃului NeamŃ în activitatea de turism funcŃionau 53 de structuri de primire 
turistică cu funcŃiuni de cazare, care deŃin licenŃe de funcŃionare eliberate de 
Ministerul Turismului. Aceste unităŃi au oferit turiştilor 1.210 camere cu 3.030 
paturi.  

 
Infrastructura turistică a judeŃului  
Din punct de vedere al infrastructurii turistice, observăm că principalul 

centru polarizator al judeŃului este reprezentat de către Municipiul Piatra - 
NeamŃ, prin numeroasele obiective naturale, antropice şi evenimentele 
organizate pe parcursul anului, dar şi prin potenŃialul ridicat al investiŃiilor în 
zona metropolitană. Apoi, urmează principalele zone receptoare identificate: 
zona Masivului Ceahlău – Lacul Izvorul Muntelui (potenŃial natural şi antropic), 
zona Cheile Bicazului – Lacu Roşu (potenŃial natural şi zona de tranzit turistic) 
şi zona Târgu – NeamŃ (mănăstiri) prin potenŃialul antropic deosebit. În celelalte 
regiuni ale judeŃului, fără a lua în calcul oraşul Roman (zonă de tranzit), 
infrastructura specific turistică este deficitară, iar în spaŃiul rural este absentă, cu 
excepŃia celor câteva pensiuni turistice rurale localizate de-a lungul drumurilor 
de legătură cu judeŃele învecinate.  

Fig. 3.  Hartă cu infrastructura specific turistică a judeŃului NeamŃ 
Sursa: MIMMCTPL 2007 
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Prezentarea zonei BuhalniŃa 
Ce poate fi mai frumos pentru ochiul turistului decât să admire frumuseŃea 

unui munte ale cărui poteci se cufundă în mare? Desigur, acest peisaj ar fascina 
pe toată lumea, care odată ce-l vede, cu siguranŃă se va mai întoarce pe aceste 
meleaguri.  

Analizând dimensiunile ale Lacului Izvoru Muntelui, care domoleşte 
cursul vijelios al râului BistriŃei (a cărei denumire era în trecut Repedea), şi 
înălŃimile stâncilor Masivului Ceahlău ce domină peisajul moldovenesc putem 
face o comparaŃie cu imaginea prezentată mai sus. łinutul BuhalniŃa este unul 
dintre puŃinele locuri din Ńară în care turistul, după ce străbate potecile munŃilor 
poate să se relaxeze în apele limpezi ale lacului.  

Părăsind oraşul Bicaz pe DN 15 spre zona turistică Vatra Dornei, se 
străbate o regiune montană în care muntele se îmbină cu apa, de o mare varietate 
peisagistică, cunoscută de oamenii locului sub denumirea de Valea Muntelui. 
După 20 km parcurşi pe un drum şerpuit, intrăm pe teritoriul comunei Hangu, 
situată la 47o03.518' latitudine nordică şi 26o16.779' longitudine estică. Aici ne 
întâmpină aşezări cu o istorie multiseculară, care poartă pe chipul lor nu numai 
însemnele noului, ci şi mărturiile unei arhitecturi de veche tradiŃie populară, 
caracterizată prin simplitate, echilibru şi armonie, prin imaginaŃie şi statornică 
dragoste pentru frumos. Se poate spune că nici în această zonă natura nu-şi 
drămuieşte farmecele, dar molcoma desfăşurare a priveliştii se îmbină, mai mult 
ca oriunde, cu atmosferă misterioasă şi de legendă pe care o degajă numeroasele 
monumente istorice şi de artă, ce ascund sub patina vremii valori de nepreŃuit. 

 
Obiectivele turistice ale zonei BuhalniŃa şi împrejurimi  
Cabana turistică este localizată în satul BuhalniŃa, cătun atestat 

documentar încă din sec. XVIII, amplasat strategic în nord-vestul judeŃului 
NeamŃ, mai precis pe Valea Muntelui într-un cadru natural cu un imens potenŃial 
turistic, zona fiind recunoscută din punct de vedere peisagistic, religios, 
etnografic, dar şi de tranzit (la numai 16 km de principalul nod, Poiana Largului, 
care leagă oraşele: Piatra – NeamŃ, Vatra Dornei, Tg. NeamŃ, StaŃiunea Durău şi 
StaŃiunea Borsec). 

Zona este ideală pentru practicarea turismului rural - peisagistic şi 
ecoturismului, ea reprezentând o adevărată oază de linişte pentru turiştii ce 
evadează din mediul stresant şi poluat al oraşelor, cât şi ca punct de plecare spre 
principalele obiective ale judeŃului NeamŃ. 

PotenŃialul turistic al zonei BuhalniŃa şi împrejurimi este reprezentat atât 
la nivelul potenŃialului natural, cât şi a celui antropic. Cadrul natural deosebit 
dominat de golful BuhalniŃa de culoare albastru-verzui, Lacul Izvoru Muntelui, 
supranumită „Marea Moldovei” şi Masivul Ceahlău (Kogainon – Muntele sfânt 
al dacilor) oferă un spectacol natural în toate cele 4 anotimpuri. PotenŃialul 
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antropic este reprezentat de resursele culturale (tradiŃii şi obiceiuri folclorice 
autohtone), arhitectonice (Mănăstirea BuhalniŃa – 2 km de cabană, Mănăstirea 
Hangu – 10 km, Mănăstirea Petru-Vodă – 25 km), cât şi evenimentele culturale 
care au loc în diferitele perioade ale anului (Hramul Mănăstirilor BuhalniŃa, 
Hangu şi Petru - Vodă, Ziua Muntelui – Masivul Ceahlău, Ziua Marinei – 
Potoci). 

Trecând de Bicaz, şoseaua DN 15 se desfăşoară dintr-o serpentină în alta 
şi, după ce urcă pintenul de deasupra golfului Potoci, se avântă spre BuhalniŃa. 
Un roi de case acoperă terasa mai înaltă a BistriŃei şi coastele din jur, iar pe 
fundalul unei decor mirific dominat de Marea Moldovei (Lacul Izvoru Muntelui) 
şi Olimpul CarpaŃilor (Masivul Ceahlău) se profilează silueta zveltă şi strălucitor 
de albă a strămutatei biserici a fostei Mănăstiri Hangu, având Hramul „Intrarea 
în biserică a Maicii Domnului”. Pomenită vreme îndelungată sub numele de 
Mănăstirea Hangu, biserica de pe moşia cu acest nume este ctitorită de Mihai 
Barnovshi Voievod în anul 1627. 

Biserica constituie o foarte reuşită exemplificare a stilului moldovenesc 
aplicat în condiŃiile specifice primelor decenii ale secolului XVII-lea. Planul este 
simplu, dreptunghiular, fără abside laterale pronunŃate, dar cu absida altarului 
semicirculară şi faŃada vestică poligonală, situaŃie rar întâlnită la edificiile din 
această epocă. 

Totodată, localitatea este ideală pentru pelerinaj la celelalte mănăstiri 
nemŃene: Mănăstirea Hangu (10 km), Complexul Mănăstiresc de la  Petru-Vodă 
(25 km), Biserica de lemn din Farcaşa (30 km) şi mai ales salba mănăstirilor din 
zona Tg. Neamt: Mănăstirea NeamŃ, Agapia, Sihla, Sihăstria şi Văratec. 

Plimbările cu barca sau vaporaşul pe apele limpezi ale lacului amintesc de 
peisajele fiordurilor norvegiene, de pe lac putându-se admira splendoarea 
Ceahlăului. Traseul vaporaşului ce pleacă din portul Bicaz poposeşte în drumul 
său spre „coada lacului” (Poiana Teiului) şi la motelul Cristina, Potoci, Secu, 
Izvorul Alb, BuhalniŃa, ChiriŃeni, Hangu, Ceahlău, Bistricioara. 

De asemenea, zona este cunoscută şi pentru gastronomia specific locală, 
cât şi pentru bogatul fond piscicol şi cinegetic. 

DistanŃa relativ mică până zona oraşului Piatra-NeamŃ, permite turiştilor 
cazaŃi în zona BuhalniŃa să facă vizite de o zi în unul dintre cele mai frumoase 
oraşe ale României, cu monumente culturale şi arhitectonice deosebite. 

Aşadar, tipurile de turism de bază practicate în această zonă sunt aceleaşi 
cu cele oferite de întreaga regiune a NeamŃului (turismul de sănătate şi recreere 
şi turismul cultural), la acestea adăugându-se şi turismul de tranzit. 
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Oferta generală de servicii 
- parcarea proprie amenajată pentru 6 locuri + un garaj acoperit de 3 locuri; 
- servicii de cazare în 4 camere x 2 locuri şi 1 cameră mansardată x 4 locuri, 

totalizând 12 locuri de cazare; 
- servicii de alimentaŃie, cabana beneficiind de facilităŃile unei săli de mese, 

cu o capacitate totală de 18 locuri la mese, cu posibilitatea suplimentării cu 
12 locuri pe terasă în perioada estivală ; 

- închirieri de paturi suplimentare (de exemplu, pat pentru copii), maşină de 
călcat, feon; 

- organizarea de pachete turistice complete în perioada Sărbătorilor de Iarnă 
(Crăciun şi Revelion), de Sfântul Valentin (Ziua ÎndrăgostiŃilor), de Ziua 
Femeii şi a Sfintelor Sărbători de Paşte; 

- servicii de agrement: 
- seri distractive în curtea cabanei (grătar în aer liber în cele 2 foişoare 

prevăzute cu grătar, seri cu specific haiducesc, foc de tabără, seri 
culturale) 

- partide de pescuit pe lac şi vânătoare în pădurile din împrejurimi 
- plimbări cu  barca sau vaporaşul pe lacul Lacul Izvoru Muntelui ; 
- excursie în zona BuhalniŃa şi împrejurimi (Ńinutul Hangului), cu 

vizitarea principalelor obiective turistice naturale şi culturale : Lacul 
Izvoru Muntelui (200 m), Vf. Netedu (1,5 km), Masivul Ceahlău, 
Mănăstirea BuhalniŃa (2 km), Mănăstirea Hangu (10 km), Complexul 
Mănăstiresc Petru – Vodă (25 km); 

-   excursie de o zi pe Valea Muntelui cu vizitarea principalelor obiective 
turistice: viaductul Poiana Largului (lungimea totală 1 km), Piatra 
Dracului (Piatra Teiului), Biserica de lemn din Farcaşa, Broşteni, 
Borcut (izvoare minerale bogate în Fe şi Mg), Cheile Zugreni etc.  

- excursie de o zi în regiunea NeamŃului, cu vizitarea principalelor 
mănăstiri nemŃene: Agapia, Sihla, Sihăstria, Văratec, NeamŃ, BistriŃa, 
PângăraŃi, Bisericani ; 

- înot în „golful” BuhalniŃa; 
- relaxare în curtea cabanei dotată cu piscină;  
- cură de sănătate prin băi de abur în sauna cabanei; 
- excursie de o zi în Cheile Bicazului, Cheile Bicajelului şi Lacu Roşu 
-   excursie în municipiul Piatra-NeamŃ. 

- ActivităŃi tradiŃionale specifice zonei pe timp de vară, care au rolul de a 
apropia turiştii de natură şi de a promova consumul alimentelor sănătoase: 

- culesul plantelor medicinale şi prepararea ceaiurilor; 
- culesul fructelor de pădure (afine, zmeură, mure, cătină, etc.) şi 

prepararea siropurilor şi dulceŃurilor; 
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- culesul ciupercilor de pădure şi modalităŃi de preparare şi 
conservare; 

- strânsul fânului: cositul, adunatul pologului, construcŃia căpiŃei şi 
a clăii. 

- alte servicii gratuite: manipularea bagajelor în cameră, trezirea turiştilor la 
ora solicitată, asigurarea de reviste/ziare în holuri, informaŃii complete 
despre starea vremii şi despre regiune. 

Toate aceste servicii suplimentare oferite au rolul de-a spori gradul de 
atracŃie al turiştilor şi  de-a influenŃa în sens pozitiv indicatori precum gradul 
mediu de ocupare sau durata medie a sejurului. 

Această cabană turistică va iniŃia începând cu anul 2009 un proiect cu 
tematică culturală denumit: Tabăra de creaŃie artistică din BuhalniŃa, care va 
promova noi tinere talente în domeniul artei (pictură, sculptură, fotografie). 
Acest proiect ambiŃios va fi susŃinut şi de Primăria comunei Hangu, precum şi 
de diverse fundaŃii culturale care se vor arăta interesate de promovarea artei în 
această regiune.  

În perioada verii se pot realiza diverse evenimente cu tematică cultural - 
gastronomică: 

- seri cu specific haiducesc la foc de tabără; 
- seri cu caracter gastronomic (grătar în curte);   
- vizitarea unei stâne şi degustarea produselor specifice; 
- diverse seri cu specific folcloric (dansuri, cântece populare);   

Există posibilitatea realizării unor excursii în împrejurimi cu autoturismul:  
- excursie în zona BuhalniŃa, cu vizitarea principalelor obiective turistice 

naturale şi culturale : Lacul Izvoru Muntelui (200 m), Vf. Netedu (1,5 km), 
Masivul Ceahlău, Mănăstirea BuhalniŃa (2 km), Mănăstirea Hangu (10 km), 
Complexul Mănăstiresc Petru – Vodă (25 km), Biserica din lemn din 
Farcaşa (sec. XVIII); 

- excursie de o zi în regiunea NeamŃului, cu vizitarea principalelor mănăstiri 
nemŃene: Agapia, Sihla, Sihăstria, Văratec, NeamŃ, BistriŃa, PângăraŃi, 
Bisericani; 

- excursie de o zi pe Valea Muntelui; 
- excursie de o zi în municipiul Piatra-NeamŃ. 

Pentru amatorii de sporturi extreme, începând cu cel de-al II-lea an de 
activitate se pot iniŃia diverse itinerarii cu tematică diversă: 

- rafting pe râul BistriŃa, traseul recomandat fiind o parte din traseul plutaşilor 
bistriŃeni de odinioară : Zugreni (punct de plecare) – Cheile BistriŃei - 
Broşteni – Borca - Farcaşa (punct de sosire); 

- expediŃii în Masivul Ceahlău pe trasee nemarcate cu grad mediu de 
dificultate, însoŃit de ghid montan specializat; 
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- expediŃie în Cheile Bicăjelului (traseu acvatic) şi alpinism în Cheile 
Bicazului (Ńinutul alpiniştilor); 

- paintball într-o pădure privată, cu o suprafaŃă totală de 5 ha (echipamentele  
- arme, muniŃie, echipament de protecŃie - vor fi puse la dispoziŃie de o firmă 
specializată); 

- în perioada de vară se poate practica pe lac schiul nautic, precum şi 
scufundările subacvatice. 

 
Instrumente de marketing 

- Mapă de informare - în fiecare cameră de cazare, oaspeŃii vor găsi o mapă 
de informare cu toate facilităŃile pe care le oferă atât cabana turistică, cât şi 
regiunea NeamŃ. Mapele informative includ broşuri şi pliante de calitate ce 
vor conŃine: prezentarea cabanei (text + fotografii), serviciile oferite, 
preŃurile practicate, oferte speciale şi pachetele turistice promoŃionale, harta 
Ńinutului Hangu, obiectivele turistice ale regiunii BuhalniŃa şi împrejurimi, 
precum şi obiectivele turistice ale regiunii NeamŃului. 

- Semnalizatoare – vor fi montate două semnalizatoare pe DN 15, pe ambele 
sensuri (cu 100 m înainte de cabană atât dinspre Bicaz, cât şi dinspre Poiana 
Largului;  

- Seri informative - pentru grupuri organizate de turişti, sau la cererea 
acestora, prima seară va fi o seară informativă, cu prezentarea atât a ofertei, 
cât şi a obiectivelor turistice (obiective naturale şi antropice) ale zonei ; 

- Cadouri - la plecarea turiştilor li se vor oferi produse naturale şi alte mici 
suveniruri din partea casei; 

- Reduceri de preŃuri în extrasezon - se vor practica reduceri de preŃuri în 
perioada extrasezonului (ianuarie - februarie, octombrie - noiembrie) în 
cadrul serviciului de cazare – camere duble. 

Tabelul 3  
Tarife practicate în extrasezon 

Serviciul oferit Regim single Regim double 

Cazare simplă (S) 50 RON  80 RON 
Cazare + mic dejun (MD) 65 RON  110 RON 
Cazare – demipensiune (D) 80 RON 125 RON  
Cazare - pensiune completă (PC) 95 RON  140 RON  
Mic dejun, prânz + cină 45 RON 90 RON 

 

- PreŃuri promoŃionale - pentru persoanele al căror sejur cuprinde 5 nopŃi de 
cazare şi servesc masa în regim pensiune completă/ demipensiune se va oferi 
o a şasea noapte gratuit, pentru copii sub 6 ani se oferă cazare gratuită, iar 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani se oferă o reducere de 50%, 
dacă stau în aceiaşi cameră cu părinŃii; 
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- Pachete turistice promoŃionale – sunt în atenŃia beneficiarului pensiuniiîn 
special în perioadele: 

- Sfântul Valentin (Ziua ÎndrăgostiŃilor) – 14.02 – 16.02; 
- Ziua Femeii – 01.03 – 08.03; 
- Sărbătorile de Paşte - luna mai;  
- VacanŃa de Crăciun – 24.12 – 27.12; 

- VacanŃa de Revelion (Anul Nou) – 31.12 - 01.01 
 
Grupuri Ńintă 

a) Grupul Ńintă principal este reprezentat de familiile tinere, cu o viaŃă socială 
activă, educaŃie medie şi înaltă,  alcătuite din 3-4 membri, adepŃi ai 
ecoturismului, din cele mai importante centre urbane înconjurătoare (Iaşi, 
Bacău, Piatra-NeamŃ), ce posedă venituri medii şi a căror durată medie a 
sejurului este mai mare de 2 zile/lună.  

b) Grupurile de turişti de 8-10 persoane (adepŃi ai vânatului şi pescuitului)   
c) Turiştii străini 
d) Turiştii practicanŃi ai sporturilor extreme (începând cu anul 2 de activitate) 

Atmosfera rurală, specifică satului moldovenesc va fi realizată prin:  
� Exteriorul cabanei, care păstrează liniile arhitecturale specifice Ńinutului 

Hangu, lemnul masiv şi piatra de râu folosite în construcŃia cabanei, cât şi 
arhitectura sa tradiŃională dând o notă rustică, integrându-se perfect în 
mediul ambiental şi în deplină  concordanŃă cu arhitectura locală a 
construcŃiilor; 

� Interiorul este amenajat cu mobilier din lemn masiv (cele mai multe dintre 
piese fiind achiziŃionate de la furnizori de mobilier tradiŃional) ce păstrează 
nota rustică specifică satului moldovenesc, precum şi amenajări interioare 
specifice. Interiorul păstrează linia rustică a cabanei, materialul folosit cu 
preponderenŃă fiind lemnul, iar tehnologiile moderne folosite influenŃează în 
sens pozitiv ergonomia spaŃială. Dotările existente sunt conforme cu Anexa 
nr. 1.3 a Ord. nr. 636/2008 la normele metodologice şi criteriile minime 
obligatorii privind clasificarea cabanelor turistice  de 3 stele. 

� Gastronomia tradiŃională specific locală (zona NeamŃului); 
� Diversele evenimente cu tematică cultural – gastronomică (seri cu specific 

haiducesc la foc de tabără, grătar în curtea cabanei, seri cu specific folcloric 
– jocuri, dansuri şi cântece populare). 
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Stabilirea preŃurilor 
Tabelul 4 

PreŃuri practicate la serviciile de bază 
Serviciul de bază oferit Tarif single Tarif double 

Cazare simplă 60 RON  90 RON  

Cazare + mic dejun (MD- standard) 75 RON  120 RON  

Demipensiune (D) 90 RON  135 RON  

Pensiune completă (PC) 105 RON  150 RON  

C
A

M
E

R
Ă

 D
U

B
L
Ă

 

Mic dejun, prânz + cină   45 RON  90 RON  

Pentru grupuri de 8-10 persoane se pot oferi următoarele servicii 
suplimentare, prin care se intenŃionează creşterea, atât a nivelului ratei medii 
anuale a gradului de ocupare, cât şi a nivelului duratei medii a sejurului: 

Tabelul 5  
PreŃuri practicate la serviciile suplimentare 

Serviciul suplimentar oferit Tarif 

Cină festivă  25 RON/persoană 

Picnic în curtea cabanei 29 RON/persoană 

Cină cu foc de tabără (masă haiducească) 29 RON/persoană 

Plimbare cu barca pe lac 35 RON/persoană 

Taraf lăutari 18 RON/persoană 

Prânz la stână 36 RON/persoană 

 
Raportul calitate – preŃ 

- Raportul calitate/preŃ este bun, serviciile oferite fiind de calitate, respectând 
întocmai condiŃiile impuse cabanelor turistice clasificate la 3 stele. Aceste 
preŃuri au fost valabile pentru perioada de lansare pe piaŃă, urmând să fie 
actualizate în funcŃie de rata inflaŃiei şi a situaŃiei economice în anii 
următori, Ńinând cont însă şi de preŃurile principalilor concurenŃi. 

- PreŃul ar trebui nuanŃat, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă (Crăciun şi 
Revelion). Acest preŃ este pe deplin justificat, întrucât cheltuielile de 
întreŃinere sunt mai ridicate în această perioadă. 

 
Stabilirea gradului de ocupare 

RealizaŃi: 0, fiind investiŃie nouă.  
DoriŃi să realizaŃi: ne-am propus să realizăm o rata medie anuală a gradului 

de ocupare de 45% în primul an de funcŃionare, 
însemnând: 
     - 1.971 zile – turişti/an (durata medie sejur =2 zile); 
     - 985 turişti/an apelează la serviciul de cazare. 

Trebuie să realizaŃi: pentru ca investiŃia să fie viabilă, gradul de ocupare pe cei 
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5 ani de prognoză trebuie să fie de cel puŃin 40%, luându-
se în considerare şi  viitoarea concurenŃă. 

Cei mai mulŃi turişti vor sosi la sfârşit de săptămână, durata medie a 
sejurului fiind de 2-3 zile, însă amplasarea strategică a cabanei într-o zonă de 
tranzit va reduce mult sezonalitatea specifică acestui domeniu de activitate. 

În primul an de activitate beneficiarul cabanei îşi propune o rata medie 
anuală a gradului de ocupare turistică (Go) de 45%.  

Go=  Nr. turişti x Durata medie a sejurului x 10058  
                 Nr. locuri cazare x 365 zile 

unde:   Go= 0,45% , Durata medie a sejurului= 2 zile  
            Numărul locurilor de cazare=12 locuri (4 camere duble x 2 locuri 
cazare/cameră (8 locuri) + 1 cameră mansardată cu 4 locuri de cazare=12 locuri 
de cazare) 
0,45= (Nr. turişti x 2 zile)/(12 locuri x 365 zile) 

Nr. turişti= 1.971/2= 985 turişti/an (din care: 788 turişti vor opta pentru 
regim double - 80%, iar 197 turişti vor opta pentru regim single – 20%) 

Din totalul numărului de turişti cazaŃi anual previzionăm că 40% vor 
solicita serviciul de cazare în regim double - pensiune completă (PC), 15% 
serviciul  de cazare în regim double – demipensiune (D), iar 45% dintre clienŃii 
interni vor apela la serviciul de cazare în regim double - cazare + mic dejun 
(MD). 

Venituri realizate din sejurul clienŃilor interni cazaŃi în regim double: 
105.789 RON/an  

- regim pensiune completă: 150 RON/cameră x 2 zile x 394 turişti x 40%= 
47.280 RON   

- regim demipensiune: 135 RON/cameră x 2 zile x 394 turişti x 15%= 15.957 
RON  

- regim cazare + mic dejun: 120 RON/cameră x 2 zile x 394 turişti x 45%= 
42.552 RON  

Venituri realizate din sejurul clienŃilor interni cazaŃi în regim single: 
35.164 RON/an  
- regim pensiune completă: 105 RON /cameră x 2 zile x 197 turişti x 40%= 

16.548 RON   
- regim demipensiune: 90 RON/cameră x 2 zile x 197 turişti x 15%= 5.319 

RON  
- regim cazare + mic dejun: 75 RON/cameră x 2 zile x 197 turişti x 45%= 

13.297 RON  
Venituri realizate din serviciile de cazare: 140.953 RON/an 
Venituri realizate din serviciile suplimentare oferite: 7.201 RON/an: 

                                                           
58 NiŃă, Valentin, Managementul serviciilor de cazare şi catering,  Vol. I, Editura Tehnopress, Iaşi, 2004, pag. 
136 
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-  5% din totalul turiştilor vor apela la serviciul plimbări cu barca pe lac: 
35 RON/oră x 985 turişti x 5%= 1.724 RON  
-  3% din totalul turiştilor vor apela la serviciul cină festivă: 25 RON/turist x 

985 turişti x 3%= 739 RON 
-   6% din totalul turiştilor vor apela la serviciul picnic în grădina de vară: 29 

RON/turist x 985 turişti x 6%= 1.714 RON 
-  5 % din totalul turiştilor vor apela la serviciul masă haiducească + foc de 

tabără:  
29 RON/oră x 985 turişti x 5%= 1.428 RON 
-  3% din totalul turiştilor vor apela la serviciul taraf lăutari: 18 RON/turist x 

985 turişti x 3%= 532 RON 
-  3% din totalul turiştilor vor apela la serviciul prânz la stână: 36 RON/turist x 

985 turişti x 3%= 1.064 RON 
TOTAL VENTURI REALIZATE: 148.154 RON/an (primul an de 

activitate, fără a lua în calcul reducerile practicate în perioada de extrasezon). 
Principalele activităŃi care au rolul de a influenŃa creşterea gradului de 

ocupare al camerelor sunt:  
- Oferte pausal (extrasezon) - reducerea preŃului de cazare în perioadele de 

extrasezon (ianuarie - februarie, octombrie - noiembrie); 
- Programe speciale de câte o săptămână - vor fi oferite pachete turistice 

promoŃionale în perioadele: 
1.  Sfântul Valentin (Ziua ÎndrăgostiŃilor) – 14.02 – 16.02; 
2.  Ziua Femeii – 01.03 – 08.03; 
3.  Sărbătorile de Paşte - luna mai;  
4.  VacanŃa de Crăciun – 24.12 – 27.12; 

5.  VacanŃa de Revelion (Anul Nou) – 31.12 - 01.01. 
- Programe speciale de sfârşit de săptămână (14 februarie, 1 mai, 1 iunie); 
- Programe speciale care se adresează anumitor categorii de persoane (grupuri 
Ńintă)- Grupurilor de turişti de 8-10 persoane (adepŃi ai vânatului şi 
pescuitului) li se vor oferi, la cererea acestora, seri culturale cu specific 
haiducesc ce includ: foc de tabară, masă haiducească, program artistic/ taraf 
lăutari. Ecoturiştii vor putea descoperi din tainele naturii şi ale Ńinutului 
Hangu prin practicarea diverselor ocupaŃii tradiŃionale, în special pe timpul 
verii, iar adepŃii sporturilor extreme vor avea parte de cele mai palpitante 
aventuri extreme ce le va pune sângele în mişcare (în orice perioadă a 
anului) – practicarea unuia sau o combinaŃie a cestora. 

 
Instrumente de publicitate şi relaŃii cu publicul 

 Pliante, broşuri: broşurile şi pliantele vor conŃine următoarele 
informaŃii:  

 prezentarea cabanei turistice (text + fotografii); 
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 dotările şi serviciile oferite; 
 preŃurile practicate; 
 oferte speciale, reduceri de preŃuri şi pachetele 
turistice promoŃionale; 

 harta zonei BuhalniŃa; 
 obiectivele turistice ale Ńinutului Hangu şi 
obiectivele turistice ale regiunii NeamŃului. 

Broşurile şi pliantele de bună calitate vor fi distribuite 
prin colaboratorii noştri, în cadrul programelor 
organizate de aceştia, ele putând fi găsite şi în mapele 
informative din camerele de cazare. 

  CărŃi de vizită: cărŃi de vizită ale administratorului, cu menŃionarea 
datelor de contact ale cabanei (adresă, număr de 
telefon, adresă web, cont e-mail). 

 Mape informative: în fiecare cameră de cazare, oaspeŃii vor găsi o mapă 
de informare cu toate facilităŃile pe care le oferă, atât 
cabana, cât şi regiunea NeamŃului. Mapele 
informative vor include broşurile şi pliantele mai sus 
menŃionate. 

 PlăcuŃe indicatoare/ 
panouri: 

2 semnalizatoare pe DN 15 pe ambele sensuri (cu 100 
m înainte de cabană) atât dinspre oraşul Bicaz, cât şi 
dinspre Poiana Largului;  

  Cadori oferite 
oaspeŃilor: 

la plecarea turiştilor li se vor oferi produse naturale şi 
alte mici suveniruri din “partea casei”. 

 Pagină de Internet: în paginile site-ului propriu se vor posta: 
 localizarea (harta turistică şi rutieră); 
 prezentarea cabanei (text + imagini); 
 dotările şi serviciile de cazare şi alimentaŃie 
oferite; 

 serviciile suplimentare oferite; 
 serviciile de agrement (jocuri de societate, seri 
haiduceşti, foc de tabără, grătar în aer liber, seri 
culturale, plimbări în împrejurimi); 

 prezentarea itinerariilor (Ńinutul Hangu, mănăstiri 
nemŃene, regiunea NeamŃului, Masivul Ceahlău, 
StaŃiunea Durău, Valea Muntelui, Cheile Bicazului 
şi Lacu Roşu, municipiul Piatra-NeamŃ – program 
itinerar, text +foto); 

 preŃurile practicate detaliat (regim single, regim 
double, pensiune + mic dejun, demipensiune, 
pensiune completă); 
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 reducerile de preŃuri, preŃurile promoŃionale şi 
pachetele turistice promoŃionale; 

 rezervarea on-line; 
 agenŃiile de turism colaboratoare; 
 forum (păreri, impresii ale turiştilor); 
 adresa de contact;   

Publicitatea on-line se va realiza astfel : cabana va 
deŃine un site propriu cu centrală de rezervări on-line, 
iar site-urile de internet a 3 agenŃii de turism 
intermediare din principalii “poli” emiŃători de turişti  
vor avea dedicată o pagină html cu prezentarea 
cabanei, de asemenea, cu posibilitatea de rezervare 
on-line.  

 Cataloage on-line: - anunŃuri cu privire la oferta de servicii vor fi postate 
pe diverse pagini web specializate: www.pensiuni-
vile.ro, www.pensiunituristice.com,  www.neamt.ro, 
www.go-voyage.ro etc. 

 Colaborări cu agenŃii 
de turism: 

- se vor încheia contracte cu 3 agenŃii de turism 
intermediare (detailiste) din principalele oraşe 
emiŃătoare de turişti : Piatra-NeamŃ, Iaşi şi Bacău  

 Ziua porŃilor 
deschise: 

- festivitate oficială de deschidere – august 2008 

 Participare la 
târguri, expoziŃii: 

- participare la târgul naŃionale şi internaŃionale de 
turism. (TNT – Bucureşti, etc.)  

 
Cooperare/ colaborări 
În cazul în care pensiunile din apropiere organizează activităŃi de training, 

iar numărul de locuri de cazare al acestora este prea mic în comparaŃie cu 
numărul de cursanŃi, cabana va găzdui persoanele pe care firmele de turism ce 
organizează training-ul nu le pot caza. De asemenea, va exista o strânsă 
colaborare şi cu Primăria comunei Hangu în iniŃierea diverselor proiecte 
culturale. 

Strategia de marketing va fi actualizată permanent, în funcŃie de condiŃiile 
concurenŃei, diverşii factorii economici (inflaŃia, modificarea veniturilor 
populaŃiei, creşterea timpului liber) şi cerinŃele pieŃei. DiscuŃiile cu alŃi ofertanŃi 
legate de raportul calitate - preŃ al ofertei va fi discutat în cadrul Târgurilor de 
Turism.  

Prin colaborarea cu cele 3 agenŃii de turism din principalii “poli” emiŃători 
de turişti (Piatra –NeamŃ, Iaşi, Bacău) se va crea posibilitatea de a monitoriza 
permanent preŃurile din zonă şi oferta de servicii pentru a putea actualiza 
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permanent oferta proprie, astfel încât să fie menŃinută competitivitatea pe piaŃa 
locală şi naŃională a serviciilor de cazare. 

 
ConcurenŃa 
În localitatea BuhalniŃa mai există o pensiune agroturistică, denumită 

ROGIN, fiind clasificată la 2 margarete (membră a Filialei ANTREC), ce oferă 
atât servicii de cazare, cât şi de alimentaŃie publică. În împrejurimi, pe o rază de 
maxim 20 km, există şi alte unităŃi de cazare turistice: 
1. Pensiunea agroturistică ROGIN (2 margarete) – 12 locuri în 6 camere 

duble, din care 2 cu baie proprie + 4 căsuŃe duble 
Adresa: sat BuhalniŃa, comuna Hangu, judeŃul NeamŃ 
Rezervări: Vasile Rogin sau D-na Lucia Muj (Filiala ANTREC) 
Tel./Fax: 0233.234.204, Mobil: 0744.835.616, 0722.608.431 
http://www.pensiunea-rogin.ro/ , contact@pensiunea-rogin.ro  
PreŃuri practicate: - cazare:70 RON - cameră cu baie  
                   65 RON - cameră cu baie pe hol  
                   50 RON - căsuŃă camping 
     - masă:  55 RON/zi/pers. 

2. Pensiunea PANORAMA (3 stele) – 6 locuri în 3 camere duble 
Adresa: sat Grozăveşti, comuna Hangu, judeŃul NeamŃ 
www.hangu.lx.ro  
PreŃuri practicate: 60 RON/pers. – cazare simplă în regim single, 100 
RON/cameră (regim double) 
         45 RON/pers. – mic, dejun, prânz + cină 

3. Pensiunea BRENDA  (2 stele) – 16 locuri în 8 camere duble 
Adresa: sat Rugineşti, comuna Hangu, judeŃul NeamŃ 
Telefon: 0233.264.007, Mobil: 0744.152.078, Adresă web: www.roturism.ro  
PreŃuri practicate: cazare regim pensiune completă: - 

4. Pensiunea INTIM  (2 stele) – 7 locuri în 3 camere duble 
Adresa: sat Hangu, comuna Hangu, judeŃul NeamŃ 
www.hangu.lx.ro  
PreŃuri practicate - cazare: - 80 RON/cameră dublă 

5. Pensiunea ELVI (2 stele) 
Adresa: sat Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, judeŃul NeamŃ 
0233.257.295, www.pensiunituristice.com   
PreŃuri practicate: cazare pensiune completă:  
- regim single:  60 RON/noapte/pers. 
- regim double: 100 RON/noapte/pers. 
- mic dejun, prânz şi cină: 40 RON/pers. 
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În Ńinutul Hangului nu există în prezent o altă ofertă de turism disponibilă 
turiştilor mai pretenŃioşi, care solicită servicii de înaltă calitate, specifice 
structurilor de primire turistice clasificate la 3 stele, veniŃi să viziteze obiectivele 
turistice din împrejurimi, cea mai apropiată unitate de cazare turistică clasificată 
corespunzător aflându-se la  mai mult de 20 km. MenŃionez că în împrejurimi 
există mai multe pensiuni turistice rurale, însă nici una dintre ele nu oferă 
servicii de calitate superioară, precum structurile de primire turistice clasificate 
la 3 stele. 
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CONSIDERENTE  DE  MARKETING ÎN  CONTEXT  DE  TURISM  RURAL 
 

Fănică UNGUREANU-RACOVIłĂ 
Abstract 
 

Gradually, developing guidelines and historic suprinde rural-urban shifts, braided 
with the administrative organization, leading to recovery demographic trends, economic, 
touring and environmental  needs. 
 

Printre sintagmele adjectivale, care definesc pământurile strămoşeşti, 
apare şi expresia, cu înaltă încărcătură spirituală, de “GRÃDINA MAICII 
DOMNULUI”,suprapusă,inebranlabil,imaginii/călăuză din doinirile marelui 
Mihai Eminescu. 

Aceste întinderi, de spaŃiu binecuvântat, cuprind comori, puŃin cunoscute 
şi reliefate extrem de generoase, pe calea unei dezvoltări durabile, încă ecranate 
de indiferenŃă şi nepăsare, prin goana după profit efemer şi chiar iluzoriu, într-o 
eră a globalizării, plină de paradoxuri, dar, mai ales, de amăgiri, dincolo de “fata 
morgana”, lăfăindu-se dezastruos, armele viitorului, într-o alienantă şi 
iresponsabilă poluare. 

Explozia comunicării şi a comunicaŃiilor ne obligă, din punct de vedere 
ecologic, să explorăm baza de date, aflată poetic, filosofic, dar, simultan, politic, 
economic şi social, în maxima lui Lucian Blaga, când afirma că “veşnicia s-a 
născut la sate”. 

Un adevăr, cu enorme dimensiuni, spre toate comandamentele 
umanităŃii. 

Departe de a neglija sau distruge, trebuie să stilizăm resursele, evitând 
imitaŃiile. 

Pe acest teren, apar preocupările umane, de valorificare superioară, 
durabilă, a mediului natural, a ecosistemelor corespondente. 

DirecŃionând ideile şi preocupările, asistăm la glisarea ştiinŃifică, în 
domeniu, a marketingului, cu cele patru mari componente, de marketing mix, 
înspre valorificarea peisajului natural, prin turism rural, care, departe de a fi o 
abordare abruptă, oferă ascensiunea, spre maximizarea rezultatelor. 

Dincolo de calamburul etimologic, marketingul, în context de turism 
rural, este o realitate şi o necesitate, din cele mai vechi timpuri istorice, însuşi 
evanghelistul Luca, în cap. X, v. 25-37, dezvoltă locul ospătăriilor şi hanurilor, 
printre mijloacele şi tehnica de binefacere, însuşi dumnezeiscul fiu, Iisus 
Hristos, conferind calitatea de  “Om al lui Dumnezeu”, celui ce se dedică 
aproapelui, primindu-l, ospătându-l, ba, chiar, îngrijindu-l, la nevoie. 

Plecând, pe cărările munŃilor, deoparte şi de alta, a CarpaŃilor, de o parte 
şi de alta a apelor, de la Nistru pân-la Tisa, “rumânul”, sătean şi târgoveŃ, după 
“liniştirea” barbară, află că toŃi “de la Râm ne tragem”, că vorbim aceiaşi 
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limbă, avem acelaşi Dumnezeu, toate acestea, doar umblând şi făcând schimburi 
de bunuri (marketing incipient) şi “turism”, cu carele şi cu marfa, cu samarele, 
înfiinŃând drumuri, pasuri, popasuri, aşezări, prin valorificarea darurilor locului, 
ape, păduri, munŃi şi câmpii. 

Treptat, dezvoltarea istorică suprinde orientări şi reorientări rural-
urbanistice, împletite cu organizări administrative, care conduc spre 
valorificarea tendinŃelor demografice, economice şi ecologice. 

Înspirându-ne din reprezentările logice, de marketing, putem utiliza o 
exprimare matematică-liniară, de forma: 
 
A             B                   C        D 

 
unde: 
A B – dimensiunea câmpului (arealului de marketing);  
C D – zona concretizării fizice a transferului de valori; 
A C – activităŃi în amonte (faŃă de C D), în special, studiul cererii şi ofertei, 

corelarea dintre necesităŃi, resurse, posibilităŃi; 
B D – acŃiuni, în aval (faŃă de C D), modalitatea, gradul de răspuns la cerere şi 

ofertă, utilizarea mijloacelor, depistarea de cauzalităŃi (±), declanşarea 
de studii, pentru noi cicluri etc. 

 
Marketingul  este, prin excelenŃă, o ştiinŃă, care se perfecŃionează, se 

încarcă permanent, în special, în plan psihologic, prin permanenta cercetare a 
nevoilor, în raport cu strategiile, pe termen lung, astfel că segmentele menŃionate 
se dilată continuu, dar, aparent paradoxal, dimensiunea C D, pare reductibilă, 
dar explicabilă, prin încărcătura psihologică, oferită de marketing-mix, 
componentele sale oferind extrem de variate forme, de dilatorii sau reducŃii, în 
anumite momente, prin observarea şi determinarea influenŃei factorilor, cu 
acŃiune permanentă şi aleatorie. 

RelaŃia, comunicarea de marketing presupune un joc piramidal, de genul: 
 
 
 

           
            
            
  

 
unde:   E – încărcătura economică; 

T -încărcătura tehnico-inginerească;  
J - încărcătura juridică;  
 

E 

J T 
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Asimilat cu câmpurile de influenŃă magnetică, putem deduce că, în epoca 
modernă, se impune permanentizarea, fluidizarea, accelerarea circulaŃiei 
informaŃiilor, cu punctele de reper, menŃionate, care îşi revarsă influenŃa asupra 
arealului A B, reprezentat anterior. 

Tema, enunŃată în titlu, presupune o serie de abordări, pe diverse 
domenii, şi anume: 

 
Politic  
- adoptarea de strategii, orientate spre dezvoltarea turismului rural, până 

la atingerea stadiului de industrie, ca ramură distinctă a economiei naŃionale; 
extinderea cadrului juridic, spre stimularea şi protejarea activităŃilor specifice; 
măsuri de implementare a unor obiective de infrastrutură, la nivel naŃional, 
regional, interjudeŃean, cu extensii de colaborare transfrontalieră. 

 
Economic 
- prevederea expresă a turismului rural în enunŃul P.I.B., cu indicatori 

specifici, dezvoltarea bazei tehnice, caracteristică şi adiacentă, prin asigurarea 
independenŃei energetice a unităŃilor de turism,  dezvoltarea şi implementarea 
instalaŃiilor eoliene, solare, mici căderi de apă  (ocazionând generatoare de 
energie electrică, mori, irigaŃii, acumulări de alimentare şi protecŃie, alimentări 
interioare), utilizarea lemnului inferior şi a resturilor, pentru brichetare şi 
gazeificare, concretizate în microcentrale, realizarea de fose ecologice (bazine), 
care să protejeze solul, permiŃând colectarea deşeurilor menajere (din bucătării, 
W.C., grajduri), care să ducă la gazeificare şi la evitarea infiltraŃiilor nocive, în 
pânza de apă freatică, dezvoltarea de ateliere şi unităŃi de construcŃii şi reparaŃii 
diverse. 

Utilizarea resurselor alternative permite funcŃionalitatea deplină, 
indiferent de anotimp, valorificarea maximală a potenŃialului energetic zonal, 
economie de spaŃii şi materiale (cabluri, stâlpi, staŃii I.T.), păstrarea solului, 
costuri reduse, valorificarea superioară a resurselor, de orice fel. 

Dotarea unităŃilor de turim poate şi trebuie să antreneze implantarea de 
mici şi mijlocii unităŃi industriale (piese diverse, mobilier), cu efect asupra 
antrenării şi ocupării forŃei de muncă. 

Dezvoltarea strategică duce la atragerea de investiŃii şi investitori 
strategici, cu efecte asupra activelor specifice, dezvoltarea habitatului şi a 
infrastructurii zonale, inclusiv conectarea la marile circuite, diversificarea şi 
consolidarea furnizorilor locali, în condiŃiile liberalizării depline, a turismului 
rural. 

Implementarea de unităŃi productive, adiacente, asigură mari economii 
de cheltuieli de transport, aprovizionare şi depozitare, economie de spaŃii, 
evitarea aglomerărilor şi stagnării unor bunuri. 
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Se impune reorientarea investiŃiilor spre realizarea de dotări, de tip 
urban, în microspaŃii, la nivelul fermelor. 

Totodată, printr-o politică statală, se impune protecŃia micilor 
întreprinzători în faŃa pericolului monopolurilor, cu deosebire în domeniul 
energetic, unde marii deŃinători de acŃiuni şi interese în domeniul resurselor 
fosile (ŃiŃei, cărbune ş.a.) obstrucŃionează tehnologia viitorului, chiar şi prin 
încetinirea ritmului înnoirilor tehnologice. 

Fermierii locali pot fi atraşi în realizarea de obiective, de interes comun, 
prin investiŃii în microcentrale, indiguiri, consolidări, împăduriri, chiar şi în mici 
unităŃi industriale, parcuri de distracŃii, piste de schiuri, teleferic etc. 

Amenajarea şi dezvoltarea drumurilor inferioare este de mare 
importanŃă, pentru că permite accesul confortabil al mijloacelor auto, în special. 

Dotarea micilor ferme cu mijloace de agrement, tradiŃionale (docare, 
trăsuri, şarete, sănii), stimularea creşterii cabalinelor şi taurinelor, se pot înscrie 
în surse de venit, atractive, profitabile, de permanenŃă şi, deci de lungă durată. 

Dezvoltarea şi diversificarea creşterii animalelor şi păsărilor, chiar şi de 
agrement, contribuie la reînvierea unor tradiŃii, la nivel modernizat. 

 
- În plan financiar dezvoltarea turismului rural devine o puternică sursă 

de venit, la nivelul bugetului naŃional şi local, stabilizarea de noi surse de venit, 
în plan naŃional şi personal, atragerea legală a forŃei de muncă, susŃinătoare de 
taxe şi impozite. Este un teren extrem de fertil pentru politica de credite 
rambursabile şi nerambursabile. 

Micile ferme, microîntreprinderile industriale pot fi, de asemenea, surse 
de venit, la vedere. 

O investigaŃie statistică, cu implicaŃii financiare, apreciază că circa 40% 
din activitatea turistică, îndeosebi turismul rural, se efectuează la negru, cu 
consecinŃe multiple, economice, financiare, valorificarea potenŃialului real, mari 
obstacole în calea modernizării acestui enorm rezervor natural. 

S-a constatat că, turismul, de afaceri, este foarte slab inclus în circuitele 
economice şi financiare. 

Ceea ce e mai grav, tursimul la negru nu este inclus şi nu este posibil, 
deocamdată, să figureze ca parte componentă a Produsului Intern Brut. 

Este necesară conectarea la sisteme de colaborare şi informare turistică, 
mai ales că sunt greutăŃi mari în cunoaşterea numărului de turişti, autohtoni şi 
străini, precum şi destinaŃiile, traseele, logistica utilizată, cu grave consecinŃe 
organizatorice, economice, financiare, juridice. 

O mare păgubire se produce în acŃiunile administraŃiei locale şi 
neparticiparea la acŃiuni naŃionale şi europene, de modernizare. 

 



 Marketing considerations in the context of rural tourism 
 

207 

În plan social -  turismul rural poate conduce la revigorarea spaŃiului 
tradiŃional, menŃinerea şi ridicarea, pe plan tehnic şi urban, a aşezărilor, 
stabilitatea populaŃiei şi includerea în meserii, ocupaŃii. 

Atragerea benefică a forŃei de muncă este un factor stabil de morală şi 
civilizaŃie. 

 
În plan cultural -  se valorifică obiective istorice, de mare încărcătură, 

care să ridice prestigiul Ńării. 
Stabilitatea populaŃiei şi a ocupării forŃei de muncă poate duce la creşteri 

demografice, cu efecte asupra reŃelei de şcolarizare, cu orientare spre diverse 
meserii, aşa cum, cândva, vedea marele savant Ion Ionescu de la Brad, iar în 
prezent, contemporanul nostru, marele teoretician în domeniu, Radu Rey. 

 
În plan ecologic – o realizare de mare efect, este cadrul peisagistic al 

zonelor rurale, obiectiv de mare viitor, în dezvoltarea durabilă. 
Implementarea tehnologiei de viitor, cercetările ecologice, aplatizarea 

utilizării resurselor fosile, energia alternativă, amenajări, reamenajări, indiguiri, 
desecări, reconfigurarea infrastructurii, sunt comandamente, de imediată 
abordare strategică. 

Atragerea forŃei de muncă, stabilitatea celei existente, valorificarea 
tradiŃiilor, se constituie în factori activi, de reducere a poluării morale. 

Modernizarea, transformarea turismului rural într-o activitate, de tip 
industrial, conduce la protecŃia mediului, refacerea acestuia, satul va deveni un 
nou tip de celulă socială, economică, administrativă, un pilon şi pion al 
tehnologiei de  vârf, model de revigorare a ecosistemelor. 

Se pot evita ecospasmele, care provin din epuizarea ecosistemelor, cu 
atacuri destructive asupra solului, a plantelor şi animalelor. 

Este necesară menŃinerea echilibrului între biocenoză (fitocenoză şi 
zoocenoză în comunicare cu indivizi identici şi înrudiŃi) şi biotop (ca mediu 
ecologic omogen, adică ecotop), cu efect benefic asupra habitatului, ca sumă de 
comandamente ecologice, omogene, pe care să se dezvolte, firesc, biocenoza. 

 
Satul va deveni european, prin evoluŃie, dotare, reorganizare. 
Atragerea satului în afaceri, inclusiv pe calea turismului rural, va oferi un 

teren agreabil marketingului, prin cele patru componente (politica de produs, 
politica de preŃ şi costuri, politica de logistică, politica de comunicaŃii, 
publicitate), de infiltrare în marile circuite economice şi financiare. 

Tursimul rural trebuie să devină un areal de modernizare, urbanizare, a 
întregului peisagiu, un domeniu de amplă şi suplă activitate de marketing, în 
care turismul, cu nevoile şi preferinŃele sale, să fie steaua călăuzitoare a 
fermierului, azimutul să coboare, pe un profit, care să fie un fruct al 
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preocupărilor şi consecinŃelor şi nu un furt, din activităŃi şi obiective 
superficiale. 

 
În plan european, administraŃia locală trebuie să devină un partener 

interesat multiplu, cu o nouă structură profesională, de specializare, pe specific 
zonal, aptă de relaŃii intra şi interjudeŃene, contactarea permanentă a instituŃiilor 
naŃionale şi europene, cu efecte, de mari proporŃii, în viaŃa economică şi socială, 
în produsul intern brut, în reducŃia poluării morale şi de valorificare, posibil 
integrală, a bogăŃiilor latente. 
 
 
 
 



 
 

Cap. III.   EXPERIENłE  INTERNAłIONALE 
 

3.1  THE FRENCH MODEL OF RURAL TOURISM 
 

MODELUL FRANCEZ AL TURISMULUI RURAL 
 

Yves CANTENOT 
Alexandre CORONEL 
DănuŃ UNGUREANU 

 
Abstract 
The French rural tourism managed to get noticed at national and even international 

level, having as main animating factor the the private initiative encouraged and supported by 
the public authorities. In France, the first accommodation units in the rural area, also known 
as gîtes rurale, have been established in 1954 in Basses-Alpes area and the development of 
rural tourism has been accelerated only in 1965 when the concept of „green resort” has been 
completed. It represents a complete tourism product, putting together the accommodation and 
the meals, the recreational equipments, the animation, as well as one’s own means for selling 
the products. 

 
Keywords: tourism village, local brand, associations, rural tourism in the mountains 
Cuvinte cheie: sat turistic, marcă locală, asociaŃii, turism rural in the mountain. 

 
Introducere 
Turismul rural, ca formă a turismului modern, reprezintă un fenomen 

vechi de decenii în statele occidentale ale Europei, unde cazarea turiştilor la sate 
s-a practicat de o manieră mai mult sau mai puŃin organizată. 

La începutul deceniului 7 al secolului trecut, turismul rural a cunoscut o 
dezvoltare accentuată, în deosebi în Europa, fiind rezultatul schimbărilor 
importante intervenite în atitudinile şi preferinŃele consumatorilor. 

Ca alternativă la turismul de masă, care are drept principală destinaŃie 
litoralul, apare turismul individual ce modifică preferinŃele turiştilor, care încep 
să prefere alte forme de vacanŃă. 

În FranŃa, primele unităŃi de cazare în mediul rural, denumite şi gîtes 
rurale au apărut în anul 1954, în regiunea Basses-Alpes (3), în zonele montane, 
iar dezvoltarea turismului rural s-a accelerat abia după anul 1965, când s-a 
definitivat şi conceptul de “staŃiune verde”. Aceasta reprezintă un produs turistic 
complet, grupând cazarea cu alimentaŃie, echipamente de petrecere a timpului 
liber, animaŃie, precum şi mijloacele proprii de comercializare a produselor. 

Turismul rural francez a reuşit să se afirme pe plan naŃional şi chiar 
internaŃional, având ca principal factor animator iniŃiativa privată încurajată şi 
susŃinută de autorităŃile publice. 

La baza selecŃionării spaŃiilor rurale franceze au stat o serie de criterii cum 
ar fi: atracŃiile naturale, culturale şi umane, tipul de agricultură practicat, 
mentalitatea locuitorilor faŃă de fenomenul turistic, poziŃia geografică faŃă de 
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centrele urbane, infrastructura de primire a turiştilor, precum şi caracterul 
turismului din zonă sub aspectul vechimii acestuia, componentele şi intensitatea 
circulaŃiei turistice. 

Activitatea turistică constă în găzduirea turiştilor într-o clădire amenajată 
special şi care se numeşte “Gîtes” (fig. 1). Termenul nu are corespondent exact 
în limba română, el provenind de la verbul “gites” care înseamnă “a petrece 
noaptea, a găzdui peste noapte, a înnopta”. Gîte-ul este locuinŃă rurală care a 
păstrat farmecul vieŃii de altădată fără a neglija confortul dorit de către turiştii de 
azi, dotată cu echipament necesar unui sejur complet. 

Gîte-ul permite primirea turiştilor de către “oamenii de la Ńară”, care ştiu 
cum să facă să descopere un alt ritm de viaŃă. 

Gîte-ul este o formă foarte răspândită de practicare a agroturismului în 
FranŃa, având chiar şi o structură organizatorică asociativă la nivelul 
departamentelor, regiunilor şi a Ńării. 

De regulă, construcŃia amenajată pentru turişti sub formă de “gite” este fie 
alăturată de locuinŃa fermierului, fie cu acces complet separat. Gîte-ul este de 
fapt un apartament complet cu cameră de zi sau sufragerie, 1 - 3 dormitoare, 
bucătărie, echipată cu inventarul necesar: cu apă caldă, frigider, grup sanitar 
(duş sau baie, chiuvetă, WC interior). Mobilierul este rustic şi de preferinŃă cât 
mai vechi chiar cu “patina vremii”. Un asemenea apartament se închiriază, de 
regulă, pentru o săptămână. Tariful este săptămânal şi variază în funcŃie de 
sezon. Tariful este pe apartament şi nu pe persoană. Familia îşi prepară singură 
alimentele pe care le procură de la fermă sau din magazinele din zonă. 

Fig. 1   Gîtes Dominique Rondot – Le Barboux, France Comte 
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Această formă de restaurare a vechilor construcŃii părăsite este puternic 
sprijinită de stat cu subvenŃii pentru încurajarea instalării de noi familii în zona 
de munte şi pentru refacerea, repararea şi repunerea în circuitul economic şi 
cultural a construcŃiilor vechi, unele datând de peste 200 de ani; iar refacerea lor 
trebuie să respecte stilul iniŃial la exterior. 

Gîte-urile au lumină electrică, apă curentă, canalizare şi sistem de 
încălzire cu lemne sau electric. Telefonul se găseşte la fermă. 

AsociaŃia gîte-urilor este cea care eliberează certificatul sau autorizaŃia de 
funcŃionare, pe baza verificării - dacă sunt îndeplinite condiŃiile minime de 
confort - şi stabilesc categoria de încadrare a fiecărui gite. 

În FranŃa există peste 200 de “Pays d'accueile” dintre care majoritatea se 
află în zona de munte. 

Acestea conŃin sate de vacanŃă familiale, implementate în spaŃiul rural, 
care beneficiază de un parteneriat cu colectivităŃile locale şi care nu sunt 
cofinanŃate din fondurile publice şi sociale (3). 

Aceste sate de vacanŃă sunt caracterizate de specificul echipamentului 
familial cu adresabilitate formei de turism social, de elementele de amenajare a 
teritoriului, sunt purtătoare de venituri economice şi reprezintă un factor de 
dezvoltare locală. 

Interesele economice, sociale şi culturale ale acestor realizări turistice au 
incitat colectivităŃile locale franceze să se grupeze la iniŃiativa asociaŃiilor 
naŃionale gestionare pentru dezvoltarea schimburilor şi cooperării. 

Conform “Guide pratique” de la cooperation transnationale”, există 
următoarele tipuri de acŃiuni: 

- „Eurovillage” - care pune în aplicare studiul privind conceptul de spaŃiu 
rural, deja realizat în mediul urban şi pe litoral; 

- „Village que j'aime” - organizate de EUROTER, prin care se realizează 
înfrăŃiri între comunele din diferitele Ńări ale UE, dotate cu echipamente 
comune de primire. 

Conceptul de “sat turistic” a fost definit pentru prima dată în FranŃa în 
1982, într-un dicŃionar interprofesional de turism şi “loisir”; noŃiune care a fost 
substituită celei de vacanŃă, iar echipamentele de “loisir”, în cea mai mare parte 
urbane sau preurbane, s-au substituit echipamentelor de vacanŃă şi s-au integrat 
într-o ofertă turistică diversificată. 

Turismul francez a adoptat în terminologia sa 4 tipuri de sate şi anume (3): 
- sate locuibile (village de gîtes); 
- sate de vacanŃă (village de vacances); 
- sate de vacantă cu scop nelucrativ; 
- sate dispersate. 
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Satele locuibile sunt constituite din locuinŃe grupate în amplasamente, 
completate de restaurante, grădini pentru copii, săli de reuniuni, echipamente 
sportive, cel mai adesea realizate de un promotor concesionar, care se angajează 
să gireze instalaŃiile în funcŃie de modalităŃile definite printr-o convenŃie 
alăturată unui caiet de sarcini, încheiată cu comuna proprietară de teren şi căreia, 
la încheierea contractului îi va reveni proprietatea construcŃiilor. 

Satele de vacanŃă constituie ansamblul imobilelor care fac obiectul unei 
exploatări globale cu caracter comercial sau nu, destinate să asigure sejururi de 
vacanŃe şi loisir în funcŃie de un preŃ forfetar, ce comportă asigurarea meselor 
sau mijloacelor individuale necesare preparării acestora, alături de utilizarea 
echipamentelor ce permit activităŃi de loisir, sportive şi culturale. 

Satele de vacanŃă cu scop nelucrativ sunt acele sate de vacanŃă, în care 
serviciile prestate trebuie să fie strict rezervate din timp. Acestea, trebuie să 
dispună de un minimum de echipamente şi servicii, cum ar fi: instalaŃii de apă 
caldă, grupuri sanitare, posibilitatea de a efectua un serviciu de servire a mesei 
pentru copii - diferit de cel pentru adulŃi, sală de jocuri distinctă în spaŃiul închis 
sau deschis pentru copii, echipamente destinate copiilor şi bătrânilor. 

Satele dispersate reprezintă ansamblul locuinŃelor variate, a serviciilor 
colective, a echipamentelor de loisir şi animaŃie, repartizate pe o suprafaŃă ce 
cuprinde mai multe comune grupate într-o structură unică de organizare şi 
gestionare. 

În ceea ce priveşte politica statului francez în legătură cu satele de 
vacanŃă, se constată că au fost luate măsuri începând cu anul 1950, în directă 
legătură cu amenajările teritoriale. 

Această atitudine a statului faŃă de satele de vacanŃă familiale are un dublu 
scop şi anume: promovarea unei politici sociale de atragere a populaŃiei cu 
venituri reduse în activităŃile de turism şi, amenajarea teritoriului, prin 
dezvoltarea mediului rural cu ajutorul turismului. 

Pentru realizarea acestor scopuri, a fost nevoie de conjugarea eforturilor 
organismelor publice cu iniŃiativele private. Aceasta a dus la crearea unor 
organisme juridice asociative, foarte des întâlnite în FranŃa. 

Dintre cele mai cunoscute organisme juridice asociative putem aminti: 
- “Nids Vacances” - care a ridicat oferta imaginii de marcă a imobilelor săteşti 

pentru cazarea turiştilor şi a garantat calitatea acestora; 
- “International Cafe-Connette” - club internaŃional ce pune la dispoziŃie 

camere cu confort şi posibilităŃi de petrecere a timpului liber; 
- “Federation Nationale de Gîtes de France” - care pune la dispoziŃia turiştilor 

camere în mediul rural; 
- “Cleconfort France” - valorifică şi selecŃionează locuinŃe de calitate; 
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- “Rendonnees Pyreneennes” - care contribuie la dezvoltarea mijloacelor de 
primire prin punerea la dispoziŃie a echipamentelor necesare; 

- “Maison de la Rendonnees”, contribuie de asemenea, la dezvoltarea 
mijloacelor de primire prin punerea la dispoziŃie a echipamentelor necesare; 

- “Assemble Permanente de Chambers d'Agriculture”, care susŃine agricultura 
prin dezvoltarea turismului în cadrul fermelor. 

Fiind vorba de promovarea unei politici sociale, colectivităŃile sociale au 
ales o anumită modalitate de funcŃionare, al cărei scop să fie legat de caracterul 
social al activităŃii şi nu de obŃinerea de profituri. 

Pe de altă parte, fiind vorba de amenajarea teritoriului, autorităŃile publice 
şi colectivităŃile teritoriale, au ales un mod de funcŃionare ce permite cooperarea 
sectorului public cu sectorul iniŃiativei private. 

Gîte-urile rurale sunt clasificate pe categorii de confort după norme 
precise şi sunt cunoscute sub mai multe forme şi anume (2): 

- Chambre d'Hotes (Camera de oaspeŃi) - Cuprinde un număr de maxim 6 
camere, în care fermierul primeşte vizitatorii la masa sa familială. Asigură 
cazarea pentru una sau mai multe nopŃi, cu micul dejun inclus, ce permite 
servirea de specialităŃi locale.  

- Gîte-table d'Hotes (Gazda de pensiune sau masa de oaspeŃi), în care 
pensiunea nu trebuie să depăşească capacitatea de găzduire a structurii de 
primire considerate. 

- Gîte d'enfants (Gazda de copii) sunt specializate pentru a primi copii 
(maxim 11) în pensiune completă în timpul vacanŃelor şcolare, permiŃându-
le descoperirea vieŃii rurale şi practicarea diverselor activităŃi educative în 
plin aer. 

- Gîte-camping-caravaning a la ferme (Gazdă-camping caravană la fermă) 
este un teren amenajat şi umbrit situat într-un cadru rural, în apropierea 
fermei agricole şi deschis persoanelor care fac camping în caravană, în 
condiŃii de echipament adecvat. 

- Gîte d'etape et de groupe (Gazdă de etapă şi de grup) este cunoscută pentru 
primirea de călători pasageri sau pentru sejurul de grup pe o întreagă zi, 
impunând astfel prezenŃa proprietarului la faŃa locului. 

- Ferme Auberge (Ferma han) care reprezintă hotelul şi restaurantul rural ce 
poate să primească la masă pană la 60 de persoane într-o serie. Camerele 
trebuie să fie prevăzute cu grupuri sanitare (chiuvetă, duş, WC). 

- Ferme de sejour, reprezintă integrarea totală a activităŃilor turistice în 
activitatea agricolă prin utilizarea clădirilor, terenurilor, produselor, mâinii 
de lucru din ferma agricolă printr-o activitate de primire la fermă cuprinzând 
obligatoriu: găzduirea, consumaŃia produselor de la fermă şi petrecerea 
timpului liber. Dincolo de sejurul prelungit obişnuit, această formulă oferă 
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unei clientele regionale, posibilităŃi de mini-vacanŃe sau relaxare la sfârşit de 
săptămână la Ńară, la preŃuri moderate. 

- Ferme Equestre, în cadrul căreia se poate practica una sau mai multe 
activităŃi ecvestre. Ea poate oferi posibilităŃi de găzduire. 

- Camping au ferme d’accueil (camping în ferma de primire). În număr de 
peste 1200 în FranŃa, reprezintă o exploataŃie agricolă cu caracter familial - o 
atracŃie naturală printr-un sejur la Ńară, dotată cu echipament la dispoziŃia 
celor care fac camping, garantând totodată securitatea şi igiena. 

- Auberge jeuneusse, organizate numai pentru tineri până la 25 ani, cu cazare 
în dormitoare comune de aproximativ 10 paturi, sală de baie şi bucătărie 
comune şi alte dotări tehnice, audio, video, plasate de regulă, foarte aproape 
de puncte de maximum interes turistic. 

Fiecare asociaŃie juridică şi-a creat mărci, semnificând importanŃa unei 
certificări pentru clienŃi. 

În FranŃa există 8 mărci pentru a desemna prestaŃii identice şi anume: 
- “Meubles Confiance” – marcă regională fără specific rural. 
- “Nides Vacances” – cartă regională în ceea ce priveşte locuinŃele şi pe viitor 

camerele. 
- “International Café Counette” – cartă şi marcă. 
- “Cleconfort France” - cartă şi marcă. 
- “Rendonnees Pyreneennes” – marcă. 
- “Loire Ocean Gîtes et Itineraires” – cartă. 
- “Agriculture et tourisme” - cartă şi marcă. 
- “Maison de la Randonnee” - cartă şi marcă. 

Fiecare asociaŃie practică tarife diferenŃiate, reglementate la nivel naŃional 
pentru adăposturile rurale de mai bine de 35 de ani. 

Iată câteva exemple: 
- “Nides Vacances” – preŃuri libere; 
- “International Café Counette” – camere de 150 Euro/săpt, numai pentru 

membrii clubului; 
- “Gîte de France” – preŃuri libere dar între anumite limite, în funcŃie de 

cererea şi oferta de pe piaŃă, de regulă de 120 Euro/ săptămână la adăposturi 
şi 14-15 Euro/ cameră/ noapte. 

Fondurile publice pentru finanŃarea turismului rural şi agroturismului 
constau în ajutoare pentru investiŃii care se dau de către fiecare departament şi 
ajutoarele pentru promovare, cu dublă finanŃare: departament şi regiune. 

Există şi ajutoare pentru studii, la nivel de stat şi regiuni, dar şi ajutoare 
pentru buna funcŃionare, care se acordă de către departament, “Federation 
Nationale des Gîtes de France”, cu sume destul de importante care depăşesc 
uneori 100.000 Euro. 
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Clientela pentru această ofertă este formată din familiile cu venituri mici 
şi medii interesate de această formă de turism. În general, sunt clienŃi din toate 
categoriile sociale, cu vârste cuprinse între 35 şi 80 de ani, fiind originari, în 
proporŃie de 45 % din regiunile apropiate şi cu profesiuni liberale. 

Clasificările oficiale (pe stele sau categorii) sunt reglementate printr-un 
decret naŃional emis în luna mai 1968, completat de către o circulară din 
decembrie 1982 şi o reglementare din anul 1991. 

Normele de clasificare privesc amplasamentele colective sau individuale, 
restauraŃia (restaurant colectiv sau bucătăria individuală) dar şi instalaŃiile 
(criterii de echipare pentru activităŃi sportive sau distractive). 

Protejarea mediului este avută de asemenea în vedere, construcŃia trebuind 
să fie amplasată la o distantă care să nu afecteze siturile respective. 

Există pentru restaurantele “en gîtes” clasificări de la 1 la 3 stele, iar 
pentru fiecare clasificare există doua ranguri şi anume: confort simplu şi confort 
plus. 

Oferta serviciilor este foarte complexă: 
- 94.500 locuri în structurile hoteliere rurale 
- 50.200 structuri tip "gîtes" (clasificate) 
- 30.300 Chambres d' Hotes - Camera de oaspeŃi (clasificate) 
- 37. 000 locuri în sate de vacanŃă 
- 308.000 locuri în amplasamente tip "Camping" 
- peste 500 ferme în care se pot degusta produsele gastronomice tradiŃionale 

Concluzionând, activitatea turistică din mediul rural, poate fi structurată 
astfel: 

Agroturismul Turismul rural 
Activitatea turistică este practicată exclusiv 
de agricultori 

• Se referă la toate activităŃile fără 
găzduire, deoarece agroturismul nu 
reprezintă doar activitatea de cazare 

• Concentrarea următoarelor activităŃi 
- Produsele fermei 
- Ferme han 
- Ferme pedagogice 
- VacanŃa la fermă a copiilor 
- Ferme de cunoaştere 
- Ferme ecvestre 
- Camping în fermă 
- Găzduire turistică (cu prezentarea 

unei autorizaŃii de găzduire) 
- Servirea gustarii la fermă 
- Primirea la ferma )sala de 

primire) 

Activitatea de primire rezervată atât 
agricultorilor cât şi altor categorii de 
populaŃie rurală medie 

• Principalele autorizări: 
- Gîtes de France 
- Cle vacances 
- Fleur de soleil 

• Nu se refefă decât la găzduire: 
- popasuri 
- camere de oaspeŃi 
- popasuri în sejur 
- popasuri în etape 

 
Există numeroase concepte în funcŃie de 

specificul serviciilor oferite turiştilor 
(popasuri pentru pescuit, popasuri pentru 
zăpadă, popasuri în podgorii, etc.) 
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3.2  VOYA - ORGANIC BEAUTY FROM THE SEA 
 

VOYA - FRUMUSETE ORGANICA DIN MARE 
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Cristina ANTONIU 

 
Abstract 
VOYA has quickly become identified as an international benchmark for sustainable 

practises, environmental responsibility and organic integrity. Mick Walton (Mark’s father) 
was one of the founders of the organic movement in Ireland; he was one of the original 
directors on the board of the Organic Trust. So “Eco” or “Organic” maybe new, it’s not for 
us; we grew up with it, along with the tradition of sustainably harvesting seaweed by hand. 
We are responsible for drafting the European Union organic standards! Mark Walton is 
chairing the EU expert panel on organic standards for the EU Commission and IFOAM (the 
international umbrella body for different organic bodies). Thankfully the launch of the facial 
range coincides with a large consumer shift towards organics and general environmental 
awareness.  

Over the last 10 years we have developed a range of seaweed based organic 
therapies and health and beauty products. VOYA is the result of 8 years work by us, our 
products and therapies combine our traditional knowledge of the therapeutic properties of 
seaweed with the scientific expertise of the best cosmetic scientists, marine biologists and 
dermatologists. Right now we have amassed a range of products and therapies for three key 
sectors, hotel amenity, Spa and retail. 

 
Key words: environment, tourism 
Cuvinte cheie: mediu, turism 
 

Putina Istorie 
In perioada anilor 1900 existau multe cladiri specializate in bai de alge, 

estimate la aproape 300. Din pacate aceasta traditie a intrat intr-un declin 
semnificativ, schimbare atribuita in special modificărilor din societate precum si 
a valului de populatie care a parasit coasta de nord vest. Astfel au ramas doar 3 
bai de acest tip in Irlanda, una din acestea fiind cea din Strandhill, cunoscuta sub 
denumrea de baile celtice. Baile de alge au existat de mai bine de o suta de ani in 
Strandhill si la un moment dat erau 9 astfel de bai numai in acest sat.  

Din pacate uraganul Debbie din septembrie 1961, cel mai puternic care a 
lovit vreodata Irlanda, a distrus cladirea de pe tarm. In anul 2000, familia 
Walton a readus la viata baile celtice, redeschizandu-le intr-o cladire noua, fiind 
astfel prima initiativa de acest gen din ultima suta de ani. 

Neil Walton era in acea vreme reprezentantul Irlandei la triatlon in 
competitii nationale, europene si mondiale, ajungand in topul primilor 10 gratie 
si cunostintelor in tehnicile de recuperare rapida dupa anumite rani sau accidente 
musculare dupa antrenamente intense. El auzise de proprietatile recuperatorii ale 
algelor inca de la alti sportivi proeminenti si astfel a inceput sa puna la incercare 
pe corpul lui. Vazand cat de usor si repede toxinele erau eliminate si cum corpul 
se refacea rapid cu ajutorul bailor de alge, Neil a promovat aceste conceptii 
combinate cu traditiile bailor in Strandhill, idee care a dus la redeschiderea 
bailor celtice, care si-au schimbat mai tarziu numele in Voya. 
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De la redeschidere aceasta institutie a devenit un punct de atractie renumit 
pentru zona Sligo, atragand peste 40 de mii de vizitatori pe an la Strandhill, 
comparativ cu inceputurile modeste din primii ani cand erau numai 3 mii de 
clienti. Succesul a fost atribuit in mare parte calitatilor uimitoare ale uleiurilor 
din alge care nu numai ca vindeca dar lasa si pielea moale. Baile au devenit 
rapid o atractie majora, ispitind clienti din toate partile lumii, astfel ca in scurt 
timp au atras atentia Mass mediei, find subiect de discutii in peste 11 emisiuni 
televizate in Irlanda, Marea Britanie, Corea, Japonia, Italia, Statele Unite, 
impreuna cu numeroase articole in reviste si ziare nationale si internationale. 

 
Introducere in lumea unei filosofii organice 
Voya isi are inceputurile in anul 1912 cand s-au deschis usile primelor bai 

de alge in Sligo, traditia fiind continuata de catre familia Walton. Acest tip de 
bai a avut o popularitate de secole intregi si constituie o forma de terapie extrem 
de ingenioasa pina in zilele noastre. In secolul 19 existau sute de astfel de bai 
operationale pe coasta de vest a Irlandei, dar cu toate acestea a urmat o perioada 
de decadere a acestora, putine fiind cele care au reusit sa supravietuiasca. 

Baile de alge Voya din Strandhill reprezinta o adevarata traditie purtata de 
peste o suta de ani in zona Strandhill din Sligo. Familia Walton, care este de 
altfel singura cu licenta marina exclusiva acordata de catre guvernul irlandez in 
recoltarea algelor, avand o experienta desavarsita in acest procedeu acordand o 
grija speciala acestei “resurse” salbatice. Numai doua astfel de licente au fost 
emise de catre stat. Aceste licente sunt in zone speciale de conservare care au 
fost identificate la nivel EU ca fiind zone de o frumusete neintrecuta in care 
industria grea nu poate opera. Ei au crezut si sustinut din generatii practicile 
ingredientelor organice si in stare pura, fiind printre pionierii miscarii organice 
din Irlanda si astfel ajungand sa dezvolte prima gama de produse irlandeze cu 
certificare organica. Algele sunt culese manual intr-o zona de o frumusete 
netulburata de industrializare sau poluare. 

Alga este o planta remarcabila; practic fiecare frunzulita poarta mai multe 
minerale si vitamine decat orice alta planta cunoscuta.  

Mostenirea acestor traditii in recoltare nu face decat sa asigure ca planta 
este adusa intr-o forma impecabila pentru ca astfel sa nu-si piarda nici una dintre 
proprietatile ei speciale si pentru a fi folosita cu implicatii maxime in tratamente, 
terapii sau - mai nou - in produse. 

Baile de alge au fost folosite de generatii intregi ca si tratament in 
reumatism si numeroase probleme de piele cum ar fi dermatita, psoriazis, acnee. 
Mai recent s-a dovedit ca proprietatile anti oxidante si continutul ridicat de 
minerale sunt extrem de benefice, actionand precum un agent detoxifiant si de 
refacere a pielii. 

 
Ce sunt de fapt baile de alge si cum actioneaza 
(Amintiti-va ca viata isi are inceputurile in mare!) 
Baile de alge sunt o terapie marina traditionala, de fapt singura terapie 

indigena din Irlanda. Grecii antici credeau in apa de mare ca fiind sursa care 
reda sanatate iar mai apoi in Franta secolului 19 terapia cu apa de mare - numita 
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Thalassoterapie – era privita ca o sursa minerala completa care putea vindeca 
dureri usoare sau indispozitii. 

Astfel, baile de alge se bazeaza pe folosirea apei de mare in care se 
adauga aceste alge specifice coastei de vest a Irlandei. Aceasta combinatie ofera 
cele mai minunate proprietati benefice. 

Algele au fost cultivate de sute de ani dar numai manual si selectionate cu 
grja. Numai persoane extrem de experimentate cu multi ani de experienta pot 
culege - cu cea mai mare grija - aceasta pretioasa “recolta”. Alga absoarbe in 
mod normal toate bogatiile naturale din mare si ca rezultat contine rezerve 
incomensurabile de minerale, vitamine si alti ingredienti in concentratie foarte 
mare. De fapt in comparatie cu orice alta planta cunoscuta de specialisti, nici 
una nu are o compozitie atat de bogata in cantitati de minerale si vitamine. 
Supusa aburilor, alga produce uimitoare uleiuri (complex de polizaharide, 
proteine, minerale si vitamine) care sunt astfel lasate in apa, si odata cu 
deschiderea porilor corpului aceste uleiuri vor fi imediat absorbite. 

Aceasta experienta este complet relaxanta. Odata cu descoperirea 
calitatilor acestor alge in tratarea numeroaselor boli de piele, celulita, 
imbatranire, detoxifiere a corpului, baile sunt extrem de recomandate si pentru 
relaxare sau de-stress. 

 
Originile conceptului Voya 
Odata cu cresterea interesului pentru baile cu alge, clientii intrebau 

deseori cum ar putea lua cu ei acasa la oras sau chiar in strainatate – in cazul 
turistilor - experienta unei asemenea bai. Acesta a fost inceputul ideii Voya. 

Fratele lui Neil, Mark Walton, a inceput sa cerceteze si sa caute o gama de 
produse si ingrediente pentru a oferi clientilor o experienta similara acasa. Din 
pacate nu a gasit nimic pe masura conditiilor, asa incat in loc sa se compromita, 
familia Walton a decis sa inceapa sa creeze prima gama organica de produse pe 
baza de alge. Acesta provocare a fost semnificativa intrucat cosmeticele de rand 
folosesc chimicale care ar distruge minunatele proprietati benefice care le pune 
la dispozitie aceasta alga, fiind nu numai in detrimentul mediului dar si al 
consumatorului.  

Primul pas si fara discutie cel mai greu a fost cel de a dispune de o metoda 
prin care proprietatile delicate ale algei salbatice ar putea fi oferite clientilor in 
confortul caminului lor. Din fericire alga este cea mai veche planta de pe 
pamant, fascinanta si o comoara de elemente naturale si ingrediente a carei 
evolutie a aratat cum sa stea vie atunci cand e uscata complet. 

Dupa mai bine de 6 ani de experimente, cercetare si dezvoltare a unui 
complex de metode de uscare a algei, s-a gasit metoda care sa raspunda 
procesului natural prin care alga se usuca atunci cand e expusa la reflux in 
special in timpul primaverii. Reducand incet continutul de apa, structurile la 
nivel de celula raman intacte si alga intra intr-o perioada statica. Acesta a fost 
primul produs creat s dezvoltat de Voya si ramane cel de care sunt cei mai 
mandri doar pentru simplismul, puritatea si naturaletea ei. Pachetul de alge 
uscate a luat denumirea comerciala „Zile lenese” (Lazy Days) si astazi este unul 
din cele mai bine vandute. 
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Acesta a fost doar inceputul, Mark pornind astfel pe drumul deschis de 
catre aceasta gama de produse organice care urmau sa impreuneze cunostintele 
terapeutice despre alge cu cele mai aprofundate studii ale specialistilor in 
cosmetica, biologi in domeniul marin precum si dermatologi de nivel mondial.  

 
Ce este de fapt Voya 
Cand clientii bailor au fost intrebati ce a insemnat aceasta experienta 

pentru ei, raspunsul primit sugera o calatorie personala, un voiaj („VOYAge”) 
in apele marii dar si spre cunoasterea si redobandirea frumusetii lor interioare. 

Produsele Voya sunt unice prin faptul ca ele aduc marea inspre noi, fie ca 
e vorba de algele in stare pura folosita la bai, fie ca sunt mastile din aceleasi alge 
aduse la tarm pentru ca cei care le experimenteaza sa se bucure de efectele de 
intinerire, reimprospatare si hidratare gratie mineralelor si uleiurilor naturii, sau 
alte produse organice precum lotiunea de baie, crema de corp sau alte creme 
existente acum in gama produselor faciale lansate la inceputul acestui an. 

Toate produsele Voya contin alge (Fucus Luscious, Angelicus Serratus). 
Alte ingrediente naturale (ceara de albine, saruri de la Marea Moarta, Aloe Vera 
in stare pura, uleiuri esentiale) provin de asemenea din natura mondiala si in 
combinatie cu algele dau nastere acestor produse unicat. Aceste componente nu 
intineresc si reimprospateaza numai corpul ci refac balanta naturala a mintii si 
sufletului redand vitalitate. 

Produsele acestea sunt vii! Algele se usuca aunci cand are loc refluxul, iar 
pentru a preveni acest proces, planta si-a dezvoltat un sistem propriu de aparare. 
Am invatat astfel cum sa ne folosim de alga in stadiul „adormit” pentru a nu 
recurge la tratarea lor cu conservanti comerciali care sunt de altfel daunatori 
mediului inconjurator. 

 
Recoltarea 
Alga este o resursa naturala reinoita in Irlanda, o tara cu un tarm ce 

masoara peste 5000 de kilometri. De multi ani oamenii au realizat ca alga este o 
sursa superioara de minerale si vitamine in comparatie cu alte vegetale care 
cresc pe suprafata solului. Algele au abilitatea unica de a aduna o gama 
completa de elemente ale apei marii, de aceea detin o rezerva completa de 
minerale si elemente care concentreaza mii de ani. Algele supravietuiesc filtrand 
practic apa oceanului. 

Inca din secolul 18 au fost identificate peste 500 de specii diferite de alge 
in Irlanda si avand in vedere totusi dimensiunile reduse ale insulei, acest numar 
ridicat reprezinta o diversitate extrem de ridicata algelor pe acest teritoriu. Unul 
din motive il constituie faptul ca Irlanda se situeaza intre 51 si 55 grade Nord, 
ocupand o zona de latitudine nord – sud care cuprinde atat specii de apa calda 
cat si de apa rece. Irlanda este si tara cu cea mai redusa densitate a populatiei din 
Europa, iar coasta de nord vest este cea mai nepopulata de pe insula.  

Daca la acestea se adauga faptul ca in aceasta zona nu exista parti 
industrializate, se trage usor concluzia ca aici este probabil cea mai nepoluata 
apa a Atlanticului. 
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Algele sunt recoltate cu licenta speciala in zone recunoscute si acreditate 
care in acelasi timp sunt renumite prin frumusetea lor salbatica care inca a ramas 
neatinsa, find inconjurate de zone speciale de pastrare care ne asigura ca avem 
alge de o puritate si calitate incomparabila. Recoltarea se face numai manual 
folosind practici sustinute prin care este indepartata numai o parte a algei pentru 
a nu avea nici un efect negativ asupra mediului, si acest lucru se face din mai 
multe motive: In primul rand pentru ca familia Walton are peste 100 de ani de 
traditie in selectarea si culesul algelor, apoi pentru ca continutul algelor poate 
varia uneori drept pentru care este esentiala selectia lor si pe cale vizuala. Numai 
indepartand o portiune din alga aceasta va creste inapoi in decurs de 8 luni, de 
aceea este culeasa numai o treime din partea superioara a plantei. Astfel alga va 
creste inapoi si nu va fi afectat ecosistemul marin. Nu se utilizeaza sub nici o 
forma metode care folosesc masini automate sau utilaje montate pe ambarcatiuni 
care ar distruge „patura” de alge si ar impiedica refacerea ulterioara pe cale 
naturala a plantei. Recoltarea manuala asigura impactul limitat asupra delicatelor 
paturi de alge.  

De la bun inceput familia Walton au avut un respect deosebit pentru 
pastrarea si conservarea mediului inconjurator, de aceea chiar si reziduurile 
rezultate dupa baile de alge sunt transportate apoi la o ferma organica care le 
foloseste drept ingrasamant organic natural cu rezultate uimitoare. 

Mick Walton este campionul national la cresterea legumelor folosind alge 
drept ingrasamant, intrecand in mod remarcabil competitorii fermieri care 
utilizau metode conventionale folosind pesticide si ingrasaminte chimice. Mike 
este de altfel unul dintre fondatorii miscarii organice din Irlanda iar fiul sau 
Mark este membru al Panelului Expertilor Uniunii Europene pt Standarde 
Organice ( European Unions Expert Panel for Organic Standards ) precum si al 
Asociatiei SAOS (Soil Association Organic Trust Standard). 

 
Ce inseamna de fapt aceste certificari organice? 
Stiati ca in prezent nu exista nicio lege care sa garanteze sau sa certifice 

ca produsele cosmetice (infrumusetare si sanatate) care sunt etichetate drept 
„organice” sunt sau nu organice? 

Regulamentele Uniunii Europene cuprind doar fermele si produsele 
alimentare. 

Acesta este motivul principal pentru care familia Walton a cautat si 
ramane in continuare fidela certficarii organice autorizate pentru toate produsele. 
Aceasta inseamna ca atunci cand un client cumpara un produs sau urmeaza o 
terapie Voya, poate fi asigurat ca absolut fiecare dintre acestea a fost verificat in 
mod independent ca fiind organic. 

Noi credem ca ar trebui sa te iubesti pe tine insuti, de aceea noi NU te 
vom ajuta sa-ti poluezi corpul ci iti promitem ca produsele noastre nu contin 
chimicale (culori sau mirosuri artificiale, dioxine, derivate animale, sulfati, 
propylen glycol, hexane, aluminiu, etc) 

Majoritatea produselor cosmetice existente in comert sunt fabricate cu 
ingrediente chimice care patrund cu usurinta in piele. Unele sunt absorbite in 
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cantitati mici, in timp ce altele pot ajunge in vasele de sange sub piele si 
transportate in tot corpul. 

Grija noastra majora o constituie efectul cumulativ al aplicarii in mod 
regulat al acestor produse, deoarece multi constituienti chimici nu cauzeaza 
semne de toxicitate imediat evidente, dar incet incet pot dauna pielii prin 
folosirea repetata a lor si de aceea privim acest aspect cu seriozitate in privinta 
cauzelor pe termen lung, a efectelor daunatoare pe care le-ar putea avea pentru 
corp si pentru mediu. 

Deoarece crezul in acest concept reprezinta mai mult decat o mostenire a 
tradtiilor familiei, dar si adevarata linie de ghidare in afaceri, Voya a refuzat 
deja in mod politicos unele oferte primite de la lanturi hoteliere de renume in 
industria turistica, dar care nu impartaseau viziuni similare, nu numai de a face 
afaceri corespunzatoare si banoase dar in special de a implini un crez organic 
care sustine afacerea lor, de a fi un exemplu de responsabilitate in ceea ce 
priveste mediul inconjurator si nu de a excela pe piata produselor cosmetice fara 
a sustine aceasta filosofie de viata. 
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Abstract 
The difficulties generated by definitions enforced the necessity of identification of 

common notions for Tourism and Tourist that will be accepted by everyone. This article 
analyzes the potential for rural tourism development in Republic of Moldova, underlining its 
natural, historical-cultural şi economical-social aspects.  Diversity in activities linked to 
rural areas will definitely increase the flow of people which practice this type of tourism. 
Thus rural tourism might be distinguished in a separate branch of national economy that can 
be observed in the final part, especially it terms of complex national development policy. 

 
Key words: rural tourism, development. 
Cuvinte cheie: turism rural, dezvoltare. 
 
Introducere  
Turismul a devenit un atribut al omului modern cu implicaŃii  majore 

economice şi sociale. Turismul constituie o şansă reală în relansarea durabilă a 
creşterii economice, a dezvoltării economiei de piaŃă în Republica Moldova şi de 
realizare a programului integrării în Uniunea Europeană, ce determină 
actualitatea cercetărilor în domeniul respectiv. łara noastră în calitatea ei de 
destinaŃie a turismului rural dispune de un interesant potenŃial natural cu o 
populaŃie primitoare, tradiŃii, istorie şi cultură bogată, diferite activităŃi şi 
servicii pe care le pune la dispoziŃia turiştilor interni şi externi. 

 
NoŃiuni generale 
Levaille-Nizerolle în 1938 definea turismul ca „ansamblul activităŃilor 

nelucrative ale omului în afara ariei de rezidenŃă”[6]. Turismul, după cum 
susŃinea W. Hunziker în 1940 este „ansamblul de relaŃii şi fenomene care rezultă 
in deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor.”. Activitatea 
turistică mai este prezentată şi ca „Latură a sectorului terŃiar al economiei unde 
activitatea prestată are ca scop organizarea şi desfăşurarea călătoriilor de 
agrement, de recreere sau deplasarea persoanelor la diferite congrese şi reuniuni 
şi care include toate activităŃile necesare satisfacerii nevoilor de consum şi de 
servicii de turism” [6]. DificultăŃile generate de aceste definiŃii au impus 
recunoaşterea unanimă a unei noŃiuni de „turism” şi „turist” de către toŃi cei 
implicaŃi în astfel de activităŃi.  

Conform recomandărilor ConferinŃei OrganizaŃiei Mondiale de Turism 
desfăşurate în iulie 1991 la Otawa şi adoptate în 1993 la Sesiunea a XXVII-a a 
Comisiei de Statistică a NaŃiunilor Unite turismul reprezintă „activităŃile unei 
persoane care călătoreşte în afara mediului său obişnuit al cărui scop principal 
este altul decât exercitarea unei activităŃi remunerate la locul de vizitare”. 
Turistul reprezintă „persoana care se deplasează spre un loc situat în afara 
reşedinŃei sale obişnuite, pentru o perioadă mai mica de 12 luni şi ale cărei 
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motive principale sunt altele decât exercitarea unei activităŃi remunerate în 
locul vizitat”. 

Formele de turism pot fi grupate conform motivelor de călătorie, modului 
de organizare a prestaŃiei turistice, resurselor naturale disponibile etc.  

Motivele deplasării turistului de la locul de reşedinŃă la cel de petrecere al 
sejurului: pot fi vacanŃa (odihna), participarea la diverse manifestări culturale şi 
sportive, efectuarea cumpărăturilor, vizitarea părinŃilor, rudelor şi prietenilor, 
participarea la reuniuni, conferinŃe şi congrese, târguri şi expoziŃii, evenimente 
religioase,misiuni guvernamentale, studii, tratament medical şi alte motive. 
Chiar dacă iniŃial turistul se deplasează doar din unul dintre motivele enumerate 
mai sus, el mai combină pe parcurs şi alte elemente. Spre exemplu, dacă 
persoana în cauză se deplasează în scopuri de afaceri, concomitent mai face 
vizită la prietenii care pot fi în zonă sau vizitează vre-o mănăstire sau îşi mai 
face o vacanŃă mică etc. sau le combină pe toate.  

În funcŃie de resursele naturale disponibile, ce reprezintă însăşi baza 
existenŃei societăŃii umane, se delimitează: 

- Agroturismul care în conformitate cu „DicŃionarul poliglot explicativ de 
termeni utilizaŃi în turism”, reprezintă o „formă de turism practicată în 
mediul rural, bazată pe asigurarea serviciilor de cazare, masă, agrement şi 
altele în cadrul gospodăriei Ńărăneşti...” Această formă complexă de turism 
oferă oamenilor, posibilitatea de relaxare şi petrecere a timpului liber în 
gospodăriile Ńărăneşti, aspecte ce includ două importante activităŃi: 

a. turistică propriu-zisă ce include alimentaŃia, cazarea, agrementul 
turiştilor etc. 

b. agricolă practicată de gazde, prin producerea şi prelucrarea primară a 
produselor agroalimentare şi comercializarea acestora. 

- Turismul rural care astăzi se bucură de o puternică susŃinere pe plan 
naŃional, european şi internaŃional n-are încă o definiŃie clară. Cea mai 
utilizată definiŃie îi aparŃine Comisiei ComunităŃii Europene care consideră 
turismul rural ca activitate „realizată în spaŃiul rural, alcătuită dintr-o ofertă 
integrată de relaxare, îndreptată spre o cerere a cărei motivaŃie este contactul 
cu mediul înconjurător autohton şi interrelaŃionarea cu societatea locală”[4, 
51]. Turismul rural mai este definit ca „un set de activităŃi multifuncŃionale, 
bazate pe resurse locale şi legate de agricultură, cultură şi de valorile 
naturale de la Ńară”[7,12-13]. Astfel, în ansamblu, turismul rural include o 
gamă largă de modalităŃi de cazare şi activităŃi de petrecere plăcută a 
timpului liber, toate desfăşurate într-un mediu tipic rural.  

Turismul rural presupune acomodarea vizitatorilor în construcŃii plasate în 
zonele rurale. În prezent, deplasările familiilor din oraşele aglomerate spre 
localităŃile rurale, capătă o amploare largă în Ńările cu tradiŃii în domeniul 
turismului. Dezvoltarea turismului rural încurajează activităŃile tradiŃionale 
locale, ce Ńin de artizanat şi meşteşugărit, le oferă o cale pentru creşterea 
investiŃiilor, majorarea numărului de întreprinderi mici şi de locuri de muncă 
suplimentare în regiunile rurale. 

- Turismul verde care reprezintă totalitatea formelor particulare ale circulaŃiei 
turistice, a căror dezvoltare este în perfectă armonie cu mediul natural şi 
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socio-cultural. Aceste forme de turism sunt promovate în scopul 
îmbunătăŃirii impactului turismului atât din punct de vedere socio-cultural, 
cât şi al mediului înconjurător. 

 
PotenŃialul turismului rural din Republica Moldova  
Republica Moldova are toate motivele pentru a aborda cu grijă 

problematica spaŃiului rural. Cele 1575 de sate existente la 1 ianuarie 2008, 
unităŃile de bază ale organizării spaŃiului rural, grupate în 917 comune, exprimă 
diversitatea geografică a spaŃiului moldovenesc şi sunt exponentul condiŃiilor de 
formare şi de organizare a relaŃiilor economico-sociale. Densitatea este în medie 
de 4.65 sate pe fiecare 100 km 2 . PopulaŃia medie a unui sat este de 1331 de 
locuitori, însă variază de la mai puŃin de 100 până la mai mult de 10000 de 
persoane. Dacă populaŃia rurală din Ńara noastră formează 58.7% din total, apoi 
populaŃia aptă de muncă, reprezintă 55.7 % din totalul populaŃiei active.   

PotenŃialul turistic natural reprezintă totalitatea resurselor turistice pe care 
le oferă cadrul natural al Republicii Moldova prin componentele sale: 
configuraŃia variată a reliefului, peisaje spectaculoase, absenŃa temperaturilor 
excesive, ape nepoluate, flora şi fauna etc.  

În prezent din totalul terenurilor Republicii Moldova de circa 3386.6 mii 
ha cele cu destinaŃie agricolă la 1 ianuarie 2008 au format 1978.9 mii ha sau 
58.4 % din total. Pădurile şi alte terenuri cu vegetaŃie forestieră constituie 456.2 
mii ha sau 13.5% din totalul acestora. Din acest punct de vedere, Republica 
Moldova este una dintre cele mai puŃin împădurite Ńări din Europa. Ariile 
naturale protejate în prezent constituie 1,42%  din teritoriul Ńării noastre, fiind 
delimitate în următoarele categorii: 

- rezervaŃii naturale de stat 0,58%; 
- branişti 0,08 %; 
- sectoare reprezentative de landşaft 0,65 %; 
- monumente ale naturii 0,1 %; 
- monumente de ară horticolă, grădini botanice, parcuri dendrologice, parcuri 

zoologice 0,017 %. 
Cele mai importante rezervaŃii ştiinŃifice cu o suprafaŃă totală de 18227 ha 

sunt prezentate în tabelul 1. Printre rezervaŃiile naturale se numără şi 51 silvice 
cu suprafaŃa de 5001 ha., şi cele de plante medicinale şi cele mixte. 

Tabelul 1 
RezervaŃii ştiinŃifice 

Denumirea rezervaŃiei Raionul SuprafaŃa, ha 
Anul de 

înfiinŃare 
Codrii Străşăni 5176 1971 

Plaiul Fagului Ungheni 5559 1992 
Prutul de Jos Cahul 1755 1991 

Pădurea Domnească Glodeni 5736 1993 
 

Prezintă interes turistic monumentele botanice cum ar fi Pădurile Lipnic, 
Hîrjauca - Sipoteni, Cuhureşti, Caracuşeni, Rudi – Glăvan cu o suprafaŃă de 
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125.2 ha şi cele circa 20 parcuri, dintre care cele din Brînzeni, Chişinău, 
Ivancea, Hînceşti, Lipcani, Mîndîc, łaul etc. şi 41 rezervaŃii peisagistice cu 
suprafaŃa de 34200 ha printre care le menŃionăm pe cele de la Rudi-Arioneşti, 
Valea Adîncă, Saharna, łîpova, Feteşti, Trebujeni şi altele 

RezervaŃiile, monumentele naturii, fondul forestier naŃional, reprezintă un 
important potenŃial natural pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova, 
care urmează a fi valorificat şi protejat.  

Deosebit de important din punct de vedere al turismului rural pentru 
spaŃiul dintre Prut şi Nistru sunt cele 3085 râuri mari şi mici. Principalele cursuri 
de apă din Ńara noastră, după cum specifică Anuarul Statistic al Republicii 
Moldova, sunt prezentate în tabelul 2.  

Tabelul 2 
Principalele cursuri de apă 

Lungimea cursului de apă, 
km 

SuprafaŃa bazinului, 
km2 Denumirea cursului 

de apă 
total 

Pe teritoriul R 
Moldova 

total 
Pe teritoriul R. 

Moldova 
Nistru 1352 660 72100 19070 
Prut 967 695 27500 7990 
Răut 286 286 7760 7760 

Cogîlnic 243 125 243 125 
Botna 152 152 1540 1540 

 
Toate râurile Republicii Moldova fac parte din bazinul Mării Negre şi 

curg de la nord - vest spre sud - est. ReŃeaua hidrografică a republicii constă din 
sistemele râurilor Nistru, Prut şi râurile ce se varsă în lacurile dunărene şi 
lacurile din apropierea Mării Negre. Pe teritoriul Republicii Moldova curg 3085 
de râuri mari şi mici, pâraie permanente şi temporare, din ele 7 râuri având circa 
100 km, iar 247 - 10 km.  

Resursele acvatice mai sunt prezentate de lacurile naturale şi artificiale. 
Cele mai importante menŃionate în Anuarul Statistic al Republicii Moldova sunt 
prezentate în tabelul 3.  

Tabelul 3 
Principalele lacuri din Republica Moldova 

Lacuri naturale Lacuri artificiale 
Denumirea 

lacului 
Raionul 

SuprafaŃa, km. 
patraŃi 

Denumirea 
lacului 

Raionul 
SuprafaŃa,  

km2 
Beleu Cahul 6.26 Dubăsari Dubăsari 67.5 
SălaŃ Anenii Noi 3.72 Stânca-Costeşti Rîşcani 59.0 

Dracele Cahul 2.65 Cuciurgan Slobozia 27.3 
Nistrul Vechi Căuşeni 1.86 Ghidighici Străşăni 6.8 

 
ReŃeaua hidrografică naŃională include şi circa 3000 de izvoare cu apă 

minerală cum ar fi cele de la OniŃcani, Hîrjăuca, Corneşti, Cotova, Horodişte, 
Bursuc, Codreni, Vărăncău, Jeloboc etc. Un interes deosebit prezintă apele 
termale de la Ungheni unde la adâncimea de 1020 - 1028 m a fost extrasă apă la 
o temperatură de 46 o C, cele din sudul republicii, care-s plasate în preajma 
comunei Chioselia, unde la adâncimea de 850 - 1100 m au fost explorate ape 
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subterane la o temperatură de 35 - 410C şi cele din apropierea comunei Valea 
Perjei, unde a fost obŃinută apă de la adâncimea de 1300 - 1400 m la o 
temperatură de până la 400C. 

Trebuie să specificăm şi 31 de lacuri, izvoare, albii vechi şi alte obiective 
unice ce formează monumentele hidrologice cu o suprafaŃă de circa 100 ha. 
Interes deosebit prezintă cele  86 monumente geologice şi paleontologice, cu o 
suprafaŃă totală de 2681, 8 ha. Cum ar fi  peştera "Emil RacoviŃă", complexul 
Raşcov, Cheile Buteşti, Defileul Duruitoarea şi altele. 

Regimul de termie este favorabil pentru dezvoltarea turismului rural dat 
fiind că media anuală a temperaturii aerului în 2007 a fost de 10.1, cu maxima 
absolută de 36.6 şi cu minima absolută de -8.1  grade Celsius. Umiditatea 
relativă a aerului constituie 73% iar cantitatea anuală de precipitaŃii alcătuieşte 
618 mm. 

PotenŃialul turistic antropic cuprinde elementele cultural – istorice, 
tehnico - economice şi social - demografice ale Ńării, care prin valoarea lor 
interesează activitatea de turism şi pot genera fluxuri turistice reprezentative. 
Deoarece componentele potenŃialului turistic antropic al Republicii Moldova 
sunt variate în cadrul studiului au fost evaluate cele mai reprezentative, care, cu 
condiŃia unor amenajări adecvate, pot fi valorificate cu succes în turism.  

Din categoria potenŃialului cultural-istoric fac parte: biserici din lemn 
(Biserica Sf. Mihail, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vorniceni, 
Biserica „Sf. Nicolae” din Horodişte, Biserica „Acoperământul Maicii 
Domnului” din Palanca, Biserica „Sfânta Treime” din Larga). Valoare turistică 
au şi astfel bisericile din piatră ca Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din 
Căuşeni, Catedrala „Sf. Dumitru” din Orhei, Biserica „Sf. Nicolae” din BălŃi, 
Catedrala „Schimbarea la FaŃă” din Tighina, Catedrala „Naşterea Domnului” din 
Chişinău şi altele. 

Importante obiective cultural-istorice sunt şi Mănăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului” din Căpriana, Mănăstirea „Sfînta Treime” din Saharna, 
Mănăstirea „ÎnălŃarea Domnului” din Hîrjăuca, Mănăstirea „Sfînta Treime” din 
Rudi, Mănăstirea „ÎnălŃarea Domnului” din Japca, Schitul de la Butuceni,  
Schitul „Adormirea Maicii Domnului” din łipova şi altele. 

Din patrimoniul cultural-istoric fac parte şi Complexul muzeal Orheiul 
Vechi, Lăpuşna, Răşcov, rămăşiŃele oraşului medieval Tighina, cetatea 
Benderului şi cetatea Soroca. 

Exponent al condiŃiilor de formare şi de organizare a relaŃiilor economico-
sociale pentru spaŃiul rural pot fi complexele pentru fabricarea şi păstrarea 
vinului „Cricova”, „Mileşti” şi altele la fel ca şi gospodăriile Ńărăneşti, din toate 
raioanele republicii. 

Satul moldovenesc este simbolul neamului, locul de baştină al elitei 
intelectuale naŃionale. Din satul moldovenesc vin regretatul Grigore Vieru, 
scriitorii Ion DruŃă, Nicolae Dabija, Aureliu Busuioc şi numeroşi compozitorii şi 
rapsozi (Eugen Doga, Dumitru Blajinu, Nicolae Botgros, interpreŃii Mara Bieşu, 
Mihai Munteanu, regretatul actor Victor Ciutac, academicienii Gheorghe 
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Ghidirim, Ion Bostan şi mulŃi alŃi intelectuali recunoscuŃi la noi în Ńară şi în 
străinătate). 

Turismul rural dispune de o structură funcŃională de cazare şi alte servicii 
foarte eterogene, orientată spre utilizarea resurselor turistice locale. Drept 
exemplu poate servi staŃiunea turistică Satul Moldovenesc, care fiind curent 
organizat, se bucură de o popularitate şi succes sporit atât din partea turiştilor 
străini, cât şi de cei interni.  

Totuşi posibilităŃile de cazare în spaŃiul rural din Ńara noastră sunt 
modeste. O dificultate pentru turismul rural o reprezintă drumurile, în special 
cele de interes local. Dacă la începutul anului 2008 din totalul de 9337.1 km 
drumuri publice, cele naŃionale alcătuiau 3328.7 km, cele locale 6008.4 km. sau 
64.3 %. Lungimea drumurilor locale la 100km 2  de teritoriu naŃional constituie 
177 metri de o calitate ce lasă mult de dorit. 

 
Efectele şi problemele turismului rural 
Constatăm că Republica Moldova dispune de un potenŃial considerabil 

pentru dezvoltarea turismului rural. Amatorilor practicării acestei forme în 
paralel cu serviciu de găzduire, li se mai pot adăuga: 

- vizite în ateliere ale artizanilor, cu posibilitatea de a participa în 
procesul de confecŃionare a suvenirelor, precum şi posibilitatea de 
procurare a lor, deoarece artizanatul exprimă specificul etnic al naŃiunii; 

- sejururi pentru naturalişti; 
- plimbări cu mijloace specifice de transport (căruŃă) ; 
- pelerinaje. 

Tabelul 4 
SituaŃia actuală a turismului rural în Republica Moldova 

Indicatori 2004 2005 2006 2007 
Numărul pensiunilor turistice şi agroturistice 5 7 12 13 
Sate de vacanŃă şi alte structuri de odihnă  55 57 60 60 
Numărul de camere în pensiunile turistice ăi agroturistice 49 132 248 352 
Numărul de camere în satele de vacanŃă şi alte structuri de 
odihnă 

1876 1870 2091 1956 

Numărul de locuri în pensiunile turistice şi agroturistice 88 210 493 757 
Numărul de camere în satele de vacanŃă şi alte structuri de 
odihnă 

4851 4833 6009 5013 

Numărul turiştilor cazaŃi în pensiunile turistice ăi  
agroturistice 

372 1807 7763 8932 

         Din care străini 229 1003 3102 3488 
Numărul turiştilor cazaŃi în satele de vacanŃă şi alte 
structuri de odihnă 

48718 47889 49854 52504 

         Din care străini 685 74 242 372 
Numărul înnoptărilor turiştilor în pensiunile turistice şi  
agroturistice 

1854 3799 50047 56779 

         Din care străini 1571 2492 24728 29797 
Numărul înnoptărilor turiştilor în satele de vacanŃă şi alte 
structuri de odihnă 

16884
5 

14316
3 

14758
3 

16662
9 

         Din care străini 13825 518 918 811 
Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, ediŃia 2008 
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Conform datelor prezentate în tabelul 4, numărul acestor structuri este 
într-o uşoară creştere. Fluxul amatorilor practicării turismului rural cazaŃi în 
pensiunile turistice şi agroturistice, în ultimii patru ani, s-au majorat de circa 24 
ori. În aceeaşi perioadă numărul turiştilor străini a crescut într-o proporŃie mai 
mică, respectiv de circa 15 ori. Mult mai modest a crescut numărul turiştilor 
pasionaŃi de satele de vacanŃă şi alte structuri de odihnă. 

Astfel, turismul rural prezintă trăsăturile unui domeniu distinct de 
activitate pentru Ńara noastră şi se constituie într-un element ramură a economiei 
naŃionale. Diversitatea activităŃilor ce dau conŃinut prestaŃiei serviciilor turistice 
în spaŃiul rural îi mai conferă şi caracterul unei activităŃi de interferenŃă. 

Cercetările întreprinse asupra rolului turismului au evidenŃiat faptul că are 
„un impact considerabil asupra economiilor, societăŃilor şi culturilor diferitelor 
Ńări de referinŃă”[5]. 

În cadrul economiei, turismul se manifestă ca mijloc de diversificare a 
structurii acesteia prin crearea unor activităŃi specifice cum ar fi industria 
hotelieră care are în vedere nu numai adăpostirea şi crearea condiŃiilor şi 
confortului pentru odihna călătorului ci şi o serie de prestaŃii suplimentare a 
căror gamă este foarte variată, începând cu informarea turiştilor şi până la 
servicii comerciale, servicii nespecifice. De remarcat că turismul rural contribuie 
la schimbări de proporŃii în comunităŃile cu problemele pe care le antrenează pe 
linia veniturilor suplimentare şi de creare de noi locuri de muncă. 

Turismul poate fi privit şi prin prisma efectului social, contribuind la 
menŃinerea echilibrului biologic şi fiziologic al omului contemporan şi apare ca 
un mijloc activ de educare, de ridicare a nivelului de cunoaştere, permiŃând 
accesul la valorile culturale ale civilizaŃiei. 

Prin implicarea sa economică, se cuvine a fi subliniată contribuŃia 
turismului la valorificarea unor resurse naturale care nu ar putea fi puse altfel în 
valoare: apele minerale, izvoarele termale. Prin turism pot fi valorificate şi 
resurse turistice antropice care nu presupun eforturi financiare deosebite şi care 
au o însemnată valoare turistică, cum ar fi resursele cultural-istorice. 
Valorificarea acestor resurse în scop turistic va asigura şi dezvoltarea altor 
activităŃi economice aducătoare de venituri. 

Efectele economice ale activităŃii turistice sunt prezente şi în planul 
eficienŃei economice ale altor ramuri de activitate: este stimulată dezvoltarea 
cantitativă şi calitativă a acestora, este atrasă forŃa de muncă disponibilizată din 
alte ramuri şi se creează noi locuri de muncă în ramuri adiacente cum sunt 
agricultura, construcŃiile şi altele. ContribuŃia directă a turismului privind 
locurile de muncă este semnificativă în special în cazul localităŃilor din mediu 
rural cu turism intensiv.  

Turismul rural are şi o profundă semnificaŃie socio-umană exercitând 
asupra turiştilor şi populaŃiei din zonele vizitate o influenŃă ce se manifestă în 
planul consumului, instruirii şi educaŃiei, utilizării timpului liber, calităŃii 
mediului, legăturilor dintre naŃiuni etc. 
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Concluzii şi propuneri 
În Republica Moldova turismul rural se află la începutul afirmării sale ca 

sector important al economiei naŃionale şi cu certitudine ar trebui să fie sprijinit 
de autorităŃile publice locale şi centrale prin acordarea creditelor pe termen lung 
cu dobândă mică, prin diferite scutiri ce Ńin de  activitatea turistică desfăşurată în 
mediul rural etc. 

Turismul rural, ca orice activitate a economiei naŃionale, necesită 
elaborarea şi adoptarea unei politici a statului în dezvoltarea domeniului 
respectiv. Din cauza numeroaselor sectoare implicate în turismul rural, politica 
turistică este, de multe ori, fragmentată şi integrată fracŃionat în diferitele politici 
sectoriale: politica monetară, politica industrială, politica de amenajare 
teritorială etc. Această abordare dispersată duce la subestimarea aportului 
turismului la dezvoltarea economica. Pentru Ńara noastră se cere formarea unei 
politici complexe şi integrate care sa fie raportată la cerinŃele standardelor 
europene şi la politicile ComunităŃii Europene în domeniu.  

Pentru încurajarea circulaŃiei persoanelor amatoare de turism rural se cere 
dezvoltarea reŃelei drumurilor locale şi modernizarea acestora prin asfaltarea lor 
şi prin realizarea unor importante lucrări genistice, ceea ce obligatoriu trebuie să 
fie parte componentă a politicii dezvoltării turismului rural naŃional.  

Politicele elaborate trebuie să mai includă obligatoriu şi activităŃile 
orientate spre impulsionarea dezvoltării componentelor turistice în parcurile 
naŃionale şi în zonele periferice ale acestora; continuarea introducerii în circuitul 
turistic a marilor zone forestiere îndeosebi a celor ce dispun de structuri de 
primire sau a celor ce se pretează parcurilor de aventură; dezvoltarea 
pescuitului şi vânătorii turistice prin simplificarea reglementărilor, ameliorarea 
structurilor de primire specializate,  accentuarea  parteneriatului  dintre 
agricultori şi agenŃii de turism. 
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Abstract 
Tourism represents a real chance for Republic of Moldova towards sustainable 

development of national economy and further integration in European Union. In this article 
we consider the ways and types of financing available, difficulties and opportunities, key 
players within this business. In the final art we stress our attention over the very new options 
for tourism development financing pointing out the EU programs and specialized credit lines. 
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Turismul a devenit un atribut al omului modern iar evoluŃia stilurilor de 

viaŃă a modificat radical percepŃia asupra acestei activităŃi cu implicaŃii  majore 
economice şi sociale.  

Turismul constituie o şansă reală pentru relansarea durabilă a economiei, 
a dezvoltării economiei de piaŃă în Republica Moldova şi de realizare a 
programului integrării viitoare în Uniunea Europeană. Organizarea activităŃii 
economice in domeniul turismului se bazează pe utilizarea raŃională a resurselor 
turistice, pe exploatarea eficienta a bazei tehnico-materiale a industriei 
turismului, pe dezvoltarea infrastructurii turistice si pe crearea de noi locuri de 
munca pentru populaŃia locală.  

Tabelul 1 
Starea actuală a turismului în Republica Moldova 

Indicatori 2004 2005 2006 2007 
Numărul structurilor de cazare turistică 184 191 211 222 
Numărul de camere pentru cazarea turiştilor 7296 7374 7970 7960 
Numărul de locuri pentru cazarea turiştilor 23827 23992 27269 27608 
Numărul turiştilor cazaŃi 286731 301656 311966 314618 
               din care străini 68829 67235 62771 70302 
Numărul înnoptărilor turiştilor 148758

5 
161855

8 
175296

3 
174517

8 
               din care străini 174439 186590 213982 201006 
Utilizarea netă a capacităŃilor de cazare, % 37.9 43.0 44.5 44.3 

Sursa:  Anuarul Statistic al republicii Moldova, Chişinău, 2008  
 

Aşa cum se observă din datele tabelului numărul 1, structurile de cazare 
turistică realizează o uşoară creştere. A sporit şi numărul turiştilor cazaŃi în 
structurile de cazare turistică de la 286.7 în 2004 la 314.6 mii în 2007 sau cu 
9.7%, iar a turiştilor străini a crescut în aceeaşi perioadă doar cu 2.1 %. Numărul 
înnoptărilor turiştilor în structurile de cazare turistică în acelaşi interval s-a 
majorat cu 17.4%, iar a celor străini – cu 15.5 %. Chiar dacă utilizarea netă, 
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fiind în creştere, rămâne sub 50 %, ceea ce reflectă o activitate nesatisfăcătoare, 
situaŃia este asemănătoare şi în spaŃiul rural al Republicii Moldova. Probleme 
mai mari pentru turism provoacă starea precară a drumurilor. Depăşirea acestor 
dificultăŃi în paralel cu promovarea unor noi produse turistice competitive din 
punct de vedere calitativ şi al preŃului, sectorul de servicii în general impune 
intensificarea cercetărilor referitoare la finanŃarea dezvoltării turismului, inclusiv 
a celui rural. 

Dihotomia consum-investiŃie pentru oricare individ plasat în industria 
turismului poate fi puŃin importantă, ba chiar nici strict necesară, dat fiind că el, 
individul mai mult este orientat spre consum. Echilibrul  consum-investiŃie 
devine o dimensiune obligatorie în activităŃile oricăror autorităŃi publice fie 
centrale fie locale. Mai mult orice administraŃie trebuie să fie preocupată de 
regenerarea şi creşterea activelor, de activitatea investiŃională.  

Dezvoltarea industriei turismului în Republica Moldova este dependentă, 
în primul rând, de obŃinerea şi folosirea judicioasă a resurselor financiare 
destinate investiŃiilor. 

Pentru a activa normal în condiŃii normale, orice ramură, inclusiv 
turismul, are nevoie de fonduri, care sunt foarte variate.  

Acoperirea financiară, altfel zis finanŃarea, a acestor nevoi se face, 
evident, Ńinând seama de caracterul permanent al resurselor. FinanŃarea pe 
termen lung presupune nevoi de fonduri cu caracter permanent sau pentru 
perioade mari de timp, operaŃiune care se poate realiza în diverse forme, funcŃie 
de condiŃiile concrete ale pieŃei financiare. Căile de finanŃare pe termen lung 
sunt în strânsă legătură cu căile de investire, formând împreună cu acestea 
politica financiară, respectiv gestiunea pe termen lung. 

În structura investiŃiilor după forma de proprietate cea privată constituie 
36%, iar proprietatea publică în proprietatea publică – 34 %.   

Formularea şi dezvoltarea alternativelor strategice, alegerea unei strategii 
şi adoptarea acesteia drept linie de acŃiune, implementarea strategiei elaborate, 
evaluarea rezultatelor şi reformularea strategiei, în caz de necesitate, reprezintă 
una dintre cele mai importante activităŃi ale managementului resurselor 
financiare din turism. 

Orientarea şi fundamentarea strategiilor investiŃionale sunt dependente 
direct de interesul public şi privat care domină în societatea şi economia 
Moldovei dintre Prut şi Nistru. În acest sens, strategiile investiŃionale la nivelul 
Ńării urmăresc următoarele scopuri: 

a) ReconstrucŃia economiei.  
Componentele economice neviabile sunt demontate şi înlocuite cu altele, 

eficiente, fără ca sistemul economic de ansamblu să-şi întrerupă funcŃionarea 
normală. 

Aceste investiŃii nu pot fi făcute simultan, din cauza dificultăŃilor de 
asigurare a resurselor financiare şi a creditelor interne şi externe, în cadrul 
legislaŃiei existente, precum şi a aparatului birocratic. 

b) Reconsiderarea raportului sector public - sector privat.  
TranziŃia de la economia centralizat - etatizată la economia de piaŃă 

presupune: 
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- restrângerea sectorului public în economie şi menŃinerea lui în domeniul 
social-  administrativ, al apărării şi al protecŃiei mediului; 

- accelerarea privatizării, în special a unor întreprinderi sau active din 
domeniul public; 

- crearea cadrului legislativ în vederea reglării mecanismelor economiei de 
piaŃă, a bursei de valori şi atragerii capitalului necesar relansării economiei; 

- funcŃionarea economiei pe baza mecanismelor de piaŃă care impun drept 
criteriu esenŃial - profitul; 

- strategiile să orienteze investiŃiile spre instituŃiile economice care au 
autonomie financiară şi pentru care statul este administrator şi gestionar doar 
al părŃii de proprietate. 

Republica Moldova urmează a fi receptivă faŃă de toate categoriile de 
investitori de tip greenfield (proiecte noi), investitori existenŃi etc. 

Problema majoră a pieŃei financiare autohtone este lipsa coordonării 
politicilor dintre diferite organe de stat cu funcŃii de reglementare.  

Dispunând de o piaŃă financiar-monetară relativ mică comparativ cu 
România, Republica Moldova îşi permite „luxul” să dispună de autorităŃi 
publice centrale de reglementare pentru fiecare segment aparte (sectorul bancar, 
asigurări, fondurile private de pensii, asociaŃiile de economii şi împrumuturi, 
piaŃa hârtiilor de valoare de stat, piaŃa valorilor mobiliare, etc.), ceea determină 
cheltuieli suplimentare nejustificate, inclusiv riscuri majore. Aceşti regulatori, 
având subordonare diferită (de la Parlament până la Ministerul FinanŃelor), 
elaborează şi implementează politici separate, care în mare măsură nu sunt 
corelate între ele.  

Dezvoltarea pieŃei financiare şi sporirea rolului acesteia în sectorul real al 
economiei este imposibilă fără introducerea unor modificări radicale în sistemul 
de reglementare. Reieşind din practica mondială, se consideră oportună 
reformarea integrală a sistemului de reglementare a pieŃei financiare.  

PiaŃa financiară (non-bancară), piaŃa asigurărilor şi piaŃa microcreditelor 
sunt componente decisive ale dezvoltării economice, deoarece, împreună cu 
serviciile bancare, determină accesul la finanŃarea şi buna funcŃionare a 
afacerilor.  

Utilizând cu inteligenŃă posibilităŃile pieŃei financiare se poate asigura 
rezolvarea problemelor principale ale industriei turismului, inclusiv a celor ce 
Ńin de: 
a) finanŃarea dezvoltării durabile a activităŃii; 
b) sporirea activităŃii investiŃionale; 
c) asigurarea distribuŃiei eficiente a capitalului între structurile ramurii; 
d) dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin finanŃarea proiectelor 

inovaŃionale. 
Firmele care sunt active în turismul naŃional sunt, de regulă, întreprinderi 

mici şi mijlocii, aspect care constituie  un element important în dezvoltarea 
continua a turismului prin asigurarea unei creşteri economice durabile şi 
generarea noilor locuri de muncă.  

În acest context, obiectivul general îl constituie consolidarea 
competitivităŃii ÎMM existente şi stimularea sporirii numărului lor prin 
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facilitarea accesului ÎMM-urilor la resursele financiare, dezvoltarea sistemului 
de garantare a creditelor, dezvoltarea sistemului capitalului de risc, încurajarea 
lansării schemelor de creditare pe termen lung, inclusiv atragerea liniilor de 
credit de la instituŃiile financiare internaŃionale. 

O direcŃie vitală o reprezintă este creşterea capacităŃii ÎMM-urilor de a 
face faŃă presiunilor concurenŃiale pe piaŃa europeană şi internă, aspect ce poate 
avea în vedere: 

- încurajarea ÎMM-urilor în implementarea standardelor internaŃionale privind 
managementul calităŃii produselor/serviciilor; 

- evaluarea şi compararea competitivităŃii internaŃionale a Republicii 
Moldova, inclusiv a ÎMM-urilor, pe baza unui set riguros de criterii şi 
indicatori cantitativi şi calitativi; 

- încurajarea instruirii managerilor ÎMM-urilor prin transfer internaŃional de 
experienŃă şi cunoştinŃe; 

- încurajarea dezvoltării clusterelor. 
FinanŃarea activităŃii turistice poate fi realizată prin:  

a) mijloacele bugetului de stat acordate pentru crearea si modernizarea 
infrastructurii generale si a celei turistice;  

b) mijloace proprii ale agenŃilor economici din industria turismului;  
c) mijloacele Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului;  
d) investiŃii autohtone şi străine plasate în proiecte turistice;  
e) creditele cu destinaŃie specială etc. 

În acest context un loc aparte îi aparŃine Fondului special pentru 
promovarea si dezvoltarea turismului, fond care se constituie din următoarele 
surse:  

- 50 % din mijloacele provenite din brevetare;  
- donaŃii, sponsorizări şi granturi;  
- încasări din activitatea editoriala si de publicitate;  
- defalcări din veniturile Centrului NaŃional de PerfecŃionare a Cadrelor din 

Industria Turismului. 
Mijloacele Fondului pot fi utilizate pentru finanŃarea activităŃilor de 

promovare, de reprezentare şi de informare turistică, acŃiunilor de renovare, de 
amenajare şi de protecŃie a patrimoniului şi infrastructurii turistice, activităŃilor 
de instruire şi mediatizare in turism,  proiectelor de investiŃii în turism. 

Totodată un rol important aparŃine investiŃiilor autohtone şi străine plasate 
în proiecte turistice. Majoritatea surselor provenite de la donatori externi, in 
special din partea Uniunii Europene, au condiŃii bine definite atât fata de 
beneficiari cât şi faŃă de scopul utilizării. Spre exemplu, beneficiarii finali ai 
acestor surse pot fi listaŃi după cum urmează: 

- autorităŃile locale si regionale; 
- agenŃiile de turism; 
- organizaŃiile de sprijinire a afacerilor; 
- agenŃii locale de antreprenoriat; 
- agenŃii de dezvoltare; 
- Camere de ComerŃ. 
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Principala diferenŃă între sistemele anterioare de implementare utilizate 
pentru Programele de Vecinătate Phare/Tacis România-Ucraina şi România - 
Republica Moldova şi prevederile noului concept de parteneriat este aceea că, 
până în prezent, nu a existat implementarea în comun la nivelul Euroregiunilor 
iar sarcinile referitoare la finanŃarea externă şi implementarea erau îndeplinite de 
serviciile Comisiei Europene.  

 
Figura 2. Organigrama managementului financiar 

 
În cazul acestui program, Autoritatea Comună de Management (ACM) va 

avea responsabilitatea generală pentru managementul şi implementarea 
programului faŃă de Comisia Europeană, în timp ce beneficiarul este responsabil 
faŃă de ACM fiind direct  răspunzător pentru progresul tehnic şi financiar al 
activităŃilor. 

Propunerile de finanŃare precum şi selectarea proiectelor eligibile se vor 
atribui Secretariatului Tehnic, compus din reprezentanŃii celor trei Ńări partenere. 
Acesta va coordona priorităŃile şi va servi drept filtru în asigurarea dezvoltării 
armonioase a acestor Euroregiuni 

Co-finanŃarea asigurată din resursele Ńărilor participante va reprezenta cel 
puŃin 10% din contribuŃia UE a programului, mai puŃin suma alocată asistenŃei 
tehnice finanŃată în totalitate din contribuŃia Comisiei. Fiecare Ńară participantă 
va decide asupra propriului sistem naŃional de co-finanŃare. 
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3.5  CROSS-BORDER TOURISM – A PRESENT-DAY NECESSITY 

 
TURISMUL TRANSFRONTALIER - O NECESITATE ACTUALĂ 

 
 

Corina MATEI GHERMAN 
 

Abstract 
During the world’s economical recession, perceived more and more emphasized in 

Romania starting with 2008, the internal tourism, especially the cross-border one, remains a 
stabile source with an essential contribution in what the formation of internal gross product is 
concerned, with the condition of being promoted after the modern principles of market’s 
science.  

Those who manage the cross-border tourism must lay down great projects with 
European founding, like: the development of tourism in the geographic area between Siret-
Romania and Nistru-Moldavian Republic; in the area of Maramures-Ukraine, Timisoara-
Balaton Lake from Hungary or even Romania-Italy or Romania-Egypt.  

The development of these projects would imply the founding of new jobs, a better 
external promotion of the potential of Romanian tourism, with important privileges for those 
in this domain. 

These promoted and implemented projects would have as main objective the 
development of the economic-social-touring cohesiveness, through the improvement of 
cooperation in the border spaces of both geographical areas in which the cross-border 
tourism will develop, starting with the small tourism traffic formed of natural persons till the 
programmed relationships and lead in a professional manner by those who are certified in the 
field of Romanian tourism.  

 
Keywords: tourim, objective, criterion, strategy, european vision. 
Cuvinte cheie: turism, obiective, criterii, strategier, visiune europeană. 
 
Introducere 
În perioada actuală a recesiunii economiei mondiale, percepută tot mai 

accentuat şi în România, începând cu anul 2008, turismul, îndeosebi cel 
transfontalier, rămâne o sursă sigură cu aport esenŃial în formarea produsului 
intern brut, cu condiŃia să fie promovat după princiipile moderne ale ştiinŃei de 
marketing. 

Operatorii turismului transfrontalier, trebuie să întocmească proiecte de 
anvengură cu finanŃare europeană, cum ar fi: dezvoltarea turismului în zona 
geografică cuprinsă între Siret-România şi Nistru –Republica Moldova; în zona 
Maramureş –Ucraina, Timişoara-Hodmezova-Vasarhely din Ungaria. 

Dezvoltarea acestor proiecte ar însemna crearea locurilor de muncă, o mai 
bună promovare exterioară a potenŃialului turistic al României, cu beneficii 
importante pentru operatorii din domeniu. 

Aceste proiecte promovate şi implementate, ar avea ca obiectiv principal 
dezvoltarea coeziunii economico-socială-turistică, prin îmbunătăŃirea 
cooperării în regiunile de graniŃă pe ambele arii geografice pe care se va 
dezvolrta turismul transfrontalier, începând cu micul trafic  turistic compus din 
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persoane fizice, până la relaŃii programate şi conduse profesional de operatori 
atestaŃi în domeniu turismului românesc. 

 

Obiectivul şi criteriile turismului transfrontalier 
Obiectivul specific al acestui gen de turism, îl constituie cererea pe baza 

experienŃei dobândite, a cadrului instituŃional de aplicare a unor măsuri de 
dezvoltare durabilă, cu predicŃie în timp, cu efecte economice benefice pentru 
ambii operatori respectiv cel intern şi cel extern. Organizatorii, au nevoie de 
strategii, de valori a fiecărui potenŃial turistic în parte din zonele de frontieră cu 
orientare esenŃială spre: 

- adoptarea unei concepŃii clare asupra evoluŃiei firmei privind aplicarea 
principiilor şi a normelor de operare şi conduită pe această nouă piaŃă 
specifică de turism; 

- un ansamblu de metode şi tehnici care să asigure transpunerea în 
practică şi câştigarea unei cote cât mai mari pe piaŃa turismului 
transfrontalier, Ńinta finală fiind devenirea ca lider de piaŃă în acest 
domeniu; 

- alocarea resurselor financiare necesare pentru atingerea obiectivului 
propus; 

- decizii pentru strategii alternative, pentru pachetul oferit pe piaŃă. 
Criteriile care trebuie să le aibă în vedere operatorii din zonele 

transfrontaliere, nu se deosebesc esenŃial de cele ale turismului în general. Se 
disting următoarele criterii: 

- structura pieŃei turistice frontaliere pe care vrem s-o penetrăm cu 
serviciile turistice; 

- potenŃialul şi dinamica pieŃei turistice transfrontaliere, gradul de 
saturaŃie, concurenŃa; 

- schimbările de orice fel care pot surveni pe pieŃele turistice 
transfrontaliere: regimul de trecere a frontierelor, anumite 
restricŃii,alternanŃele politice, taxe de vizitare, etc; 

- exigenŃele care se impun pe piaŃa turistică transfrontalieră (raportul 
calitate-preŃ); 

 

Strategii privind turismul transfrontalier 
În faza iniŃială, când această piaŃă acceptă orice serviciu, operatorii pot 

opta pentru o strategie de marketing nediferenŃiată, , urmând ca atunci când a 
ajuns pe acea piaŃă, să aplice strategii diferenŃiate, definindu-şi clar segmentul 
în cadrul unor zone geografice, valorificând eficient potenŃialul specific selectat. 
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În general, pieŃele turistice transfrontaliere nu sunt valorificate , iar altele 
se află în stadiul de intenŃie, motiv pentru care firmele prezente vor trebui să 
adopte strategii de creştere şi de dezvoltare cum ar fi: 

- strategii de creştere şi dezvoltare care să vizeze stimularea cererilor 
consumului turistic transfrontalier; 

- strategii de creştere şi menŃinere, în cazul când potenŃialul turistic 
transfrontalier este limitat sau piaŃa este suprasaturată cu oferte turistice ale 
concurenŃilor; 

- strategii de creştere-restrângere, când piaŃa dă semn de regres (recesiune), 
caz în care trebuie căutate alte pieŃe turistice transfrontaliere mai profitabile 
prin inovare, repoziŃionarea ofertei, modificarea ofertei turistice. 

PiaŃa turistică transfrontalieră, este în continuă evoluŃie şi schimbare, 
schimbări pe care operatorii turismului transfrontalier le pot face faŃă numai 
dacă adoptă următoarele strategii de management şi marketing: 

- strategii active, care să impună dinamica şi ritmul schimbărilor de pe 
piaŃă; 

- strategii adaptive, prin care să Ńină ritmul cu schimbările ce intervin în 
mediul intern şi extern; 

- strategii de exigenŃă a pieŃei turistice transfrontaliere. ExigenŃe reduse, 
exigenŃe medii sau exigenŃe ridicate, unde operează firme de turism cu 
prestigiu care îşi propun să satisfacă cele mai rafinate cerinŃe, numai 
pentru a-şi menŃine o imagine favorabilă pentru consumatori. 

Referindu-ne la satisfacŃia turiştilor străini care cumpără pachete 
româneşti, ei îşi pun întrebarea: Care este cauza ce determină calitatea scăzută a 
serviciilor turistice din România? Răspunsul la această întrebare îi determină pe 
unii turişti, să renunŃe la aceste pachete de servicii, iar pe turiştii români să facă 
opŃiuni pentru pachete de servicii turistice externe. ClienŃii sunt nemulŃumiŃi de 
lipsa parcărilor, personalul nu este totdeauna amabil şi pregătit pentru acest gen 
de servicii, calitatea serviciilor de cazare, facilităŃile oferite ce nu corespund 
uneori raportului calitate-preŃ 

Dacă Ńinem seama de nevoile turştilor care evoluează de la o zi la alta, 
este necesar ca industria ospitalităŃii să vină în întîmpinarea acestor nevoi prin 
oferte personalizate. De aceea, operatorii de turism transfrontalier au nevoie de 
îmbunătăŃirea imaginii, să Ńină seama de legătura care există între activitatea 
turstică şi industria ospitalităŃii, o legătură complexă care se dezvoltă în 
interdependenŃă cu circulaŃia turistică. 

Viziunea europeană la momentul actual are la bază ideea conform căreia 
calitatea = clienŃi satisfăcuŃi sau serviciu turistic performant + prestări asociate. 
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Calitate = satisfacŃia clientului = încredere, pe baza comparaŃiilor, percepŃiilor 
cu aşteptările consumatorului de turism transfrontalier. 

Realizarea acestor obiective în zona transfrontalieră, impun firmelor să 
răspundă la unele întrebări cum ar fi: 

- în ce stadiu se află turismul transfrontalier? 
- pe care din pieŃele transfrontaliere dorim să dezvoltăm activitatea 
turistică? 

- cum vrem să operăm pe aceste pieŃe transfrontaliere? 
- în ce condiŃii putem opera? 
- ce facem în momentul când ajungem să penetrăm aceste pieŃe 
transfrontaliere? 

Răspunsurile la aceste întrebări ajută firmele să pătrundă pe nişe 
neocupate de concurenŃă. Un rol important îl joacă identificarea grupurilor Ńintă 
din care fac parte: 

- autorităŃile publice locale din zona unde se desfăşoară activitatea 
tursmului transfrontalier; 

- actorii din zona turistică, respectiv cei care promovează turismul 
transfrontalier din cele două zone de graniŃă. 

 
Din grupul beneficiarilor fac parte: 
- toŃi potenŃiali utilizatori ai serviciilor turistice transfrontaliere 

organizate şi promovate prin firmele de turism din cele două zone 
limitrofe statelor; 

- operatorii de turism transfrontalier şi deŃinătorii de resurse specifice din 
cele două zone limitrofe ambelor Ńări. 

CondiŃii pentru promovarea turismului transfrontalier: 
- cunoaşterea necesităŃilor de consum turistic al populaŃiei din cele două 

zone geografice; 
- existenŃa unui protocol de colaborare semnat în domeniul turismului 

prin care să se pună bazele unui parteneriat în scopul promovării 
turismului transfrontalier; 

- stabilirea reprezentanŃilor autorităŃilor publice din ambele Ńări care 
asigură cadrul legislativ şi modul de desfăşurare a turismului 
transfrontalier; 

- strategii comune de dezvoltare a acestui gen de turism; 
- pachete turistice comune propuse şi oferite spre comercializare 

operatorilor din aria de acoperire a turismului transfrontalier; 
- materiale comune de informare şi promovare; 
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- un ghid turistic care să cuprindă o scurtă prezentare a fiecărei firme de 
turism ce operează în cele două zone, hărŃi zonale cu obiectivele 
turistice; 

- pliante cu imagini şi informaŃii cu principalele obiective turistice şi 
produse turistice din ambele zone turistice, scrise în limbile vorbite în 
cele două zone. 

În România, în anul 2007, a fost lansat oficial proiectul „Turismul 
Transfrontalier la Dunărea de Jos” la Consiliul JudeŃean Călăraşi cu partener din 
partea Bulgariei, ca parte a Fondului Comun al Proiectelor Mici, pentru 
cooperare transfrontalieră Română-Bulgară. Dar acest proiect nu s-a dezvoltat 
prea mult, nu a fost pregătit şi susŃinut financiar de ambele părŃi, rezultatele fiind 
nesemnificative pentru turismul transfrontalier din această zonă. 

 

Concluzii 
1. Turismul transfrontalier aflat în faza de început, trebuie dezvoltat pentru a-şi 

defini valenŃele profitabile pe piaŃa turismului internaŃional; 
2. Operatorii din turismul transfrontalier să aplice strategiile tactice pentru a 

putea ocupa nişa liberă în turismul transfrontalier; 
3. Acest gen de turism trebuie să asigure prin excelenŃă îmbinarea aşteptărilor 

turistului cu refacerea capacităŃii de muncă, petrecerea plăcută şi instructivă a 
timpului liber; 

4. Turismul transfrontalier trebuie organizat, încât turistul, după consumarea 
pachetului turistic, să dobândească informaŃii utile şi cunoştinŃe minime 
despre zona vizitată; 

5. ConŃinutul prestaŃiilor turistice să fie în concordanŃă cu exigenŃele turismului 
contemporan satisfăcând dorinŃa omului contemporan de a-şi petrece timpul 
liber călătorind, căutând colŃuri liniştite din natură, vizitând oraşe şi sate din 
Ńară natală sau alte Ńări sau pentru a-şi îngriji sănătatea etc.; 

6. Datorită factorului distanŃă-timp care a fost diminuat semnificativ prin 
sporirea vitezei de deplasare, turismul transfrontalier este cel mai accesibil din 
punct de vedere al costului şi va constitui cea mai importantă trăsătură de 
dezvoltare regională a epocii contemporane; 

7. Prin influenŃa factorilor de ordin biologic şi psihologic, apropierea de 
Uniunea Europeană, va transforma turismul transfrontalier dintr-o activitate 
ocazională în una permanentă, devenind o cerinŃă, o necesitate de evadare în 
„necunoscut” a omul modern şi contemporan. 
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3.6  TOURISTIC AND AGRO TOURISTIC CONSIDERATIONS FOR 

THE NORD-WEST OF IRELAND - SLIGO COUNTY 
 

CONSIDERATII TURISTICE SI AGROTURISTICE PENTRU COASTA DE NORD 
VEST A IRLANDEI – SLIGO SI IMPREJURMI 
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Abstract 
In this presentation we are focusing at the main touristic activities of the Nord-West 

coast of Ireland which is one of the most attractive region for a huge number of visitors from 
all over the world. All these surroundings are spinning around Sligo town, which is sea port 
to the Atlantic Ocean and the Administrative Center of the Region. 

 
Key words: agrotourism 
Cuvinte cheie: agroturism 
 

Introducere 
Cu peisaje uluitoare si o imensa mostenire culturala, regiunea de nord vest 

a Irlandei ofera o varietate de activitati turistice care atrage vizitatori din toata 
lumea. 

Sligo a devenit sinonim cu multe nume si locuri cunoscute. De la poetul 
W.B. Yeats pina la grupul Weslife, si de la muntele Benbulben pina la cea mai 
recunoscuta destinatie pentru surfing in Strandhill, vizitatorii vin in Sligo din 
motive diferite: pentru pesajul superb, pub-uri si restaurante, cursuri de golf, 
muzica si poezie. 

Sligo este capitala nord vestului si punctul de atractie pe orice itinerar, cu 
unele din cele mai vechi structuri megalitice din lume (Carrowmore Tombs din 
4370 i.H), precedente piramidelor din Egipt sau a edificiulu de la Stonehedge 
din Anglia, ar rolul crucial jucat in istoria europeana si irlandeza face ca aceasta 
destinatie sa nu lipseasca din traseul turistilor. 

Peste tot cum il strabati, Sligo este evidenta vie a unei zone pline de 
mitologie, istorie si cultura irlandeza in cea mai pura forma. Muntele Ben 
Bulben si apoi Knocknarea sunt asociate cu miturile lui Diarmud si Grainne, cu 
regina Maeve (queen Maeve of Connacht, a carei mormant antic este vizibil de 
la distanta mare in topul muntelui fiind o rdicatura nalta de 24 de metri), apoi 
Drumcliffe precum si alte parti fantastice din aceasta zona au constituit punctul 
principal de inspiratie in literatura poetului W.B. Yeats (premiul Nobel) dar si a 
altor personalitati care si-au adus contributia in propulsarea imaginii statului 
modern Irlandez in atentia mondiala.  

Pentru cei carora le place mersul pe dealuri (hillwalking) atunci Sligo e 
locul in care gasesti unele din cele mai interesante trasee. Nu numai faptul ca 
teritoriul intregului judet are peste 100 km de coasta, dar multitudinea de lacuri, 
paduri si dealuri par a fi un adevarat paradis pentru cei pasionati de activitati in 
aer liber. Lantul muntos Ox in sud, muntii Dartry in nord si apoi Bricklieves si 
Curlews in est inrameaza un peisaj neobisnuit.  
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In afara de bogatia de monumente, castele sau ramasite ale acestora din 
timpuri stravechi, exista o multitudine de alte atractii. 

Pentru iubitorii de animale, aproape fiecare orasel are propriul targ in 
timpul verii, la care se expun animale de ferma, pasari de curte, competitii de 
calarie, intreceri canine, standuri de expunere de legume si fructe cu competitii 
cu premii. De asemenea o mare atractie sunt vulturii, bufnitele si alte pasarii de 
prada, care au un adevarat sanctuar intr-un centru dedicat si condus de pasionati 
in domeniu. Sligo nutreste de asemenea si o traditie extrem de importanta in 
muzica. Exista numeroase centre muzicale unde se sustin concerte locale, 
nationale si internationale, de cele mai multe ori acestea fiind preferate in 
vechile pub-uri care pastreaza o adevarata traditie in seri muzicale o data sau de 
doua ori pe saptamana.  

Sporturile acvatice se desfasoara pe tot parcursul anului. Sligo exceleaza 
prin traditia in surfing si multi profesionisti au inceput aici, zona find 
recunoscuta ca oferind cele mai bune antrenamente si lectii premergatoare, fiind 
un sport care nu tine cont de varsta sau experienta. Surfingul este si un sport de 
spectacol, multa lume vine pe coasta doar sa observe incercarile indraznete ale 
altora de infrunta cu strasnicie valurile 

Cluburile de yachting si kayaking sunt de asemenea foarte populate 
atragand prin varietatea de competitii si zile organizate pentru petrecerea 
timpului impreuna cu toata familia. Cineva spunea ca nu e nimic mai distractiv 
decat sa te “prostesti” la bordul unei ambarcatiuni si sa te simti din nou copil.  
 

Un concept de relaxare 
Ultimele luni au adus peste tot in lume tensiuni si probleme care nu au 

mai fost experimentate de peste 20 de ani, iar cuvantul care incepe cu R 
(recesiunea, desigur) se pare ca nu poate afecta o parte din populatie.. sau poate 
ca ei nu se lasa doborati de efectele ei. Cum?? 

In timp ce majoritatea strange cureaua, nu ne dam seama cat de mult stres 
acumulam in aceste situatii mai mult ca oricand. De aceea ar fi timpul pentru o 
binemeritata pauza pentru toti, pornind insa de la a invata ce inseamna relaxarea 
si cum sa o facem. Desi ne uitam mereu la buzunare vine un moment in care 
trebuie sa ne dam seama ca o cheltuiala pentru propria stare de bine este de fapt 
o investitie in tine insuti si in viitorul tau, o escapada binemeritata de care nu 
trebuie sa ne lipsim nicidecum! 

Uneori doar o plimbare poate fi ceea ce aveti nevoie, dar alteori chiar si 
cateva ore bune la sala nu te pot aduce inapoi cu bateriile reincarcate cum s-ar 
spune… Conceptul de “spa” a luat lumea prin surprindere devenind un trend 
fantastic al secolului in care traim, impunandu-se pe piata turistica intr-un ritm 
excelerator. Orice destinatie turistica trebuie sa aiba un loc special de “spa & 
leisure”. Acestea asigura o varietate fantastica de masaje specializate, 
tratamente, hidroterapie, tratamente cosmetice, detoxifiere, impachetari intr-o 
atmosfera speciala de relazare si chiar reflectie, departe de stresul cotidian. 

In ziua de azi trebuie sa ne focalizam in a alege ce e mai aproape de 
natura si mai nepoluat, mai netratat si cat mai “verde”- organic - cum se spune. 
Mai mult decat inainte trebuie sa avem grja sa alegem numai ce e mai natural! E 
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solutia cea mai buna pentru a rezista intr-o lume plina de poluare, agenti 
chimici, aditivi, E-uri si conservanti. Meritam sa avem grija de corpul nostru, 
pentru ca el ne sustine zilnic – noi sa ii dam macar un ragaz benefic sa se 
“repare” pentru ca astfel sa il putem exploata inca si inca o data, a doua zi, luna 
urmatoare… anii care vin.  
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