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CAPITOLUL I 

CONTEXT ECONOMIC, SOCIAL, POLITIC 
 

ON EUROPEAN UNION TOURISM POLICIES 
 

DESPRE POLITICILE DE TURISM DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Emilian M. DOBRESCU
1
 

 
Abstract 

According to statistics, Europe is the most favoured touristic destination. 

Therefore tourism plays an important role to the development of many European regions. 

Sustainable tourism contributes to the preservation and promotion of European natural and 
cultural heritage. 

Cohesion policy for 2014-2020 envisages to massively mobilize the resources of 

every Member States and thus to make it contribute to regional development and creation 

of new jobs. 

Key words: sustainable development of European tourism, European tourism 

industry, European tourism policy, tourism policy, TRAN 

 

1. Introducere 

Turismul reprezintă, ca importanţă, a treia activitate socio-

economică a UE, care generează peste 10 % din PIB-ul UE, permițând 

ocuparea a cca 12 % din forţa totală de muncă. Prin urmare, turismul este un 

sector important atât pentru cetăţenii, cât şi pentru industria UE, având 

un impact pozitiv asupra creşterii economice şi ocupării forţei de muncă în 

cadrul UE. 

Tratatul de la Lisabona a recunoscut importanţa turismului, acordând 

UE competenţe pentru sprijinirea, coordonarea şi completarea acţiunilor 

ţărilor UE în acest domeniu. Definirea şi clarificarea competenţelor UE în 

acest domeniu permite stabilirea unui cadru de acţiune cuprinzător. Conform 

Tratatului de la Lisabona, măsurile specifice luate de UE în sectorul 

turismului ar trebui să vizeze: a) încurajarea creării unui mediu favorabil 

pentru dezvoltarea întreprinderilor din acest sector; b) promovarea 

cooperării între ţările UE, în special prin schimbul de bune practici. 

                                                
1 Prof. univ. dr.; cercet. şt. pr. I, Institutul de Economie Naţională al Academiei Române; 

secretar ştiinţific, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, Academia Română, 

Bucureşti, dobrescu@acad.ro 
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În accepția sa clasică (de furnizor tradițional de servicii de călătorie 

și turistice), în Uniunea Europeană sectorul turismului cuprinde 1,8 milioane 

de întreprinderi, în special întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). De fapt, 

turismul este cea de a treia ramură a activităților socio-economice din 

Uniune. 

Conform statisticilor privind sosirile turiștilor internaționali (din țări 

terțe și din cadrul UE), Uniunea Europeană este prima destinație turistică 

din lume. Având în vedere importanța sa economică, turismul este parte 

integrantă a economiei europene. Din perspectivă europeană, politica în 

domeniul turismului contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor 

politice generale în domeniul ocupării forței de muncă și al creșterii 

economice. În plus, importanța dimensiunii de mediu a turismului va crește 

de-a lungul timpului, fiind deja cuprinsă în domeniul turismului durabil, 

responsabil sau etic. 

 

2. Scurtă istorie 

De la reuniunea Consiliului European din 21 iunie 1999 privind 

„turismul și ocuparea forței de muncă”, Uniunea acordă o atenție sporită 

contribuției pe care o aduce turismul în domeniul ocupării forței de muncă la 

nivel european. 

În comunicarea intitulată „Să lucrăm împreună pentru viitorul 

turismului european” (COM(2001)0665), publicată în noiembrie 2001, 

Comisia Europeană a propus un cadru de acțiune și măsuri pentru stimularea 

industriei europene a turismului. Rezoluția Consiliului din 21 mai 2002 

privind viitorul turismului european a confirmat abordarea Comisiei și, 

având drept obiectiv ca Europa să devină principala destinație turistică, a 

impulsionat o cooperare sporită între actorii publici și cei privați din cadrul 

industriei turismului european. În acest context, Comisia a luat ulterior 

măsuri și a inițiat numeroase acțiuni. Printre rezultatele directe ale acestei 

strategii se numără: 

a) conturile satelit în domeniul turismului (CST) pe stat membru, 

finalizate odată cu prezentarea primului cont satelit european; 

b) lansarea unui portal on-line de promovare a Europei ca destinație 

turistică; 

c) organizarea din 2002, a unui forum european privind turismul (în 

2013 a fost organizat la Vilnius, Lituania, cel de-al 12-lea forum cu tema 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2001)0665
http://www.visiteurope.com/Home?lang=fr-CA
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„Turismul, o forță pentru creștere economică, schimbare socială și 

bunăstare”). 

În perioada 2001-februarie 2014, Comisia Europeană a publicat 7 

comunicări privind orientările sale politice în domeniul dezvoltării 

sectorului turismului, printre care: 

▪ (COM(2007)0621), din 19 octombrie 2007 - Agenda pentru un 

turism european durabil și competitiv -, care prezintă dezvoltarea durabilă 

ca mijloc de garantare a competitivității pe termen lung a turismului și 

anunță acțiuni de pregătire pe trei ani; 

▪ (COM(2010)0352), din 30 iunie 2010 - Europa, destinația turistică 

favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european -, 

care analizează factorii care contribuie la competitivitatea în domeniul 

turismului și la dezvoltarea durabilă a acestui sector, precum și obstacolele 

care stau în calea acestor aspecte; 

▪ (COM(2012)0649), din 7 noiembrie 2012 - Aplicarea și 

dezvoltarea politicii comune în materie de vize în vederea stimulării creșterii 

economice în UE -, care vizează creșterea nivelului fluxurilor turistice din 

țările terțe prin intermediul politicii comune în materie de vize; 

▪ (COM(2014)0086), din 20 februarie 2014 - O strategie europeană 

pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în 

turismul maritim și costier, care vizează să promoveze creșterea durabilă și 

competitivitatea în domeniul turismului maritim și costier. 

 

3. Măsuri speciale luate în interesul călătorilor și/sau al turiștilor 

Concret, au fost luate măsuri menite să faciliteze trecerea frontierelor 

și protejarea sănătății și a siguranței, precum și a intereselor materiale ale 

turiștilor. Printre aceste măsuri se numără, îndeosebi: 

1) Recomandarea Consiliului privind siguranța hotelurilor existente 

împotriva incendiilor (88/666/CEE), Directiva privind pachetele de servicii 

pentru călătorii, vacanțe și circuite (90/314/CEE) (în curs de revizuire) și 

Directiva privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată de către 

consumatori (2008/122/CE). Acestea sunt completate de adoptarea unor 

norme privind drepturile pasagerilor în toate domeniile transportului (a se 

vedea fișa 5.6.2). Un alt exemplu care demonstrează conexiunea dintre 

sectorul turismului și un alt domeniu de competență al Uniunii decurge din 

Directiva 2006/7/CE din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2007)0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0621
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2010)0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0352
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2012)0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0649
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0649
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0086
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.6.2.html
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pentru scăldat, care va abroga Directiva 76/160/CEE la 31 decembrie 2014, 

în interesul grupurilor vizate sau al subiectelor prioritare. 

2) La solicitarea Parlamentului, Comisia a lansat o serie de inițiative 

concretizate în cinci acțiuni pregătitoare pe teme de actualitate cu obiective 

specifice în ceea ce privește turismul european (a se vedea mai jos - 

rezoluția Parlamentului European din 29 noiembrie 2007): 

„Eden”, care se concentrează asupra promovării destinațiilor turistice 

europene de excelență, aflate în ascensiune, puțin cunoscute, dar care 

respectă principiile privind durabilitatea. Finanțarea acțiunilor pregătitoare a 

expirat în 2011, însă Comisia a continuat să pună în aplicare inițiativa în 

contextul programului-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP/EIP). 

„Calypso”, care vizează turismul social pentru persoanele în vârstă, 

tinerii fără posibilități, familiile cu nevoi speciale și persoanele cu mobilitate 

redusă. Obiectivul acesteia este de a oferi cât mai multor persoane 

posibilitatea de a călători, contribuind, în același timp, la combaterea 

dezechilibrelor sezoniere; în mod similar, Comisia a asigurat continuarea 

acestei acțiuni în contextul programului-cadru pentru competitivitate și 

inovare. 

„Turismul durabil”, care include ruta europeană Cortina de fier sau 

„Centura verde”, (6 800 km, ce se întind de la Marea Barents la Marea 

Neagră) și al cărei obiectiv este promovarea transformării fostei Cortine de 

fier într-o rețea transfrontalieră de căi de circulație pentru plimbările cu 

bicicleta sau pe jos; această acțiune a fost, de asemenea, continuată în 

contextul programului-cadru pentru competitivitate și inovare. 

3) „Produse turistice culturale transnaționale”, o inițiativă care se 

concentrează asupra turismului cultural și industrial, vizând susținerea 

proiectelor transfrontaliere pentru un turism tematic durabil. „Turism și 

accesibilitate pentru toți”, care are drept obiectiv facilitarea accesului tuturor 

la lanțul de furnizare de servicii turistice, în beneficiul persoanelor cu 

handicap, al călătorilor în vârstă și al persoanelor care se confruntă cu 

dificultăți temporare. Ultimele două acțiuni pregătitoare au fost lansate în 

2012, la cererea Parlamentului European, pentru o perioadă de trei ani. 

4) În plus, Comisia Europeană a lansat numeroase alte acțiuni, 

precum, în 2011, inițiativa-pilot „50 000 de turiști”, care încurajează 

fluxurile turistice între UE și diferite țări terțe în afara sezonului turistic, 

începând cu America Latină și Europa: pe de o parte, aceasta încurajează 

sud-americanii să călătorească în Europa (octombrie 2012-martie 2013) și, 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_ro.htm
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pe de altă parte, încurajează europenii să călătorească în America Latină 

(mai-octombrie 2013). 

Regiunile reprezintă instituțiile naționale cele mai importante din 

punct de vedere strategic pentru dezvoltarea durabilă a turismului și 

promovarea competitivității destinațiilor europene. Comisia susține, de 

asemenea, crearea de rețele între principalele regiuni turistice europene. În 

iulie 2009, a fost creată NECSTouR, o rețea deschisă a regiunilor turistice 

europene, cu scopul de a servi drept platformă pentru schimbul de informații 

și de soluții inovatoare în materie de turism competitiv și durabil. În ceea ce 

privește contribuția adusă de turism la dezvoltarea regională și la ocuparea 

forței de muncă în regiunile vizate, Uniunea dispune de alte surse de 

finanțare: FEDR, pentru finanțarea proiectelor durabile din domeniul 

turismului, programul Interreg, Fondul de coeziune, pentru finanțarea 

infrastructurilor în domeniul mediului și al transporturilor, FSE, pentru 

ocuparea forței de muncă, programul Leonardo da Vinci, pentru formarea 

profesională, FEADR, pentru diversificarea economiei rurale, FEP, pentru 

reconversia în cadrul sectorului turismului ecologic, programul-cadru pentru 

competitivitate și inovare (CIP) și cel de Al 7-lea program-cadru european 

pentru cercetare și dezvoltare (PCRD). În acest context, în cadrul financiar 

multianual 2014-2020, programul COSME a reluat programul CIP, iar 

inițiativa „Orizont 2020” a reluat programul PCRD. 

În contextul noilor perspective financiare și în cadrul „programului 

pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri” (COSME), Comisia va 

putea dispune de o finanțare globală de 105,5 milioane de euro. Pentru 

2014, pachetul financiar de care dispune Comisia în acest scop este modest. 

Comitetul de gestionare a programului COSME a stabilit suma de 

8,7 milioane de euro. 

Datele statistice armonizate privind turismul sunt colectate în cadrul 

Uniunii din 1996. Regulamentul (UE) nr. 692/2011 din 6 iulie 2011 a 

stabilit un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea 

sistematică a statisticilor europene referitoare la turism, colectate în statele 

membre. Prin comunicările din 27 noiembrie 1996 (COM(1996)0547) și din 

26 mai 1999 (COM(1999)0262), Comisia a anunțat și a instituit o acțiune 

comunitară pentru combaterea turismului sexual în care sunt implicați copii 

și a fost încurajată, prin concluziile Consiliului din 21 decembrie 1999, să 

desfășoare în continuare această acțiune. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(1996)0547
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(1999)0262
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4. Rolul Parlamentului European 

În decembrie 1996, Parlamentul European sprijinise deja o acțiune 

comunitară privind turismul, exprimându-și avizul favorabil pentru primul 

program multianual 1997-2000, „Philoxenia”, care nu a fost adoptat însă din 

cauză că nu a întrunit unanimitatea în cadrul Consiliului. În Rezoluția sa din 

30 martie 2000 privind punerea în aplicare a măsurilor de combatere a 

turismului sexual cu copii (COM(1999)0262), Parlamentul solicitase statelor 

membre să adopte norme extrateritoriale care să facă posibilă anchetarea, 

urmărirea în instanță și sancționarea persoanelor care, pe perioada șederii în 

străinătate, au comis abuzuri sexuale împotriva copiilor. La 

27 octombrie 2011, Parlamentul a adoptat o Rezoluție legislativă referitoare 

la propunerea de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 

(P7 TA(2011)0468). În temeiul Directivei 2011/92/UE din 

13 decembrie 2011, începând cu luna decembrie 2015, turismul sexual cu 

copii va constitui o infracțiune pe teritoriul întregii Uniuni Europene; în 

special, articolul 21 prevede adoptarea de măsuri naționale pentru 

combaterea sau interzicerea organizării de călătorii în scopul comiterii unor 

astfel de infracțiuni. 

Cu mult înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 

Parlamentul a adoptat o serie de rezoluții cu privire la orientările sau la 

inițiativele Comisiei în domeniul turismului, cele mai remarcabile fiind 

Rezoluția din 8 septembrie 2005 privind noile perspective și noile provocări 

pentru turismul durabil în Europa, Rezoluția din 29 noiembrie 2007 privind 

noua politică a UE în domeniul turismului: consolidarea parteneriatului 

pentru turism în Europa și Rezoluția din 16 decembrie 2008 referitoare la 

impactul turismului în regiunile de coastă: aspecte legate de dezvoltarea 

regională. Parlamentul a abordat, astfel, rezultatele politicii privind vizele în 

domeniul turismului și a sprijinit promovarea destinațiilor turistice 

europene. De asemenea, Parlamentul a sugerat crearea unei etichete a 

patrimoniului european și a unei piste de biciclete de-a lungul fostei Cortine 

de fier și a încurajat sectorul turismului să își diversifice oferta de servicii 

pentru a combate caracterul sezonier al turismului. 

Nu în ultimul rând, Parlamentul a adoptat, pe baza raportului din 

proprie inițiativă (primul de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona), Rezoluția referitoare la Europa, destinația turistică favorită la 

nivel mondial (P7_TA(2011)0407). Sprijinind strategia politică a Comisiei, 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(1999)0262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//RO
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bazată pe 21 de acțiuni, Parlamentul are drept obiectiv relansarea unui 

turism competitiv, modern, de înaltă calitate, durabil și accesibil tuturor, 

bazat pe dimensiunea multiculturală a Europei. Deputații subliniază 

importanța măsurilor adoptate în alte domenii, care pot avea un impact 

decisiv asupra sectorului turismului, precum ocuparea forței de muncă, 

impozitarea și drepturile consumatorilor. De asemenea, aceștia au adoptat 

deja în primă lectură, la 12 martie 2014, rezoluția legislativă de consolidare 

a protecției călătorilor care achiziționează pachete de servicii de călătorie și 

de abrogare a Directivei 90/314/CEE (P7_TA-PROV(2014)0222). Textul 

adoptat va servi drept bază pentru negocierile cu Consiliul, care vor fi 

inițiate după alegerile europene. 

Cu toate acestea, Consiliul European nu a dat curs solicitării 

Parlamentului de stabilire în cadrul perspectivelor financiare pentru 2014 -

 2020 a unui program specific pentru sectorul turismului. De asemenea, în 

februarie 2014, în loc să prezinte o propunere de regulament pentru crearea 

unei etichete europene a turismului de calitate, Comisia a ales să îi propună 

Consiliului să adopte o recomandare referitoare la o serie de principii 

europene neobligatorii cu privire la calitatea serviciilor turistice 

(COM(2014)0085). Aceste principii au rolul de a spori competitivitatea 

Europei în raport cu destinațiile turistice aflate în ascensiune. 

 

5. Politica turistică în țara noastră 

La începutul acestui secol, capacitatea de cazare în România totaliza 

300.000 locuri la nivelul întregii ţări şi se afla în plin proces de reformă şi 

reorganizare. Reţeaua hotelieră, care dispunea de 170.000 de locuri a 

beneficiat, mai ales în Capitală şi în staţiunile de odihnă şi tratament, de 

unele lucrări de modernizare şi sporire a gradului de confort. A fost 

asigurată conectarea unor hoteluri la reţele telefonice automate 

internaţionale. Cu toate acestea, turismul în tranziţie a trecut printr-o 

puternică situaţie de criză marcată de doi factori foarte greu de depăşit: 

majoritatea infrastructurii a rămas la nivelul anilor ’70 ai secolului trecut 

când a fost realizată, iar mentalitatea lucrătorilor din turism nu s-a schimbat 

notabil, în noile condiţii economico-sociale pe care le parcurgem. 

Potenţialul turistic românesc, deosebit de variat, este reprezentat de 

formele de relief combinate armonios pe întreg cuprinsul ţării, clima 

favorabilă practicării turismului în tot cursul anului, diversitatea şi bogăţia 

florei şi faunei, monumentele istorice, de artă şi  arhitectură inegalabile. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA-PROV(2014)0222
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0085
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Acestea pot satisface multe preferinţe în materie de cerere turistică. Oferta 

turistică este alcătuită din următoarele forme de programe şi aranjamente: 

sejururi pe litoralul românesc, vacanţe la munte în sezonul estival şi iarna, 

tratamente în staţiunile balneoclimaterice, circuite cuprinzând vizite în 

anumite zone de interes cultural şi istoric, organizarea de congrese, 

simpozioane, seminarii, acţiuni de vînătoare şi pescuit, cărora li se adaugă 

numeroase posibilităţi de voiaj individual în toate zonele ţării. Anularea 

taxelor de viză pentru turiştii care călătoresc prin intermediul agenţiilor de 

voiaj şi reducerea taxei pentru alte categorii de turişti, au fost măsuri 

adoptate în vederea extinderii facilităţilor de voiaj în România. În mai multe 

zone ale ţării, recunoscute pentru potenţialul lor turistic deosebit, a luat 

amploare turismul rural. Au fost amenajate spaţii de cazare în casele 

ţărăneşti, acestea fiind dotate cu confortul necesar petrecerii vacanţei. Astfel 

de zone turistice, extrem de căutate de către turiştii români şi străini sunt 

zona Bucovinei, zona Rucăr-Bran. 

O modalitate de revigorare a turismului intern, aflată în atenţia 

responsabililor este atragerea turiştilor români spre destinaţii interne şi nu 

externe. Un număr mare de români se orientează pentru petrecerea 

concediilor, nu numai către destinaţiile care au devenit de cca un deceniu 

tradiţionale (Grecia sau Turcia), ci şi către alte direcţii cum sunt ţările din 

vestul Europei. Soluţia preconizată este privatizarea rapidă a activelor 

turistice, pentru crearea unui mediu concurenţial, care să apropie tarifele 

practicate de calitatea reală a serviciilor oferite. O creştere economică reală 

de cca 3-5% anual ar trebui să conducă şi la creşterea calităţii vieţii, 

consecinţa pozitivă urmând să fie majorarea resurselor alocate pentru 

activităţi turistice. 

România, o ţară cu cca 45% populaţie rurală, poate oferi celor care 

îndrăgesc arta şi cultura populară forme de viaţă pe care civilizaţia tehnică 

le-a transformat în istorie. Asociaţia Naţională a Turismului Rural, Ecologic 

şi Cultural din România (ANTREC) acţionează pentru identificarea şi 

punerea în valoare a potenţialului turismului rural, pregătirea profesională a 

lucrătorilor din acest sector şi promovarea produsului turistic în ţară şi în 

străinătate. 

Un număr de 35 de oraşe şi 103 aşezări rurale din România sunt 

considerate staţiuni balneare. Ele se află situate în principalele zone naturale 

ale teritoriului României, îndeosebi arcul carpatic şi litoralul Mării Negre şi, 

de asemenea, în zonele de câmpie, de deal şi în zonele subcarpatice, 
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majoritatea  fiind de importantă locală. În zona Carpaţilor Orientali există 

1.500 izvoare minerale a căror compoziţie chimică este foarte variată; acest 

lucru şi faptul că pot fi captate uşor explică apariţia şi dezvoltarea acestor 

staţiuni balneare. Cele mai renumite staţiuni balneare din partea de nord a 

Carpaţilor Orientali sunt Vatra Dornei, Şaru Dornei, Poiana Negrii, 

Sângeorz Băi, Borşa, Durău. Zona centrală a Carpaţilor Orientali posedă 

importante ape minerale carbonatate la Borsec, Băile Tuşnad, Covasna. Tot 

aici se găsesc Lacul Roşu şi Lacul Sf. Ana. Pe valea Trotuşului se află 

staţiunea balneară Slănic-Moldova, considerată Perla Moldovei, precum şi 

localitatea Târgu Ocna. La poalele munţilor Ciucaş se află staţiunile Cheia şi 

Slănic Prahova. În Depresiunea Braşovului pot fi întâlnite următoarele 

staţiuni: Malnaş-Băi, Bicsad, Vâlcele, Sovata, Zizin. Staţiuni balneare foarte 

cunoscute sunt şi Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti, Băile Govora, 

Voineasa, de pe Valea Oltului sau Băile Herculane aflată în partea de vest a 

Munţilor Mehedinţi, staţiune de ape termale cunoscută din vremea 

romanilor. Staţiunile balneare din Carpaţii Occidentali bogate în izvoare 

minerale cu proprietăţi terapeutice sunt Geoagiu-Băi, Vaţa de Jos şi 

Moneasa. Un deosebit loc de odihnă şi recreere este şi Stâna de Vale. 

Staţiunile balneare din zona Subcarpaţilor sau din zonele de câmpie şi deal 

sunt destul de numeroase şi se află situate aproape de oraşe. Astfel, Băile 

Felix sunt în apropiere de Oradea, Lacul Sărat – lângă Brăila iar Amara - 

lângă Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomiţa. Staţiuni de renume 

internaţional erau considerate cele de pe litoralul Mării Negre:  Eforie Nord, 

Eforie Sud, Techirghiol, Mamaia şi Mangalia cu şiragul său de staţiuni 

satelit(Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun, Olimp). 

 

6. Efecte ale turismului necontrolat 

▪ degradarea pădurilor, afectarea peisajului (cu disparţia unor specii 

floristice şi rase de animale); 

▪ degradarea rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; 

▪ degradarea şi poluarea mediului înconjurător. 

▪ Prima pârtie de schi din ţară iluminată artificial pe toată 

suprafaţa şi prima pârtie de schi din ţară cu zăpadă artificială au fost 

inaugurate la sfârşitul anului 1999 la Azuga şi, respectiv, Poiana Braşov. 

▪ Gheţarul de la Scărişoara, a patra peşteră cu gheaţă din lume, 

este primul monument al naturii atestat în România, încă din anul 1935. De 
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asemenea, Peştera Altar este cea mai frumoasă şi mai valoroasă peşteră din 

Europa. 

Delta Dunării, un paradis unic al florei si faunei, se află situată la 

vărsarea Dunării în Marea Neagră, acolo unde fluviul îşi încheie lunga 

călătorie de 2.860 km, măsuraţi de la izvoarele din Muntii Pădurea Neagră 

din Germania. Delta se extinde continuu, datorită mâlului adus de fluviu, 

formându-se astfel o reţea de canale, lacuri şi insule cu dune de 

nisip.Suprafaţa actuală a Deltei Dunării este de aproape 5.640 km pătraţi. 

Acest incredibil tărâm al apelor adăposteşte peste 300 specii de păsări, 

nenumărate specii de peşti, dintre care cei mai apreciaţi sunt sturionii 

(morunul, nisetrul, cega), în timp ce varietatea speciilor de plante 

cuprinde1.150 tipuri, de la liane împletite pe trunchiurile copacilor, până la 

nuferi. UNESCO a desemnat Delta Dunării drept rezervaţie a biosferei. 

Punctul de plecare pentru o “aventură turistică” în Deltă este, de 

obicei, Tulcea, oraş situat în apropiere de locul unde Dunărea se desparte în 

cele trei braţe principale. Tulcea se află la o distanţă de 71 km de Sulina, o 

aşezare aflată la celălalt capăt al braţului cu acelaşi nume. 18 rezervaţii şi 

zone tampon sunt răspândite pe tot cuprinsul Deltei. Puteţi ajunge la ele 

străbătând canale înguste, trecând pe lângă plauri acoperiţi cu stuf şi pe 

lângă păduri, prin locurile în care pelicanii şi cormoranii se adună ca să 

prindă peşte. Dacă doriţi să exploraţi acest ţinut sălbatic, închiriaţi o barcă 

cu vâsle şi plimbaţi-vă pe canalele cele mai mici. Pentru aceasta aveţi 

nevoie de un permis eliberat de Rezervaţia biosferei Delta Dunării. 

▪ Festivalul de artă medievală de la Sighişoara, singura cetate 

medievală locuită din Europa, a fost organizat începând din 1993, în ultima 

decadă a lunii iulie.  Având un buget de austeritate de cca 50.000 dolari 

SUA, din care jumătate au fost oferiţi de Uniunea Europeană, festivalul a 

atras în fiecare din cele trei zile, câte 15.000 turişti, care au asistat la peste 

80 de manifestări, la care au participat 200 de artişti din Anglia, Austria, 

Germania  şi România. 

▪ Parcul Naţional Valea Cernei este al doilea din ţară ca mărime şi 

singurul care cuprinde şi un bazin hidrografic, ca mare unitate ecologică. El 

acoperăo suprafaţă de peste 60.000 ha, din care 24.000 însumează rezervaţii 

naturale, fiind practic un profil în ecosisteme situate între 150 şi 2.000 m 

altitudine. Aerul parcului are o ionizare negativă, benefică pentru 

energizarea organismului, ceea ce face comparabilă staţiunea Băile 

Herculane (exitentă încă de pe vremea romanilor şi deosebit de apreciată şi 
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pentru apele sale terominerale), cu staţiunea Davos din Elveţia. De 

asemenea, parcul are pe cuprinsul său, singura peşteră din lume cu stalactite 

şi stalagmite flexibile – Peştera lui Adam, precum şi trei specii de fluturi 

unici în lume. 

România poate satisface cele mai diverse gusturi ale turiştilor. 

Varietatea formelor de relief, de la Munţii Carpaţi la însoritele plaje ale 

Mării Negre, diversitatea vegetaţiei şi a faunei crează un climat propice 

turismului în orice lună a anului, atragându-i pe cei care doresc să se retragă 

în mijlocul naturii. Pentru cei interesaţi de istorie, imensul sanctuar de la 

Sarmizegetusa vorbeşte despre populaţia locală geto-dacică, vestigiile de la 

Histria vorbesc despre coloniştii greci care au poposit pe coasta Mării Negre 

în urmă cu 2 500 de ani, ruinele podului construit între anii 103-105 de 

împăratul Traian la Turnu Severin, peste Dunare, parte importantă a tehnicii 

antice, vorbeşte despre geniul constructorilor romani. Evul Mediu românesc 

este ilustrat de cetăţi fortificate răspândite pe tot teritoriul ţării şi mănăstiri, 

care reprezintă o sinteză originală a artei româneşti din acea epocă. 

Alpiniştii şi speologii (în România există cca 11.000 de peşteri, din 

care cca 4.200 se află în Munţii Apuseni), vânatorii şi pescarii pasionaţi, 

iubitorii sporturilor nautice şi ai celor de iarnă, toţi pot să-şi transforme 

visele în realitate în România. Câteva din cele 138 staţiuni nu furnizează 

decât facilităţi pentru o eficientă cură medicală, dar, sunt şi locuri de interes 

istoric. Băile Herculane şi Geoagiu, de exemplu, datează din timpul Daciei 

Romane, dar au fost şi destinaţii favorite pentru capete încoronate ca 

Împărăteasa Maria Tereza sau Împăratul Napoleon al III-lea. Concertele, 

festivalurile folclorice, muzeele de artă şi de istorie completează 

posibilităţile de recreere,  de odihnă sau cura balneară. Originalitatea 

bucătăriei româneşti, gama variată de vinuri - România este al cincilea 

producator de vin din Europa, ca şi binecunoscuta ţuică se adaugă la lista de 

atracţii turistice. Cei care doresc să achiziţioneze o amintire pot găsi o 

varietate de obiecte de artă populară românească: ceramică, obiecte 

sculptate în lemn, obiecte din piele, covoare şi cuverturi cu motive florale, 

icoane pe lemn sau pe sticlă, specifice zonei, picturi naive şi alte obiecte de 

artă. 

 

7. Ce este și cu ce se ocupă TRAN 

Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) 

este cea care discută la începutul fiecărei toamne, bugetul pe care Uniunea 
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Europeana urmează să îl aloce sectorului de transport și turism în anul 

următor. În mandatul acestei comisie din perioada 2008-2013, 

vicepreședintă a TRAN a fost doamna Adriana Țicau, care a depus la 

comisie mai multe amendamente având ca obiectiv creșterea sumelor 

alocate pentru infrastructura de transport și promovarea turismului în 

regiunea bazinului Dunării. “Europa are destinații turistice de excepție, dar 

multe sunt insuficient cunoscute, în special în statele care au aderat la UE 

după 1 mai 2004. Consider că promovarea destinațiilor turistice aflate în 

Statele Membre, situate în bazinul Dunării ca destinații europene de 

excelență este deosebit de importantă dat fiind potențialul turistic al regiunii. 

TRAN a aprobat amendament propus ca o recunoaștere a 

importanței acestei regiuni pentru UE și având în vedere că dezvoltarea 

turismului este posibilă doar în condițiile unei infrastructuri de transport 

eficiente. Astfel, trebuie accelerată construcția coridoarelor de transport 

trans-europene și dezvoltată infrastructura de transport rutier, feroviar și 

naval în sud-estul Europei. În vremuri de criză trebuie să facem mai multe 

investiții în infrastructură deoarece lucrările în acest sector duc la crearea de 

noi locuri de muncă. 

TRAN este competentă în chestiuni privind dezvoltarea unei politici 

europene comune privind transportul feroviar, rutier și pe cale navigabilă, 

precum și cel maritim și aerian. De asemenea, Comisia TRAN are 

competențe în sectorul turismului și al serviciilor poștale.  

 

8. Oscarul pentru turism 

După Sharm el Sheikh, Dubrovnik sau Turku, România a primit 

premiul Golden Apple, echivalentul Oscarului pentru turism, care se acordă 

unei destinaţii sau personalităţi care a contribuit substanţial la dezvoltarea 

turismului
2
. Trofeul acordat de FIJET (Fédération Internationale des 

Journalistes et Ecrivains du Tourisme) marchează o premieră mondială, iar 

în 2009 – anul acordării pentru țara naostră - a fost pentru prima dată când a 

fost atribuit în acelaşi an  pentru trei destinaţiii turistice ale aceleiaşi 

ţări. "Oamenii sunt deschişi, primitori ceea ce înseamnă, de fapt, esenţa 

activităţii turistice. Noi, ca organizaţie internaţională a ziariştilor de turism 

avem menirea să promovăm şi să încurajăm turismul de pe toate 

meridianele", a precizat Tijani Haddad, preşedinte FIJET. 

                                                
2 Cristina Cauea, România a luat Oscarul pentru turism, „Evenimentul Zilei”, 2 septembrie 

2009 
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Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Mărginimea Sibiului -  

considerată de revista Forbes „cea mai romantică zonă de ecoturism din 

lume" şi Compania Aeriană Blue Air - compania cu cea mai dinamică 

dezvoltare din Europa de Est - au câştigat pentru România trei trofee 

prestigioase. Mărginimea Sibiului este unul dintre centrele etnografiei 

romaneşti, loc în care tradiţiile locale sunt puse la mare cinste de locuitori. 

Apropierea de capitala culturală europeană din 2007, Sibiu, favorizează 

dezvoltarea fenomenului turistic în acesta zonă alcătuită din 18 sate, cu 

centrul la Săliştea. 

„Am fost foarte încântat de România, în primul rând de gentileţea şi 

ospitalitatea românilor, pe unde am fost. Mă tem că belgienii nu vor deveni 

niciodată la fel de primitori ca românii", a spus cu acest prilej Walter 

Roggeman, preşedinte FIJET Belgia. FIJET a fost înfiinţată în anul 1954, 

fiind considerată cea mai veche asociaţie profesională de scriitori şi de 

jurnalişti de călătorie din lume. În prezent, numărul membrilor organizaţiei 

depăşteşte 800 de persoane ce provin din peste 40 de tari de pe toate 

continentele. FIJET este o federaţie apolitică şi non-guvernamentală ce 

promovează destinaţii sau personalităţi care contribuie la dezvoltarea 

turismului pe plan internaţional. România a mai primit din partea FIJET, 

„Mărul de Aur" în anul 1975 pentru Mănăstirea Moldoviţa. Premiul se află 

în prezent în muzeul mănăstirii.  

 

9. Provocări şi oportunităţi pentru industria turismului european 

Turismul european s-a confruntat cu o situaţie economică dificilă ca 

urmare a crizei financiare şi economice din perioada 2008-2013, care a avut 

un impact semnificativ asupra cererii de servicii turistice. Această situaţie a 

fost agravată de întreruperea traficului aerian provocată de prezenţa norilor 

de cenuşă vulcanică după erupţia din 2010 a vulcanului Ejyafjöll din 

Islanda, care a generat un număr important de intrări de turişti anulate, 

provocând astfel pierderi considerabile sectorului transporturilor aeriene, dar 

şi sectorului hotelier şi altor activităţi legate de turism. 

În conformitate cu strategia economică „Europa 2020”, cadrul 

acţiunilor din turism la nivelul UE se poate construi în jurul 

următoarelor patru priorităţi: 

1) Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa prin: 
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a) dezvoltarea inovaţiei în turism, facilitând, de exemplu, adaptarea 

sectorului şi a întreprinderilor acestuia la evoluţiile pieţei în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicării şi în domeniul inovaţiei; 

b) consolidarea competenţelor profesionale din cadrul sectorului prin 

promovarea oportunităţilor oferite de diferite programe ale UE, cum ar 

fi Leonardo sau Programul-cadru pentru inovare și competitivitate, cu 

subprogramele „Erasmus pentru tinerii întreprinzători” şi „E-calificări 

pentru inovare”; 

c) încercarea de a depăşi caracterul sezonier al cererii, facilitând, de 

exemplu, schimburile turistice voluntare între ţările UE, în special în afara 

sezonului de vârf şi pentru anumite grupuri-ţintă ale societăţii, precum şi 

încurajând dezvoltarea unui mecanism voluntar de schimburi de informaţii 

on-line în vederea unei mai bune coordonări a vacanţelor şcolare între ţările 

UE; 

d) promovarea diversificării ofertei turistice, în special printr-o mai 

bună concentrare asupra patrimoniului comun al Europei şi o mai bună 

promovare a acestuia, precum şi prin integrarea patrimoniului „natural” în 

strategiile de turism; 

e) contribuţia la o mai bună coordonare a activităţilor de cercetare 

legate de turism şi la consolidarea datelor socio-economice privind turismul 

la nivel european. 

2) Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de 

calitate prin: 

a) dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a 

destinaţiilor, care ar putea contribui la dezvoltarea unei mărci pentru 

promovarea destinaţiilor de turism durabil; 

b) organizarea unor campanii de sensibilizare pentru o mai bună 

informare a turiştilor europeni privind destinaţiile, inclusiv informarea 

privind transportul şi relaţiile cu populaţia locală; 

c) dezvoltarea unei mărci europene pentru calitatea turismului, pe 

baza experienţelor naţionale, pentru a spori securitatea şi încrederea 

consumatorului; 

d) facilitarea identificării riscurilor legate de schimbările 

climatice pentru a proteja mai bine turismul european împotriva investiţiilor 

nerentabile şi pentru explorarea posibilităţilor unor servicii turistice 

alternative; 

e) propunerea unei cărți a turismului durabil şi responsabil; 
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f) propunerea unei strategii pentru un turism de coastă şi maritim 

durabil; 

g) instituirea sau consolidarea cooperării dintre UE şi ţările 

emergente şi ţările din regiunea Mediteranei în scopul promovării modelelor 

de dezvoltare turistică durabilă şi responsabilă şi al schimburilor celor mai 

bune practici. 

3) Consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei ca ansamblu de 

destinaţii turistice durabile şi de calitate prin: 

a) sprijinirea creării unei „mărci europene”, în strânsă cooperare cu 

ţările UE şi ca întregire a eforturilor promoţionale ale acestora, pentru a 

permite destinaţiilor europene să se distingă mai bine de alte destinaţii 

turistice internaţionale; 

b) promovarea Europei ca destinaţie turistică durabilă şi de 

calitate prin intermediul site-ului „visiteurope.com” şi în cadrul marilor 

evenimente internaţionale sau la târgurile şi saloanele turistice de mare 

amploare; 

c) consolidarea participării UE în forurile internaţionale. 

4) Ridicarea la maximum a potenţialului politicilor şi instrumentelor 

financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului prin: 

a) o mai bună integrare şi coordonare a turismului cu alte politici ale 

UE, cum ar fi cele în domeniul transporturilor, al concurenţei, al pieţei 

interne, al fiscalităţii, al protecţiei consumatorilor, al mediului, al ocupării 

locurilor de muncă şi al formării, al politicilor de dezvoltare regională şi 

rurală, toate acestea având un impact direct sau indirect asupra turismului; 

b) promovarea şi mobilizarea instrumentelor şi a programelor de 

susţinere comunitară pentru turism. 

 

10. Concluzii 

Conform statisticilor, Europa este detinația turistică favorită la nivel 

mondial. Pentru a menține poziția de lider a Europei, Comisia Europeană 

încurajează un nou cadru pentru coordonarea acțiunilor în cadrul Uniunii 

Europene, în vederea creșterii competitivității și a capacității de dezvoltare 

durabilă a turismului euopean. 

Din decembrie 2009, turismul dispune de o analiză juridică proprie 

în combinație cu transporturile. Totuși, acest sector nu beneficiază de o linie 

de finanțare separată în cadrul exercițului financiar (2014-2020). 
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În conformitate cu noile priorităţi ale Uniunii Europene (UE) 

stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020” şi pentru ca Europa să rămână şi 

în continuare destinaţia turistică favorită la nivel mondial, Comisia 

Europeană propune un nou cadru de coordonare a acţiunilor în domeniul 

turismului la nivel european pentru a spori competitivitatea şi capacitatea de 

dezvoltare a acestuia. 
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EUROPEAN TOURISM POLICY DIRECTIONS IN THE 
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TURISMULUI DIN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE 
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Abstract 
Tourism is one of the most important European economic sectors especially in 

term of contribution to employment and GDP. Even during the international economic 

crisis, tourism proved its capacity to sustain the EU economic growth and EU remained the 

world’s No. 1 tourist destination. Despite the optimistic trend, European tourism is 

threatened by the tourism competitiveness in emerging countries as well as by temporary 

unfavorable factors. In response to these evolutions and also with the aim to promote the 

development of sustainable high-quality tourism, new actions have been initiated to 

European level. The article explains the evolution of European tourism policy and outlines 

the new actions adopted such us the set out of European tourism quality principles, the 

launch of the European brand or the international promotional campaigns. 

Key words: quality, sustainable development, Europe, label, European policies, 

tourism 
JEL: Q01 

 

1. Turismul european, motor al creşterii economice 

Turismul este considerat o activitate economică de primă importanţă 

în Europa, atât prin prisma locurilor de muncă create, cele mai multe în 

cadrul IMM-urilor, şi a contribuţiei sale la PIB, cât şi prin influenţa asupra 

altor sectoare aflate în strânsă legătură cu cel turistic, cum ar fi 

transporturile, distribuţia, serviciile culturale sau construcţiile. Astfel, un 

studiu realizat în 2009, privind competitivitatea sectorului turistic european, 

a evidenţiat faptul că industria turistică din Europa deţinea 5,2% din forţa de 

muncă angajată şi a avut o contribuţie de 5% la PIB-ul european [5], [10], 

iar prin luarea în calcul şi a sectoarelor strâns legate de turism, contribuţia la 

PIB s-a ridicat la peste 10%, în timp de forţa de muncă totală ocupată a fost 

de 12%. Contribuţia turismul la PIB a rămas relativ constantă, astfel că în 

2012 a fost de 10% din PIB, numărul de locuri de muncă create s-a ridicat la 
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17 milioane, iar volumul cheltuielilor realizate de turiştii străini veniţi în UE 

a fost de peste 291 miliarde euro [7]. 

Pe lângă aportul la creşterea economică, turismul european are şi 

rolul de a promova, pe de o parte, patrimoniul cultural şi natural al fiecărui 

stat membru iar, pe de altă parte, imaginea Europei prin prisma specificului 

şi a valorilor ce o definesc. 

Această poziţie favorabilă ce revine turismului în ansamblul 

activităţilor economice, fiind plasat pe locul al treilea după sectoarele de 

distribuţie şi construcţii, a fost susţinută de numărul de turişti internaţionali 

sosiţi în Europa. Uniunea Europeană şi-a păstrat constant calitatea de primă 

destinaţie turistică din lume, în ciuda crizei economice şi a altor factori 

conjuncturali. Astfel, numărul de turişti internaţionali sosiţi în UE în 2008, 

la începutul crizei economice, era de 370 milioane [13]; în 2014 numărul 

acestora a ajuns la 588 milioane, cu 22 milioane mai mult decât in 2013 [6]. 

Mai mult, în majoritatea ţărilor din UE creşterea numărului de turişti a fost 

peste nivelul prognozat de OMT, îndeosebi în ţările europene considerate 

„emergente”, dintre care s-au remarcat Lituania (+15%), România (+11%), 

şi Republica Cehă (+11%) [6]. De asemenea, previziunile Organizaţiei 

Mondiale a Turismului pentru anul 2030 menţin Europa ca primă destinaţie 

turistică, cu un număr estimat de turişti de 744 milioane [2]. 

 

2. Provocări ale turismului european actual 

Printre factorii care au susţinut creşterea numărului de turişti în 

statele UE se numără campaniile de promovare a turismului în extrasezon şi 

activităţile tematice de promovare, precum şi creşterea schimburilor turistice 

intracomunitare, îndeosebi a turiştilor provenind din ţările cu venituri mai 

ridicate, cum ar fi Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie. 

În ciuda acestei creşteri a pieţei turistice europene, trebuie subliniat 

faptul că a fost devansată de evoluţia înregistrată în Americi, zona Asia-

Pacific şi Orientul Mijlociu în privinţa ambelor fluxuri de turişti, aşa cum se 

observă din Tabelul 1. Practic, numai în cazul ieşirilor de turişti UE a avut o 

creştere mai mare decât cea înregistrată în regiunea americană. În plus, 

creşterea numărului de turişti sosiţi în statele UE a fost mai mică decât cea 

înregistrată de ieşirile de turişti din statele membre. 

Mai mult, previziunea realizată de Comisia Europeană pentru turism 

pentru perioada 2015-2016 indică un ritm de creştere mai slab pentru UE 
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decât pentru celelalte zone ale lumii: numai 2,1% în privinţa intrărilor de 

turişti în 2015, respectiv 3% în cazul ieşirilor de turişti.  
Tabelul 1. Previziuni privind evoluţia numărului de turişti pe regiuni ale lumii 

REGIUNI INTRĂRI DE 

TURIŞTI 

IEŞIRI DE TURIŞTI 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

America (Nord, Centrală, 

Sud, Caraibe) 

7,5% 4,2% 4,7% 3,6% 4,6% 5,1% 

Europa, din care  

UE 

3,9% 

4,5% 

1,3% 

2,1% 

3,6% 

3,4% 

3,7% 

4,9% 

0,8% 

3,0% 

3,7% 

4,2% 

Asia-Pacific 5,7% 5,9% 6,7% 6,3% 5,8% 6,7% 

Africa 4,7% 5,8% 5,1% 5,2% 5,7% 5,1% 

Orientul Mijlociu 5,4% 6,4% 5,9% 12,8% 4,7% 5,8% 

Sursa: “European Tourism in 2014: Trends & Prospects”, European Travel Commission 

(2015) [6]. 
Această încetinire a ritmului de dezvoltare a pieţei europene este 

cauzată în primul rând de intensificarea concurenţei la nivel mondial, multe 

state dorind să folosească turismul ca levier pentru creşterea economică. 

Ţările emergente sau în dezvoltare atrag tot mai mulţi turişti, erodând astfel 

cota de piaţă a turismului european. Alte motive deloc neglijabile sunt rata 

crescută a şomajului în Europa, dificultăţile de ieşire din criza economică, 

modificări în comportamentul turiştilor şi preocuparea pentru impactul 

activităţilor turistice asupra mediului [9]. 

Creşterea ponderii populaţiei europene cu vârsta de peste 65 de ani 

poate deveni un factor important de dezvoltare a turismului, dat fiind 

disponibilitatea acestui segment şi veniturile mai ridicate de care dispune. 

Un alt segment care poate fi valorificat este cel al persoanelor cu dizabilităţi, 

dar în ambele cazuri este nevoie de o adaptare a sectorului turistic pentru a 

face faţă particularităţilor segmentelor respective. Pe de altă parte, 

schimbările climatice pot conduce la modificări ale modelelor de călătorie şi 

să afecteze îndeosebi anumite destinaţii, cum ar fi cele specializate în 

sporturi de iarnă, în contextul reducerii stratului de zăpadă. 

Politica europeană în domeniul turismului a apărut, astfel, ca o 

necesitate a adaptării acestui sector la mutaţiile manifestate la nivelul 

industriei mondiale, dar şi în privinţa comportamentului consumatorului. 

 

3. Evoluţia cadrului legislativ cu privire la turismul european 

Actele legislative în favoarea turismului, ca domeniu distinct de 

analiză şi legiferare, sunt relativ recente. Astfel, prin reuniunea din 21 iunie 
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1999, Consiliul European subliniază rolul major pe care turismul îl are în 

ocuparea forţei de muncă. Au urmat comunicarea Comisiei Europene, 

Working Together for the Future of European Tourism [14], care propune 

un cadru de acţiune şi măsuri pentru încurajarea industriei turistice, şi 

rezoluţia Consiliului din 21 mai 2002, privind viitorul turismului european, 

care confirmă orientările propuse de Comisie. 

Tratatul de la Lisabona acordă UE competenţele prin care să 

completeze acţiunile întreprinse de statele membre în domeniul turismului. 

Astfel, articolul 195 din TFUE specifică faptul că UE poate să completeze 

acţiunea statelor membre în scopul promovării competitivităţii 

întreprinderilor prin crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea lor, 

favorizarea cooperării dintre statele membre şi elaborarea unui mod de 

abordare integrată a turismului prin luarea în considerare a acestui sector în 

alte politici ale sale [12]. 

Printre acţiunile notabile de susţinerea a turismului european se 

numără comunicarea O nouă politică europeană a turismului: consolidarea 

parteneriatului pentru turism în Europa, formulată în 2006, prin care 

Comisia Europeană îşi propune să instituie o nouă politică europeană în 

domeniul turismului [3], şi Agenda pentru un turism european durabil şi 

competitiv, elaborată de aceeaşi instituţie un an mai târziu [1]. 

În 2010, Comisia Europeană formulează propunerile pentru un nou 

cadru politic al turismului european. Comunicarea Europa, destinaţia 

turistică favorită la nivel mondial indică patru obiective principale: 

stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa, promovarea 

dezvoltării unui turism durabil, consolidarea imaginii Europei ca destinaţie 

de calitate şi valorificarea la maximum a potenţialului politicilor şi 

instrumentelor financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului. Noul cadru 

de acţiune, care reuneşte un număr de 21 de acţiuni menite să susţină 

atingerea obiectivelor propuse, a fost adoptat de Parlament prin rezoluţia 

non-legislativă din septembrie 2011 [5]. 

Un alt document de referinţă se referă la propunerea CE cu privire la 

principiile de calitate ale turismului european. Acesta a fost transmisă 

Consiliului UE în februarie 2014, scopul său fiind, pe de o parte, încurajarea 

furnizorilor de servicii turistice din statele membre de a promova principiile 

respective, iar, pe de alta parte, îmbunătăţirea gradului de informare a 

consumatorilor cu privire la calitatea serviciilor turistice europene. 

Principiile de calitate se referă la patru aspecte: formarea personalului, 
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politica de satisfacere a clienţilor, asigurarea curăţeniei şi întreţinerii 

spaţiilor şi dotărilor, informarea adecvată a turiştilor [9]. 

Menţionăm şi comunicările Comisiei din noiembrie 2012 cu privire 

la politica comună în materie de vize în scopul stimulării schimburilor 

turistice [8], respectiv cea publicată în februarie 2014 referitoare la strategia 

europeană în domeniul turismului maritim şi de coastă [11], una dintre cele 

21 de acţiuni specificate în noul cadrul de acţiune din 2010. 

 

4. Măsuri privind promovarea turismului european 

În ceea ce priveşte măsurile de susţinere a turismului european, 

putem menţiona, cu titlu non-exhaustiv, pe cele adoptate pentru a facilita 

trecerea frontierei, protejarea sănătăţii, siguranţei şi intereselor materiale ale 

turiştilor, normele privind drepturile pasagerilor în toate domeniile 

transportului, precum şi iniţiativele Comisiei Europene de promovare a 

turismului, după cum urmează: 

a) Acţiuni pregătitoare pentru încurajarea turismului european 

Calypso este o iniţiativă adoptată în 2008 de Parlamentul European, 

pentru o perioadă de 3 ani, în scopul promovării schimburilor în afara 

sezonului de vârf pentru patru categorii de grupuri ţintă (tineri, persoane în 

vârstă, persoane cu mobilitate redusă, familii cu venituri mici), provenind 

din cel puţin două state membre şi/sau candidate. 

Din această categorie amintim, de asemenea: Eden, program iniţiat 

în 2006 şi axat pe promovarea destinaţiilor turistice de excelenţă, Produse 

turistice culturale transnaţionale, iniţiativă care s-a concentrat asupra 

turismului cultural şi industrial prin susţinerea proiectelor transfrontaliere 

pentru un turism tematic, Reţeaua NECSTouR, creată în 2009 între regiunile 

turistice europene, cu scopul de a susţine schimbul de informaţii şi soluţii 

inovatoare, iniţiativa 50.000 de turişti, menită să încurajeze fluxurile 

turistice dintre UE şi alte ţări în afara sezonului turistic. 

b) Crearea unor parteneriate pentru cooperarea inter-instituţională 

Printre organismele cu care Comisia Europeană cooperează în 

privinţa acţiunilor din domeniu turismului se află Comisia Europeană de 

Turism (CET), EUROMED, OCDE, OMT, guverne europene, asociaţii şi 

companii. 

Iniţiativa 50.000 de turişti, deja evocată, reuneşte, de pildă, guverne, 

companii aeriene (Air France, Alitalia, British Airways, Iberia, Lufthansa 

Group, TAP Portugal), operatori din turism, asociaţii profesionale (cum ar fi 
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European Tour Operators Association - ETOA, European Travel Agents 

Association, Tour Operators Association), cu scopul de a promova 

schimburile turistice dintre ţările UE şi ţări din America Latina (Chile, 

Brazilia, Argentina). 

În acelaşi timp, CET regrupează 33 de organisme de turism naţionale 

având ca obiective promovarea turismului european pe pieţele europene şi 

non-europene, realizarea de studii de piaţă şi instrumente de marketing 

inovatoare pe care să le pună la dispoziţia membrilor săi, crearea unei 

platforme cu cunoştinţe şi bune practici, precum şi furnizarea de informaţii 

de calitate în materie de turism. 

c) Crearea unei mărci unice pentru Europa 

Crearea unei mărci Europa, care să permită o mai bună diferenţiere a 

destinaţiilor europene de celelalte destinaţii internaţionale, este una dintre 

cel 21 de acţiuni concrete propuse de CE în contextului noului cadru politic 

pentru turismul european, Europa, destinaţia turistică favorită la nivel 

mondial.  
Figura 1. Valorile şi temele ce definesc marca “Destination Europe” 

 
Sursa: http//www.etc-corporate.org/?page=brand-europe [15] 

Pe aceste baze, European Travel Commission a dezvoltat un 

program de activităţi, Destination Europe 2020, cu sprijinul Comisiei 

Europene, cu scopul de a defini o strategie pe termen lung pentru Europa ca 

destinaţie turistică. Brand-ul Europa a fost elaborat în urma unor analize 

menite să stabilească atuurile capabile să susţină poziţionarea Europei pe 

piaţa turistică şi să-i asigure o identitate unică. A rezultat o marcă-umbrelă, 

care reuneşte caracteristicile şi specificul fiecăruia dintre statele membre ale 
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ETC. Pe lângă contribuţia la consolidarea imaginii Europei ca destinaţie 

turistică, marca unică Europa are şi rolul de a susţine fidelizarea turiştilor şi 

a operatorilor din acest domeniu. 

d) Eforturi în vederea simplificării sistemului de acordare a vizelor 

Accesul în ţările EU rămâne condiţionat pentru locuitorii celor mai 

multe state non-europene, de obţinere a unei vize. În condiţiile creşterii 

concurenţei turistice la nivel mondial, a competitivităţii sporite obţinute de 

industria turistică a unor ţări emergente, simplificarea procedurilor de 

obţinere a vizei poate susţine interesul turiştilor pentru Europa. Un studiu 

realizat în 2013 arată, de exemplu, că UE a pierdut în 2012, din cauza 

procedurilor prea lungi de acordare a vizei, circa 6,6 milioane turişti 

potenţiali din ţările care furnizau cel mai mare număr de turişti (Africa de 

Sud, Arabia Saudită, China, India, Rusia şi Ucraina). Mai mult, o 

simplificare a regulilor de acordare a vizei pentru cetăţenii acestor ţări s-ar 

traduce, pentru ţările UE, într-o creştere cu 130 miliarde euro a cheltuielilor 

directe realizate timp de cinci ani în statele membre şi în crearea a 1,3 

milioane de noi locuri de muncă în domeniul turismului şi al sectoarelor 

asociate [4]. 

Drept urmare, Comisia Europeană a formulat, în aprilie 2014, o serie 

de propuneri pentru simplificarea regimului de vize, respectiv [4]: 

▪ simplificarea regulilor şi accelerarea procedurilor prin: reducerea 

termenului de acordare a vizei de la 15 la 10 zile, extinderea intervalului în 

care pot fi introduse cererile de viză (de la trei la şase luni), simplificarea 

listei documentelor justificative, simplificarea formularului de cerere a vizei 

şi posibilitatea de introducere a cererilor online, eliminarea obligativităţii 

asigurării medicale; 

▪ facilitarea vizitelor regulate, în principal prin acordarea de vize cu 

intrări multiple pentru o perioadă de valabilitate de 3 ani şi ulterior de cinci 

ani, o dată cu implementarea, în statele membre, a unui sistem de informare 

cu privire la vize; 

▪ crearea unui vize pentru călătorie itinerantă. Acest tip de viză va 

permite persoanei circulaţia timp de un an în spaţiul Schengen cu condiţia 

de a nu rămâne mai mult de 90 de zile într-un stat membru într-o perioadă 

de 180 de zile. Sunt vizate în mod special anumite categorii de persoane, 

respectiv artiştii, cercetătorii sau studenţi; 
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▪ extinderea cooperării consulare, astfel încât solicitantul unei vize 

pentru un stat membru care nu are reprezentanţă consulară în ţara respectivă 

să se poată adresa unui alt stat membru al UE prezent în ţara terţă. 

Măsurile propuse de Comisia Europeană se regăsesc în raportul O 

politică de vize mai inteligentă în slujba creşterii economice (COM(2014) 

165 final), propunerea referitoare la codul de vize al UE (COM(2014) 164 

final) şi propunerea pentru crearea vizei pentru călătoria itinerantă 

(COM(2014) 163 final). Ele sunt în prezent în curs de evaluare în vederea 

aprobării de către Consiliul European şi Parlamentul European, dar 

adoptarea lor va fi valabilă doar în statele membre care aplică politica 

comună de vize Schengen şi în ţările asociate (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Elveţia), în vreme ce ea nu va fi aplicabilă în statele care nu 

participă la politica de vize (Bulgaria, Cipru, Croaţia, Irlanda, Marea 

Britanie, România). 

e) Acţiuni punctuale de promovare la nivel internaţional 

Din această categorie fac parte eforturile continue de promovare a 

portalului visiteurope.com şi asocierea la evenimente de prestigiu la nivel 

internaţional, la târguri şi expoziţii. De asemenea, Comisia Europeană a 

desfăşurat, în perioada 2012-2014, campania internaţională de comunicare 

cu privire la turism, intitulată Are You Ready for Europe ?. La campanie au 

participat scriitori, jurnalişti, blogg-eri recunoscuţi, care au împărtăşit 

experienţele proprii de cunoaştere a Europei pentru a evidenţia diversitatea 

patrimoniului său cultural şi natural. Campania s-a concretizat în spoturi 

video, prezentări pe blogg-uri, articole în reviste sau pe site-uri web.  

 

5. Concluzii 

Prezentarea evoluţiei privind cadrul legislativ cu privire la turismul 

european este o dovadă a paşilor importanţi realizaţi în vederea construirii 

unei adevărate politici a turismului la nivelul UE. Rămân însă numeroase 

aspecte ce aşteaptă să fie reglementate, cum ar fi crearea unei etichete a 

turismului european de calitate, ca un pas în plus în promovarea unui turism 

de calitate, principiile de calitate propuse Consiliului de către Comisia 

Europeană neavând un caracter obligatoriu.  

Mai mult, deşi turismul dispune în prezent de un cadru juridic 

propriu, nu beneficiază de o linie de finanţare separată pentru perioada 

2014-2020. Explicaţia acestei situaţii rezidă în caracterul transversal al 

politicii turismului, astfel că susţinerea acestuia s-a realizat şi continuă să se 
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realizeze prin mai multe instrumente şi programe: fonduri structurale 

europene (FEDER, FSE), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), Programul-cadru 

de cercetare şi dezvoltare continuat prin iniţiativa „Orizont 2020”, 

Programul Leonardo da Vinci pentru formarea profesională, Fondul de 

Coeziune pentru Finanţarea Infrastructurilor în domeniul Mediului şi al 

Transporturilor, Programul-cadru pentru Competitivitate şi Inovare (PCI), 

continuat cu Programul COSME pentru competitivitatea IMM-urilor în 

cadrul financiar multianual 2014-2020. Multitudinea programelor de 

finanţare necesită, însă, o analiză atentă din perspectiva beneficiilor aduse 

sectorului turistic. De asemenea, eforturile de armonizare a datelor statistice 

la nivel european rămâne o necesitate, alături de încurajarea cooperării în 

acţiunile de cercetare şi a schimbului de practici şi soluţii inovatoare. 

Evoluţiile recente în plan internaţional în privinţa luptei împotriva 

terorismului şi implicaţiile acestora asupra statelor membre UE riscă să 

influenţeze şi situaţia turismului european, precum şi revizuirea unora dintre 

măsurile propuse de Comisia Europeană pentru facilitatea accesului şi 

circulaţiei în spaţiul Schengen. 
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Abstract 

For emerging countries, particularly from Central and Eastern Europe, rural 
environment offer touristic and agricultural potential, and related activities generate 

economic growth. Structurally, emerging countries have a high share of agricultural 

sector. Rural environment is important for these countries so, it is evident the development 

effort of the countryside. Frequently, economically speaking, rural environment is 

associated only with agricultural activity. In reality, the rural environment potential is 

much larger. We show that, in rural environment of emerging countries from Central and 

Eastern Europe, tourism activities are developed with succes on a wide range of specificity 

and contribute to economic growth and development.  

Key words: emerging countries, tourism, rural environment, economic growth 

 

1. Introducere 

Statele emergente sunt, plecând de la definiţia conceptului, ţări a 

căror obiectiv principal este reducerea decalajului de creştere şi dezvoltare 

faţă de cele dezvoltate. Plecând de la definiţia consacrată a conceptului, 

devine de la sine înţeles că un stat din această categorie se va orienta spre 

utilizarea avantajelor sale comparative şi competitive, în scopul atingerii 

obiectivelor economice şi sociale. În cazul particular al activităţii turistice, 

avantajele comparative şi competitive derivă din factorii de atractivitate, din 

calitatea serviciilor, accesibilitate, preţ, gradul redus de standardizare a 

bunurilor şi serviciilor oferite în rural
2
. 

Statele emergente sunt, de câteva decenii, în prim planul atenţiei şi 

priorităţilor economice. Sigur, această categorie de ţări este privită din 

                                                
1 Cercet. şt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia 

Română - Filiala Iaşi, hallalina@yahoo.com 
2 Haller Alina-Petronela, 2013, ,,Tourism - Compliant of Agricultural Activity in Rural 

Region in the Current Romanian Economic System", în Talabă Ion, Haller Alina-Petronela 

et al., Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate şi perspective, 

vol. XXIX, Iaşi: Tehnopress, p. 27 
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unghiuri şi de pe niveluri diferite şi, în consecinţă, le încadrăm în grupul 

celor cu potenţial enorm de creştere a propriei economii sau în grupul celor 

cu potenţial enorm de creştere a terţelor state abile în a obţine beneficii de 

pe alte pieţe. Indiferent de categoria în care încadrăm statele emergente, 

acestea urmăresc stimularea propriei creşteri dependent sau independent de 

statele dezvoltate. 

Plecând de la premisa că, cel puţin într-o anumită proporţie, 

creşterea economică a ţărilor emergente se bazează pe eforturi şi potenţial 

propriu, mediul rural şi activitatea turistică se numără printre factorii bazici 

de progres. 

Diversificarea economică şi socială, în mediul rural, este calea spre 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, spre reducerea sărăciei şi spre stoparea 

degradării mediului. Turismul, activitate pretabilă mediului rural, fără a fi 

totalmente specifică, contribuie la diversificarea economico-socială, ceea ce 

focalizează atenţia antreprenorilor şi factorilor decizionali către aceasta, în 

special în ţările emergente. 

Turismul rural, în statele emergente, atrage vizitatori în natură, 

înapoi la rădăcini, la bază, la origini şi originalitate. Pervertirea ruralului în 

statele dezvoltate a făcut ca, pentru o mare parte a străinilor, ruralul statelor 

emergente să fie considerat inedit. Sigur, riscurile de denaturare a realităţii 

rurale în statele emergente sunt mari sub impactul globalizării, proces de 

natură să interconecteze localităţi în aşa manieră încât evenimentele locale 

să fie afectate de altele derulate la distanţă apreciabilă
3
. 

Turismul rural, în ţările emergente, permite inserţia vizitatorilor într-

un mediu autentic, original, care nu este altceva decât esenţa vieţii rurale
4
. 

Prin turism rural statele emergente dezvoltă întreaga economie rurală, 

agricolă şi neagricolă, prin activităţile conexe cum ar fi meşteşugurile (de 

exemplu, procesarea produselor agricole, crearea de produse necesare 

activităţilor desfăşurate în mediul rural, crearea de suveniruri), agricultura, 

comerţul, infrastructura şi cadrul instituţional rural. 

                                                
3 Higgins-Desbiolles Freya, 2008, ,,Chapitalist Globalization, Corporatised Tourism and 

Their Alternative", în Chang R. Peter (edt.), Tourism Management in the 21st Century, New 

York: Nova Science Publishers Inc. 
4 Erdeji Irma, Gagic Snježana, Jovičić Ana, Medeć Sandra, 2013, ,,Development of Rural 

Tourism in Serbia", in Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, no. 2: 

309-315 
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Turismul rural este una dintre cele mai bune opţiuni pentru 

promovarea unei ţări emergente, aşa cum vom încerca să demonstrăm.  

 

2. Conjunctura dezvoltării turismului rural în statele emergente din 

Europa Centrală şi de Est 

Mediul rural este format, conform OECD, din două tipuri de zone
5
: 

▪ predominant rurale, unde peste 50% din populaţie trăieşte în 

comunităţile rurale; 

▪ semnificativ rurale, unde doar 15-50% din populaţie trăieşte în 

comunităţile rurale. 

Turismul este parte a economiei rurale neagricole. Economia rurală 

neagricolă include toate activităţile desfăşurate în mediul rural, cu excepţia 

agriculturii, zootehniei, vânătorii şi pescuitului dar cu excepţia procesării 

produselor agricole. 

Activităţile neagricole conturează imaginea holistică a dezvoltării 

rurale, reflectă realitatea diversificării şi dezvoltării economice prin filtrul 

unui ansamblu de factori sociali, culturali şi economici. 

Specificul local este principal factor de atractivitate turistică în cazul 

mediului rural. Pentru ca o activitate să fie considerată locală (specifică) este 

necesar să fie realizată ,,acasa", ,,la fermă", în spaţiul comunităţii locale 

rurale sau în afara comunităţii locale dar tot în mediul rural sau în 

proximitatea acestuia. 

Schimbarea sistemului economic, în anii 1990, a însemnat, pentru 

statele emergente din Europa Centrală şi de Est, deschiderea către exterior, o 

deschidere favorabilă dezvoltării turistice realizate, din nefericire, pe fondul 

degradării economice: inflaţie, şomaj, sărăcie, dezlocări şi constrângeri 

sociale. Din punct de vedere structural, sectorul cel mai dezvoltat al acestor 

state era cel agricol. Progresul statelor Central şi Est Europene s-a produs 

mai mult sau mai puţin omogen şi accelerat însă, mediul rural a rămas 

important. 

Vom analiza, în cele ce urmează, situaţia economică, după anul 

2012, a cinci state din Europa Centrală şi de Est, România, Ungaria, 

Bulgaria, Moldova, Polonia. Dintre cele cinci state, patru sunt membre ale 

UE. 

                                                
5 Junior Davis, 2006, ,,Rural Non-Farm Livelihoods in Transition Economies: Emerging 

Issues and Policies", în eJade-Journal of Agricultural and Development Economies, vol. 3, 

no. 2, pp. 180-224 
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Tabelul 1. Evoluţia PIB (miliarde dolari) 
Ţara emergentă 

din Europa 

Centrală şi de Est 

2012 2013 2014 

România 169,2 188,9 201,5 

Ungaria 124,6 132,3 129,7 

Bulgaria 51,3 53,0 55,1 

Moldova 7,3 8,0 7,7 

Polonia 490,7 517,7 552,2 

   Sursa: knoema.com/KNOEMA.com/nwnfkne/world-gdp-ranking-2014-data-and-charts 

Cele cinci state emergente din Europa Centrală şi de Est au depăşit 

criza financiară. Polonia a înregistrat cea mai mare creştere a PIB-ului fiind, 

de fapt, singura ţară emergentă din regiune a cărei economie nu a fost 

afectată. Rata de creştere economică a fost, şi în cazul României, pozitivă, la 

fel cea a Bulgariei, aspect reflectat în valoarea PIB-ului. Ungaria şi Moldova 

au înregistrat o reducere uşoară a PIB-ului, similară cu stagnarea economiei. 

Rata de creştere economică a fost, pe parcursul perioadei analizate 

(2012-2014), pozitivă pentru toate cele cinci economii cu excepţia Moldovei 

şi Ungariei în anul 2012. 
Tabelul 2. Rata de creştere economică (%) 

Ţara emergentă 

din Europa 

Centrală şi de Est 

2012 2013 2014 

România 0,6 3,5 2,4 

Ungaria -1,7 1,1 2,8 

Bulgaria 0,6 0,9 1,4 

Moldova -0,7 8,9 1,8 

Polonia 2,0 1,6 3,2 

    Sursa: knoema.com/KNOEMA.com 

PIB-ul şi rata de creştere a acestuia sunt indicatori importanţi pentru 

descrierea evoluţiei economiei. Tabloul cvasicomplet al principalilor 

indicatori ne oferă imaginea reală a economiilor emergente analizate. 
Tabelul 3. Bulgaria - Macroindicatori (2014) 

Bulgaria  

Rata de creştere economică (%) 1,3 

PIB/loc (USD dolari) 4692 

Populaţia (milioane) 7,25 

Număr şomeri 351000 

Rata şomajului (%) 10,6 

Rata şomajului pe termen lung (%) 6,6 

Rata şomajului în rândul tinerilor (%) 21,6 
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Rata inflaţiei (%) -1 

Salariul mediu (euro) 174 

    Sursa: http://www.tradingeconomics.com/bulgaria/indicators 

În cazul Bulgariei, creşterea economică s-a produs pe un uşor fond 

deflaţionist. O problemă majoră rămâne şomajul în rândul tinerilor, cu o rată 

uşor peste cea înregistrată la nivelul Zonei Euro, de 22,9%, dar mult peste 

cea a Germaniei, de 7,1%. Salariul mediu este de numai 174 euro, mult sub 

cel al Zonei Euro, de 1681 euro şi sub cel al Germaniei de 3449 euro
6
. 

Tabelul 4. Ungaria - Macroindicatori (2014) 
Ungaria  

Rata de creştere economică (%) 3,4 

PIB/loc (USD dolari) 11430 

Populaţia (milioane) 9,88 

Număr şomeri 330242 

Rata şomajului (%) 7,4 

Rata şomajului pe termen lung (%) 3,5 

Rata şomajului în rândul tinerilor (%) 18,9 

Rata inflaţiei (%) -1,4 

Salariul mediu (euro) 328 

 Sursa: http://www.tradingeconomics.com/hungary/indicators 

În cazul Ungariei, creşterea economică s-a produs tot pe fond uşor 

deflaţionist. Numărul persoanelor afectate de şomaj este sensibil mai ridicat 

decât în cazul Bulgariei în condiţiile unei populaţii mai numeroase. Rata 

şomajului este sub cea a Zonei Euro (11,2%). Rata şomajului în rândul 

tinerilor este inferioară celei înregistrate în Zona Euro, iar salarul mediu, 

deşi mai mare comparativ cu cel al Bulgariei, este specific regiunii Central 

şi Est Europene. 
Tabelul 5. Moldova - Macroindicatori (2014) 

Moldova 

Rata de creştere economică (%) 5,9 

PIB/loc (USD dolari) 1136 

Populaţia (milioane) 3,55 

Număr şomeri - 

Rata şomajului (%) 3,3 

Rata şomajului pe termen lung (%) - 

Rata şomajului în rândul tinerilor (%) - 

Rata inflaţiei (%) 6,5 

Salariul mediu (euro) 58,3 

Sursa: http://www.tradingeconomics.com/moldova/indicators 

                                                
6 http://www.tradingeconomics.com 
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În cazul Moldovei, creşterea economică s-a realizat pe fond 

inflaţionist. Moldova este una dintre statele europene sărace. Rata şomajul 

este de numai 3,3%, fără să deţinem informaţii referitoare la cea pe termen 

lung şi în rândul tinerilor. Este cunoscută amploarea fenomenului 

migraţionist în cazul Moldovei. O mare parte a populaţiei a migrat către 

statele UE şi Rusia în căutarea unui loc de muncă. Degradarea situaţiei 

economice a Rusiei, pe fondul complicaţiilor geo-politice de la graniţa cu 

Ucraina, a redus semnificativ fluxurile migratorii spre Rusia. Salariul mediu 

este, conform statisticilor Trading Economics, de doar 58,3 euro. 
Tabelul 6. România - Macroindicatori (2014) 

România 

Rata de creştere economică (%) 0,5 

PIB/loc (USD dolari) 6073 

Populaţia (milioane) 19,94 

Număr şomeri 493000 

Rata şomajului (%) 6,5 

Rata şomajului pe termen lung (%) 2,6 

Rata şomajului în rândul tinerilor (%) 23,3 

Rata inflaţiei (%) 0,4 

Salariul mediu (euro) 218 

Sursa: http://www.tradingeconomics.com/romania/indicators 

În cazul României putem vorbi despre o stagnare economică, rata de 

creştere de 0,5% nefiind semnificativă pentru a caracteriza o dezmorţire 

economică. România se confruntă cu o rată a şomajului relativ ridicată, în 

special în cazul tinerilor, peste cea a Zonei Euro. Salariul mediu, în 

România, este mult sub cel al Zonei Euro, mai mic decât al celorlalte state 

analizate cu excepţia Bulgariei. România şi Bulgaria sunt cele mai sărace 

membre ale UE, ţări emergente ce se confruntă cu probleme economice 

semnificative, structurale şi de conjunctură, ce amprentează economia şi 

societatea deopotrivă. 
Tabelul 7. Polonia - Macroindicatori (2014) 

Polonia 

Rata de creştere economică (%) 3,1 

PIB/loc (USD dolari) 10753 

Populaţia (milioane) 38,48 

Număr şomeri 1919000 

Rata şomajului (%) 12 

Rata şomajului pe termen lung (%) 3,6 

Rata şomajului în rândul tinerilor (%) 22,6 

Rata inflaţiei (%) -1,3 
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Salariul mediu (euro) 404 

Sursa: http://www.tradingeconomics.com/poland/indicators 

Polonia este cea mai dezvoltată ţară emergentă din Europa Centrală 

şi de Est. Creşterea economică a Poloniei s-a produs pe fond deflaţionist. 

Rata şomajului este de 12%, pe termen lung fiind de 3,6%, însă ridicată, 

similar Zonei Euro, în rândul persoanelor tinere. Salariul mediu este de 

peste 400 euro, cel mai ridicat din regiune. 
Tabelul 8. Previziuni statistice pentru statele emergente din Europa Centrală şi de 

Est 
Macroindicatori 2014 2020 2030 2050 

Bulgaria 

Rata de creştere a PIB (%) 1,3 1,51 1,51 1,51 

PIB/loc. (dolari) 4692,43 4802 4806 4806 

Rata şomajului (%) 10,6 10,13 11,08 10,02 

Număr şomeri 351050 347000 347000 347000 

Rata şomajului pe termen 

lung 

6,6 24,98 26,72 26,77 

Rata şomajului în rândul 

tinerilor 

21,6 28,66 29,43 30,57 

Populaţia 7,25 7,25 7,25 7,25 

Salariul mediu 173 170 170 167 

Inflaţia -1,0 0,2 0,45 0,7 

Modova 

Rata de creştere a PIB (%) 5,9 3,8 3,69 3,69 

PIB/loc. (dolari) 1136,23 1229 1229 1229 

Rata şomajului (%) 3,3 3,36 3,36 3,36 

Număr şomeri - - - - 

Rata şomajului pe termen 

lung 

- - - - 

Rata şomajului în rândul 

tinerilor 

- - - - 

Populaţia 3,55 3,52 3,51 3,51 

Salariul mediu 58,63 63,43 63,43 63,43 

Inflaţia 4,7 4,61 4,63 4,63 

Polonia 

Rata de creştere a PIB (%) 3,1 3,23 3,24 3,24 

PIB/loc. (dolari) 10753 11497 11832 11934 

Rata şomajului (%) 12 12,67 10,76 10,96 

Număr şomeri 1918600 2060000 2060000 2060000 

Rata şomajului pe termen 

lung 

3,6 3,61 4,26 3,81 

Rata şomajului în rândul 

tinerilor 

22,6 20,47 20,63 21,3 
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Populaţia 38,48 38,44 38,43 38,42 

Salariul mediu 404 403 406 406 

Inflaţia -1,3 3,0 3,5 2,75 

România 

Rata de creştere a PIB (%) 2,6 2,59 2,53 2,51 

PIB/loc. (dolari) 6073 6490 6498 6498 

Rata şomajului (%) 6,5 6,57 6,56 6,56 

Număr şomeri 493400 444500 444500 444500 

Rata şomajului pe termen 

lung 

2,6 2,32 2,86 2,46 

Rata şomajului în rândul 

tinerilor 

23,3 23,4 23,42 23,42 

Populaţia 19,94 19,74 19,72 19,72 

Salariul mediu 218 330 433 491 

Inflaţia 0,4 0,77 0,84 0,84 

Sursa: http://www.tradingeconomics.com 

Previziunile, în cazul Bulgariei, nu sunt foarte optimiste. Până în 

anul 2050, creşterea economică va fi lentă şi relativ constantă, de 1,51%. 

Rata şomajului se va menţine în jurul a 10% din populaţia activă, cu un 

maxim de peste 11% în anii 2030. Surprinzătoare este evoluţia ratei 

şomajului pe termen lung. Aceasta va creşte continuu, de la 6,6% în 2014 la 

26,77%. Tendinţă crescătoare va înregistra şi rata şomajului în rândul 

tinerilor. În anul 2050, indicatorul va depăşi 30%. Numărul populaţiei şi rata 

inflaţiei se vor menţine relativ constante în timp ce nivelul salariului mediu 

se va înscrie pe o tendinţă uşor descrescătoare. 

În cazul Moldovei, rata de creştere economică se va reduce uşor 

până în anii 2030 după care se va menţine constantă. Numărul total al 

populaţiei se va menţine, la fel rata şomajului pe fondul modificării 

nesemnificative a ratei inflaţiei. Salariul mediu se va înscrie pe o tendinţă 

descendentă ceea ce va degrada calitatea vieţii şi va accentua nivelul 

sărăciei. 

Polonia va reuşi să menţină o rată de creştere economică pozitivă de 

peste 3% pe fondul unei uşoare creşteri a inflaţiei şi menţinerii constante a 

salariilor. Rata şomajului va fluctua fără a suferi modificări substanţiale. 

România va înregistra o rată de creştere economică pozitivă, dar 

modestă, pe fondul unei creşteri uşoare a inflaţiei şi menţinerii constante a 

şomajului. Surprinzătoare este evoluţia salariului mediu, prognozându-se 

dublarea acestuia până în anul 2050. 

Prognozele realizate de către Trading Economics ilustrează imaginea 

unor economii emergente în stare de aparentă conservare, nefiind şi cea mai 
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de dorit, nici cea mai realistă. Pentru progresul viitor al acestor state se 

impune declanşarea unei creşteri economice susţinute în condiţiile 

controlului preţurilor, reducerii şomajului şi creşterii veniturilor. Prognozele 

pentru Europa Centrală şi de Est sunt dificil de realizat în contextul actual. 

Depăşită timid criza financiară din 2007-2012, Europa de Est este 

ameninţată de o criză politică generată de tensiunile între Rusia şi Ucraina. 

Deja vorbim despre repercusiuni economice. Un eventual conflict extins se 

va repercuta brutal în economiile emergente din zonă. Atingerea 

obiectivelor de creştere şi dezvoltare necesită o stare opusă, ascendentă în 

cadrul ciclicităţii, în care aparatul economic să genereze impulsuri 

favorabile, propagabile în întreg sistemul astfel încât creşterea şi dezvoltarea 

să devină reale. Turismul este componentă valabilă a aparatului economic, 

posibil resort pentru mutaţii pozitive în mediul rural. 

Se cere înţelegerea, din partea statelor central şi est europene, că 

mediul rural a fost şi va rămâne, în cazul lor, fundaţia întregii economii atâta 

timp cât vor găsi cele mai bune metode de valorificare a avantajelor pe care 

ruralul le oferă şi le vor transforma în oportunităţi de creştere şi în beneficii 

în triplu sens: pentru turişti, pentru localnici şi economie în ansamblu. 

Turismul face parte, în cazul practicării lui în mediul rural, din categoria 

activităţilor neagricole. În acest sens, o parte a statelor emergente europene 

au făcut progrese valorificând potenţialul pe care îl deţin, altele mai puţin, 

aşa cum este precizat în Tabelul 9. 
Tabelul 9. Tipologia economiei rurale neagricole în ţările emergente europene 

Statul emergent european 
Baza economică neagricolă în mediul rural al statelor 

emergente 

Cehia, Estonia, Ungaria, 

Letonia, Lituania, Polonia, 

Slovenia, Slovacia, România, 

Bulgaria 

- dinamică; 

- există motoare puternice de creştere; 

- există conexiuni cu piaţa; 

- au fost alocate fonduri pentru dezvoltare prin diverse 

programe; 

- există niveluri ridicate ale investiţiilor private, deseori 

corelate de dezvoltarea zonei urbane şi periurbane. 

Armenia, Azerbajian, Belarus, 
Georgia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldova, 

Federaţia Rusă, Tajikistan, 

Turkmenistan, Ukraina, 

Uzbekistan 

- ţări sărace în resurse (naturale, financiare, umane); 
- există resurse agricole în stare latentă şi resurse 

naturale necesare dezvoltării activităţii turismului; 

- mediu agro-ecologic marginal, redundant, riscant, cu o 

productivitate redusă în sectorul agricol; 

- absenţa motoarelor neagricole de creştere. 
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Sursa: Junior Davis, 2006, ,,Rural Non-Farm Livelihoods in Transition Economies: 

Emerging Issues and Policies", în eJade-Journal of Agricultural and Development 

Economics, vol. 3, no. 2, pp. 180-224 

În mediul rural, activităţile agricole şi neagricole stimulează 

consumul şi îmbunătăţesc standardul de viaţă, stimulează investiţiile locale, 

din aval şi amonte, şi în activităţi conexe. Aşa cum se precizează în Tabelul 

9, o parte a statelor emergente europene au potenţial de dezvoltare turistică 

în mediul rural, altele sunt nevoite să şi-l construiască. 

 

3. Deschiderea turistică a statelor emergente - concepte turistice 

adaptate mediului rural 

Înainte de a analiza conceptul de turism rural în ţările emergente, ar 

fi indicat să ne oprim la cel de turism. 

Turismul reprezintă deplasarea oamenilor, pe termen scurt, în altă 

destinaţie decât locul de reşedinţă şi activităţile realizate în spaţiile 

respective, de-a lungul unei perioade sub un an, pentru relaxare, afaceri 

sau în alte scopuri
7
.  

Turismul reprezintă, în sens restrâns, mişcarea oamenilor, în timp şi 

spaţiu, între locul de reşedinţă şi cel vizitat
8
. 

Turismul este o industrie total diferită de cea a producţiei de bunuri 

... este un set de produse şi nu doar unul singur, care interacţionează pentru 

al le oferi turiştilor anumite experienţe pe baza unor componente tangibile 

(de exemplu, spaţii de cazare, restaurante sau linii aeriene) şi intangibile (de 

exemplu, peisaj, atmosferă)
9
. 

De la definiţia conceptului de turism facem distincţia între turist 

(petrece într-o anumită destinaţie cel puţin o zi) şi excursionist (petrece într-

o anumită destinaţie mai puţin o zi), ambii fiind vizitatori. Mediul rural este 

o opţiune pentru ambele categorii de vizitatori, pentru turişti şi excursionişti 

deopotrivă. 

                                                
7 Greg Richards, 2005, Cultural Tourism in Europe, ATLAS - Association for Tourism and 

Leisure Education, p. 21 
8 Mckerscher Bob, Lew Alan, 2004, ,,Tourist Flows and the Spatial Distribution of 

Tourists", în Lew Alan, Hall Michael, Williams Allan (eds.), A Companion to Tourism, 

Blackwell Publishing 
9 Debbage G. Keith, Ioannides Dimitri, 2004, “The Cultural Turn? Toward a More Critical 

Economic Geography of Tourism”, în Lew Alan, Hall Michael, Williams Allan (eds.), 

2004, A Companion to Tourism, Blackwell Publishing, p. 100 
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Ruralul din statele emergente permite practicarea unor forme diferite 

de turism care, împreună, coagulează tot ceea ce înseamnă viaţă ,,la ţară": 

artă, cultură, patrimoniu, cotidian.  

Turismul rural nu este echivalentul celui care configurează un mediu 

rural pentru vizitatori deoarece generează un melanj de experienţe naturale, 

culturale şi umane care, în general, au caracter rural
10

. 

Înainte de toate, turismul rural presupune un spectru de activităţi 

realizate de către populaţia rurală, se bazează pe principiile sustenabilităţii, 

oferă elemente specifice unei anumite ţări din punct de vedere geografic şi 

natural, al tradiţiilor şi valorilor. Tocmai tradiţiile şi valorile populaţiei, prin 

unicitatea lor, trasează ineditul activităţii turistice în mediul rural de la ţară 

la ţară.  

Sub umbrela turismului rural intră diverse alte forme ale activităţii 

care, împreună, prezintă viaţa, arta, cultura şi valorile mediului rural. În 

ultimele decenii, specifice deschiderii internaţionale, conceptul de turism 

rural s-a lărgit şi, concomitent, complexitatea cererii, interne şi 

internaţionale, a crescut. În consecinţă, turismul rural a ajuns să combine 

experienţe, particularităţi şi simboluri ale vieţii rurale dintr-o anumită ţară.  

Există o sinergie între diferite forme de turism şi activităţile specifice 

ruralului. Astfel, în mediul rural se practică, printre altele, următoarele 

forme de turism: 

▪ cultural - motivat de descoperire şi experimentare, de lărgirea 

sferei cunoaşterii; 

▪ de patrimoniu - presupune cunoaşterea, de către turişti, a resurselor 

create de către oameni: monumente, situri, mănăstiri, obiecte de artă 

(sculpturi, tablouri etc.); 

▪ religios - congruent cu turismul cultural şi de patrimoniu, este des 

practicat în mediul rural, acolo unde există biserici şi mănăstiri aparţinând 

diferitelor culte religioase; 

▪ asociat cu activităţile specifice satelor şi cu viaţa în mediul rural - 

presupune contact direct cu comunitatea locală, cu grupări etnografice care 

au cultivat valorile locale, tradiţiile şi obiceiurile pentru a înţelege autentic 

modul de viaţă din regiunea vizitată; 

                                                
10 Erdeji Irma, Gagic Snježana, Jovičić Ana, Medeć Sandra, 2013, “Development of Rural 

Tourism in Serbia”, in Journal of Settlements and Spatial Planning, Special Issue, no. 2: 

309-315 
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▪ gastronomic - principala motivaţie constă în cunoaşterea 

gastronomiei locale; 

▪ ecoturismul - presupune desfăşurarea de activităţi turistice 

desfăşurate respectând mediul. Turiştii au posibilitatea de a descoperii zona, 

de a se bucura de natură, de a contribui la bunăstarea comunităţii locale fără 

a degrada mediul; 

▪ agroturismul - presupune participarea, activă sau pasivă, la 

activităţile de la ferme sau din gospodării şi la viaţa comunităţii locale. 

Agroturismul este sinergic cu turismul rural; 

▪ montan, riveran şi lacustru - principala motivaţie este însăşi forma 

de relief (muntele, râurile, lacurile) şi activităţile active sau pasive ce se 

desfăşoară în proximitatea acestor zone. În zonele cu apă se practică 

turismul nautic. Acesta implică activităţi de relaxare; 

▪ sportiv şi de aventură - oferă turiştilor posibilitatea de practicare 

activă a unui sport în aer liber; 

▪ de relaxare - dă posibilitatea turistului de a se relaxa fizic, mental 

şi spiritual pentru a dobândi o stare de bine; 

▪ balnear şi de frumuseţe - este asociat cu activităţi ce concură la 

îmbunătăţirea aspectului fizic şi prevenirea bolilor prin tratamente de 

relaxare fizică şi emoţională. Eficacitatea este conferită de utilizarea apelor 

termale şi minerale, şedinţelor de gimnastică, kinetoterapie, yoga, pilates la 

care se adaugă multe alte inovaţii în domeniu; 

▪ medical - presupune recuperare medicală şi tratamente pentru 

reabilitare, inclusiv, mai nou, intervenţii chirurgicale; 

▪ de afaceri - motivat, cu precădere, de atingerea unor obiective 

specifice activităţilor profesionale. Această formă de turism presupune 

participare la conferinţe şi diferite tipuri de evenimente cum ar fi târguri, 

simpozioane, prezentări, lansări de produse şi evenimente culturale. Pe 

lângă activităţile profesionale se organizează şi evenimente recreative; 

▪ team-building - este practicat de către organizaţii cu scopul 

îmbunătăţirii atmosferei de lucru şi productivităţii muncii. Angajaţii au 

posibilitatea de a relaţiona şi a se cunoaşte altfel decât reuşesc să o facă la 

serviciu, de a găsi puncte comune şi de a îmbunătăţii comunicarea; 

▪ de familie - principala motivaţie este petrecerea timpului liber în 

familie, pentru relaxare, divertisment sau/şi educaţie; permite deconectarea 

de la cotidian şi consolidarea relaţiilor de familie; 
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▪ educaţional şi şcolar - este destinat elevilor şi, în general, tinerilor, 

presupunând educaţie şi învăţare în mediul natural. Este urmărită 

dezvoltarea unor abilităţi sociale, fizice şi mentale ale copiilor, având o 

accentuată componentă educaţională. Această formă de turism se practică în 

ferme, tabere, familii din mediul rural. 

Am enumerat, mai sus, câteva forme de turism realizabile şi 

accesibile în mediul rural, complementare între ele. Totuşi, conceptele sus 

menţionate pot fi condensate la următoarele
11

: 

▪ turism etnic (patrimoniu şi cultură); 

▪ ecoturism (educaţia şi practica cu privire la mediul natural, stil 

specific de viaţă, artă şi cultură); 

▪ turism în natură (valorile pitoreşti); 

▪ turismul religios (biserici, mănăstiri şi alte lăcaşuri de cult); 

▪ turismul de aventură (activităţi sportive); 

▪ agroturismul sau turismul la fermă (descoperirea modului de viaţă 

din mediul rural). 

Gutierrez şi Lamoureux sintetizează formele de turism specifice 

mediului rural conform Figurii 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 IIMK, IIML, 2008, Part IX - Rural Tourism, Conference on Tourism in India - 

Challenges Ahead, 15-17 May, pp. 442-452; dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/585/1/443-

452+Prof.+A.Rama Kumar 
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Figura 1. Forme de turism specifice mediului rural 

 
Sursa: Haller Alina-Petronela, 2012, ,,Ecotourism Like a Means of Economic Growth and 

Development for Rural Communities", în Talabă Ion, Haller Alina-Petronela (eds.), 
Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile, vol. I (XXV), issue 1, mai, pp. 

55-69, după Gutierrez Eileen, Lamoureux Kristin et all, 2005, Linking Communities. 

Tourism and Conservation, The George Washington University 
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vizite mai lungi. Spre deosebire de aceştia, vizitatorii indigeni, tineri, cu 

venituri modeste şi dependenţi de mijloacele publice de transport optează 

pentru vizite pe perioade scurte, short breaks, cu scopul de a se desprinde de 

cotidian, pentru relaxare şi pauză de la viaţa de zi cu zi, în care să descopere 

locuri noi, din rural. Scurtele vizite în oraşe se numesc city break, de-a 

lungul cărora turistul se limitează la obiectivele dintr-un anumit oraş.  

Turismul rural este opozit celui de lux. Acesta din urmă este un 

segment de piaţă emergent, motivat, în special, de porniri hedoniste, ceea ce 

îl transpune în produs de sine stătător. Turismul de lux presupune costuri 

ridicate, grad ridicat de autenticitate şi exclusivitate, fiind preferat de o 

clientelă selectivă, cu venituri ridicate.  

Am prezentat, până acum, mediul rural ca fiind cel în care turistul 

are posibilitatea să se relaxeze, să se recupereze fizic şi emoţional, să îşi 

îmbogăţească cunoştinţele şi cunoaşterea dar, totodată, să participe, activ 

sau pasiv, la diverse evenimente desfăşurate cu o anumită ciclicitate în timp 

(anuale, bianuale, semestriale) sau cu caracter unic, cum ar fi evenimente 

sportive sau culturale.  

În mediul rural, activitatea turistică include evenimente de nişă, cum 

sunt vânătoarea, pescuitul, exloatarea naturii.  

În statele emergente există oportunităţi mari pentru amplificarea 

activităţii turistice deoarece baza de dezvoltare există. Multe dintre formele 

de turism cu care cel rural este congruent au notorietate, în special 

ecoturismul. Protejarea mediului, diversificarea economiei în rural, crearea 

de locuri de muncă, generarea de venituri, reducerea şomajului, în special în 

rândul tinerilor şi femeilor, reducerea fenomenului migraţionist dinspre sat 

spre oraş şi repopularea satelor, dezvoltarea de microîntreprinderi intră sub 

umbrela potenţialului ecoturistic. 

 

4. Turismul cultural – formă congruentă cu mediul urban şi rural al 

statelor emergente 

În cele ce urmează ne vom opri asupra conceptului de turism 

cultural deoarece îl plasăm în centrul tuturor formelor de turism. Totul 

converge de la şi spre cunoaştere, apanajul turismului cultural. Turiştii deţin 

mult mai puţine informaţii despre cultura statelor emergente decât despre 

cea a ţărilor dezvoltate, ceea ce le face atractive. Deschiderea spre economia 

de piaţă a lărgit accesul pe teritoriul statelor emergente conferind 

oportunitatea turiştilor de a se familiariza cu peisajul şi cultura lor. 
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În marea majoritate a cazurilor, cultura este factor principal care 

influenţează decizia de a vizita locuri noi, iar atracţiile culturale sunt 

element central în evoluţia activităţii turistice. Cultura este sinonimă cu 

civilizaţia ... valorile culturale ... oferă o modalitate de a privi lumea, 

oamenii, lucrurile
12

. Cultura este rezultat al procesului dezvoltării 

intelectuale, spirituale şi estetice şi caracteristică a unui anumit mod de 

viaţă, consecinţa activităţilor artistice şi practicilor intelectuale
13

.  

Ca proces, cultura este un concept derivat din antropologie şi 

sociologie. Cultura reprezintă o succesiune de activităţi prin care oamenii se 

descoperă pe ei şi sensul vieţii lor
14

. Tocmai din acest punct de vedere 

vorbim despre cultura unui popor, element principal de atractivitate turistică 

în aproape toate formele de manifestare. Conceptul de produs cultural derivă 

din critica literară, fiind rezultatul unor activităţi individuale şi de grup.  

Mediul rural deţine potenţial cultural substanţial. ,,Cultura se află în 

centrul dezvoltării şi civilizaţiei ... oferă alternative pentru a privi realitatea 

... aduce oamenii împreună ... într-un mod care uneşte şi nu divide ... este un 

set de trăsături distincte spirituale şi materiale care caracterizează o societate 

sau un grup social. Ea îmbrăţişează literatura şi artele precum şi modul de 

viaţă, sistemele de valori, tradiţiile şi credinţele”
15

. Prin turism cultural, sunt 

puse în valoare şi valorificate elementele componente ale produsului 

cultural: monumente, situri, evenimente, obiceiuri şi tradiţii.  

Turismul cultural este una dintre cele mai vechi forme de turism. Are 

rol central în industria turistică unde competitivitatea este din ce în ce mai 

ridicată. Prin turismul cultural oamenii caută autenticitatea în artă, folclor, 

patrimoniu, evenimente culturale şi artistice. 

                                                
12 Niculescu George, 2009, Turismul şi renaşterea culturală, Tg. Jiu: Analele Universităţii 

,,C-tin Brâncuşi", Seria Economie, nr. 3, pp. 369-376 
13 Greg Richards, 2005, Cultural Tourism in Europe, ATLAS - Association for Tourism 

and Leisure Education, p. 22 
14 Greg Richards, 2005, Cultural Tourism in Europe, ATLAS - Association for Tourism 

and Leisure Education, p. 22 
15 Răceanu Corina (coord.), 2009, Propuneri strategice pentru dezvoltarea turismului 

cultural în Banat, Timişoara: Institutul Intercultural Timişoara; 

www.intercultural.ro/turismulintercultural/pdf/Strategie-turism-cultural-Banat.pdf 
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Turismul cultural este un concept complex format, la rândul lui, din 

alte două concepte, cultură şi turism, ambele dificil de definit dar, simplist, 

reflectă consumul de produse culturale
16

.  

Turismul cultural este motivat de cunoaşterea altui stil de viaţă, total 

diferit de cel cotidian, a altor stiluri arhitectonice şi artistice. Turismul etnic, 

componentă a celui cultural, iese în prim planul factorilor de interes pentru 

persoanele a căror opţiune de petrecere a timpului liber este mediul rural. 

Mediul rural şi, implicit turismul rural, acoperă un spectru larg de 

activităţi realizare de către populaţia rurală cu scopul declarat de a atrage 

turişti şi de a-şi creşte veniturile din activităţile pe care le realizează. 

Sporului cultural i se asociază activităţile specifice localnicilor. Vorbim, 

aşadar, despre valorificarea activităţilor artistice, culturale, patrimoniului şi 

activităţilor specifice, cum ar fi cele agricole şi meşteşugăreşti, cu scopul 

declarat de progres economic şi social al comunităţilor din mediul rural.  

 

5. Caracteristicile turismului rural în ţările emergente 

Mediul rural, aşa cum am arătat deja, permite manifestarea a 

numeroase forme de turism demonstrând complexitatea procesului.  

Turismul rural, în ţările emergente, are caracteristici specifice: este 

orientat către experienţă, se realizează în zone sărac populate şi în natură, nu 

are caracter sezonier, necesită conservare culturală, a patrimoniului, 

tradiţiilor
17

 şi valorilor.  

Principalele caracteristici ale turismului rural în statele emergente 

sunt: 

▪ se practică în regiunile din mediul rural cu densitate relativ redusă 

a populaţiei; 

▪ se practică, cu preponderenţă, în natură (aer liber); 

▪ se axează pe activităţi de tip out-door (în exterior); 

▪ spaţiile de cazare sunt de dimensiuni reduse; 

▪ localnicii se implică parţial în activităţile turistice fiind dedicaţi 

celor cotidiene; 

                                                
16 Greg Richards, 2005, Cultural Tourism in Europe, ATLAS - Association for Tourism 

and Leisure Education, p. 21 
17 IIMK, IIML, 2008, Part IX - Rural Tourism, Conference on Tourism in India - 

Challenges Ahead, 15-17 May, pp. 442-452; dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/585/1/443-

452+Prof.+A.Rama Kumar 
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▪ întreprinderile existente în mediul rural sunt, de regulă, mici şi 

mijlocii şi în proprietatea localnicilor. Sectorul turistic, ca întreg, este o 

activitate la scară mică
17

; 

▪ sunt desfăşurate activităţi cu caracter sezonier fără ca turismul în 

rural, să aibă o asemenea caracteristică; 

▪ se experimentează, în general, gastronomia locală; 

▪ se cunoaşte cultura, tradiţiile, valorile locale. 

Având în vedere că turismul rural este un mixt de concepte are un 

imens potenţial de a atrage persoane cu interese, cultură, educaţie şi venituri 

diferite. Turismul rural oferă aproape tot ceea ce turistul are nevoie într-un 

pachet unic, accesibil, în spaţiul neurban, în beneficiul comunităţii rurale, 

conservând specificul rural, valorile şi patrimoniul
18

. 

Considerăm necesară o antiteză prin trimitere la turismul urban. 

Produsele specifice zonelor urbane sunt destinate turiştilor orientaţi către 

aspectele culturale şi de afaceri, cu un buget peste medie. În economia 

globală, calitatea produsului turistic devine importantă pentru a atrage, 

convinge şi fideliza vizitatorii în condiţiile în care concurenţa între marile 

metropole este copleşitoare. Se întrevede necesitatea investiţiilor 

substanţiale în promovarea oraşului - destinaţie turistică, atragerea şi 

fidelizarea vizitatorilor. Turiştii care au experimentat negativ sunt dificil de 

convins şi fidelizat. Spre deosebire de dezvoltarea produsul turistic specific 

mediului rural, în cazul mediului urban devine importantă investigarea 

nevoilor potenţialilor turişti, planificarea modului de dezvoltare a destinaţiei 

turistice pentru eficientizarea alocării resurselor. În cazul turismului rural, 

vizitatorii caută autenticitatea. Eforturile sunt canalizate spre conservare şi 

nu spre modernizare. Turiştii cunosc produsul, îl doresc fără a se impune 

necesitatea cunoaşterii prealabile a modificării trebuinţelor acestora.  

În cazul turismului urban, apare necesitatea dezvoltării unor produse 

multifuncţionale pe baza viziunilor strategice şi pe baza perceperii 

avantajelor derivate pentru diferite grupuri ţintă: populaţia locală, turişti 

străini şi naţionali. În cazul turismului rural, produsul este acelaşi pentru 

toate categoriile de vizitatori.  

                                                
17 ***, 2000, Continuing Saga of Marginalization. A Dossier on Women and Tourism. 

Equitable Tourism Options, Equations Publishers, march, p. 12 
18 IIMK, IIML, 2008, Part IX - Rural Tourism, Conference on Tourism in India - 

Challenges Ahead, 15-17 May, pp. 442-452; dspace.iimk.ac.in/bitstream/2259/585/1/443-

452+Prof.+A.Rama Kumar 
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În cazul ambelor forme de turism, dezvoltarea presupune mai multe 

tipuri de abordări/strategii
19

: 

▪ bazată pe producţie - presupune dezvoltarea industriei culturale 

locale; 

▪ bazată pe consum - presupune utilizarea elementelor artistice şi 

culturale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi comerciale; 

▪ abordarea democraţiei culturale civice - presupune participarea 

activă la activităţile culturale pentru a întării implicarea activă a oamenilor 

în comunitatea locală şi pentru întărirea identităţii civice. 

Dezvoltarea turistică necesită organizarea de evenimente, focusarea 

pe punctele de atractivitate, strategii de afaceri (conferinţe, târguri), 

culturale şi activităţi de agrement. 

Un element comun turismului urban şi rural este 

multifuncţionalitatea produsului şi utilizarea lui pluriorientată, între diferite 

grupuri de turişti cu aşteptări şi grade diferite de satisfacţie prin consum. De 

cele mai multe ori, satisfacţia diferă de la un turist la altul în funcţie de 

personalitate, preferinţe, educaţie şi în funcţie de numărul vizitelor făcute 

într-un anumit loc. Dacă, în cazul mediului urban, aşteptările sunt eterogene 

funcţie de oraş şi cultură, în cazul mediului rural aşteptările sunt mai 

omogene, turiştii anticipând oarecum ceea ce vor găsi în locul vizitat. 

Turismul, urban sau rural, devine o activitate cu importanţă crescută 

pentru mediul privat şi public din statele emergente. În mediul urban, 

hotelierii sunt responsabili de dezvoltarea turismului. Lanţurile hoteliere 

sau/şi hotelurile mari fac faţă concurenţei şi îşi extind cota de piaţă prin 

strategii de marketing, uneori doar prin renume şi experienţă
20

, aspect 

necaracteristic turismului rural.  

Indiferent de mediul în care este practicat, turismul contribuie la 

regenerarea zonelor urbane şi rurale, prin stimularea creşterii economice. 

 

6. Concluzii 

În lucrarea de faţă am arătat că mediul rural al statelor emergente are 

un mare potenţial turistic şi, această activitate, aduce economiei şi societăţii 

                                                
19 Bramwell Bill, 1998, ,,User Satisfaction and Product Development in Urban Tourism", în 

Tourism Management, UK: Pergamon, vol. 19, nr. 1, pp. 35-47 
20 Ozan Emre Aksoz, Bâc Dorin Paul, 2012, ,,The Importance of Urban Tourism for Hotel 

Marketing Policies: The Case of Eskişehir", în Geo Journal of Tourism and Geosites, Year 

9, May, pp. 7-16 
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beneficii. Comunităţile locale se bucură de trecerea pe un palier superior de 

dezvoltare cu tot ceea ce implică aceasta: creşterea veniturilor, crearea de 

locuri de muncă, investiţii, conservarea patrimoniului etc. şi, în final, un 

nivel superior de trai. Concomitent, vorbim şi despre costuri asociate 

activităţii turistice cum ar fi degradarea mediului, consumul neadecvat al 

resurselor naturale şi culturale şi chiar distrugerea acestora, modificări aduse 

arhitectonicii, mediului şi biodiversităţii prin amenajări şi investiţii, la care 

se adaugă disconfortul adus localnicilor.  

Mediul rural din ţările emergente deţine un vast potenţial de 

dezvoltare turistică, oferind oportunitatea derulării unei mari diversităţi de 

activităţi şi forme de turism. Aproape toate formele de turism pot fi realizate 

în mediul rural, iar oferta se adresează tuturor categoriilor de turişti, 

indiferent de vârstă, venituri, educaţie şi preferinţe. 
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Abstract 
In terms of the sustainable development, the classical objective of maximizing the 

profit at all costs is no longer valid, thus, increasingly imposing the need of pursuing 

broader goals which are congruent with the human development and social responsibility, 

all stakeholders being mutually engaged in the shared prosperity, meaning that the 

population, the companies, the civil society, and the government do not only pursue their 

own interests, but are part of the whole system. Furthermore, even the private companies 

contribute to the enhancement of the economic and social inclusion, strengthen the NGOs 

and the process of studies, financially support the hospitals, solve various social conflicts, 

etc. Most frequently, the progress of human development is measured by the Human 

Development Index. Unlike other indicators of a country, the Human Development Index 

(HDI), as an evaluation criterion of the development of the entity, is a synthetic measure 

that determines not only the economic growth as such, but the average of the three basic 
dimensions: health, education, and the living standards level. In other words, the HDI 

highlights the relevant dimensions of the quality of life, such as life expectancy, knowledge 

level, and decent living. Not having the claim of strengthening the position of the Republic 

of Moldova in the world rankings, and without attempting to elucidate the factors that 

maintain the republic at a low level of human development index, the authors propose a 

new methodology and a new model for the calculation of HDI, these being considered as 

more appropriate to the studied economic object and at the same time more relevant to the 

reduction of poverty, provision of the access to general compulsory education, promotion 

of gender equality, reduction of child mortality, improvement of maternal health, control of 

diseases, assurance of environmental sustainability, promotion of global partnerships for 

development, etc. and which shed fresh light on the human development index. 
Key words: econometric models, optimization models 
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1. Introducere 

Actualmente, în condiţiile intensificării proceselor de globalizare 

obiectivul clasic de maximizare cu orice preţ a profitului nu mai este valabil, 

impunându-se deci tot mai pregnant necesitatea urmăririi unor scopuri mai 

largi, congruente cu dezvoltarea umană şi responsabilitatea socială, toţi 

actorii fiind angajaţi mutual la procesul de prosperare comună, adică 

populaţia, firmele, societatea civilă, guvernarea nu urmăresc doar propriul 

interes, ci se simt parte integrantă a sistemului în totalitatea sa. Chiar şi 

companiile private contribuie la sporirea incluziunii economice şi sociale, 

consolidează ONG-urile, fortifică procesul de studii, susţin financiar 

spitalele, soluţionează diverse conflicte sociale, etc. Cel mai des progresele 

la capitolul de dezvoltare umană se măsoară prin indicele dezvoltării umane. 

Spre deosebire de alţi indicatori ai unei ţări, Indicele Dezvoltării Umane 

(IDU) în calitate de criteriu de evaluare a dezvoltării entităţii este o măsură 

sintetică care determină nu numai creşterea economică ca atare, ci media a 

trei dimensiuni de bază: sănătatea, educaţia, nivelul de trai propriu-zis. Cu 

alte cuvinte IDU evidenţiază dimensiunile relevante ale calităţii vieţii - 

durata vieţii, nivelul de cunoştinţe, traiul decent. De obicei aici standardul 

de viaţă se raportează la indicatorul de normalizare - Paritatea Puterii de 

Cumpărare în USD pentru comparări internaţionale. Sănătatea este 

caracterizată de speranţa de viaţă la naştere, rata mortalităţii, educaţia de 

media şi durata anilor de şcolarizare, nivelul de trai se determină de venitul 

naţional brut per capita, etc., iar IDU se calculează ca media geometrică a 

indicatorilor nominalizaţi. Astfel, 

IDU = 3 **
zyx

III , 

cu specificarea că fiecare dintre indicatorii de bază (Ix - sănătatea, Iy - 

educaţia, Iz - nivelul de trai) se calculează în prealabil prin formule 

matematice concrete, adică mai întâi se agreghează fiecare în parte, apoi se 

află media geometrică [1]. Analizele efectuate în acest caz denotă o 

dependenţă direct proporţională între nivelul educaţional şi al sănătăţii 

populaţiei faţă dezvoltarea economică. 

 

2. Descrierea noului model 

Fără a pretinde la întărirea poziţiei Republicii Moldova în 

clasamentul mondial (locul 114 în anul 2013), fără a încerca elucidarea 

factorilor care menţin republica la nivelul scăzut al indicelui dezvoltării 

umane autorii propun o nouă metodologie şi un nou model pentru calcularea 
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IDU notat 
moldova

IDU , considerate mai adecvate obiectului economic studiat 

şi totodată mai relevante pentru reducerea sărăciei, asigurarea accesului la 

învăţământ general obligatoriu, promovarea egalităţii de gen, reducerea 

mortalităţii infantile, îmbunătăţirea sănătăţii materne, combaterea 

maladiilor, asigurarea mediului durabil, crearea parteneriatelor globale de 

dezvoltare, etc. şi care varsă o lumină proaspătă asupra indicelui de 

dezvoltare umană. Modelul 
moldova

IDU utilizează metodologia analizei 

comparative care corespunde întocmai exigenţelor impuse pentru noul 

concept de măsurare a indicelui dezvoltării umane. Compararea indicatorilor 

se face cu un etalon, după care se apreciază distanţa de la ţintă. Rezultatul 

final al implementării modelului îl constituie suma pătratelor abaterilor 

valorilor numerice ale indicatorilor autohtoni de la cei mondiali din 

domeniu, iar drept bază a 
moldova

IDU  se ia valoarea numerică a funcţiei 

obţinute, altfel spus mai întâi se constată apropierea/îndepărtarea reală de la 

valorile numerice ale vectorului-etalon dinainte stabilit, apoi utilizând 

procedura de optimizare este generată o gamă de soluţii, dintre care se alege 

cea optimală şi se determină o eventuală traiectorie optimală de dezvoltare 

umană pentru Republica Moldova care ar minimiza distanţa de la parametrii 

performanţi respectivi.  Formula matematică pentru calcularea 
moldova

IDU :  

moldova
IDU  =

L

x

x
k

L

l l

l

l

1

2

0

%100*)1(*

, 

unde L este numărul indicatorilor luaţi în calcul, iar ki coeficienţi de 

omogenizare. Schema concretă de implementare descrisă aici este una 

generală,  dar totodată exprimă împreună cu sinteza de mai jos viziunea 

autorilor asupra problemelor abordate, în care accent se pune pe: modul de 

stabilire a etalonului pentru problema concretă; elucidarea tipului de 

dependenţe şi determinarea datelor iniţiale (coeficienţi, parametri, etc.); 

descrierea formulei de calcul; formularea modelului de optimizare a 

componentelor; variantele de evaluare a valorilor optimale; procedura de 

luare a deciziilor. Mai jos sunt sintetizate caracteristicele principale ale celor 

două modele, de unde se reliefează avantajele modelului moldova
IDU . 
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Modelul 

IDU 

Modelul propus de 

autori 
moldova

IDU  

Comentarii 

metoda simplă de 

cercetare 

metodă de cercetare 

bazată pe studii 

comparative, anume 
categoria „distanţă de la 

etalon” 

 

Modelul IDU este bazat pe 

calcularea mediei geometrice, 

modelul
moldova

IDU  

propus de autori admite oricare date 

statistice supuse analizei 
comparative 

măsura IDU măsura 
moldova

IDU  În modelul IDU măsura este 

punctajul, în modelul autorilor 

distanţă de la etalon determină 

valoarea indicelui dezvoltării 

umane 

formula de calcul (a 

se vedea varianta A) 

formula de  

calcul  

(a se vedea varianta B)  

A.  

IDU = 3 **
zyx

III , 

B. 

moldova
IDU

L

x

x
k

L

l l

l

l

1

2

0

%100*)1(*

, L – 

numărul total de indicatori xl 

abordare sistemică 

parţială 

abordarea sistemică Modelul IDU doar parţial 

analizează legăturile pe verticală 

agregarea datelor agregarea datelor nu se 

efectuează 

Lipsa agregării datelor se consideră 

un atu al metodologiei propuse, 

modelul IDU trece prin etape de 

agregare a datelor, ori orice 
agregare aproximează datele iniţiale 

şi niciodată, măcar teoretic, nu pot 

exprima exact esenţa primară a 

acestora, adică transformările în 

câteva iteraţii a setului de 

indicatori, care pot numără iniţial  

sute, în doar doi-trei-patru 

indicatori rezultativi - sunt nefireşti, 

oferă doar o descriere aproximativă 

a situaţiei economice comparativ cu 

cea iniţială, iar micşorarea 
substanţială a numărului de 

variabile şi restricţii diminuează cu 

mult esenţa indicatorilor de bază. 
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Astfel cel puţin următorii indicatori 
au fost utilizaţi iniţal în  modelul 

IDU la efectuarea  calculelor: 

persoane afectate de maladii, 

absolvenţi (pe grupuri), cheltuieli şi 

venituri bugetare, granturi atrase, 

salarii (pe sectoare), productivitate, 

cifra de afaceri pentru busuness-ul 

privat, volum export, remitenţe, etc. 

care ulterior au fost agregaţi în trei 

indicatori macroeconomici. 

Concomitent la determinarea 
acestora s-au luat în vedere şi alţi 

indicatori importanţi, bunăoară cei 

ce caracterizează nivelul sărăciei, 

discrepanţele dintre sat şi oraş, 

inegalităţile gender, problemele de 

mediu ambiant, facilităţile sociale, 

tendinţele integraţioniste, etc., altfel 

spus realmente numărul total al 

indicatorilor economici atinge cifra 

de câteva sute 

varianţa structurii 

iniţiale 

invarianţa structurii 

iniţiale 

În modelul IDU structura iniţială a 

indicatorilor se schimbă de la o 

agreagare la alta 

caracterul neomogen 
al datelor persistă 

 

caracterul neomogen al 
datelor este redus la 

minimum 

Caracterul neomogen al datelor în 
modelul propus se atenuează prin 

introducerea raportului dintre 

indicatorii similari 

adaptarea pentru 

prognozare este 

imposibilă 

adaptat pentru 

prognozare 

Modelul IDU nu poate fi adaptat în 

principiu pentru prognoze, modelul 

elaborat de autori permite acest 

lucru  

legăturile pe 

orizontală 

legăturile pe orizontală Prezente în ambele modele 

lipsa legăturilor pe 

verticală 

legături pe verticală Legăturile pe verticală sunt 

prezente numai în modelul propus 

de autori 

departajarea la nivel 

de dezvoltare 

umană - numai 
punctaj 

departajarea la nivel de 

dezvoltare 

umană - punctaj plus 
evaluarea distanţei 

În modelul autorului categoria 

distanţa de la etalon diferenţiază 

entităţile după nivelul de dezvoltare 
umană. 

Pornind de la aceste caracteristici, cercetările în domeniu au urmărit 

scopurile: 1) descrierea algoritmului de structurare a datelor iniţiale 
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pentru a evita la maximum agregările; 2) efectuarea studiilor comparative. 

Modelul IDU recurge imediat la agregarea datelor de intrare şi calcularea 

valorii numerice utilizând formula amintită. În acest fel ab initio se comite o 

eroare metodologică legată de agregarea treptată a indicatorilor. De 

exemplu, dimensiunea educaţiei Iy se agreghează prin media aritmetică a 

două variabile I şi U, I - reprezentând aici media anilor de şcolarizare, iar U 

respectiv durata preconizată de şcolarizare. Ori, în şirul de date, de la un caz 

la altul I poate avea valoarea numerică quasi-maximală sau chiar 

maximală,U poate atinge valoarea  numerică quasi-minimală sau chiar 

minimală, dar semisuma va avea o valoare numerică medie în şir, ceea ce nu 

corespunde nicidecum situaţiei concrete din entitate.  În modelul IDUmoldova 

dimpotrivă aceleaşi date iniţiale mai întâi sunt sistematizate şi acumulate 

într-o bază de date relaţională fără a recurge la careva agregări. La etapa 

următoare se stabilesc legăturile funcţionale între indicatorii selectaţi şi 

proiectaţi în baza de date. În acest sens, de exemplu, pentru Republica 

Moldova indicatorii pentru PIB per capita (notat C
(0)

), cu anumite ajustări 

sunt legaţi prin ecuaţia 

C
(0)

 = (c1
(1)

*x1
(1) 

= PIBagr) + (c1
(2)

*x1
(2) 

= PIBind) + (c1
(3)

*x1
(3) 

= PIBcom)+  

(c1
(4)

*x1
(4)

= PIBtrans) + (c1
(5)

*x1
(5)

 = PIBalt) + (c1
(6)

*x1
(6)

 = 

PIBimpindirecte), 

unde respectiv PIBagr, PIBind, PIBcom, PIBtrans, PIBalt, PIBimpindirecte  

înseamnă produs intern brut per capita în agricultură, industrie, comerţ, 

transport, altele neincluse în cele precedente, obţinut din impozite indirecte, 

iar fiecare componentă a ecuaţiei date la rându-i analogic se determină prin 

alte relaţii funcţionale, în aşa mod indicatorii iniţiali rămân practic intacţi. 

Apoi se alcătuiesc meniurile pentru datele de ieşire şi se implementează 

softul special elaborat. 

 

3. Concluzii 

Aceasta este schema generală de cercetare economică propusă de 

autori şi include: descrierea problemei economice; descrierea logico-

descriptivă (date de intrare/ieşire, sistematizare date, etc.); metoda de 

rezolvare; modelul de rezolvare; transpunere pe calculator; implementări.  
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Abstract  

The study analyzes the conditions rural area has to comply with in order to 
activate successfully in rural tourism. 

Key words: rural tourism, agrotourism, conditionings, growth, risks 

 

1. Introducere 

Studiul de fata îşi  propune să prezinte un inventar al principalelor 

condiţionari ce stau în faţa turismului rural  şi să analizeze cateva din 

riscurile pe care le poate întampina aceasta activitate economica,  în situaţia 

în care efectele acestora nu sunt luate în calcul. 

Analiza porneşte în primul rând de la condiţionările care sunt puse în 

general în faţa turismului, în amplu proces de concepere, organizare, lansare 

şi desfăşurare a activităţii, iar în al doilea rând, cele care sunt cu un mai 

pronunţat caracter specific turismului rural.. 

 

2. O primă remarcă 

În analiza subiectului supus cercetării s-a avut în vedere sensul pe 

care Dicţionarul Limbii Române Moderne, îl acordă noţiunii de “condiţie” şi 

anume “fapt, împrejurare de care depinde apariţia unui fenomen” - cum este 

cel al turismului rural - apoi cea de a condiţiona “a fi condiţia de care 

depinde ceva; a fi cauza unui lucru; a provoca ceva” şi respectiv de 

condiţionare, de “stabilire a unui raport de dependenţă” [1.p.176] 
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3. A doua remarcă 

Atunci când vorbim despre condiţionările ce stau în faţă turismului 

rural, constatăm faptul că acestea sunt destul de numeroase, ele putând fi 

structurate şi clasificate din mai multe  puncte de vedere, cum ar fi: 

1) Activităţii, sens în care putem distinge, cel puţin două categorii şi 

anume: 

a) condiţionări de ordin general, cu efecte asupra tuturor formelor de 

turism practicate; 

b) condiţionări de ordin particular, specifice doar unei anumite forme 

de turism cum ar fi în cazul nostru, cel de turism rural şi agroturism. 

2) Elementelor de contact, care participă la realizarea activităţii şi a 

actelor turistice, situaţie în care putem vorbi despre condiţionări legate de: 

calitatea peisajelor, a mediului, serviciilor, agrementului, a motivaţiilor şi a 

cerinţelor pe care turiştii le impun, infrastructura generală şi cea specifică 

turismului, etc. 

3) Localităţilor pe raza cărora sunt realizate şi comercializate 

produse turistice caz  în care sunt identificate un set de condiţionări legate 

de: modul de amenajare turistică a teritoriului pentru primirea în condiţii 

optime a turiştilor,procesul de organizare şi de conducere în cadrul tuturor 

structurilor implicate, pornind de la Unităţile Administrativ Teritoriale 

(UAT) respectiv al  Primăriilor. 

4) Populaţiei locale, cu condiţionări în domenii, cum ar fi: atmosferei 

specifice vacanţelor şi musafirilor, liniştea atât de mult cerută, curăţenia in 

arealul rural, securitatea personală a turiştilor etc. 

5) Investitorilor şi al amfitrionilor din turismul rural şi agroturism, 

legate în principal de: prezenţa atracţiilor turistice, calitatea şi unicitatea 

acestora, nivelul infrastructurii generale şi a celei specifice, securitate, 

linişte, servicii conexe (farmacii, frizerii etc.), predictibilitate fiscală, de curs 

valutar şi de relaţionare cu autorităţile publice locale etc. 

 

4. Condiţionări de ordin general asupra turismului şi a formelor sale de 

practicare 

Mediul în care turismul îşi desfăşoară activitatea, este unul extrem 

de complex, plin atât de oportunităţi cât şi de riscuri. Astfel, apariţia, 

dezvoltarea, creşterea şi în special expansiunea turismului din ultimul secol, 

nu se putea realiza fără a respecta minimale condiţionări. Aceasta, cu atât 
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mai mult cu cât, participarea la o acţiune turistică, reprezintă un act de 

voinţă personală, necesar, dar corelat cu îndeplinirea unui set de condiţii. 

Din categoria acestor condiţionări de ordin general, reţinem doar 

câteva, pe care le apreciem că fiind cu un rol mai important, în procesul de 

dezvoltare şi amplificare a activităţilor turistice”
4
: 

1) Existenţa atracţiilor turistice (naturale şi antropice) capabile să 

atragă şi să reţină turiştii. 

2) Calitatea deosebită a acestora, exprimată prin: originalitate, 

număr, structura , dispersie, etc. 

3) Amenajarea turistică a atractiilor în deplină concordanţă cu 

cerinţele celor 3A în turism (atractivitate, amenajare, accesibilitate). 

4) Calitatea şi diversitatea serviciilor turistice oferite, peste 

caracterul lor minimal. 

5) Proporţionalitatea şi calitatea elementelor de infrastructură 

generală şi cea specifică activităţii. 

6) Starea generală de securitate, atât la locul de petrecere a sejurului, 

cât şi la cel de reşedinţă al turiştilor, care să ofere securitate şi siguranţa 

călătoriilor. 

7) Starea de armonie şi de colaborare între investitori, administraţiile 

locale şi populaţia locală. 

8) Existenţa unei legislaţiei permisibile dezvoltării activităţilor 

turistice şi a circulaţiei turistice. 

9) Personal calificat, specializat pe diferite forme de turism. 

10) Menţinerea unui climat psihologic la nivel colectiv, care să 

favorizeze pe tot parcursul vieţii pământeşti a omului, dorinţa şi puterea de a 

călători în scop turistic, etc. 

Fie şi o analiză globală a condiţionărilor de ordin general, aceasta ne 

pune în evidenţă, exigenţele majore la care trebuie să se raporteze activitatea 

turistică, pentru a fi una prosperă şi de durată. Înţelegem de asemenea faptul 

că numai printr-o raportare la îndeplinirea în integralitatea lor a acestor 

cerinte, putem să vorbim despre o activitate eficientă, de succes în domeniul 

turismului. Este la fel de adevărat faptul prin care, unele dintre aceste 

                                                
4 O parte din aceste elemente au fost prezentate de Talaba Ion în comunicarea ştiinţifică cu 

tema “Imperativele ce stau la baza dezvoltării economice turismului susţinută la Conferinţa 

naţională cu participare international, Ediţia I-a “Turismul – şansa economiei naţionale” 

organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir “din Bucureşti, în perioada 21-

22.01.2015, predată spre publicare în limba engleză. 
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condiţionări au un rol mai important, dar nici una dintre ele nu poate fi 

omisă sau neglijată, deoarece altfel se poate ajunge la insuccesul activităţii. 

 

5. Condiţionări de ordin particular, specifice turismului rural şi 

agroturismului 

Cu siguranţă ca toate condiţionările enumerate mai sus, sunt 

obligatorii şi pentru activitatea de turism rural şi agroturism, care în procesul 

de concepere, organizare şi derulare a activităţii, trebuie să răspundă la 

aceste exigenţe, pentru a putea vorbi despre eficienţa economică, fără de 

care nu putem nominaliza aceste forme de turism. 

Unele dintre condiţionările turismului rural şi a agroturismului, sunt 

cu un nivel mai ridicat de generalizare, în timp ce altele cu unul mai mic, 

dar importante în totalul elementelor coroanei turismului. 

Fără a avea pretenţia de a reţine toate condiţionările de ordin specific 

vom încerca să prezentăm câteva dintre acestea, cum ar fi: 

1) Amenajarea unor originale atracţii turistice de ordin natural şi 

antropic, pentru primirea turiştilor, care să atragă şi să reţină turiştii. 

Este de la sine înţeles faptul ca, fără prezenta diferitelor categorii de 

atracţii turistice, capabile să atragă un număr mare de turişti, nu putem vorbi 

despre o activitate economică eficientă. Reţinem şi faptul prin care, există 

un optim admisibil al numărului de turişti ce pot vizita un obiectiv, limită 

peste care se ajunge la poluare şi la distrugerea acestuia. 

2) Stare de linişte, pace (etnică şi interetnică) şi o armonie vizibilă 

între toate componentele ruralului. Spaţiile turistice rurale trebuie să fie 

liniştite, ferite de poluare fonică, în care securitatea turiştilor este pe deplin 

asigurată. Nicio persoană nu va risca, ca pe banii şi timpul ei liber, să plece 

în vacanţă în locuri de conflict, fie el chiar şi unul mocnit. 

3) Prosperitate locală, dată de activităţi economice de succes, care 

se observă în starea psihică a oamenilor ruralului, a curăţeniei lor, a caselor, 

curţilor şi a anexelor gospodăreşti, etc. 

4) O anumită diversitate a activităţilor umane – locale, dintre care 

unele obligatorii, pentru a putea satisface cererile turiştilor. În genere turiştii 

nu au nevoie numai de servicii de cazare, masa şi de obiective pe care să le 

viziteze, ci de o paletă mult mai largă de servicii dintre cele mai diverse. 

5) Preocupare deosebită pentru punerea în valoare şi valorificare a 

tot ce este original şi autentic local. Aceasta trebuie să fie o activitate 

continuă a tuturor factorilor de contact de la nivel local, fără de care nu se 
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poate crea acea diferenţiere atât de benefică între localităţi. Avem în vedere 

printre altele şi: autenticitate în stilul caselor, a ornamentelor, a 

aliniamentelor străzilor, etc. Astfel că, fiecare localitate rurală în funcţie de 

configuraţia spaţiului geografic (munte, deal, câmpie, zona de litoral, delta 

etc.) vechime, istorie, evenimente care s-au suprapus în timp etc. are un 

specific aparte faţă de cele din jur, sau de la o distanţă mai mare. 

6) Un conservatorism ridicat în practicarea tradiţiilor acumulate în 

decursul istoriei localităţii, în privinţa activităţilor legate de cultura 

pământului, creşterea animalelor etc. 

Este necesară o anumită vehementă şi o mare şi atentă grijă în 

păstrarea acestora precum şi a celor legate de: portul popular local, jocuri, 

dansuri, datini (legate de anotimpuri, de sărbători religioase sau de anumite 

evenimente familiale etc), tradiţii în alimentaţie (inclusiv a felului 

preparatelor), a diferitelor meşteşuguri locale şi a unor forme simple de 

agrementare a timpului liber al turiştilor etc. O preocupare constantă trebuie 

să fie aceea de readucere în prim plan a unor vechi tradiţii şi obiceiuri. 

7) Conservatorism în păstrarea stilului caselor, a construcţiilor 

adiacente de ordin agricol. Bine ar fi dacă fiecare casă dintr-un sat ar avea 

ceva diferit faţă de celelalte, inclusiv existenţa unor diferenţe între sate, zone 

şi regiuni. 

8) Păstrarea unui echilibru între piesele de mobilier modern şi 

tradiţional cu care sunt dotate capacităţile de cazare şi de alimentaţie etc. 

9) Asocierea face puterea, slogan care reprezintă un mare şi am 

spune chiar obligatoriu deziderat al turismului rural, sub cele două forme ale 

sale: pensiuni turistice şi agroturistice, deoarece în condiţiile concurenţei 

acerbe din domeniu, fie ca vorbim de concurenţă cu celelalte forme de 

turism, fie din aceeaşi familie, sau chiar din aceeaşi localitate, nu putem 

vorbi despre eficienta şi succes, fără o încercare de asociere pe verticală şi 

orizontală a ofertantilor de servicii turistice. 

Viaţa şi experienţa internaţională în domeniu ne obligă la o astfel de 

structura organizatorică. 

10) Turism cât mai personalizat, care să răspundă exigenţelor mereu 

crescânde ale turiştilor. Cunoaşterea şi inovarea,reprezintă etape strategice, 

care te pot conduce la succes, cu menţiunea ca inovarea nu o privim ca pe o 

activitate de înlăturare a ceea ce este autentic şi original la nivel local, ci 

tocmai conservarea şi readucerea acestora în prim plan. 
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Există cu siguranţă posibilitatea ca unii adepţi ai modernismului să 

nu fie de acord cu multe din susţinerile noastre de mai sus, aspect care în 

dezbaterile de idei reprezintă un lucru benefic. Numai ca atunci când 

vorbim despre turismul rural şi agroturism, trebuie să avem în vedere, cărei 

categorii din populaţie se adresează aceste forme de turism. Pornind de la 

această întrebare, constatăm următoarele: 

▪ În cea mai mare pondere, turiştii care solicită aceste forme de 

turism provin din mediu urban, respectiv din mari aglomerări urbane. 

▪ Preferinţele acestor turişti sunt pentru zone şi locuri mai liniştite, 

nepoluate, cu consistente elemente arhaice şi tradiţionale, cu o alimentaţie 

naturală, dacă este posibil ecologică etc. 

▪ Nu toate localităţile, pensiunile, obiectivele de atracţie etc dispun 

de aceleaşi condiţii, oferte şi posibilităţi reale de a putea face faţă forţelor 

concurenţiale interne şi externe. Din acest motiv este necesar să avem în 

vedere, care sunt presiunile din partea concurenţei şi cum pensiunile 

turistice şi agroturistice pot face fata acesteia. 

 

6. Riscurile ce planează asupra turismului rural prin neluarea în 

considerare a elementelor menţionate 

Problematica identificării, analizei şi a diminuării efectelor riscurilor 

ce apar în special în momentul în care nu sunt avute în vedere condiţionările 

la care trebuie să răspundă turismul rural, este una extrem de complexă. 

Acest aspect decurge din multitudinea variabilelor care intervin în procesul 

derulării activităţii.Cu toate ca nu ne-am propus o clasificare a riscurilor 

aferente domeniului turismului, putem totuşi să identificăm un set consistent 

de riscuri,care provin din exteriorul activităţii, după cum multe din interiorul 

acesteia. Sunt riscuri care ţin de activitatea şi iniţiativele prestatorilor de 

servicii turistice, altele din partea populaţiei locale şi nu în ultimul rând a 

administraţiei locale, acestea pot proveni inclusiv din partea unor turişti. 

Ne vom referi în continuare, doar la câteva categorii de  riscuri, care 

afectează deja turismul,dar care vor afecta, mult mai mult în viitor, în 

special în câmpul avantajului comparativ, care trebuie să ne ofere o poziţie 

mai bună de piata. 

1) Depopularea satelor şi în multe cazuri chiar dispariţia unora, 

reprezintă un mare risc pentru turismul rural,deoarece localităţile devin mai 

cenuşii, cu mai puţină viaţă şi culoare în ele, cu multe pete negre, prin casele 

şi locurile nelocuite. Alături de procesul de îmbătrânire al populaţiei rurale 
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si de plecare peste hotare la muncă, cel al depopulării unor sate se înscriu în 

riscuri majore ce stau în faţa turismului rural românesc. Numai în Judeţul 

Alba – care este unul cu cele mai frumoase peisaje din tara-sunt înregistrate 

deja peste 10 sate, care au rămas doar nominalizate pe unele hărţi, în 

documentele istorice istorie şi în conştiinţa oamenilor. Amintim de 

asemenea de cazul satului Rosia cu un singur locuitor si a satului Bunila 

(Hunedoara), care la 300 locuitori- din care 50% sunt de peste 60 de ani - 

există doar un sigur copil de până la 5 ani, iar la Ceru Bacainti (Alba) doar 4 

copii sub 5 ani. In satul Gherdeal (Sibiu) de 27 de ani nu s-a mai nascut nici-

un copil, iar in timp ce inainte aveapeste 300 de locuitori in prezent mai sunt 

cca 12 ,toti trecuti de 50 de ani. Sunt prea multe localităţi în care ponderea 

cea mai mare a locuitorilor o deţin bătrânii, cum ar fi: Bătrâna, Blăjeni şi 

Bunila (Hunedoara), Pardosi şi Mărgăriteşti (Buzău), Râmeţ, Ocoliş şi 

Mogoş (Alba), Gogoşu (Dolj), Brebu Nou (Caraş Severin), Pristol 

(Mehedinţi), Tătuleşti (Olt), Uda-Clocociov, Fântânele şi Saelele 

(Teleorman)
5
 etc. 

2) Proces accentuat de distrugere a autenticităţii actualului rural 

românesc 

Autenticitatea şi originalitatea ruralului românesc,reprezintă încă un 

avantaj comparativ, care odată cu trecerea timpului, capătă o importanţă tot 

mai mare, mai cu seamă ca în multe ţări din europa procesele de 

“modernizare” au condus tocmai la distrugerea a ceea ce acestea aveau mai 

frumos şi atrăgător. 

Din păcate după 1990 profitându-se de vidul legislativ şi de 

ambiguitatea unor articole de lege, la care se adaugă şi “indulgenta” cu care 

sunt judecate unele cauze-procesul de distrugere a ceea ce era autentic şi 

original în ruralul românesc a căpătat nuanţe alarmante. Orice om de bună 

credinţă observă acest lucru, dar cu toate acestea, mult prea puţin sau 

aproape nimic nu se întreprinde pentru stoparea acţiunii de distrugere. 

Măsura în care procesul va continuă în ritmul actual, există 

posibilitatea reală ca într-un scurt interval de timp, de cel mult două-trei 

decenii, să fim într-o gravă situaţie, prin care tocmai avantajul comparativ 

pe care îl mai avem încă din acest punct de vedere să fie ireversibil pierdut, 

Constatăm cu multă durere şi bine înţeles cu multă supărare că 

puţine voci de români au luat atitudine în această acută, spinoasă şi actuală 

                                                
5 Informaţii asupra aspectelor semnalate au fost preluate în mod direct din deplasările 

noastre de teren, precum şi din literatura de specialitate, din mass-media şi de pe Wikipedia.  
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problemă, deşi o armată de oameni din ţară, semnează luna de luna state de 

plata tocmai pentru a apăra aceste inestimabile valori.Aceste persoane,din 

oameni cu activitate de teren ,cercetare şi aplicare a legii în domeniu ,au 

devenit birocrati, petrecându-şi timpul de lucru în birouri luxoase, şi din 

pacate, nu puţini dintre ei pentru nimicuri închid ochii la fărădelegi, 

devenind partaşi ale acestor distrugeri. 

Din fericire, sunt multe voci sincere din exterior, care au luat 

atitudine în apărarea valorilor tradiţionale ale ruralului românesc, pe care le 

apreciază ca fiind de mare originalitate şi  care sunt astazi printre  singurele 

din Europa, care mai există în forma lor originală. 

Există o listă lungă de astfel de oameni de bine, care cunosc situaţia 

reală din România, din rândul cărora vom reţine doar patru nume, cum ar fi: 

irlandejii Peter Hurley şi Arthur O”Looney; englezul William Blacker şi 

Prinţul Charles al Marii Britanii, care oarecum din motive şi intenţii diferite 

se găsesc totuşi pe aceeaşi parte a baricadei, ,de a trage un serios semnal de 

alarmă în domeniul analizat. 

Peter Hurley, bun şi fin cunoscător al ruralului românesc în mediul 

căruia trăieşte de câţiva ani, şi un fin observator al acestuia, în 17 martie 

2015 a expediat o scrisoare Comisarului European pentru agricultură Phil 

Hogan, care a fost trimisă prin email şi postată şi pe Facebook. În scrisoare, 

după o documentată prezentare a situaţiei grele a micilor producători 

agricoli, se arată ca “România este ultima civilizaţie rurală autentică a 

Europei. Este o moştenire agricola a cărei unicitate nu o vom mai revedea” 

Cu toate marile eforturi depuse de înaintaşii noştri în decursul istoriei pentru 

apărarea centrului şi vestului Europei, se arată ce primesc astăzi românii: 

„Locuri de muncă de livrare pizza în Scunthorpe şi documentare pe 

Channel4 numite The Romanians are coming (Vin romanii)”. Şi continuă cu 

o cutremurătoare realitate “Are loc un cataclism în România, Comisare, iar 

epicentrul său se află la sat”. [4] 

Peter Hurley surprinde cu o extraordinară acurateţe starea actuală a 

producătorului român – de care nici UE şi nici guvernanţii români nu au 

timp, ei se ocupă de marile proprietăţi, pe aceştia îi susţin, iar micul 

producător: “Milioane de săteni au fost catapultati inapoi în Epoca 

Fierului”... iar “odată cu intrarea în UE în 2007, micii producatori, au fost 

pur şi simplu distruşi”
6
 [4]. 

                                                
6 Din punct de vedere financiar, tehnologic, comercial, logistic, şi nu în ultimul rând 

educaţional şi ideologic. 
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Cu toate adevărurile parţiale pe care le prezintă Peter Hurley, 

înţelegem totuşi marea drama prin care trec toate elementele de ordin 

tradiţional, cu efecte negative directe dintre cele mai grele pentru turismul 

rural românesc. 

Prinţul Charles al Mării Britanii, deşi este într-o relaţie mult prea 

strânsă de prietenie cu reprezentanţi ai unei anumite etnii din România, care-

l cultiva cu o deosebită insistenţă – motiv pentru care faţă de marea 

majoritate a reprezentanţilor mass-mediei naţionale, am mari reţineri 

,deoarece el vorbeşte şi susţine Transilvania, nu şi România în ansamblul ei, 

totuşi trecând peste afinităţile şi gândurile domniei sale, trebuie reţinut 

semnalul de alarmă pe care-l trage, cel puţin pe plan European, asupra 

ruralului românesc, a tradiţiilor lui locale, a întregului ecosistem existent, 

insistând în mod corect şi autoritar, pentru păstrarea autenticităţii acestuia. 

Poziţiile lui publice, inclusiv interviul din filmul documentar “Wild 

Carpathia” ,dar şi acţiunile practice din Satul Viscri şi Valea Zălanului, 

reprezintă elemente majore de sprijin moral, propagandistic şi practic pentru 

păstrarea, conservarea şi valorificarea a tot ce este original şi tradiţional.[5] 

Şi poziţia arhitectului irlandez Arthur O’Looney, referitoare la 

situaţia actuală a satelor româneşti, care prin nerespectarea specificului local 

şi zonal - deci a tradiţiilor locale - se pierde atractivitatea acestora. Pe baza, 

experienţei personale şi a legislaţiei din alte ţări europene, referindu-se la 

România Arthur O” Looney afirmă “Faptul ca eşti proprietar de casa nu-ţi 

dă dreptul să o tencuieşti oricum îţi vine la socoteală, pentru ca distrugi 

aspectul zonei, iar vecinii-care poate mizează pe turism-au de suferit”, iar 

în continuare spun şi mai apăsat faptul ca “Românii ar trebui să înveţe să 

respecte ceea ce au. Ţara are încă sate extrem de atrăgătoare şi construcţii 

deosebit de frumoase, cu detalii încântătoare” şi în final conchide “Avem 

nevoie de o abordare responsabilă pentru a nu le distruge” [6]. 

Pentru a nu cădea şi noi în capcană de a arunca vina, pentru această 

gravă stare de lucruri, aşa cum fac toţi aceea care fug de muncă şi de 

răspundere,pe perioadă dinainte de 1989 şi pe politica acelor vremuri,vom 

reda canstatările vii, realizate la faţa locului, de scriitorul şi jurnalistul 

britanic William Blacker, publicată pe pagina de Internet,  a radioului 

german Deutsche Welle si reluate şi comentate de Revista Magazin Agricol, 

nr.20/2009. William Blacker după ce aminteşte de propagandă mincinoasă 

din jurul anilor1980 din Marea Britanie, referitoare la aşa zisă intenţie a 

autorităţilor române de atunci, de a distruge satele istorice, în urma unei 
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vizite în România la numai două săptămâni de la evenimentele din 

decembrie 1989, el constată cu stupoare, nu numai că satele nu au fost 

distruse aşa cum prezenta propaganda vestică-ci dimpotrivă, satele erau 

animate, cu case frumoase, pământuri cultivate, păduri minunate ,etc. 

Revenind în vara anului 2009 din nou în România, el surprinde cu multă 

amărăciune, un crud adevăr, afirmâd că “Am văzut cum monstruoasă 

maşină financiară a UE a trecut prin aceste sate. Acum sunt pline de hale 

cilindrice de marfă”, deoarece fondurile europene sunt alocate cu 

predilecţie celor cu suprafeţe mai mari de teren şi cu efective mai mari de 

animale “Fermierii mai mici nu primesc aproape nimic, astfel bogaţii devin 

mai bogaţi, iar săracii sunt scoşi din afaceri”, astfel ca cei mai numeroşi 

dintre cei care primesc fonduri europene “folosesc banii pentru a construi 

vile somptuoase, care nu au nici-o legătură cu casele tradiţionale din jurul 

lor”. Jurnalistul pe bună dreptate reţine adevărul prin care UE era obligate 

să protejeze arhitectura tradiţională din România dar ”Nu au făcut însă asta, 

iar rezultatul este o catastrofă culturală şi o distrugere la o scară mai mare 

decât ar fi reuşit vreodată Ceauşescu să o facă”. [4] 

Ideile prezentate de aceste personalităţi sunt atât de clare încât nu 

mai sunt necesare comentarii suplimentare.  

 

7. Concluzii 

Din analiza prezentata mai sus, rezultă cu claritate faptul  că turismul 

rural în cele doua componente ale sale, nu se poate dezvolta în condiţii de 

eficienţă economică, într-un sistem haotic, fără a fi avute în vedere 

condiţiile obiective în care acesta trebuie să se manifeste şi exigentele mereu 

crescânde ale turistilor de care trebuie să tină seama. 
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Abstract 

Inside the contemporary visible universe there is a plurality of finalities. A single 

finality embraces all, and reunites the other finalities in the rural tourism. When conflict is 

detected the presence of the plurality of options becomes clearly. The whole evolution of the 

biological world is found on the normal way of living beings including the conflict. A topic 

more often cited with rural tourism, but one that was in a permanent conflict with the 

former meaning is pollution. What is pollution, if not a finality fight against another 

finality? This paper is built using the logic of finalities and the authors try to answer to the 
questions about the extent to which can be simplified or complicated the so called rural 

tourism, expanding or constraining finalities or conflicts, and bringing to conclusion the 

development or the regression, the wealth or the poverty, the purpose and the context of the 

modern heterogeneous conflicts. 

Key words: rural tourism, conflict, conflict horizon, finalities in tourism, 

pollution, development and wealth 

JEL: L83 
 

1. Introducere 

Impactul majorităţii întrebărilor este mult mai mare comparativ cu 

acela al răspunsurilor primite, iar oricărei persoane care va pune o întrebare, 

chiar şi una aparent fără rost, i se vor multiplica sensuri nenumărate, prin 

chiar răspunsurile primite, iar cauza lor semnificativă şi sensibilă va rămâne 
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profunzimea întrebării în sine. Întrebarea esenţială a acestui articol este 

legată de prezenţa sau absenţa finalităţilor, cu accent  pe cele distructive, fie 

ele şi într-un orizont conflictual latent, specific în turismul rural, care pot 

periclita chiar existenţa în sine a conceptului de turism, exemplul poluării 

fiind cel mai des invocat în literatura contemporană. În acelaşi timp, 

turismul rural este plasat în mediul cel mai intens conservator, aşa cum este 

reconsiderat mediul ruralităţii în raport cu cel al urbanităţii. Turismul rural, 

prin urzelile sale ancestrale, de dimensiuni cel puţin seculare, poate deveni 

şi subiect de conservare istorică mai mult sau mai puţin accentuată numai în 

măsura în care nu afectează prin finalităţile sale ca activitate economică 

esenţa ruralităţii în care a fost generat. 

Un obiectiv secundar al articolului ar fi şi includerea ruralului grosso 

modo în patrimoniul turistic general, pornind de la asemănarea forţată cu 

siturile arheologice care redescoperă turişilor vestigii ale unei lumi trecute, 

prin expunerea în contemporaneitatea altei lumi, în acest caz unic, al unei 

vieţi reale conservate istoric, pentru a atinge un alt scop mai profitabil şi 

chiar mai util, uneori considerat fals şi mai puţin durabil la final, în măsura 

în care degradează mediul şi devine nociv ecologiei umane, regionale sau 

teritoriale. Modul în care turismul ajută ruralul să supravieţuiască este expus 

multor discuţii de fond, care conduc la explorarea unor paradigme de analiză 

diferenţiată, prin care activitățile economice legate de utilizarea excesivă a 

unor comportamente uitate şi active vechi sunt cauzatoare de dispariţii 

iminente, ca finalităţi, cu unele explicații validate chiar de scurgerea 

timpului. Patrimoniul turismului rural implică existenţa unor tradiţii, 

comportamente, meserii şi activităţi vechi în locuri cu istorie seculară sau 

milenară, devenite practic atracţii pentru turiştii care, prin călătoriile lor 

repetate, au ca finalitate, alături de animarea unei memorii ancestrale, şi 

reformarea unor experiențe aparte, caracteristice călătoriilor în timp şi, mai 

ales, distrugerea treptată a autenticităţii, prin modernizarea zonei vizitate în 

spiritul unui confort mult aşteptat. 

 

2. Turism rural, un concept salvator în orizontul conflictual potenţial 

Pornind de la ideea că zonele rurale cu o bunăstare mai redusă din 

Europa pot fi atrase în activități turistice rentabile şi conform unor studii 

generoase în soluții şi optimizări axate pe coeziunea socială a regiunilor 

membre ale Uniunii Europene, se constată că diversificarea, iar nu 

concentrarea constituie o alternativă reală pentru a putea depăși dificultățile 
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financiare. O mare parte din economiile europene şi-au identificat o lungă 

tradiție a turismului rural şi au conturat în turismul rural un mod mult mai 

eficient de a rezolva practic probleme economice şi sociale în zonele rurale, 

în general, și mai ales pe acelea legate de terenurile agricole. 

Unul dintre obiective majore ale unei strategii pentru durabilitatea 

turismului rural este implicarea atât a autorităților publice, cât şi a mediului 

privat. Abordarea trebuie să fie una holistă, fiecare program pentru turism 

implicând resurse umane, dar şi dezvoltarea infrastructurii. Comparativ cu 

celelalte categorii de turism, turismul rural prezintă o serie de avantaje: 

a) valorifică spaţiile şi activităţi agricole; 

b) repune în context de profitabilitate resurse naturale; 

c) conservă patrimoniul cultural, tradiţiile săteşti, produsele agricole; 

c) realizează schimburi între activităţi diverse şi recirculă sau 

redistribuie venituri atât urbane, cât şi rurale. 

Alături de cadrul natural, spaţiul românesc beneficiază şi de un 

potenţial etnografic şi folcloric de mare originalitate şi autenticitate. Această 

zestre spirituală este reprezentată prin valori arhitecturale populare, tehnici, 

instalaţii şi chiar tehnologii populare, meşteşuguri tradiţionale, folclor şi 

obiceiuri ancestrale, sărbători populare etc., la care se adaugă numeroase 

monumente istorice şi de artă, vestigii arheologice, muzee, care amplifică şi 

completează coerent şi profitabil potenţialul ecoturistic al ţării. 

În sens general sau larg, turismul rural a fost definit de către OECD 

prin „petrecerea vacanţei în spaţiul rural”. Această definiţie include 

practicarea, într-o perioadă limitată, a unor activităţi turistice în mediul rural 

de către turiştii care sunt găzduiţi în structuri rustice special amenajate în 

scopul creării climatului favorabil derulării acestui tip de turism. Majoritatea  

oamenilor au început să se vindece de consumul excesiv, recunoscând 

avantajele turismului practicat in comuniune cu natura. Avantajele care se 

obţin în urma practicării turismului rural pot fi de natură economică, dar şi 

de natură socio-culturală. Dintre acestea putem menţiona: 

1) conservarea unor locuri de muncă de tip tradițional expuse, alături 

de diminuarea fenomenului de poluare; 

2) diversificarea activităților într-un context turistico-economic 

favorabil, care atrage şi  stabilizează populația rurală; 

3) pluriactivitatea devenită consecinţă a turismului rural, prin care se 

permite realizarea unor venituri suplimentare, atât în contextul declinului 
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unui tip de activitate milenară, cât şi în cel al constrângerilor generate de 

ritmicitatea specifică a activităţilor agricole; 

4) netezirea sezonalităţii ocupării şi a veniturilor în zona rurală prin 

atenuarea sezonalităţii de ansamblu; 

5) promovarea si dezvoltarea serviciilor; 

6) promovarea şi susţinerea multigeneraţională a artei populare, a 

industriei locale de artizanat; 

7) reabilitarea patrimoniului edilitar; etc. 

Pentru ca un nonconsumator de turism să accepte informarea din 

partea unei entităţi, instituţii, organizaţii, acesta trebuie să accepte în primul 

rând că are de-a face cu o sursă credibilă. Credibilitatea este unul din 

atributele principale ale relaţiilor publice şi ale oricărei comunicări în 

ansamblu. Într-o lume în care publicitatea standardizată şi explozivă pierde 

din punctul de vedere al credibilităţii, relaţiile publice tradiţionale, de la 

grup la grup sau în interiorul unor grupuri sociale diverse, se pot impune 

mai uşor. Pentru a se ajunge la un consumator „model”, care promovează 

din proprie iniţiativă şi responsibilează alt consumator, trebuie parcurse 

numeroase etape şi depăşite bariere solide, de multe ori aproape imposibil 

de trecut când se face referire la un mediu conservator, cum este cel rural. 

Turismul rural contemporan a apărut istoric în spaţiul european, s-a 

menţinut şi tinde să devină şi în România o alternativă tot mai promițătoare 

de supravieţuire a mediului tradiţional, care poate contribui la diversificarea 

proprietăţii, a mijloacelor de supravieţuire, la soluţionarea ocupării şi 

implicit la majorarea veniturilor membrilor familiei din gospodăria rurală, 

generând interacțiuni complexe, dar şi conflicte ale căror finalităţi trebuie să 

nu afecteze esenţa mediului rural ca atare. 

 

3. Conflicte şi finalităţi 

Finalitatea este şi în turism, ca de altfel oriunde altundeva, o calitate 

interioară a oricărei activităţi de a fi definitivă și imposibil de schimbat în 

efectele ei de îndată ce a fost realizată. Dar pentru asta se impune a defini 

finalitatea intrinsecă a unei activităţi turistice generale şi specific rurale. 

World Nature Alliance defineşte turismul în general şi cu precădere 

ecoturismul, mai aproape de conceptul de turism rural, ca având drept 

finalitate generală un set de acţiuni reunite şi delimitate prin verbele a 

admira, a studia, a aprecia peisajul, flora, animalele sălbatice și oricare alte 

caracteristici culturale ale unei regiuni. Turismul rural adaugă, sau mai 
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precis insistă, asupra unui aspect definitoriu, relevat de verbul a conserva 

activităţi, meserii, cultură şi tradiţii sau obiceiuri. În lipsa unor finalităţi bine 

conturate, conflictul devine singurul rezultat, definit drept neînțelegere, 

ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, diferend, discuție cu 

accente agresive sau chiar violente; poate fi rezultatul unui joc de roluri 

conturate printr-o contradicţie între ideile, interesele sau sentimentele 

diferitelor personaje ale actului turistic, care determină desfășurarea acțiunii 

dintr-un program touristic, mai ales urban şi mai puţin rural, ceva mai 

ospitalier şi mai tradiţional. Conflictul în turismul rural conduce la 

denaturarea relației simbiotice existente între turism și conservare în sens 

larg, relaţie care, în deplina şi normala ei funcţionalitate, poate oferi o foarte 

mare varietate de avantaje și beneficii, atât fizice, cât şi culturale, etice, 

economice pentru un areal destul de conservator, cum este cel rural. 

Turismul şi turiştii exercită influenţe majore asupra comunităţilor 

care le accesează şi găzduiesc, în calitate de surse de turişti şi destinaţii de 

activităţi turistice, pe niveluri diferite şi tot mai stratificate. Astfel, turismul, 

şi mai ales turismul rural, conservă culturi, tradiții uitate şi reînviate, dar 

poate conflictual conduce la o stagnare culturală în destinaţie comparativ cu 

o multiplicare de sensuri în cazul turiştilor din ţara sursă. Turismul contestă 

valorile existente, normele sociale, tradiţiile şi comportamentele în ţara 

sursă, oferind alternativele reale din ţara de destinaţie a activităţii turistice. 

Toate acestea generează indiscutabil situații de conflict, care în cazuri limită 

au ca rezultat chiar rezistenţă sau violenţă în expansiune. Problema esenţială 

este legată de identificarea nu numai a tipurilor de conflicte, cât mai ales a 

pragurilor explozive ale acestora, atâta timp cât turismul oferă beneficii 

economice şi sociale fără a afecta existenţa comunităţilor unde se 

desfăşoară. 

Sursele de instabilitate şi de conflicte în zone recunoscute prin 

impact turistic conturează un bilanţ turistic negativ de ansamblu, deşi 

dezvoltă un turism relativ minor de evenimente, în cadrul căruia o serie de 

oameni vor să vadă totul la faţa locului şi să tragă concluzii singuri, pentru a 

decide dacă acolo trebuie să ajute pe cineva (excursii combinate cu ajutor 

umanitar); în acelaşi timp şi frecvent aceste conflicte diminuează, uneori 

până la dispariţie, turismul preexistent şi pot bloca o serie de proiecte 

turistice viitoare. Cel mai adecvat exemplu rămâne conflictul Ucraina-Rusia, 

care a avut multiple influenţe: (a) numărul turiştilor din Ucraina şi Rusia 

care veneau în România a scăzut foarte mult; (b) turiştii din America latină, 
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via Moscova-România, au scăzut şi ei foarte mult, destinaţia lor finală fiind 

tot Europa; (c) au fost blocate o serie de proiecte care vizau Delta Dunării, 

sudul Moldovei, sudul Ucrainei; (d) tărgurile de turism şi standurile ce au 

reprezentat Ucraina şi Rusia au fost afectate serios (ex: standul Ucrainei a 

lipsit, iar cel al Rusiei a fost ocolit de vizitatori) etc. 

Într-o clasificare restrânsă, permisă de dimensiunea acestui articol, 

conflictele în turism sunt de tip: (a) comunicare axată pe antonimele 

credibilitate - necredibilitate; (b) unitate în diversitate - unicitate; (c) spaţiu 

atractiv - spaţiu repulsiv - non-spaţiu; (d) arhitectural, definit prin 

antagonismul spaţiu vechi - spaţiu nou; (e) recreere în aer liber și turism în 

natură, în paralel cu gestionarea durabilă a resurselor şi mediului, pentru a 

preveni sau limita degradarea mediului; (f) conflicte colaterale (conflictul 

recreere în natură, conservarea pădurii, conflictul intercultural) etc. 

Conflictul de tip comunicare, axat pe antonimele credibilitate - 

necredibilitate, poate fi amorsat prin crearea unei imagini pentru destinaţia 

turistică definită ca modalitate bine delimitată informaţional, în care 

zona/regiunea este privită de potenţialii turişti. O imagine este percepută de 

către rezidenţi, vizitatori iniţiali, vizitatori reveniţi, profesionişti în mod 

diferenţiat şi produce o impresie şi o deschidere către cunoaştere, mai uşor 

sau mai profund inegală şi chiar antonimic diferită de către locuitori şi 

vizitatori. Informaţiile transmise prin imagine sunt mai bine reţinute decât 

cele transmise prin cuvinte, texte etc. O imagine valorează cât o mie de 

cuvinte spuse sau scrise. Construită din gânduri, reacţii emoţionale, atitudini 

şi amintiri, imaginea este redată de clădirile simbol, de autenticitatea 

tradiţiilor, a simbolurilor specifice, natură, peisaj, ambianţa relaxantă, de 

structurile de primire, de gastronomie, de cultura regională, de obiceiuri sau 

tradiţii, de monumente de artă etc. Construirea unei imagini este esenţială 

într-o lume globalizată a turismului, iar alterarea sau manipularea turistului 

prin imagine poate fi de multe ori, şi uneori chiar devine, devastatoare. 

Conflictul de tip unitate în diversitate - unicitate poate fi rezolvat 

prin diferenţierea concurenţială şi competiţională, prin variaţia cu accent pe 

creşterea cotei pe piaţă, prin crearea unui feedback pozitiv. Aceasta ajută 

produsul să ocupe un loc aparte pe piaţă, să fie recunoscut, identificat dintr-

o masă de produse cu înfăţişare asemănătoare, să supravieţuiască, dar şi 

pentru a se distanţa în faţa concurenţei, urmărind formarea unei imagini de 

marcă a produsului turistic, iar, o dată cu produsul turistic, se cumpără şi 

marca sub care acesta este oferit consumatorului. Marca, prin unicitatea 
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acesteia, are rolul de a atrage interesul asupra produsului unei cât mai mari 

diversităţi de turişti potenţiali, contribuind hotărâtor la formarea unei 

clientele fidele şi conducând la definirea şi concretizarea imaginii unei 

identităţi aparte a produsului turistic. În turismul rural constituie conflictul şi 

implicit aspectul dominant, în universul rural coexistând variate tipuri de 

turism, de la turism alternativ, turism localizat strict, turism rural zonal sau 

relativ mai amplu spaţial, turism în natură și turism cultural, agroturism, 

ecoturism rural etc. 

Conflictul de tip spaţiu atractiv, spaţiu repulsiv, non-spaţiu este 

generat adesea de lipsa unor evidenţe cadastrale corecte, adecvate istoric, 

cronologice şi structurale, de natură cât mai completă, a monumentelor 

istorice şi de arhitectură, reunind situri arheologice, ansambluri construite cu 

valoare de patrimoniu, peisaje unicat delimitând spaţiile atractive. Conflictul 

ca atare creează dificultăţi în ierarhizarea raţională a intervenţiilor de 

conservare, restaurare sau în valorificarea economică sau pur turistică. 

Potrivit conceptualizării propuse, monumentele şi siturile istorice sunt în 

pericol de deteriorare sau se află într-un stadiu avansat de degradare şi din 

motive care le transformă din spaţii atractive, comerciale, culturale, social 

turistice, religioase, rezidenţiale, în extrasezon, în spaţii repulsive, 

caracterizate prin sărăcie, infracţionalitate, lipsă de educaţie, dezinteres şi, la 

final, în non-spaţii, neacceptate de marea parte a locuitorilor, lipsite de 

identitate sau cu o identitate pierdută ori furată, lipsite de utilitate, existente, 

dar nefolosite. Dezvoltarea unui spaţiu turistic rural cu o infrastructură cât 

mai bună, cu elemente de interes cultural cât mai bine conservat şi cu 

produse specifice turistice trebuie să asigure un echilibru între spaţiul 

atractiv şi spaţiul repulsiv, nepermiţând treptat sezonalităţii activităţii 

turistice să devină pregnată şi să genereze astfel non-spaţii. 

Conflictul de tip arhitectural între spaţiul vechi - spaţiul nou face ca 

arhitectura să nu mai fie percepută doar ca o colecţie de clădiri, construite 

pentru a satisface diversele gusturi, ci să devină o arhitectură vie şi integrată, 

chiar viaţa însăşi a activităţii turistice rurale să fie aceea care determină 

forma şi vitalitatea arhitecturală. Arhitectura, într-un organism viu, care este 

turismul rural, se schimbă relativ de la o generaţie la alta, în funcţie de 

circumstanţele metamorfozelor naturii umane. Arhitectură, artă şi ştiinţă, 

formă şi funcţie, proces estetic şi scop transformă certitudinea turistului în 

incertitudine a coabitării. Conflictul arhitectural între elementele 

arhitectonice de natură estetică şi funcţională se referă la o arhitectură în 
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tranziţie, la alternanţe de tip construcţii vechi şi noi, la magazine noi printre 

buticuri vechi, la administraţie veche şi administraţie nouă, la biserică veche 

şi nouă etc. În general, în activitatea turistică, centrele vechi joacă un rol 

important în atracţia turistică, fie că este vorba de centrele vechi ca spaţiu 

public recreativ, fie de cele definite ca spaţiu cu diversitate arhitectonică 

neconformistă, dat de varietatea de activităţi posibile, fie ca spaţiu sau 

nucleu turistic principal îmbibat de istorie, simboluri, arhitectură. În acelaşi 

timp, centrul vechi  poate fi o zonă rău famată şi asociată ideii de 

insecuritate, zonă eterogenă din punct de vedere administrativ, zonă în 

construcţie permanentă, nocivă prin zgomot şi dezordine etc. 

Conflictul generat de recreerea în aer liber, specific turismului în 

natură, în paralel cu gestionarea durabilă a resurselor şi mediului, asigură, 

previne sau limitează, prin cunoaştere profundă, degradarea mediului. 

Zonele de dealuri şi de podişuri au suferit intervenţii mai extinse ale 

activităţii umane (aşezările rurale, elemente de infrastructură ale acestora, 

plantaţiile de vii şi pomi fructiferi, culturile de plante tehnice şi cereale, 

creşterea animalelor, exploatările forestiere, extracţia de hidrocarburi, 

mineritul, întreprinderile industriale plasate în apropierea mediului rural 

etc.) şi au fost supuse unor fenomene mai accentuate de deteriorare prin 

despăduriri, eroziuni, alunecări de teren, degradarea solului, dar tot aceste 

zone sunt şi cele care conţin o gamă variată de areale ocrotite şi prezintă un 

potenţial însemnat pentru selectarea unor noi suprafeţe cu impact turistic, 

nealterate sau slab modificate antropic. În contrast, regiunile de câmpie sunt 

cele mai dens populate si intens exploatate, arealele naturale care s-au 

păstrat reprezentând o excepţie, iar inundaţiile severe le afectează ceva mai 

profund istoria (în special lunca Dunării, unde s-au realizat masive lucrări de 

îndiguiri şi desecări). Aceste aspecte implică o analiză permanentă a 

reintroducerii în sistemul natural şi turistic a unor însemnate suprafeţe de 

teren, cu efecte ecologice si economice benefice. 

Coexistă şi conflicte colaterale sau mai puţin extinse, dar cu impact 

major, în regiuni prost gestionate în ansamblu. Cele mai multe dintre 

conflictele de acest gen apar între utilizarea turistică a pădurii ca spaţiu 

predominat de relaxare, vânătoare etc. şi degradarea pădurii sau a 

echilibrului biologic general. În regiunile mai dens populate conflictele 

dintre diferitele grupuri de utilizatori ai pădurii au dominat, mai multe 

grupuri de utilizatori concurând agresiv pentru spațiul pădurii, iar 

vânătoarea devenind treptat problema cea mai gravă, care provoacă conflicte 
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legate de recreere, alături de tăierile masive de masă lemnoasă. Regiuni 

continentale extinse, nu numai în România, ci şi în alte ţări estice sau central 

europene, ca de exemplu Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, 

statele baltice etc., se confruntă cu un set diferit de provocări generatoare de 

conflicte potenţiale, ca urmare a moştenirii epocii sovietice sau comuniste, a 

retrocedării terenurilor forestiere către foştii proprietari fără protejarea 

concretă a pădurii ori ca urmare a depopulării. Restructurarea agriculturii, 

precum și conversia la scară extinsă a terenurilor arabile în arbuști și, în cele 

din urmă, în păduri duc la schimbări semnificative în peisajul rural. Zona de 

conflict principală devine una mai largă, plasată între recreere și conservarea 

naturii. 

Conflictul intercultural în turism poate apărea din lipsa de toleranţă a 

turistului sau din lipsa de înţelegere a organizatorului serviciului turistic, în 

raport cu interpretarea şi înţelegerea unor forme variate de tradiţii, obiceiuri, 

cutume religioase şi comportamentale etc., cu caracter divergent latent şi 

nesoluţionat, care nu trebuiau incluse în programele turistice rurale ale unor 

turişti a căror atitudine caracteristică era una binecunoscută ca fiind de 

natură să nu le accepte în mod categoric la nivel de comunităţi sau etnii etc. 

Toate aceste posibile conflicte impun identificarea de noi metode de 

gestionare durabilă a turismului, cu accent pe valorile naturale, care trebuie 

să fie păstrate, şi pe toate activitățile care conduc la promovarea unor 

politici reale de conservare a naturii, cu precădere în mediul rural, fiind 

stimulate grupurile mici de turişti, monitorizarea eroziunii, mai ales acolo 

unde natura este motivul principal pentru vizita turistică, traseele marcate, 

educaţia în spiritul protejării naturii şi conștientizarea consecinţelor 

distrugerii mediului, pentru a evita deteriorarea şi a reduce emisiile poluante 

la minimum, accesând totodată şi surse alternative şi regenerabile de 

energie. Tradițiile locale, cultura rurală specifică şi comunitățile săteşti 

trebuie respectate, iar vizitatorii, încurajați să cunoască aceste comunități şi 

culturi tradiţionale (informaţiile turistice şi ghidurile pot familiariza turistul 

cu această conduită necesară). Comunitățile locale trebuie să se ocupe de 

furnizarea de informații şi activități caracteristice, pentru a facilita astfel 

redactarea de ghiduri capabile să familiarizeze rapid turistul cu unele 

caracteristici şi condiții locale. 

Pentru a fi durabilă şi neconflictuală, dar şi pentru a avea finalitatea 

dorită de tip turistic, este important ca orice dezvoltare a turismului rural să 

încurajeze în mod natural implicarea și participarea comunității rurale. A 
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fost dezvoltată în paralel şi o serie de indicatori, pentru a permite tuturor 

celor interesaţi să evalueze durabilitatea activităților lor de turism rural, de 

la operatorii de turism la prestatori de servicii şi activităţi turistice, de la 

locuitorii unor comunităţi rurale, potenţiali antreprenori în turism, la turişti. 

Aceşti indicatori se referă la aspecte cum ar fi bunăstarea comunităților 

gazdă, satisfacția turistică şi de gestionare a resurselor limitate, gradul de 

mulţumire a turiştilor etc. Astfel, Organizația Mondială a Turismului (OMT) 

a produs un set de indicatori care sunt cuantificabili și se aplică prin 

intermediul unui Indice al sustenabilităţii turismului (SIT- Sustainability 

Index Turism), în scopul de a crea o zonă durabilă, predictivă şi  cu tendinţe 

de creştere economică, pornind de la activitatea de turism. 

În final, atenuarea sau diminuarea conflictelor este posibilă şi 

apelând la o soluţie generală, care vizează atracţia ruralului, bine delimitată 

în imaginea turistului ca fiind ceva complet diferit de acasă sau de viața lui 

de zi cu zi, între localnici incredibil de prietenoşi şi ospitalieri, un areal 

preferat şi pentru bucătăria sa specifică şi originală. Varietatea activităţilor 

desfăşurate în mediul natural este foarte importantă şi ea, într-o arhitectură 

veche, perfect integrată în mediul natural.   

 

4. Concluzii 

Cu toate acestea, ori de câte ori turismul aduce laolaltă culturi 

diferite ale unor turişti diferiţi, în mod liber sau forțat, sunt invocate spre a fi 

prompt rezolvate o serie de probleme complexe, cum ar fi natura identității 

culturale, relațiile sociale/economice de putere, drepturile legale şi morale, 

responsabilităţi de management etc. 

La întrebarea dacă este mediul rural românesc o destinație turistică 

eligibilă, răspunsul a fost dat deja în ultimele două decenii, mai ales de 

mediul rural ardelenesc. Cum poate fi îmbunăţită o activitate turistică rurală 

devine o interogaţie mai dificilă şi naşte o a doua întrebare imediat: cum 

poate atrage mai mulţi turişti o locație rurală, chiar şi una transformată deja 

într-o destinație turistică interesantă ? Turiştii au răspuns singuri, prin 

cererea lor concretizată în rural, respectiv un buget prietenos, alternative 

inedite şi opţiuni multiple de cumpărături de produse tradiţional rurale, 

opţiuni de cazare într-o gamă cât mai atractivă, integrată în produsul rural, 

dar mai ales localnici prietenoşi, dornici să ajute, să povestească, să 

mitologizeze spaţiul şi timpul rural, să readucă în mondenitate o bucătărie, 

mijloace de transport, lucruri şi obiceiuri uitate sau dispărute. În esenţă, ceea 
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ce face din spaţiul rural al satului românesc (mai ales cel ardelenesc şi 

maramureşean), dar şi din peisajul său o destinație turistică atât de populară 

şi atrăgătoare este mai ales experienţa unică pe care o oferă turistului şi 

atenuarea până la anulare a oricărui conflict potenţial, oferindu-le turiştilor 

posibilitatea de a experimenta ceva ce nu au mai făcut înainte, ce nu au 

cunoscut sau gândit ca fiind posibil, de la reînvierea celor de mult uitate, 

pierdute sau trecute, la pierderea oricărei temeri sau stări conflictuale 

latente. 

În critica de conținut a turismului rural şi probabil în trasarea 

evoluţiei lui către modernitatea autodestructivă, ceea ce ajută la regândirea 

conceptului de turism rural al viitorului este chiar feedback-ul finalităţilor. 

Dacă există un conflict major cu impact flagrant în materie de durabilitate a 

turismului rural, acesta se centrează pe finalitatea produsului turistic, care, 

probabil, mai devreme sau mai târziu, şterge sau modifică practic o 

comunitate rurală, prin empatie, prin preluarea unor obiceiuri de la turist la 

gazdă, pentru a se potrivi mai bine înţelegerea subiectului ruralităţii, 

simplitatea existenţială şi nivelarea până la dispariţie a temerilor şi 

conflictelor. Un turism rural odată devenit subiect sociologic şi academic 

este mai bine explorat, cu ambiguităţile lui, cu explicațiile lui contradictorii 

exprimate sau susținute de programe turistice de succes sau de logica 

antreprenorului rural în turism. 

Un al doilea aspect critic important este acela legat de diversitate, 

care de multe ori duce la un conflict între nou şi vechi, unde vizitatorii care 

sunt în căutarea unor experiențe diferite constată că după un interval au 

schimbat şi şi-au modificat destinaţia turistică după chipul lor şi practic au 

făcut ca originalitatea produsului turismului rural să dispară, simplitatea 

cedând în faţa confortului şi a profitabilului… 
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Abstract 

Safety and security are two concepts widely spread in most of the fields of activity, 

both in the country and abroad. The security of an entity (being, system, or organisation) is 

usually defined as the totality of measures and means to assure all the conditions for the 

entities to be able to reach the objectives of their creation. This paper is intended as a 

quasi-comprehensive approach of security issues raised by the administration of tourist 

accommodation structures, including the methodology of the activities developed in risk 
situations, collaboration of the personnel of tourist accommodation structures, which could 

lead to losses, and also the results that could affect both the employees and the tourists 

accommodated in their unit. 

Key words: safety, security, tourist accommodation structures 
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1. Aspecte cu privire la conceptele de siguranţă şi securitate în 

structurile de primire turistică 

Pentru a crea un mediu favorabil de dezvoltare a unei structuri de 

primire turistice, este important să se aibă în vedere siguranţa şi securitatea 

potenţialilor turişti. Structurile de primire turistică nu se pot dezvolta în zone 

care sunt percepute de turişti ca fiind periculoase. Siguranţa şi securitatea 

fizică sunt condiţii primare pentru dezvoltarea normală a unei structuri de 

cazare. Astăzi, cele două concepte au devenit pentru manageri o preocupare 

de bază la nivel mondial. Lipsa de siguranţă şi securitatea personală sunt 

percepute ca un important factor de descurajare pentru manageri. 

Preocuparea cu privire la normele de siguranţă şi securitate în cadrul 

unităţilor de cazare nu este o noutate. Siguranţa şi securitatea în cadrul 

unităţilor de cazare se reflectă prin creşterea gradului de conştientizare al 

managerilor de a gestiona riscurile, precum şi al clienţilor care doresc să 
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evite să fie expuşi la pericole. Deşi riscurile sunt prezente constant, ele pot fi 

controlate şi reduse prin stabilirea unor măsuri de siguranţă şi securitate la 

nivelul fiecărei structuri de cazare. 

Potrivit lui Enz şi Taylor [4], standardele de siguranţă şi securitate 

sunt formate din două elemente. Primele elemente sunt atributele de 

securitate fizică, iar cel de-al doilea sunt sistemele de organizare necesare 

pentru asigurarea siguranţei operaţiunilor. În opinia autorilor, asigurarea 

siguranţei şi securităţii implică angajarea şi formarea de personal, precum şi 

stabilirea planurilor şi procedurilor referitoare la problemele de siguranţă şi 

securitate. Pizam şi Mansefeld [14] susţin că evoluţia favorabilă şi 

satisfăcătoare a turismului are la bază trei principia: pace, siguranţă şi 

securitate. Turismului este sectorul economic cu cea mai rapidă creştere şi 

nu este uşor în a se menţine aceste principii. Autorii susţin că industria 

turismului este mult mai fragilă şi sensibilă la orice incidente legate de 

siguranţă şi securitate. Ei susţin că evenimente, precum catastrofele naturale, 

atacurile teroriste, activităţi criminale sau epidemii au un impact rapid şi 

direct asupra industriei. Deşi termenii de siguranţă şi securitate sunt utilizaţi 

în mod regulat ca şi concepte gemene, ele diferă, chiar dacă au la bază 

protejarea clienţilor, angajaţilor şi a proprietăţii în sine. Enz şi Taylor [4] 

susţin că siguranţa implică protejarea angajaţilor şi clienţilor în cadrul 

structurilor de primire, în timp ce securitatea se concentrează pe păstrarea 

bunurilor clienţilor şi a hotelului în sine. Albstrechtsen [1], este de părere că 

elementul comun dintre siguranţă şi securitate implică protejarea factorului 

uman prin eliminarea oricăror pericole şi ameninţări, precum şi asigurarea 

unui climat sigur. Mai mult decât atât el afirmă că diferenţa dintre ele este 

că siguranţa are în vedere în special protecţia factorului uman şi a sănătăţii 

acestuia, în timp ce securitatea are în vedere protecţia împotriva activităţilor 

infracţionale săvârşite asupra clienţilor, angajaţilor sau a proprietăţii în sine.  

În literature de specialitate se explică termenul de siguranţă ca fiind 

nevoia de a fi protejat de orice pericol, risc sau rănire voluntară sau 

involuntară şi securitatea ca fiind nevoia de a fi liber de pericol sau 

ameninţare. 

Securitatea în cadrul structurilor de primire poate fi perturbată atât 

de factorii externi, cât şi de factorii interni. Factorii interni implică în 

principal incidentele intenţionate, fiind imposibil de a fi controlaţi de către 

organizaţie, singurul lucru pe care organizaţia îl poate face este de a se 

proteja. Este foarte dificil să poată fi prezis un pericol extern (unde, cât şi 
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cum va apărea), în timp ce factorii interni pot ameninţa organizaţi în mod 

neinteţionat sau deliberat, fiind uşor de identificat.  

Securitatea este în măsură să influenţeze cererea pentru 

produsul/produsele şi serviciile oferite de către structurile de primire 

turistică. Nivelul de securitate existent în cadrul unei structuri de cazare 

poate să fie influenţat în mare măsură prin politicile şi strategiile adoptate. 

Astfel, securitatea reprezintă o variabilă controlabilă de echipa de 

management iar conceptele de siguranţă şi securitate implică prevenirea 

angajaţilor şi clienţilor din cadrul structurilor de prime, cu privire la situaţii 

riscante. 

 

2. Despre crize - ameninţări ale siguranţei şi securităţii structurilor de 

primire turistice 

Ca şi celelalte industrii, sectorul turismului se confruntă cu 

numeroase dificultăţi, ca urmare a declanşării crizei economice globale 

simţindu-se impactul puternic al unei pieţe de capital în scădere şi al unui 

consum redus. Hotelierii au raportat o scădere a vânzărilor, mulţi dintre ei 

fiind nevoiţi să-şi închidă porţile pentru totdeauna. Declinul rezultat, în 

urma declanşării crizei nu a avut drept impact doar falimentul hotelierilor,  

ci şi scăderea semnificativă a fluxului turistic în unele zone turistice.[15] De 

exemplu, lanţul hotelier Golden Tulip a declarat în anul 2009, intrarea în 

faliment a 13 hoteluri din Olanda pe care le deţinea.  

Malhotra şi Venkatesh [9] definesc criza, ca fiind acel moment în 

care este afectată imaginea pe termen lung a unei organizaţii şi care are 

efecte negative asupra funcţionării firmei în condiţii normale. Pauchant şi 

Mitroff [13] privesc criza ca fiind o întrerupere care afectează fizic un 

sistem ca un întreg şi ameninţă ipotezele sale de bază, sensul său subiectiv 

de sine şi nucleul său existenţial. În conformitate cu Paraskevas [10], 

planificarea crizelor elimină o mare parte din ameninţarea şi incertitudinea 

apariţiei unei crize viitoare, oferind mai mult control asupra identificării 

eventualelor pericole.   

Astfel o criză poate avea patru etape diferite: 

1) Etapă de criză uşoară - apar primele semnale negative în 

interiorul organizaţie, care uneori sunt foarte greu de identificat; 

2) Etapa de criză acută - efectele negative ale crizei se resimt în 

cadrul întregii organizaţii şi este momentul în care organizaţia pune în 

aplicare planul de gestionare a situaţiilor de criză; 
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3) Stadiul cronic al crizei - organizaţia încearcă să înveţe din 

greşelile pe care le-a făcut şi abordează o strategie diferită; 

4) Etapa de rezoluţie a crizei - organizaţia se întoarce la normalitate, 

îşi reia activitatea. 

Pollard şi Hotho [16] menţionează că este extrem de important să se 

evalueze toate potenţialele probleme care ar putea declanşa o criză. Ei 

prezintă şapte tipuri de evenimente majore care pot conduce la apariţia unei 

crize: 

1) evenimente economice – cum ar fi greva, scăderea valorii acţiunii 

la bursă, incapacitatea organizaţiei de a onora comenzile; 

2) evenimente informaţionale – pierderea de informaţii cruciale, 

pierderea bazelor de date ale furnizorilor şi clienţilor şi falsa informare; 

3) evenimente fizice – eşecul lansării unui nou produs pe piaţă, 

pierderi de materiale şi materii prime; 

4) resurse umane – violenţa la locul de muncă, accidentele de muncă 

şi corupţia; 

5) denigrarea personalului – zvonuri false, bârfe, glume sau 

calomnia; 

6) acte violente – terorismul, răpirea, luarea de ostatici, război, 

conflicte armate; 

7) dezastre naturale – tsunami, erupţii vulcanice, uragane şi 

inundaţii. 

 

3. Protecţia angajaţilor şi a clienţilor structurilor de primire turistică 

În 2004, Federaţia Europeană a Sindicatelor din Alimentaţie, 

Agricultură şi Turism (EFFAT) [18] şi Asociaţia sindicală a hotelurilor, 

restaurantelor şi cafenelelor din UE (HOTREC) [19] au semnat un 

document comun intitulat O iniţiativă pentru îmbunătăţirea responsabilităţii 

sociale a întreprinderilor în sectorul hoteluri şi restaurante al cărui obiectiv 

principal este de a oferi o privire de ansamblu asupra securităţii şi sănătăţii 

în muncă, de a identifica bunele practici şi de a analiza principalele 

schimbări care au survenit în sectorul turismului.  

Angajaţii din sectorul turistic se confrună cu riscuri fizice şi 

psihosociale, inclusiv pericole sociale şi programe prelungite de lucru. Acest 

sector oferă condiţii de angajare şi de muncă atipice, ceea ce se reflectă atât 

în programul de lucru, cât şi în tipurile de contracte. În general, sectorul 

turistic cere mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte condiţiile şi 
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programul de lucru. În perioada 1995-2015, a existat o deteriorare vizibilă a 

condiţiilor de muncă, în special în legătură cu riscurile psihosociale, 

condiţiile ergonomice, exigenţele profesionale, programul de lucru şi 

autonomia muncii. 

Personalul hotelier este protejat prin Directiva 89/391/UE privind 

punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii 

şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. Principiul de bază al directivei 

este prevenirea riscurilor. Aceasta impune angajatorilor să evalueze riscurile 

şi responsabilitatea generală de a asigura sănătatea şi securitatea lucrătorilor 

lor la locul de muncă. Directiva cadru este completată de directive 

individuale; de exemplu, Directiva europeană privind timpul de lucru, 

Directiva privind locul de muncă 89/654/CE [20] şi Directiva privind 

zgomotul la locul de muncă 2003/10/CE [21]. La nivel naţional directiva 

cadru a fost preluată prin Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, iar directivele individuale prin Hotărâri de Guvern. În 

conformitate cu directivele Uniunii Europene, hotelierii au responsabilităţi 

privind securitatea şi sănătatea angajaţilor şi turiştilor lor. Directiva 89/391 

prevede cadrul general pentru managementul securităţii şi sănătăţii, pentru 

identificarea şi prevenirea riscurilor. Conform acestei Directive managerii 

structurilor de primire turistică au obligaţia să evalueze riscurile şi să ia 

măsuri practice pentru a proteja securitatea şi sănătatea angajaţilor şi 

turiştilor lor, să ţină evidenţa accidentelor, să asigure informarea şi 

instruirea, precum şi consultarea angajaţilor, şi să colaboreze şi să se 

coordoneze cu subcontractanţii în privinţa măsurilor care trebuie luate pe 

această linie. [5] Directiva 89/391 stabileşte o ierarhie a măsurilor de 

prevenire, care include: evitarea riscurilor; combaterea riscurilor la sursă; 

adaptarea muncii la capacitatea fiecărui angajat; înlocuirea pericolelor prin 

nonpericole şi acordarea de prioritate măsurilor de protecţie colectivă în 

raport cu măsurile de protecţie individuală. 
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Instruirea şi informarea personalului hotelier 

Angajaţii din domeniul hotelier trebuie să fie informaţi în privinţa riscurilor 

pentru securitate şi sănătate, măsurilor de prevenire, primului ajutor şi procedurilor 
aplicabile în cazurile de urgenţă.  

Este necesar ca toţi angajaţii să înţeleagă cum se lucrează în condiţii de 

securitate. Prin urmare, instruirea va trebui să abordeze: identificarea riscurilor existente; 

măsurile de protecţie care trebuie adoptate; procedurile pentru situaţii de urgenţă. 

Instruirea trebuie să fie pertinentă şi uşor de înţeles, inclusiv pentru angajaţii care vorbesc 

alte limbi. Trebuie să fie asigurată atât instruirea noilor angajaţi, cât şi a celor existenţi, 

atunci când practicile de lucru sau echipamentul de lucru se modifică, când se produce o 

schimbare a postului de lucru, sau se introduce o nouă tehnologie. 

Sursa: Directiva 89/391 

Parent-Thirion [12] arată că în domeniul hotelier principalele riscuri 

în ceea ce priveşte angajaţii sunt: 

1) muncă fizică dificilă, caracterizată prin poziţii statice şi în 

picioare prelungite, transport şi ridicare, mişcări repetitive, combinate 

adesea cu alte condiţii de muncă nefavorabile, cum ar fi proiectarea 

necorespunzătoare a postului de lucru; 

2) expunere la niveluri ridicate de zgomot; circa 29% din lucrătorii 

din acest sector sunt expuşi la zgomot şi peste 4% consideră că acest lucru le 

periclitează sănătatea; 

3) medii de muncă în care există temperaturi înalte sau scăzute, în 

special combinaţia dintre temperaturi ridicate şi curenţi de aer, uşi deschise, 

alternarea între căldură şi umiditate, pe de o parte, şi frig, ca în cazul 

încăperilor de depozitare a alimentelor, pe de altă parte; 

4) împiedicări, alunecări şi căderi cauzate de pardoseli umede şi 

alunecoase, obstacole şi căderi de la înălţime; 

5) substanţe periculoase, de exemplu, utilizarea curentă a agenţilor 

de curăţare şi a agenţilor biologici. 

Măsuri de prevenire pentru angajaţi 
1. bună evaluare a riscurilor;  

2. identificarea prealabilă a pericolelor este esenţială pentru a garanta abordarea 

corectă a riscurilor; 

3. implicarea lucrătorilor, pentru a asigura identificarea tuturor problemelor şi a obţine 

sprijinul necesar pentru o bună implementare a măsurilor de prevenire; 

4. angajamentul din partea conducerii; 

5. crearea de parteneriate eficace care să permită lansarea de iniţiative de mare 

amploare la nivel regional, naţional sau sectorial;  

6. succesul acestor proiecte este asigurat prin participarea tuturor părţilor interesate; 

7. formarea profesională corespunzătoare; 
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8. o abordare cuprinzătoare, care să utilizeze diferite tipuri de acţiuni, ce pot conduce la 

creşterea succesului general al oricărei măsuri aplicate. 

Sursa: Directiva 89/391 

Alunecările, împiedicările şi căderile reprezintă cea mai frecventă 

cauză a accidentelor turiştilor în sectorul hoteluri. Cauza principală o 

constituie suprafeţele alunecoase cauzate de prezenţa apei. Purtarea de 

încălţăminte necorespunzătoare amplifică pericolul. Mersul prea rapid sau 

alergarea, distragerea atenţiei şi neutilizarea balustradelor favorizează, de 

asemenea, creşterea riscului. 

Măsuri de prevenire pentru angajaţii şi clienţii structurilor de primire turistică 

1. să se evalueze riscurile plecând de la o anumită situaţie; 

2. să se implementeze un plan de măsuri de eliminare sau reducere a riscurilor; 

3. să fie curăţate corespunzător spaţiile comune de acces; 

4. să fie asigurat un iluminat adecvat; 

5. casa scării trebuie să fie iluminată şi prevăzută cu balustrade solide; 

6. să fie utilizate covoraşe antiderapante în baie;  

7. să fie prezente indicatoare de securitate pentru a atrage atenţia turiştilor asupra 

pericolelor. 

Sursa: Directiva 89/391 

Incendiile sunt o altă cauză care poate pune în pericol siguranţa 

turiştilor şi a personalului din domeniul hotelier. Există un risc semnificativ 

de incendiu în sectorul hotelier, în special în bucătăriile în care gazul, 

flacăra deschisă, uleiurile fierbinţi şi substanţele inflamabile sunt prezente. 

Măsuri de prevenire pentru angajaţii structurilor de primire turistică 
1. păstrarea echipamentelor electrice în condiţii bune şi verificarea acestora în mod 

regulat; 

2. montarea de termostate la echipamentele ce se pot supraîncălzi (centrale, cuptoare, 

aparate de aer condiţionat etc.); 

3. marcarea scărilor şi ieşirilor de incendiu şi evitarea blocării acestora; 

4. montarea de dispositive de detectare automată a focului şi a stropitorilor; 

5. asigurarea participării angajaţilor la programe de instruire privind protecţia în caz de 

incendiu. 

Sursa: Directiva 89/391 

Substanţele periculoase pot cauza accidente sau boli, dacă oamenii 

vin în contact cu acestea sau nu le utilizează în mod corespunzător. În 

sectorul hotelier, numeroase substanţe implică un risc sever atât pentru 

angajaţi cât şi pentru turişti, inclusiv lichidele pentru spălat, detergenţii de 

spălat vase şi soluţiile de clătit, produsele de curăţare a canalelor de 

scurgere, soluţiile de curăţat cuptoarele, dezinfectanţii, soluţiile pentru 

curăţat toaletele, înălbitorii, soluţiile dezinfectante şi de curăţat depunerile 
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de calcar. Cele mai frecvente riscuri le reprezintă contactul cu ochii sau 

pielea, şi aspirarea sau înghiţirea acestora. Numeroase produse chimice de 

curăţat sunt periculoase deoarece sunt corozive şi pot provoca arsuri la 

nivelul pielii şi al ochilor dacă ajung stropi pe corp. Fără controale 

corespunzătoare, unele pot produce dermatite (piele uscată, dureroasă, 

solzoasă) sau alte iritaţii ale pielii, astm şi alte afecţiuni respiratorii. O altă 

sursă de substanţe iritante sau nocive o reprezintă emisia gazelor rezultate în 

urma gătitului şi fumatul pasiv. 

Măsuri de prevenire pentru angajații şi clienții structurilor de primire turistică 

1. păstrarea agenţilor de curăţare doar în recipiente a căror formă sau model indică în 
mod clar faptul că respectivul conţinut nu poate fi confundat cu alimentele; 

2. folosirea echipamentului individual de protecţie în timpul utilizării agenţilor de 

curăţare periculoşi; 

3. prezenţa instrucţiunilor de folosire care să definească pericolele pe care le prezintă 

agenţii de curăţare periculoşi pentru oameni şi mediu; 

4.  protejarea lucrătorilor şi turiştilor de fumatul pasiv prin interzicerea fumatului în 

spaţiile de cazare şi prezenţa sistemelor de ventilare performante în spaţiile în care 

acest lucru nu este posibil. 

Sursa: Directiva 89/391 

Prevenirea accidentelor face parte integrată din managementul de 

succes al unei hotel. Managerii structurilor de cazare turistică pot preveni 

majoritatea accidentelor şi îmbolnăvirilor la locul de muncă, dacă identifică 

şi apoi elimină, sau cel puţin reduc la minim, pericolele la locul de muncă. 

Evaluarea riscurilor implică: 

▪ identificarea pericolelor: ce rău se poate întâmpla ? 

▪ estimarea persoanelor care pot fi vătămate, incluzând angajaţii, 

sub-contractanţii, publicul, precum şi a gravităţii vătămării; 

▪ determinarea probabilităţii producerii unor accidente; 

▪ determinarea modului în care pot fi eliminate sau reduse aceste 

riscuri: pot fi îmbunătăţite instalaţiile, metodele de lucru, echipamentele sau 

instruirea ? 

▪ stabilirea priorităţilor de acţiune în funcţie de gravitatea riscului, 

numărul de persoane afectate, etc.; 

▪ implementarea măsurilor de control; 

▪ revizuirea evaluării, pentru a se verifica dacă măsurile de ţinere sub 

control dau rezultate; 

▪ includerea în acest proces a consultării angajaţilor şi furnizarea 

informaţiilor privind rezultatele evaluării riscurilor. 
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În concluzie, majoritatea cauzelor enumerate pot fi prevenite prin 

buna administrare şi supraveghere, combinate cu formarea eficientă şi 

respectarea măsurilor de protecţie impuse de legislaţia în domeniu. 

În anexa 1 din Ordinul Ministerului Apărării şi Internelor 118/ 2010 

[22] sunt aduse la cunoştinţa turiştilor regulile minime de securitate şi 

siguranţă în timpul călătoriilor ce se recomandă a fi respectate: 

Înainte de călătorie 
1. Să solicite informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu 

sisteme de securitate şi protecţie; 
2. La împachetarea bagajului să aibă în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru 

traseele de evacuare întunecate / care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch 

pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea 

aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate 

asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude ; 
3.  La unitatea de cazare să studieze planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie 

să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare; 
4. Să identifice traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de 

semnalizare a incendiilor de pe nivel; 
5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător 

materiale combustibile, să informeaze personalul de la recepţie; 
6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile; 
7. Să verifice modalitatea de deschidere a ferestrelor; 
8. Să verifice dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în 

apropierea ferestrei camerei de cazare. 
În caz de pericol 

1. Dacă riscul de pericol este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, 

acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie; 
2. Părăriserea spaţiului se va efectua întotdeuna pe scările de evacuare, fiind interzisă 

folosirea liftului; 
3.  În cazul în care holurile structurii de primire turistică sunt impracticabile din cauza 

fumului sau apei, clientul trebuie să rămână în cameră, să ţină uşa închisă şi să 

etanşeze rosturile cu prosoape sau cearceafuri în funcţie de situaţia în care se află; 
4. Va trebui să anunţe serviciile de urgenţă pentru a comunica poziţia sa în clădire. 

 

4. Resursele securității în cadrul structurilor de primire turistică 

Sistemul de închidere securizat 

Chiar dacă la debutul dezvoltării industriei hoteliere era un adevărat 

eveniment achiziţionarea unui sistem inscriptibil de blocare, astăzi acesta 

este standardul industriei, fără de care un hotel nu ar putea să opereze la 

nivelul pe care le doreşte. Acest tip de încuietori [8] sunt vândute de foarte 
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multe companii, fiind bazat pe închiderea electronică [2] a uşilor, cu ajutorul 

unei cartele cu banda magnetică emisă de recepţie sau de cei care fac parte 

din staff-ul hotelului.  

Sistemele de alarmă 

Există foarte multe tipuri de sisteme de alarmă care sunt utilizate în 

industria hotelieră, acestea putând fi sonore ori silenţioase. Alarmele [7] 

sonore de obicei sunt compuse din anumite semnale gen piţigăiat Buzzers, 

clopoţei sau zgomote alternative. De exemplu o sonerie de avertizare a unui 

incendiu la uşa de ieşire din hotel ar avea rolul doar de a informa personalul 

hotelului dacă uşa a fost utilizată. Într-un mod similar, o alarmă pe o uşă a 

unui depozit de băuturi alcoolice, ar putea notifica un manager sau director 

de produse alimentare şi băuturi de intrarea prin efracţie a unui hoţ. 

Sistemul de alarmă împotriva incendiilor 

Acest tip de sistem este foarte important în cadrul unui hotel tocmai 

prin utilitatea pe care o are, şi aceea de a preveni un eventual incendiu, 

implicit a salva viaţa turistilor cazaţi în hotel. Hotelurile cu prestigiu pot 

dispune de aceste sisteme, atât de cele conectate intern, cât şi de cele cu 

alarme de contact. În caz de un incendiu, personalul hotelului, turiştii şi 

pompierii trebuie să fie conştienţi de pericolul ce ar putea să apară. Prin 

urmare, detectoarele de fum dintr-o cameră de oaspeţi, ar trebui să fie 

verificate imediat de către personalul hotelului, astfel un sistem eficient şi 

elaborat pentru incendii este un instrument valoros în condiţii de siguranţă 

în fiecare hotel, ajutând întreg personalul hotelului să gestioneze cu succes 

situaţiile în care un incendiu izbucneşte. 

Sistemul de supraveghere video 

Aplicate în mod corespunzator, sistemele de supraveghere 

electronică pot juca un rol important într-un hotel vizând programele de 

securitate.  

 

5. Situaţii neprevăzute ce pot apărea într-o structură de primire 

turistică 

În cazul în care reclamaţia unei perturbaţii [2] este dintr-o cameră de 

oaspeţi, de obicei un angajat din departamentul front office efectuează 

apelurile către acei clienţi pentru a solicită ca perturbarea să ia sfârşit. Dacă 

nu se opresc atunci angajatul mai sună odată, în caz contrar se apelează la 

un membru din departamentul de securitate al hotelului. 
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a) Urgenţe medicale  

Atunci când un angajat din departamentul front-office este anunţat 

de către un turist că există o urgenţă medicală, se apelează la serviciul 

telefonic 112, fiind necesar totuşi ca un angajat al hotelului să aibă 

cunoştinţe despre acordarea primului ajutor. 

Notificarea turiştilor despre pericole 

Este necesar ca turiştii să fie anunţaţi în cazul unui incendiu ori în 

cazul unui pericol de furtună sau dezastru natural, ori un atac terorist, astfel 

se fac simulări regulate de către cei din staff pentru a coordona cât mai bine 

o situaţie de acest gen atunci când s-ar putea produce. 

Procedurile specifice de evacuare trebuie să fie dezvoltate pentru 

fiecare tip de proprietate, cu toate acestea, există un set de reguli general 

valabile, ca şi parte integrantă din planurile folosite de multe hoteluri, pe 

care le-am enumerat, după cum urmează: 

▪ sună la 112 şi opreşte alarma pentru incendiu; 

▪ dacă timpul permite, să se printeze un plan de evacuare al  

turiştilor din fiecare cameră; 

▪ să sune turiştii din camerele alăturate incendiului pentru evacuare; 

▪ să se noteze camerele unde nu a fost posibil contactul pentru a 

anunţa pericolul; 

▪ cei din front-desk sunt nevoiţi să rămână la locul de muncă pentru 

a primi telefoanele turiştilor şi a-i îndruma; 

▪ în cazul unei tornade trebuie avertizaţi turiştii pentru a se adăposti 

în băile din camere  şi angajaţii în băile din apropiere. 

b) Incendiile în hotel 

Din păcate incendiile pot fi generate de ţigări sau alte materiale 

specifice fumatului, în camerele turiştilor, însă pot apărea şi în bucătării, 

spaţiile de depozitare, lenjeriile electrificate sau din cauze neidentificate. În 

general incendiile în hotel sunt de mici proporţii, însă se pot extinde dacă se 

află lângă ventilatoare sau materiale combustibile, astfel acestea pot să se 

extindă din cameră în cameră, afectând un sector sau chiar o aripă a 

hotelului.  

Orice incendiu va provoca pagube materiale şi poate duce chiar la 

decese. De asemenea un incendiu de orice proporţie va genera publicitate 

negativă şi poate duce la o pierdere de afaceri şi pierderea de locuri de 

muncă. Astfel directorul de securitate, managerul şi alţi angajaţi ai hotelului 

ce aparţin de departamentul securitate sunt cei care trebuie să răspundă de 
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toate demersurile referitoare la diversele pericole ce pot apărea. Managerii 

pot furniza echipamente de siguranţă corespunzătoare şi pot dezvolta 

procedurile de răspuns în caz de catastrofe cu impact major. De asemenea, 

ei pot pune în aplicare un program de formare continuă a angajaţilor, având 

obiective clar stabilite, ce vizează modul de manipulare a unei situaţii de 

criză. 

Angajaţii unui hotel sunt primii care acţionează, deoarece aceştia 

sunt responsabili de siguranţa tuturor sectoarelor din hotel, având 

posibilitatea de a descoperi pericole, alertând şi autorităţile dacă este cazul, 

şi, dacă sunt instruiţi pot face faţă chiar şi singuri, cu un incendiu în stadiile 

timpurii. 

c) Atacurile cu bombă 

Ameninţările cu bombă sunt de obicei recepţionate de către tabloul 

de distribuţie al hotelului sau la recepţie. Procedurile specifice pentru a 

gestiona atacurile teroriste cu bombă, de obicei solicită ca, în primul rând, 

managerul, şi/sau director de securitate să fie alertat. [10] Persoana în cauză 

ar stabili dacă trebuie aplicate legile locale sau dacă trebuie contactat 

serviciul autorităţilor de urgenţă. Cel care face apelul către autorităţi poate 

furniza informaţii pentru a sprijini autorităţile în ancheta lor ulterioară şi în 

căutarea suspectului. Cel care ia contact cu apelantul trebuie să rămână calm 

şi să pună întrebări apelantului, cum ar fi Când  va exploda bomba?, Unde 

este situată bomba?, Ce fel de bombă este?, Care este motivul pentru 

ameninţarea cu bombă?. 

Un amănunt foarte important este acela al locului de unde ar putea 

suna acesta, şi de aceea este esenţial să se asculte cu atenţie orice zgomot de 

mică intensitate, în cazul în care nu există zgomot de trafic, muzică, sau 

sunete de maşini. În plus, se pot sesiza diferenţele dintre vocea unei femei şi 

cea a unui bărbat, vârsta aproximativă, rasă, accentul, sau dacă a apărut 

vocea mascată. Toate detaliile posibile despre apel trebuie să fie înregistrate, 

pentru a începe urmărirea şi activităţile întreprinse în timpul în care se 

încearcă rezolvarea cu succes a acestei situaţii limită. 

Un angajat, de obicei de la departamentul de securitate, ar trebui să 

ghideze agenţii de poliţie la sosirea lor, însă dacă situaţia cere, membrii altor 

categorii de personal ar trebui să fie utilizaţi pentru a păzi scările, toaletele, 

precum şi alte zone publice. Ei nu trebuie să atingă nimic, să manipuleze 

orice obiecte suspecte. Exemple de locuri în care bombe pot fi ascunse 
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includ toaletele, scrumiere mari, cabinetele, sala de echipamente, panourile 

electrice, fântâni arteziene şi conducte de aer. 

Dacă pachetul suspect (bombă) este găsit, nu ar trebui să fie mutat, atins, sau 

deranjat, şi zona ar trebui să fie evacuată, mai exact perimetrul de 300 de 

picioare din apropierea acesteia, şi trebuie să se asigure că toate uşile şi 

ferestrele sunt deschise.  

d) Alte urgenţe 

Inundaţiile: Ceea ce este foarte important de precizat este faptul că 

nu există metode standard de gestionare a unei astfel de situaţii problemă. 

Ideal ar fi ca acolo unde avertizările de inundaţii s-au semnalat, să nu fie 

angajaţi sau oaspeţi vizitatori în hotel. Cu toate acestea, focul este o 

ameninţare gravă la circuitele electrice şi echipamentele electrice, care sunt 

expuse la apă.  

De asemenea, lichide inflamabile şi rămăşiţele pot cauza incendii 

şi/sau alte probleme structurale care vor avea nevoie să fie tratate înainte ca 

hotelul să fie reocupat. 

Cutremurele: nu pot fi prevăzute cu precizie, şi cum nu există puţine, 

trebuie implementat un sistem antiseismic pentru a se proteja soliditatea 

structurală a clădirii după ce a fost construită. Codurile de construcţie în 

zonele predispuse la cutremur, aduc un semnal de alarmă celor care 

construiesc hotelurile noi, faptul că ar trebui să ia în considerare toate 

specificaţiile ce privesc protejarea clădirii în cazul cutremurelor. 

e) Probleme speciale de securitate  

Hotelurile reprezintă locuri unice de afaceri, unde oaspeţii sunt 

trataţi cu o deosebită grijă, de aceea managerii de hotel trebuie în 

permanenţă să monitorizeze eforturile staff-ului din toate departamentele, 

pentru a le oferi turiştilor cele mai bune servicii. Cele mai importante astfel 

de zone ce necesită o îngrijire specială, sunt bazinele de înot, spa-urile şi 

locurile de parcare. 

a) Bazinele de înot sunt foarte populare deşi ele sunt în mod obişnuit 

vizitate de un număr mic de oaspeţii cazaţi în hotel. În ceea ce priveşte 

serviciile oferite prin intermediul piscinelor, foarte puţini oaspeţi îşi aleg 

hotelul bazându-se pe acest serviciu. Potenţialele răspunderi legale care pot 

apărea în urma alunecărilor accidentale sau chiar a înecurilor şi întreţinerea 

acestor piscine trebuie să fie atent monitorizate prin proceduri de siguranţă 

pentru a se evita toate accidentele care pot apărea în zona piscinei.  
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b) Centrele spa 

Hotelurile care au centre spa trebuie să îndeplinească anumite reguli 

de siguranţă. Deşi centrele spa sunt populare ele pot fi periculoase pentru 

copii, vârstnici, şi pentru cei care urmează o medicamentaţie mai specială. 

La fel ca şi piscinele, este foarte greu să te asiguri că nu vor mai fi 

accidente.  

c) Locurile de parcare  

Cele mai multe hoteluri au locuri unde clienţii îşi pot parca propriile 

maşini [6]. Astfel pentru a putea păstra în condiţii optime şi această zonă din 

cadrul unui hotel, există nişte norme generalizate, conform cărora activitatea 

de supraveghere a parcării trebuie să se desfăşoare corespunzător, în cele 

mai bune condiţii de securitate.  

 

6. Concluzii 

Siguranţa şi securitatea în structurile de primire turistică definesc un 

domeniu extrem de vast şi cuprinzător. Acesta înglobează multiple 

particularităţi, în funcţie de dimensiunea şi specificul unităţii de cazare, fiind 

două dintre elementele definitorii departamentului de securitate, fără de care 

nu se pot presta serviciile, la un nivel al calităţii  pe care turiştii îl aşteaptă 

din partea prestatorului, şi îl doresc a se desfăşura în cele mai bune condiţii, 

serviciile să fie sigure iar personalul mereu pregătit să le menţină sejurul în 

siguranţă, indiferent de situaţiile imprevizibile care pot apărea şi pot pune în 

pericol viaţa turiştilor. 
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Abstract  

Paradoxism, shown by its double quality as a literary current and as a scientific 

method of approaching to the reality, had appeared due to the mathematician and logician 

Smarandache, and have started as an anti-totalitarian protest against a society placed 

under the pressure of autarchy or almost as a description of the complete isolation, as 

Romania was during 80s, when cultural and scientific values were handled and apparently 

held one group whose ideas and needs had priority and political impact. Already at the 

Ninth International Conference paradoxism became a vanguard movement not only in 

literature, art, philosophy, science, but also in tourism, based on excessive use of 

antitheses, antinomies, contradictions, oxymoron variants, parables, paradoxes in creation, 

expanding the scope of the counter-time, counter-sense elements and contradictory 

experiments in science and various activities. Rural tourism reveals in his experimental 
expressions and even in its achievements a paradox more visible and full of impact. 

Key words: paradox, paradoxism, tourism, rural tourism 

JEL: L83, B23, B40, B51, B53 

 

1. Introducere 

Paradoxismul a apărut în România ca sens al non-sensului, elaborat 

de matematicianul, logicianul şi scriitorul român Florentin Smarandache, în 

1983, fiind precedat de generaţiile interbelice ale Nu-ului consacrat de către 

Eugen Ionescu şi ale dadaismului, cu origini româneşti. Paradoxismul 

resemnifică o extensie semantică a paradoxului, aşa cum remarcă autorul lui 

în Le sens du Non-Sens. Pentru o nouă mișcare literară: paradoxismul: 

„Am pornit de la matematici. La drept vorbind, fusesem mirat: de ce există 
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paradoxuri în matematică ? Cea mai exactă ştiinţă, «Regina ştiinţelor» – 

cum a denumit-o Gauss, admite lucruri false şi adevărate in acelaşi timp ? 

Totul este posibil.”. Paradoxismul valorifică într-o modalitate excesivă 

paradoxurile în ştiinţă (de la dileme la antinomii, de la contradicţii la 

anormalităţi, de la parabole la negări ale negaţiilor etc.), punând accentul pe 

ideea de metodă, de cercetare ştiinţifică şi fiind caracterizat de originalitate 

prin antinomie, analiza contradictorie şi investigaţia contra-sens, contra-

temporal, contra-spaţial, contra-structural etc. Pornind de la paradoxul 

aplicat în cercetarea științifică, paradoxismul lărgeşte atât sfera cercetării, 

cât mai ales clarifică zonele limită sau limitrofe ale fenomenelor supuse 

acţiunii unor legi, reuşind să genereze concepte originale, tehnici inovative 

şi metode noi, dar şi să invalideze teoreme şi modele aparent generalizate în 

ştiinţă. 

Paradoxurile economice au fost clasificate de Willard Van Orman 

Quine în 1976 în patru tipuri fundamentale: (a) veridice, care par false, dar 

la sfârşitul investigaţiei devin adevărate; (b) lipsite de veridicitate, care par 

adevărate şi se dovedesc a fi false; (c) antinomii irelevante, care par false şi 

rămân false; (d) paraconsistente, care par adevărate şi sunt adevărate. 

Paradoxurile în turism sunt ineluctabil legate de itinerariile turistice. 

Astfel, aceste paradoxuri sunt expresii duale, când apelând la autenticitate, 

când la inautenticitate, când la atitudine activă, când la pasivitate, când la 

liberate şi autonomie, când la captivitate şi predeterminare. 

Articolul de faţă îşi propune să valorifice paradoxismul, deja aplicat 

cu succes în economie de autorul metodei (Smarandache, 2012) şi 

consemnat ca soluţie de investigare a unei economii mesonice (Săvoiu et al., 

2015) şi în conturarea şi delimitarea turismului rural de o manieră 

antinomică, accentuând rolul auto-contradictorialităţii domeniului, printr-un 

tip de raționament economic specific, în care tocmai evoluţia alertă a 

turismului rural riscă să devină propria cauza a dispariţiei sale. 

 

2. Evoluţii turistice sub impact paradoxal 

În general, turismul a fost, este şi rămâne similar focului, cu care fie 

se poate prepara hrana, fie se poate arde casa, aşa cum sublinia un proverb 

asiatic celebru faptul că această activitate umană este într-adevăr o sabie cu 

două tăișuri, iar impactul economic al activităţii depinde în mare măsură de 

caracterul de ţară dezvoltată, în curs de dezvoltare sau mai puţin dezvoltată 

al zonei sau spaţiului în care este practicat, de modalitatea de gestionare sau, 
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în sens larg, de management a acestei activităţi complexe, dar şi de 

finalitatea prin consum, atât legată de satisfacţia consumatorului, cât şi de 

aceea a agentului turistic care oferă serviciile, de degradarea unor tradiţii şi 

de perturbarea echilibrului economic, social, cultural, demografic şi al 

mediului înconjurător în comunitățile locale. 

Turismul mondial continuă să crească valoric, depăşind 1400 de 

miliarde dolari şi consolidând astfel o tendinţă ascendentă globală, post-

recesiune, semnalată constant în ultimi cinci ani, conform celor mai recente 

informaţii din UNWTO Barometer, care sublinia că sosirile turistice 

internaționale au crescut de la 25 de milioane în 1950 la 1138 de milioane în 

2014 şi identifică o multiplicare de peste 45 de ori a numărului sosirilor. 

Pentru anul 2015, conform previziunilor OMT, turismul internațional va 

menţine creşterea la 3-4%, iar până în 2030 va depăşi 1800 milioane sosiri 

internaţionale, contribuind semnificativ la creşterea economiei mondiale, în 

care deţine deja 9% din PIB, 6% din exporturile mondiale şi 1 loc de muncă 

din 11. Numărul turiştilor interni a crescut peste 5 miliarde şi se apropie de 

6 miliarde de persoane la finele lui 2015. 

Acolo unde turismul deţine contribuţii majore în PIB-ul național, în 

special în țările mai puţin dezvoltate, o diminuare drastică a volumului său 

poate face ca profiturile economice pe termen scurt să devină priorităţi 

absolute, amplificând un tip de strategie care la final diminuează incluziunea 

socială, iar în perioadele de criză sau recesiune conturează un impact 

negativ amplificat privind lipsa mijloacelor de subzistenţă pentru cei care 

asigură servicii turistice în multe destinații considerate iniţial atractive. 

Paradoxal sau nu, economiile dezvoltate deţin în continuare 

ponderea structurală majoritară, cu aproape 2/3 din încasări, din care în 

Europa se înregistrează peste 4 turişti din 10, iar trendul polarizat se va 

menţine până în 2030, cu siguranţă (Fig. 1): 
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Figura 1. Turismul în orizont 2030 

 
Sursa: Faits saillants OMT du tourisme, (2014), UNWTO, p. 14 [on-line] disponibil la: 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights14_fr_hr.pdf 

Tot paradoxal, nimeni nu este vinovat de opţiunea responsabilă a 

turiştilor pentru o călătorie, deşi rolul esenţial în piaţa turistică îl deţin în 

continuare agenţiile tour operatoare, agențiile de turism clasic, guvernele şi 

administrațiile locale, companiile de transport, agenţii economici care 

asigură servicii de cazare, administratorii de site-uri, chiar şi populaţiile  sau 

comunităţile locale şi doar la sfârşit în această listă şi turiştii, cu setul lor 

unic de aşteptări, cunoştințe, bunăstare şi putere financiară, aspirații, 

contexte manipulatoare economice, culturale, sociale, religioase şi politice 

în care trăiesc şi din care se informează. 

Turistul crede că optează autonom şi simultan cu resursele lui 

culturale, educaţionale şi formative, cu banii lui, cu picioarele lui, cu ochii şi 

urechile lui, cu propiile papile gustative şi cu dorinţele lui sexuale mai mult 

sau mai puţin împărtăşite, dar în mod paradoxal în locul tutror acestora, 

votează informaţia deţinută de el şi manipulată de către alţii. La rândul lor, 

comunităţile locale, prin antreprenorii turistici din zonele de destinaţie 

turistică, privind înapoi, devin victime nu ale propriilor decizii, ci ale 

producătorilor de informaţii din ţările sursă ale turismului. Deşi turistul este 

considerat prin definiţie o persoană autonomă şi informată, paradoxal el este 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/


Paradoxism and rural tourism 

103 

 

o persoană manipulată de la sursă să aleagă o anumită destinaţie şi nu poate 

schimba cu nimic acest rezultat statistic, construit prin site-uri, opinii ale 

unor experţi, zvonuri etc. Acceptat ca mesaj cu conţinut inovativ, identic 

emis, transmis şi receptat (definiţia informaţiei), turismul devine, în fapt, tot 

mai clar un rezultat al comunicării şi implicit al manipulării prin 

comunicare, deţinând un caracter simplu, pasiv  şi când malign sau cu grijă 

selectat pentru unele destinaţii nedorite, când  benign pentru altele relativ 

acceptate, dar mai ales complex, interesant şi important, plin de contradicţii 

şi profunzimi. În realitate, mesajul turistic ascunde şi transformă un adevăr 

esenţial, specific economiei pe termen lung, al ofertei care domină cererea 

de o manieră paradoxală şi complet schimbată în turism, pentru a deveni o 

consecinţă a sursei care manipulează destinaţia. În turismul modern, devenit 

industrie turistică şi manipulat ca atare în pieţe specifice, oferta este dată de 

puterea de cumpărare a turistului din ţara sau regiunea sursă şi nicidecum de 

oferta sau tariful serviciului turistic din ţara sau regiunea de destinaţie, ceea 

ce devine un exemplu clasic de paradox veridic. 

O evoluţie paradoxală irelevantă în turismul modern este aceea 

legată de adaptarea turismului la cerințele generate de schimbările climatice 

defavorabile şi de amplificarea impactului emisiilor poluante, când în 

realitate turismul a devenit el însuşi un factor de poluare şi degradare a 

mediului complex turistic din ţara sau regiunea de destinaţie. 

Operatorii de turism pun în vânzare o vacanță de vis sub forma unui 

paradis ambalat în marketingul manipulării, oamenii călătoresc departe de 

casă pentru a explora ceea ce se află dincolo de acest ambalaj, pentru a 

descoperi alte culturi și tradiţii, pentru a contempla peisaje frumoase, dar se 

întorc acasă şi în mod paradoxal uită aproape tot. Factorii care generează 

decizia de vacanță sau recreere au în comun o căutare atât a odihnei, cât şi o 

curiozitate a descoperitorului, alături de o dorinţă pentru divertisment şi 

chiar pentru iluminare şi schimbare, dar sfârşesc ineluctabil în viaţa de zi cu 

zi anterioară, cu aceleaşi dificultăţi şi crize, aparent fără de sfârșit, din lumea 

contemporană. 

Un paradox multiplu şi paraconsitent al turismului este cel identificat 

în ţara sau regiunea de destinaţie a turistului, în comunitatea locală 

receptoare. Dacă social comunitatea speră în ameliorarea moralei şi 

civilizare accentuată prin turism, se va afla paradoxal în faţa creşterii 

exploatării copiilor ca cerşetori, în majorarea impactului prostituţiei, a  

vânzătorilor ambulanţi de produse interzise etc. Dacă din punct de vedere 
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cultural se speră în creşterea gradului de cultură, în realitate se pierde 

agresiv şi derizoriu economic sensul culturii locale, are loc o supra-

aglomerare a siturilor de patrimoniu cultural, se ivesc permanent ciocniri, se 

identifică şi lipsa de respect pentru tradițiile locale. Dacă ecologic se speră 

la favorizarea unei educaţii ecologice, la final se obţin rezultate reale 

contrarii, prin creşterea amprentei de carbon, prin epuizarea resurselor de 

apă din cauza consumului masiv din hoteluri, prin terenuri de sport cu indice 

de utilizare minimală, răspândirea masivă a deşeurilor, atât în staţiuni 

turistice plasate la mare sau la munte, cât şi în parcuri sau rezervaţii 

naţionale sau de importanţă regională. Dacă economic se speră la majorarea 

veniturilor, paradoxal se omite a se lua în calcul inflaţia remanentă post-

sezon, speculațiile asupra preţurilor unor terenuri, dar mai ales limitările şi 

restricţiile suplimentare celor de venit pentru cei mai săraci locuitori ai 

zonei şi creşterea gradului de vulnerabilitate şi chiar a speranţei de viaţă a 

celor mai săraci locuitori. 

În lucrarea intitulată Nine Paradoxes of Modern Tourism, Cheryl 

Shanks defineşte, după o selectare atentă, câteva paradoxuri paraconsitente 

economic ale turismului contemporan: 

1) numai în mod artificial comunitatea locală poate satisface 

autenticitatea ca element al cererii turistice (într-o lume în proces de 

globalizare, în care turistul caută esenţe regionale ale unicităţii ca semn al 

autenticităţii); 

2) pentru a exporta servicii prin turism (o cultură unică, un mediu 

natural unic, un loc definit în istoria lumii), mai întâi o comunitate locală 

trebuie să importe (tot ce nu poate singură realiza din infrastructura turistică: 

aeroporturi, facilități majore de salubrizare, transport local, centrale 

hidroelectrice, facilități medicale, hoteluri pentru a caza turişti); 

3) ceea ce pare ecologic durabil în turism este de multe ori 

nefolositor şi chiar distructiv pentru o comunitate locală (ecoturismul 

demonstrează că turismul clasic rămâne în conflict cu conservarea mediului 

pe termen lung şi că domeniul în care mediul și economia pot fi reciproc un 

suport turistic este foarte mic); 

4) turismul favorizează părţile vizibile ale unei culturi sau capabile 

să devină mărfuri tangibile (arhitectură, obiecte de artizanat de la costume la 

coșuri, țesături, sculpturi şi, distinct, alimente conservate), ceea ce la final 

distruge cultura autentică şi profundă a comunităţii locale; 
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5) comunitatea locală nu beneficiază, în fapt, de banii cheltuiţi de 

turişti, deşi în conţinutul şi consumul produsului turistic contribuţia 

comunităţii locale este definitorie (serviciile majore sunt prestate de 

corporaţii, iar pentru serviciile comunităţii locale tarifele rămân simbolice); 

6) guvernele promovează declarativ turismul în favoarea 

comunităţilor locale, dar acesta este orientat clar către zone exterioare 

comunităţii (de la investiţii în infrastructură şi proiecte turistice finanţate 

extern la recreerea forţei de muncă din exterior); 

7) originalitatea şi vitalitatea mediului natural (specificitatea 

peisajului etc.) şi cultural, tradiţional şi gastronomic al gospodăriilor care 

formează comunitatea locală sunt treptat standardizate şi pierd din 

diversitate, devenind treptat lipsite de viaţă; 

8) turismul este considerat cea mai bună şi mai rapidă modalitate de 

dezvoltare, dar rămâne investiţia cea mai riscantă pentru o comunitate 

locală; 

9) deşi realizat prin decizii politice, turismul se pretinde a fi în afara 

politicului. 

 

3. Câteva dintre paradoxurile turismului rural 

Turismul rural este un turism practicat în spaţii rurale, considerate ca 

nişte insule temporale plasate între lumea civilizată a oraşului şi natura 

sălbaticită, areale sau zone de natură domesticită sau controlată. Tratarea 

romantică a ruralului şi implicit a turismului rural se bazează pe această 

interstiţiere, de mult timp consacrată prin celebrul adagiu „et ego in Arcadia 

fui” în care Vergilius pare a fixa mai curând o utopie a ruralităţii pe care se 

bazează multe din produsele turistice contemporane plasate în acest spaţiu. 

Esenţa turismului rural prezintă şi descrie spaţiul şi comunitățile 

rurale ca deţinătoare ale unei culturi specifice, trecute sau uitate, ce se cere a 

fi redescoperită de turist, atunci când acestuia îi este delimitat serviciul 

turistic restaurator al ruralităţii ca un echilibru al valorilor trecutului, al 

cerinţelor prezente balansate de dorințe uitate, al realităţilor stresante 

inconfundabile ale prezentului citadin în contrast cu istorisirile calme şi 

fanteziile tihnite ale trecutului rural. Caracterul rural al unui loc sau al unei 

comunităţi rămâne, în cele din urmă, dependent direct de elementele rustice 

și tradiționale care conceptualizează identitatea ruralului în gândirea 

turistului. 
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Paradoxurile specifice turismului rural apar în legătură cu modul în 

care comunitățile îşi dezvoltă strategia produsului şi serviciile aferente şi în 

conexiune cu impactul turismului şi al turiştilor asupra comunităţilor locale 

care îi găzduiesc, inclusiv legat de viitorul comunităţii şi de influența 

reciprocă între turişti şi comunitatea locală, prin turism ca element 

transformator activ. Paradoxul major al turismului rural a fost exprimat de 

către Ian Knowd în lucrarea Rural Tourism: Panacea and Paradox, în urma 

unei explorări a fenomenului turismului rural şi a interacţiunilor dintre 

turişti şi comunităţile rurale. Paradoxul Ian Knowd este un paradox 

paraconsistent, exprimat de către acesta în două adevăruri complet 

contradictorii: 

1) interesul turistului este dat de percepţia sa despre rural şi 

determinat de așteptările privind caracterul rural al unui spaţiu şi implicit al 

unei comunităţi care îl locuieşte; 

2) caracterul rural al unui spaţiu şi implicit al unei comunităţi care îl 

locuieşte se bazează pe absenţa turiştilor, atât pentru comunitatea locală în 

calitate de gazdă potenţială, cât, mai ales, pentru turişti. 

Managementul şi strategiile turismului rural presupun, în acest fel, 

decizii preponderent legate de păstrarea unui echilibru între două benzi 

limitative ale numărului de locuri, dar şi de turişti admisibili, gestionarea 

unei pieţe respectând principiul pieţei de nişă în marketing şi al difuzării 

inovării în cercetare, pentru a evita „uciderea gâştei care face într-adevăr 

ouă de aur”. 

Un alt paradox paraconsistent economic al turismului rural este şi cel 

dedus din orientarea diversificată şi externă către aşteptările turiştilor, în 

contrast cu concentrarea pe realităţile definitorii ale comunităţii lor rurale 

complexe şi conservative. Paradoxul de orientare către turist a comunităţii 

rurale este sintetizat printr-o dilemă de orientare: 

1) pentru a reuşi în turism rural, o comunitate locală trebuie să se 

orienteze extern şi să accepte să fie condusă de o piaţă turistică rurală; 

2) pentru a reuși în turism rural, o comunitate locală trebuie să se 

concentreze pe autenticitatea sau unicitatea unor resurse de bază. 

Un alt paradox specific este generat de dilema alegerii între 

concurenţă şi cooperare sau parteneriat cu alte comunităţi rurale pe o piaţă 

turistică şi este exprimat concis în continuare: 

1) operatorul de turism din comunităţile rurale este o firmă care 

concurează cu alţi operatori rurali; 
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2) operatorul de turism din zonele rurale trebuie să coopereze pentru 

a crea relații simbiotice cu alţi operatori în piaţa rurală. 

La cele enunţate anterior se mai pot adauga şi alte paradoxuri 

derivate, care tind mai degrabă spre nuanţa de compromis paradoxal: 

1) turistul modern deţine aşteptări mari pentru serviciile turistice, 

care determină concret şi gradul de satisfacţie în raport cu produsul turistic; 

2) tocmai carenţele sau defectele naturale ale turismului rural sunt 

acelea care de cele mai multe ori constituie atracţia centrală şi oferă 

satisfacţie turistului. 

sau: 

1) peisajul trebuie să reflecte idealul rustic de simplitate al 

produsului turistic rural; 

2) turismul este un fenomen modern şi necesită confort şi cazare 

modernă. 

Paradoxul arheologic este adaptat antropologic şi sociologic la 

turismul rural, enunţul final fiind următorul: 

1) patrimoniul arheologic în turismul rural este o sursă 

neregenerabilă, după ce a căzut, a dispărut practic pentru totdeauna; 

2) turismul rural readuce la viaţă antropologic şi sociologic o cultură 

aproape dispărută sau uitată, pe care trebuie să o şi dezvolte şi să o 

modernizeze. 

Confruntarea comunităţilor rurale cu paradoxurile ridicate de 

turismul rural, dar în special de caracterul rural al locurilor în gândirea 

turiştilor, permite şi la final determină majoritar conţinutul unei întregi serii 

de decizii cu privire la viitorul comunităţilor rurale şi la rolul turismului 

rural în aceste comunităţi. 

 

4. Concluzii 

Turismul rural îşi traduce activitatea şi mai ales supravieţuirea tot 

printr-un paradox, despre echilibrarea unor factori sau variabile necunoscute 

cu ajutorul unor factori sau variabile cunoscute. 

Există, pe de altă parte, şi o componentă a supravieţuirii turismului 

rural legată de responsabilitatea fiecăruia dintre aceia care călătoresc în 

lume pornind de la cerinţa etică a tuturor de a deveni tot mai conştienţi 

asupra impactului pe care fiecare activitate sau inactivitate aparentă 

(concediu sau recreere) îl are asupra lumii şi mediului din jurul nostru. 

Călătoriile turistice pot să contribuie la sensibilizarea turistului cu referire la 
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valoarea şi importanța patrimoniului natural şi cultural, la conservarea 

ambelor patrimonii, dar în special a patrimoniului cultural, cum ar fi 

arhitectura rurală, biserica tradiţională, fântâna şi monumentul cu mare 

semnificaţie existenţial rustică, amenințate de ignoranţă şi speculaţii 

economice asupra terenurilor din mediul respectiv. De asemenea, turismul 

rural contribuie la economia țărilor în care este sprijinit cu mult mai mult 

decât îşi pot imagina guvernele sau administraţiile temporare. 

Un paradox final al destinaţiei sau al finalităţii turismului rural poate 

încheia această scurtă expunere: un turist în mediul rural poate distruge ceea 

ce caută (ruralul) în timp ce descoperă turismul rural (itinerariul şi cultura 

ruralităţii). 

La cele expuse anterior se mai poate adăuga o remarcă mai extinsă 

despre responsabilitate. Toate aceste tendinţe negative în turism devin 

posibile în lipsa responsabilităţii  turistului şi a comunităţilor locale. Viitorul 

turismului rural este complet dependent de existenţa şi formarea unui turism 

responsabil, practicat de turişti responsabili, care poate aduce oamenii mai 

aproape, în timp ce le oferă un tip de călătorie unică, irepetabilă, către 

tradiţie şi valori perene ale trecutului şi ruralităţii. Altfel, turismul rural, deşi 

este cel mai rentabil export din lume, va deveni efemer, un banal produs 

alterat în cadrul unei întâlniri de afaceri, care va degrada obiceiuri, generând 

conflicte deloc trecătoare între gazdă şi oaspete, pe fondul unei ospitalităţi 

comandate şi onorate cu răceala specifică relaţiilor umane din corporaţiile şi 

organizaţiile transculturale contemporane…  
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A NEW 

CHALLENGE FOR ROMANIAN RURAL TOURISM 
 

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ  – O NOUĂ 

PROVOCARE PENTRU TURISMUL RURAL ROMÂNESC 
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Abstract 
Responsible tourism has become a concern that acquires more and more visibility 

in the Romanian environment through various initiatives and projects. The starting point is 

the international documents whiche stablish the framework for a responsible and 

sustainable development of tourism indicating strategies and tools (voluntary and formal 

ones) for the integration of CSR. As a result, we consider of interest reviewing some 

Romanian and international initiatives for scanning CSR criteria, standards and 

operations, which are specific to the touristic sector, useful for a responsible tourism 

development in Romania. The critical approach highlights the need to adapt to the local 

specificity to preserve unaltered the spiritual and material values. 

Key words: CSR, rural tourism, cultural specificity, happiness economy 

JEL: Q3, Z1, I3 

 

1. Introducere 

Printre temele frecvente care apar în discuţiile ce reflectă 

preocupările lumii contemporane se remarcă cele legate de responsabilitatea 

socială, cu impact pozitiv asupra vieţii oamenilor, asupra dezvoltării 

comunitare, protejării mediului şi a altor aspecte care conduc la dezvoltarea 

sustenabilă.  

CSR-ul şi dezvoltarea sustenabilă sunt de fapt noile provocări pentru 

mediul instituţional naţional, european, internaţional, pentru mediul de 

afaceri, pentru comunităţi. Aceste lucruri sunt valabile şi pentru România, 

iar turismul, în general, turismul rural, în particular, oferă posibilităţi 

multiple de integrare a activităţilor care corespund unei viziuni responsabile 

capabile să susţină dezvoltarea sustenabilă. Soluţiile responsabile în 

domeniul turismului beneficiază, în plus, de avantajul competitiv obţinut 

prin valorizarea specificităţii culturale.   

 

                                                
1 Conf. univ. dr., Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, anonea@uaic.ro 
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2. Ce este CSR-ul ? 

 

2.1. Scurtă prezentare a conceptului 

Sensul responsabilităţii sociale corporatistă (CSR-Corporate Social 

Responsability) se desprinde din cele mai uzitate definiţii, oferite de 

Comisia Europeană şi preluate în general de literatura de specialitate 

românească şi internaţională: 

„un concept prin care companiile integrează preocupările sociale și 

de mediu în operaţiunile de afaceri şi în interacţiunea lor cu părţile interesate 

pe o bază voluntară” [6, p. 3] sau „responsabilitatea întreprinderilor pentru 

impactul (acţiunilor lor – n.n.) asupra societăţii” [6, p. 6]. 

Comisia Europeană atrage atenţia asupra caracterului 

multidimensional al CSR-ului, indicând zonele acoperite de acesta: 

drepturile omului, munca şi practicile de angajare (formarea, diversitatea, 

egalitatea şanselor femeilor şi bărbaţilor, sănătatea şi bunăstarea angajaţilor) 

problemele de mediu (biodiversitatea, schimbările climatice, utilizarea 

eficientă a resurselor, evaluarea ciclului de viață și prevenirea poluării), 

combaterea mitei și a corupției, interesele consumatorilor, implicarea 

comunității și dezvoltarea şi integrarea persoanelor cu handicap. Sunt 

sesizate şi problemele transversale: promovarea socială și responsabilitatea 

față de mediu prin lanţurile de aprovizionare și raportarea de informaţii non-

financiare [6, p. 7]. 

 

2.2. Despre latura “voluntară” a CSR-ului 

Deşi Comisia Europeană şi literatura de specialitate marşează pe 

componenta voluntară a CSR-ului, observăm, în a doua accepţiune 

prezentată, o mai mare accentuare a responsabilităţii, prin trecerea la o 

perspectivă etică mai constrângătoare care să justifice, în continuare, 

politicile europene impuse, care deconspiră, de fapt, cel puţin caracterul 

parţial benevol, dacă nu obligatoriu. Mediul legislativ şi 

certificările/standardele impuse, sub umbrela calităţii sau a altor raţiuni 

justificative, se opun uneori bazei voluntare pentru că există situaţii în care 

efectul se poate traduce  prin expresia „ori te integrezi, ori eşti scos de pe 

piaţă”. Un alt exemplu se referă la Directiva 2014/95/UE [8]care prezintă 

obligativitatea raportărilor non-financiare pentru firmele/grupurile cu un 

număr mai mare de 500 de angajaţi [5]. Aceste lucruri, considerate pozitive 

la prima vedere, pot  avantaja economiile ţărilor dezvoltate şi probabil vor 
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să impună schimbări majore în celelalte ţări printr-o aliniere la o perspectivă 

care poate să contravină cultural şi poate distruge moduri tradiţionale de 

viaţă care să sărăcească, spiritual, umanitatea (v. documentarele media 

despre economia fericirii). Atragem atenţia că CSR-ul în sine nu este ceva 

negativ, negativă poate deveni utilizarea sa ca instrument politic. Nu mai 

vorbim de practicile care se pot dezvolta „colateral” pentru a oferi imaginea 

dorită, fără un suport real, dar şi de noile posturi (pentru care nu există 

calificare adecvată) şi de timpul pe care îl presupun toate aceste lucruri. Prin 

urmare, noi vom considera aspectele pozitive aduse de CSR, indicând 

modalităţi de dezvoltare şi punere în valoare a turismului românesc, într-un 

mod responsabil. 

De asemenea, dorim să atragem atenţia că responsabilitatea socială 

nu este ceva nou. Există culturi în care grija faţă de celălalt şi faţă de mediu 

se manifestă în mod natural, fără a fi nevoie de o conceptualizare, măsurare, 

standardizare sau punere sub lupă. Curios este faptul că tocmai acestea ar 

putea avea de suferit mai mult, prin necesitatea alocării de resurse  pentru 

„instrumentalizarea” CSR şi pentru „civilizarea” sau implementarea 

politicilor „corecte”. Ca o soluţie, preluarea selectivă, prin adaptare la 

condiţiile specifice, a elementelor care pot avea cu adevărat un efect pozitiv 

asupra comunităţii/societăţii respective. Pentru acest lucru este nevoie de o 

bună cunoaştere şi înţelegere a realităţilor din partea instituţiilor 

internaţionale, europene şi naţionale, lucru posibil prin implicarea 

specialiştilor din diverse arii profesionale şi culturale, dar şi a societăţii 

civile în calitate de paznic şi garant al bogăţiei spirituale şi materiale. 

 

3. CSR-ul în sectorul turistic 

Firmele din sectorul turistic, la fel ca cele din alte domenii, sunt din 

ce în ce mai preocupate de rolul lor în ceea ce priveşte responsabilitatea 

socială, acest lucru presupunând o componentă etică ce traversează toate 

practicile de afaceri.  

Turismul responsabil vizează obiective legate de: viabilitatea 

economică, prosperitatea locală, calitatea locurilor de muncă, echitatea 

socială, experienţa vizitatorului, controlul local, calitatea vieţii comunităţii 

locale, bogăţia culturală, integritatea fizică a mediului, diversitatea 

biologică, eficienţa utilizării resurselor, puritatea mediului natural [12, pp. 

18-19]. Practic, obiectivele se referă la toate componentele care ţin de aria 

responsabilităţii şi sustenabilităţii: economice, sociale şi de mediu.  
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CSR-ul poate fi dezvoltat, la nivel strategic şi operaţional, prin 

urmărirea următoarelor aspecte (12, p. 68): 

▪ calitatea şi grija pentru client; 

▪ managementul mediului (utilizarea echitabilă a resurselor, 

reciclare, economisire, conservarea mediului natural); 

▪ managementul resurselor umane (management de calitate, 

oportunităţi de angajare pentru localnici şi pentru persoanele defavorizate, 

non-discriminare, sănătate şi securitate, vârsta minimă, condiţii de muncă şi 

de viaţă); 

▪ managementul lanţului de aprovizionare: furnizori locali care 

demonstrează politici etice de ocupare a forţei de muncă şi de 

tranzacţionare, utilizează procese de producţie ecologice etc.; 

▪ relaţiile cu comunitatea locală şi mediul: încurajarea şi sprijinirea 

conservării condiţiilor şi a cauzelor sociale locale; 

▪ influenţarea oaspeţilor în zonă: informarea, susţinerea, oferirea de 

sugestii. 

De asemenea, punerea CSR-ului în relaţie cu marketingul este 

extrem de importantă. În felul acesta se poate adapta oferta turistică  şi 

promovarea acesteia în funcţie de segmentarea pieţei pe diferite criterii. De 

exemplu, în funcţie de atitudinea turistului, se identifică posibile nişe de 

piaţă [12, p. 21]: categoria turiştilor îngrijoraţi de condiţiile sociale şi de 

mediu oferite de destinaţii, pentru a nu-şi pune în pericol sănătatea şi 

siguranţa (calitatea apei, calitatea oamenilor etc.); turiştii interesaţi de 

vizitarea unor site-uri naturale şi culturale şi de valoarea şi autenticitatea 

acestor experienţe; turiştii îngrijoraţi de impactul călătoriei lor, generat de 

propriile acţiuni şi de alegerea unui operator de turism sau furnizor de 

servicii; turiştii dispuşi să plătească mai mult pentru a susţine mediul şi 

comunităţile locale. Aspectele negative (îngrijorarea, nesiguranţa etc.) pot fi 

eliminate printr-o bună informare, în timp ce disponibilitatea financiară sau 

interesul pentru oferta locală pot fi valorificate. 

Conştientizarea problemelor economice, sociale şi ecologice 

generate de activitatea companiilor au condus, pe de o parte, la necesitatea 

asumării responsabilităţii pentru o dezvoltare sustenabilă, pe de altă parte, la 

înţelegerea faptulul că CSR-ul poate fi privit ca sursă a avantajului 

competitiv, mai ales într-un context socio-politic în care se solicită 

acordarea interesului cuvenit. Mulţi specialişti şi destule organisme şi 

organizaţii  au înţeles acest lucru şi şi-au concentrat eforturile pentru crearea 
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de metodologii, standarde, indicatori etc. care să cuantifice activităţile 

specifice CSR-ului şi sustenabilităţii şi să permită certificarea/acreditarea pe 

anumite domenii. În continuare, oferim câteva exemple în domeniul turistic 

(Tabelul 1): 
Tabelul 1. Exemple de iniţiative europene şi internaţionale privind turismul 

responsabil şi durabil 
Iniţiative Descriere iniţiative de 

certificare/acreditare/etichetare 

Contact 

UNWTO  

World Tourism 

Organization  

- agenția Națiunilor Unite responsabilă pentru 

promovarea turismului responsabil şi durabil; 

- încurajează punerea în aplicare a Codului 

global de etică pentru turism , care să 
maximizeze contribuția socio-economică a 

turismului minimizând în același timp efectele 

negative; 

- furnizează informații valoroase și fiabile 

privind standardele de calitate pentru turist și 

industria de turism. 

http://www2.unwt

o.org/technical-

product/quality-

standards-
tourism-services 

ISO - 

International 

Organization for 

Standardization 

 

- cel mai mare dezvoltator mondial de standarde 

internaţionale; 

- în domeniul turismului şi a serviciilor conexe 

avem catalogul   

ISO / TC 228 

 

http://www.iso.or

g/iso/iso_catalogu

e/catalogue_tc/cat

alogue_tc_browse

.htm?commid=37

5396 

EarthCheck - este o solutie online adecvată pentru 

organizațiile mari și mici care oferă 
instrumentele necesare pentru monitorizarea și 

măsurarea utilizării resurselor și a deșeurilor de 

producție, îmbunătățirea eficienței de proiectare 

și utilizare, precum și pentru încurajarea CSR-

ului; clienţii care au utilizat programul elaborat 

de EarthCheck au realizat, în primul an, 

economii de 30% la energie, 20% la apă şi o 

reducere a fluxurilor deşeurilor de 30%.  

- platforma acceptă o serie de indicatori 

(KPA’s) care iau în considerare zece criterii 

pentru evaluare şi certificare; 

http://www.earthc

heck.org/media/8
1272/earthcheck_

certified_a4_flyer

_08092014.pdf 

GISR – Global 
Initiative for 

Sustainabily 

Ratings  

- initiativa independenta, la nivel mondial; 
- calculează scoruri ale durabilităţii pe baze non-

comerciale; 

http://www.ceres.
org/about-us/the-

global-initiative-

for-sustainability-

ratings 

Visit Standard - etichetarea ecologică în Europa,  bazată pe  

standardul  de nivel internaţional ISO 14024; 

http://www.ecotra

ns.org/visit/broch
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- 21 de cerinţe-cheie; ure/fr/090.htm#21 

ECEAT –
European 

Centre for 

Ecological and 

Agricultural 

Tourism 

- oferă expertiză profesională în Europa, 
America, Asia în domeniul turismului durabil la 

scară mică, cu o atenție deosebită zonelor rurale 

și agriculturii ecologice;  

-  oferă o calitate durabilă serviciilor turistice și 

le aprobă pentru contribuția lor la dezvoltarea 

comunităților locale și protecția mediului; 

- criterii grupate pe patru dimensiuni; 

http://www.eceat.
org/ 

 

http://www.eceat.

cz/sustainable-

cooking/ 

EU Ecolabel - eticheta UE ecologică este o modalitate ușoară 

de a face o alegere în cunoștință de cauză cu 

privire la produsele achiziţionate; 

- evaluarea şi certificarea conformităţii este 

realizată de experţi independenţi; 

http://ec.europa.e

u/environment/ec

olabel/eu-

ecolabel-for-

businesses.html 

Sursa: Sistematizare autor după [13, 10, 2, 1, 4, 3, 7] 

Turismul responsabil înseamnă mai mult decât CSR-ul deoarece el 

face trecerea către turismul sustenabil. De fapt, prin acţiuni CSR dezvoltate 

la nivel micro se ajunge la nivelul macro, cel al sustenabilităţii, iar 

responsabilitatea socială nu vizează doar companiile. 

În România, există cadrul instituţional-legal (Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru Turism, Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Legea turismului etc.), 

strategii naţionale (de exemplu, Strategia naţională pentru dezvoltarea 

durabilă a României, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în 

România) şi numeroase proiecte care susţin dezvoltarea responsabilă a 

turismului, dar încă nu se poate vorbi de o strânsă legătură între mediul 

politic şi mediul de afaceri cu privire la acest lucru, deoarece interesele sunt 

privite ca fiind divergente. Lucrurile sunt legate şi de o anumită mentalitate, 

dar şi de evenimente negative intens mediatizate care conduc deseori la o 

atitudine pesimistă. Cu toate acestea, există numeroase iniţiative care 

vizează responsabilitatea şi sustenabilitatea în turismul românesc în general, 

în cel rural în mod special, cu toate greutăţile inerente unui proces care-şi 

caută încă drumul. 

 

4. CSR-ul în turismul rural 

 

4.1. Activităţi specifice turismului rural responsabil 

Turismul rural responsabil trebuie să considere, pe de o parte, 

nevoile comunităţii, pe de altă parte, impactul tuturor activităţilor 

desfăşurate. Pornind de la aceste considerente şi de la problemele sesizate 
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mai sus, credem că strategiile şi practicile ar trebui să vizeze: realizarea unor 

proiecte de turism care  să aducă  beneficii economice şi sociale 

comunităţilor locale (de exemplu, locuri de muncă); creşterea bunăstării 

economice locale prin diminuarea transferurilor de fonduri (mai multe firme 

locale implicate pentru ca profitul să nu fie transferat: furnizori locali de 

produse, transport local etc.); revigorarea şi păstrarea tradiţiilor; exploatarea 

patrimoniului istoric; conservarea mediului natural local; îmbunătăţirea 

calităţii ofertei de produse tradiţionale/naturale/ecologice; păstrarea 

specificului local (ca arhitectură, peisaj, gastronomie, stil de viaţă, 

modalitate de a exprima ospitalitatea etc.); valorificarea folclorului şi a 

culturii orale (poveşti, legende, mituri); comercializarea de produse 

alimentare locale; comercializarea de produse meşteşugăreşti şi de artizanat 

specifice zonei; valorificarea plantelor medicinale din regiune şi revigorarea 

tradiţiei medicinii naturiste/revenirea la fitoterapie; asigurarea de servicii 

suplimentare pentru turişti (ghizi locali, transport local divers, divertisment 

prin valorificarea talentelor locale etc.). A scoate din lada de zestre nu doar 

zestrea materială, ci şi zestrea spirituală, adică poveştile, vorbele de duh, 

leacurile din bătrâni, cântecele şi dansurile care reflectă adevărata bogăţie a 

românului şi înţelepciunea sa înseamnă o valorizare responsabilă şi 

atractivă, posibilă în turismul rural. Practic, prin lărgirea gamei de activităţi 

se identifică oportunităţi noi de câştig şi se pot asigura locuri de muncă 

stabile, mai bine plătite, iar mare parte din venituri pot rămâne la nivelul 

comunităţii. 

 

4.2. Cultura şi turismul rural responsabil 

Turismul rural responsabil, fundamentat pe principiul valorizării 

specificităţii culturale poate fi o soluţie eficace pentru mediul românesc. 

Afirmăm acest lucru cu toată convingerea, în contextul globalizării care a 

condus la pierderi ireversibile prin uniformizare, standardizare, impunere. 

Turiştii au conştientizat acest lucru şi caută destinaţii în care pot simţi natura 

sau în care se mai păstrează o legătură spirituală cu trecutul, acceptând un 

confort mai redus decât cel oferit de locaţiile care încep din ce în ce mai 

mult să semene unele cu altele şi să nu le mai spună nimic. Ei fac de fapt o 

alegere între „ceva-ul” reprezentat de locurile încărcate de istorie, cultură, 

spiritualitate, armonie cu natura şi „nimicul” lumii globale. „Ceva”-ul şi 

„nimicul” pot fi descrise de patru subcategorii principale: loc versus non-

loc, lucru versus non-lucru, persoană versus non-persoană, serviciu versus 
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non-serviciu [11]. Locul, lucrul, persoana, serviciul sunt legate de formele 

de turism care valorifică povestea locului şi tradiţiile, care lasă loc 

interacţiunilor între oameni, serviciilor personalizate, asocierii cu o anumită 

identitate, în timp ce non-locul, non-lucrul, non-persoana şi non-serviciul 

privează lumea de toate aceste forme de bucurie spirituală. 

E nevoie de conştientizarea de către populaţie e efectelor negative 

ale mutaţiilor majore care s-au produs în numele progresului. Într-o lume în 

care s-a dezvoltat o cultură a consumului, goana după material a condus la 

lipsa timpului, iar acest lucru ne-a făcut să renunţăm la ceva în favoarea 

nimicului. Studiile despre economia fericirii ne arată însă că acest mod de 

viaţă nu poate continua şi că e posibilă o reevaluare a vieţii noastre prin 

valorizarea specificităţii culturale, iar turismul rural responsabil ne conduce 

exact către această destinaţie.  

 

5. Concluzii 

Componenta responsabilitate socială capătă din ce în ce mai multă 

importanţă în lume, fiind strâns legată de sustenabilitate. Mediul politic şi 

cel de afaceri caută soluţii pentru a diminua/elimina efectele negative ale 

acţiunii umane sub aspect economic, social, ecologic şi pentru a răspunde 

nevoilor părţilor interesate. În acest context, se observă şi în România 

preocuparea pentru rezolvarea acestor probleme, vorbindu-se, în zona 

turismului despre un turism care respectă principiile responsabilităţii şi 

sustenabilităţii. Responsabilitatea poate fi avută în vedere în raport cu toţi 

cei care sunt interesaţi şi cu toate activităţile desfăşurate, prin integrarea 

organică a acesteia. 

Turismul rural oferă un câmp larg de manifestare responsabilităţii 

prin exploatarea potenţialului cultural. Prin punerea în valoare a tezaurului 

rural (din perspectivă cultural-istorică, dar şi ca mediu natural), conservarea 

acestuia şi lărgirea gamei de activităţi se poate contribui la creşterea 

bunăstării comunităţilor. Cel mai important lucru este acela că turismul rural 

responsabil ne face să reconsiderăm o parte a spiritualităţii noastre, revenind 

la ceea ce este cu adevărat important. 
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Abstract 

Lately, tourism has developed spectacularly, especially after the introduction of 

tourist air flights, it has extended both nationally and internationally. Tourist movement 

increased continuously and included consumers of very diverse ages, professions, and 

social categories. These premises contributed to its transformation into a field of great 

importance for the economy, to say the least. The concept of tourism must be adapted 

permanently to the specific conditions and changes in economy and society, and must be 
confronted with what actually happens from a practical point of view. Consequently, 

tourism is represented by all the activities, relationships, and measures related to the 

organisation and development of travels for recreation or for other purposes, and also by 

the industry participating in their realisation, i.e. tourism agencies, accommodation units, 

food and transport, units providing services for the population, or speciality territorial 

organisations. In order to satisfy the tourists, it is essential that they feel safe, and that they 

are protected by an authority. Therefore, Consumer Protection appeared in the field of 

tourism as well, defined as the modality, the means to protect the rights of tourism 

consumers, and to follow their interests, based on an ensemble of official regulations, both 

public and private, to meet this purpose. Being a relatively young field of activity, and in 

full development, we found it a very attractive subject for this article. 

Key words: consumer protection, safety, ANPC (National Authority for Consumer 
Protection  

JEL: M19 

 

1. Aspecte generale ale protecției consumatorilor 

 

1.1. Legătura dintre calitatea serviciilor și protecția consumatorilor 

turistici 

Protecția consumatorilor a apărut ca o necesitate rezultantă a 

noncalității. De aceea, pentru a nu se ajunge la situații conflictuale între 

consumatorul de servicii turistice și prestatorul acestora, este necesar ca cel 
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de al doilea să-și respecte clienții oferindu-le numai servicii de calitate. În 

acest sens, prestatorul trebuie să aibă cunoștințe de managementul calității. 

[40] 

 Calitatea produselor și serviciilor dar și problemele legate de 

realizarea acesteia  reprezintă un subiect ce preocupă pe consumatori și 

ofertanți din cele mai vechi timpuri, dar mai ales organizațiile și asociațiile 

de Protecția Consumatorilor, în ultimele decenii, ca urmare a diversificării 

extraordinare a ofertei de produse și servicii, în condițiile în care, la 

momentul actual, producția a depășit nevoile consumatorilor. Putem spune 

că în momentul de față, ofertanții vând ceea ce produc în loc să producă 

ceea ce se vinde, folosind diverse strategii de marketing prin care 

influențează clientul să cumpere, de multe ori, ceea ce nu are nevoie sau în 

cantități de care nu are nevoie. [4]  

Calitatea poate fi privită sub mai multe aspecte: satisfacerea unei 

nevoi, gradul în care un consumator este satisfăcut, gradul în care rezultatele 

corespund caietului de sarcini, ansamblul mijloacelor utilizate la realizarea 

unui produs sau serviciu viabil, sau producerea unui rezultat generând 

costuri cât mai scăzute. [21] 

Din punct de vedere economic și practic, calitatea are mai multe 

accepțiuni, denumindu-se printr-o serie de termeni diferiți: 

▪ Calitatea proiectată (sau a concepției) este dată de gradul în care 

serviciul proiectat corespunde cu așteptările și necesitățile beneficiarilor și 

cu posibilitatea de utilizare, în momentul realizării lui, a unor procedee 

tehnologice raționale și optime din punct de  vedere economic, social și etic; 

▪ Calitatea fabricației (în cazul serviciilor - calitatea realizării) 

desemnează măsura în care modul de realizare corespunde documentației 

tehnice. Aceasta se realizează în timpul prestării serviciilor și este 

determinată de pașii urmați, de modalitatea de executare și de suportul fizic 

ce contribuie la „fabricare”. 

▪ Calitatea livrată este cea percepută de consumator, de efectul pe 

care serviciul prestat îl are asupra acestuia, de impactul pe care îl are. 

Un concept nou în acest domeniu este cel al calității totale. Când se 

vorbește despre calitate totală se iau în calcul atât utilitatea, gradul de 

satisfacere a consumatorilor, modul de realizare, dar și economicitatea, 

estetica și costurile implicate. [23] 
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Pe scurt, calitatea unui serviciu este reprezentată de ansamblul de 

proprietăți și caracteristici ale sale ce îi conferă acestuia capacitatea de a 

satisface nevoile exprimate sau implicite. 

În opinia lui Zamfir [45], pentru reușita unei societăți în domeniul 

turismului, aceasta trebuie să ofere servicii care: 

▪ să satisfacă o utilitate sau necesitate, să aibă un scop bine definit; 

▪ să întâmpine întocmai așteptările clientului; 

▪ să fie conforme cu normele, legile în vigoare și cerințele societății 

și ale clienților ei; 

▪ să poată fi achiziționate la un preț competitiv și etic; 

▪ să fie oferite la un preț ce aduce profit. 

Calitatea serviciilor se obține în timpul prestării lor și se constată 

concomitent deoarece producerea și consumul în acest caz se desfășoară 

simultan. Calitatea este o problemă multidimensională, putând fi apreciată și 

în funcție de starea de spirit, starea emoțională, mentalitate și voință. 

Activitatea zilnică a societăților trebuie să fie mereu orientată către 

asigurarea unui mediu favorabil obținerii calității. Gândirea, conceperea, 

fabricarea, asigurarea, controlarea, consolidarea, credibilitatea [43] și 

optimizarea calității serviciilor sunt rezultatul eforturilor fizice și psihice 

continue și neîntrerupte întrucât acestea sunt fructul culturii organizaționale, 

și nu al unui proces temporar. 

Adevăratul nivel al calității unui serviciu se poate evalua numai de 

către clientul beneficiar și doar în condițiile concurenței de piață. În 

contextul competitivității și al confruntării cu o cerere diversificată și 

sofisticată calitatea este unul din factorii principali care asigură longevitatea 

unei firme din domeniul turismului. [29] 

În accepțiunea modernă a conceptului de calitate, funcția economică 

urmărește să identifice varianta optimă a combinației dintre costul prestării 

unui serviciu și prețul plătit de client la achiziționarea acestuia. Pentru 

reducerea costului per total se recomandă modernizarea continuă a 

mijloacelor fixe și trainingul resurselor umane. Pe lângă această funcție 

economică, mai există și o funcție socială, care rezultă din influența calității 

serviciilor asupra nivelului de trai în general, asupra condițiilor de muncă, 

de recreere și petrecere a timpului liber, mai pe scurt, asupra calității vieții. 

Deoarece respectarea întru totul a calității este doar un model greu 

de atins, o viziune idealistă asupra prestării de servicii, pentru stimularea 

prestatorilor să se apropie cât mai mult de șablonul  perfect, este nevoie atât 
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de un cadru normativ care să-i ghideze în activitate cât și de o autoritate care 

să urmărească respectarea intereselor consumatorilor de către aceștia.  

Astfel, s-a conturat domeniul protecției consumatorilor. 

 

1.2. Preocupări privind protecția consumatorului în Uniunea 

Europeană 

Preocupările privind protejarea și promovarea la nivel european a 

drepturilor legitime ale cetățenilor consumatori sunt  în continuă creștere 

deoarece piețele la care aceștia au acces se lărgesc tot mai mult și devin tot 

mai competitive, activitatea economică (în special turismul și comerțul) 

beneficiind de o deschidere a granițelor. În acest sens, potrivit Uniunii 

Europene, este neapărat necesar ca autoritățile competente să acționeze în 

domeniul protecției consumatorilor continuu, să intervină cu actualizări ori 

de câte ori conjunctura pieței impune acest lucru.  

Pentru aceasta, la nivel de Uniune, s-au adoptat unele directive, 

transpuse în fiecare țară membră ca legi, reglementări obligatorii, directive, 

care privesc siguranța produselor, publicitatea mincinoasă, responsabilitatea 

ofertanților pentru serviciile neconforme sau pentru eventualele nemulțumiri 

ale clienților, creditul pentru consumatori, informarea corectă a 

consumatorilor. 

Au fost concepute instituții reglementatoare specializate în 

asigurarea drepturilor consumatorilor și protecția acestora, având menirea de 

a răspunde problemelor acestora. Tot în atribuțiile acestor structuri 

instituționale intră și atribuirea competenței generale ierarhizate unei 

autorități care să aibă responsabilitate și inițiative notabile și care să 

coordoneze acțiunile autorităților de aplicare a altor politici.  

De asemenea, au apărut și instituții de consultanță, cum sunt 

Comitetul Consultativ al Consumatorilor din Uniunea Europeană
3
 (pentru 

consultanță generală) și cele care privesc interesele consumatorilor și 

urmăresc participarea lor la luarea deciziilor. Directivele Uniunii Europene 

privind creditul de consum, clauzele abuzive din contractele încheiate între 

producători/prestatori și clienți, sejururile cu preț forfetar, dreptul de 

proprietate multiplă asupra bunurilor imobiliare cu diviziunea duratei de 

folosință, contractele care se încheie înafara firmei prestatoare (la un 

                                                
3 Comitetul Consultativ al Consumatorilor din Uniunea Europeană a fost înființat în anul 

1973, având  rolul de a reprezenta interesele consumatorilor la nivel European și a oferi 

consultanță acestora. 
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intermediar – agenție de turism) implică obligații noi ale ofertanților și 

intermediarilor. Împreună, acestea alcătuiesc responsabilitățile care 

conturează mediul legal în care organizațiile își desfășoară activitatea. 

Directiva 84/450/CEE [10] din 10.09.1984 face referire la 

publicitatea mincinoasă, obligând statele membre ale Uniunii Europene să 

controleze mesajele publicitare astfel încât să combată fenomenul înşelării 

consumatorilor încă din această fază. Această directivă vine atât în apărarea 

consumatorilor, cât şi a concurenţilor, care pot avea de pierdut din 

informarea eronată a publicului de către alţi jucători de pe piaţă.  

Însă edificatoare pentru problemele cu privire la protecţia 

consumatorului la nivelul Uniunii Europene este Carta Alba
4
 (sau Cartea 

Albă) privind pregătirea statelor membre din estul şi centrul Europei pentru 

a se integra pe piaţa acesteia, care precizează condiţiile minime necesare în 

acest demers. 

Rolul şi realizările de până acum ale Comunităţii Europene privind 

asigurarea protecţiei consumatorilor şi apărarea drepturilor lor pot fi 

structurate pe trei mari domenii: 

▪ Adoptarea cel puţin a unui set minim de reguli, norme cu caracter 

obligatoriu, linii directoare, nu numai pentru statele membre, ci pentru toate 

ţările europene care doresc să se integreze pe Piaţa Unică Europeană. Aceste 

principii constituie un real suport pentru stabilirea obiectivelor specifice 

domeniului de protecţie a consumatorilor. 

▪ Înfăptuirea unui cadru instituţional la nivel de Uniune Europeană, 

care să acţioneze în interesul protejării consumatorilor şi a unor organizaţii 

cu atribuţiuni asemănătoare, premise neapărat necesare pentru ca, în fiecare 

ţară în parte să poată funcţiona organisme cu acest rol, fie guvernamentale, 

fie nonguvernamentale. 

▪ Nu în ultimul rând, armonizarea continuă a legislaţiei şi cadrului 

organizaţional cu piaţa, viaţa economică şi conjuncturile care intervin. 

Aceasta este atât preocuparea Uniunii Europene în ansamblu, cât şi 

domeniul de interes al fiecărui stat în parte. 

 

1.3. Preocupări privind protecţia consumatorilor în România 

Protecţia consumatorilor face parte din categoria politicilor sociale 

promovate în toate statele şi, datorită importanţei absolute pe care aceasta o 

                                                
4 Carta Alba a Uniunii Europene este un act normative care privește modalitatea în care 

Uniunea Europeană folosește puterea cu care a fost investită de cetățenii săi. 
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are, trebuie tratată ca politică de sine stătătoare, cu propriile instrumente, 

obiective şi priorităţi. 

În ţara noastră, de-a lungul timpului, au fost înfiinţate următoarele 

instituţii publice, asociaţii şi alte organizaţii competente în domeniul 

protecţiei consumatorului: 

▪ Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC) 

▪ Centrul de Consiliere şi Informare a Consumatorilor Bucureşti 

(APCR) 

▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) 

▪ Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (OPC), care este o 

organizaţie guvernamentală bugetară, având responsabilitatea controlului, 

inspecţiilor şi a aplicării de sancţiuni 

▪Oficiul Concurenţei [30] 

Orice persoană care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă 

produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale se numeşte 

consumator. [32]  

Dintre acestea, cea mai cunoscută şi importantă instituţie publică 

este ANPC, care, împreună cu alte organe, participă la elaborarea strategiei 

în acest domeniu, a procedurilor privitoare la obiectivele, condiţiile şi 

modalitatățile de colaborare pentru desfăşurarea protejării consumatorului. 

De asemenea, această organizaţie întocmeşte analize şi încercări în 

laboratoare autorizate potrivit legii (sau în propriile laboratoare dacă este 

posibil), susţine asociaţiile de consumatori atunci când acestea doresc să 

înfiinţeze centre de consultanţă, educare şi informare a consumatorilor.  

Tot în atribuţiile acesteia intră informarea periodică a Guvernului şi 

a organelor Administraţiei Publice Centrale competente, cu referire la 

propria sa activitate de respectare a drepturilor şi intereselor 

consumatorulilor. Pe lângă acestea, ANPC participă şi la executarea 

programelor naţionale şi internaţionale ce ţin de domeniul protecţiei 

consumatorilor. 

La momentul actual, consumatorul, ca purtător al cererii de mărfuri, 

fie produse, fie servicii, s-a transformat într-un adevărat partener pe piaţă, 

poziţia sa în cadrul acesteia consolidându-se odată cu dezvoltarea societăţii. 

[9] 

În mod natural, consumatorii înşişi, individual sau constituindu-se în 

asociaţii, iniţiază activităţi de protejare a propriilor interese. Aceasta 

înseamnă că toate entităţile implicate în activitatea economică iau într-o 
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anumită măsură, precauţii de protecţie a consumatorilor, acest lucru 

însemnând că ei sunt cu toţii militanţi ai drepturilor consumatorilor. 

Comportamentul de cumpărare, preferinţele, atitudinea clientului, 

loialitatea [5]  şi credibilitatea [44] influenţează tot mai multe organizaţii, fie 

ele societăţi comerciale, organisme, sau instituţii. De aceea este firesc să i se 

acorde o mai mare atenţie.  

În linii mari, drepturile consumatorilor, recunoscute de cadrul 

legislativ din România conform Ordonanţei de Guvern nr.21/1992, 

modificată şi completată prin Ordonanţa nr.58/2000,  sunt: 

▪ dreptul la liberă alegere; 

▪ dreptul la informare corectă şi la a fi educaţi cu privire la produsele 

şi serviciile dorite în scopul alegerilor cele mai avantajoase; 

▪ dreptul de a fi în siguranţă; 

▪ dreptul de a se constitui în asociaţii care au ca scop apărarea 

intereselor proprii; 

▪ dreptul de a avea acces la o gamă cât mai variată de produse şi 

servicii; 

▪ dreptul de a fi protejat împotriva produselor neconforme; 

▪ dreptul la despăgubiri în cazul în care le sunt oferite mărfuri 

neconforme cu normele; 

▪ dreptul rezolvării echitabile a revendicărilor justificate; 

▪ dreptul de a le fi satisfăcute nevoile esenţiale de viaţă; 

▪ dreptul la acces la bunuri şi servicii care garantează supravieţuirea; 

▪ dreptul de a pleda pentru interesul consumatorilor în cadrul politicii 

economice şi de a fi ascultat. 

Posibilitatea ca unii agenţi economici să încalce aceste drepturi dar şi 

alte riscuri la care consumatorul este expus în mod continuu, impun 

necesitatea guvernelor de a face demersuri precum interzicerea 

comportamentului ilegal pe piaţă, definirea strictă a obligaţiilor şi 

responsabilităţilor speciale ale ofertanţilor de turism, ajustarea permanentă a 

cadrului legal de protecţie a consumatorilor. 

 

1.4. Cadrul instituțional și legislativ al protecției consumatorilor 

Inițial, după 1990, a luat ființă Oficiul pentru Protecția 

Consumatorilor (OPC), ca și componentă a Comisiei Naționale pentru 

Standarde, Metrologie și Calitate, fiind prima instituție ce avea ca obiective 
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clar definite promovarea și apărarea drepturilor cetățenilor consumatori de 

bunuri și servicii tranzacționate pe piață. 

Aproape un deceniu  mai târziu, în anul 2001, Guvernul României 

emite Ordonanța de Urgență nr.2/2001, prin care a fost reglementată 

înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), 

fiind un organism înlocuitor pentru OPC. [6] 

Cadrul legislativ al Protecției Consumatorilor este construit pe 

câteva principii de bază: 

1) Contradictorialitatea – indivizi aflați pe poziții divergente într-o 

situație de încălcare a drepturilor consumatorilor sunt liberi să-și expună 

punctul de vedere cu privire la eventuala nerespectare; 

2) Claritatea procedurii de cercetare -  autoritățile competente sunt 

obligate să acționeze imediat în sensul cercetării faptelor reclamate; 

3) Proporționalitatea – atunci când, constatându-se o încălcare a 

drepturilor consumatorilor, se ia decizia aplicării unei sancțiuni, aceasta 

trebuie să se facă în funcție de gravitatea faptei, consecințele și 

circumstanțele ei; 

4) Legalitatea măsurilor propuse/dispuse -  autoritățile competente 

pot dispune sancțiuni doar în limita celor propuse prin legislație; 

5) Confidențialitatea  - personalul autorităților însărcinat cu 

cercetarea cazurilor reclamate are obligația de a păstra confidențialitatea  

datelor ce pot aduce prejudicii persoanelor implicate în caz; 

6) Recunoașterea reciprocă – pentru a putea fi acceptat spre 

comercializare în țara noastră, orice serviciu sau produs trebuie să se 

încadreze în normele românești de protecție a consumatorilor.  

În Ordonanța de Guvern nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 

[30], au fost reglementate cinci drepturi fundamentale ale acestora, după 

care, prin Legea nr.296/2004 (a fost adoptată în anul 2004, modificată și 

republicată în anul 2008 și are în vedere codul consumului), ca urmare a 

dezvoltării legislației, au mai fost adăugate încă două. Aceste drepturi sunt: 

▪ dreptul de protecție împotriva riscului; 

▪ dreptul la o informare completă, corectă și precisă; 

▪ dreptul la acces pe piețe libere, capabile să pună la dispoziție game 

variate de produse și servicii; 

▪ dreptul la despăgubire corespunzătoare; 

▪ dreptul de a se constitui în asociații ale consumatorilor, în scopul 

protejării intereselor proprii; 
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▪ dreptul de a refuza să semneze contracte ce conțin clauze abuzive; 

▪ dreptul de a obține beneficii prevăzute prin lege, fără constrângeri 

din partea vreunui agent economic. 

Prestarea de servicii turistice este reglementată la nivel național de 

următoarele legi și ordonanțe: 

▪ OG 177/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de 

servicii turistice; 

▪ Ordinul 516/12 aprilie 2005 privind aprobarea contractului cadru 

de comercializare a pachetelor turistice; 

▪ Ordinul 235/6 iunie 2001 cu privire la asigurarea turiștilor în cazul 

insolvenței; 

▪ Legea 148/2000 privind publicitatea; 

▪OG 21/1992 privind protecția consumatorilor. 

La nivel de Uniune Europeană, cadrul instituțional este foarte 

complex: 
Tabelul 1. Cadrul instituțional al protecției consumatorilor în Uniunea Europeană 

[6] 
1 Cu rol executiv Comisia Europeană 

 Directiva Generală XXIV 

 Comitetul pentru consumatori 

2 Cu rol legislativ Parlamentul European 

 Comitetul mediului, sănătății publice și a siguranței 

alimentare 

 Comitetul pieței interne și protecției consumatorilor 

 Consiliul Uniunii Europene 

3 Cu rol juridic Curtea Europeană de Justiție 

Avocatul European al Poporului 

Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară 

4 Cu rol de reprezentare Asociația Europeană pentru Coordonarea Reprezentării 

Consumatorilor în Standardizare (ANEC) 

5 Cu rol de promovare Biroul European al Uniunii Consumatorilor (BEUC) 
Comitetul Economic și Social (CES) 

Asociația Europeană a Cooperativelor de Consum 

(EUROCOOP) 

 

1.5. Prezentare generală a Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor 

Primele preocupări privind protecția consumatorilor în țara noastră 

au apărut după anul 1990, fiind întârziate de contextul socio-politic dinainte 

de această perioadă. Aceste preocupări s-au concretizat în adoptarea 
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Ordonanței Guvernamentale nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, 

primul document prin care au fost reglementate drepturile consumatorilor în 

România și crearea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor (OPC). 

La început, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor nu era o 

instituție de sine stătătoare, ci făcea parte din Comisia Națională pentru 

Standarde, Metrologie și Calitate, însă în anul 1992 aceasta din urmă s-a 

reorganizat în trei organisme ale administrației publice centrale, printre care 

și OPC. Astfel Oficiul pentru Protecția Consumatorilor a dobândit 

autonomie proprie, Ordonanța nr. 18/1992 fiind documentul de înființare 

[41] a instituției care se ocupa cu urmărirea îndeplinirii politicii strategice și 

a obiectivelor autorităților în ceea ce privește apărarea vieții, sănătății și 

siguranței consumatorilor, dar și a intereselor lor legitime. 

Dacă la început Oficiul pentru Protecția Consumatorilor avea drept 

sarcini doar supravegherea pieței și soluționarea reclamațiilor primite, după 

dobândirea autonomiei proprii, s-a adus în discuție și demararea campaniilor 

de educare și informare a consumatorilor. Informarea și educarea  populației 

cu privire la protecția consumatorilor era cu atât mai necesară cu cât românii 

erau proaspăt ieșiți dintr-o perioadă de dezinformare, perioadă în care le-a 

lipsit dreptul la libera exprimare. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2001 se 

reglementează crearea Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor, ca organism de specialitate, având personalitate juridică și 

aflându-se sub tutela Guvernului. Prin aceeași ordonanță, se mai precizează 

că denumirea de Oficiul pentru Protecția Consumatorilor va fi înlocuită cu 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). 

În prezent, ANPC își are sediul în București, pe Bulevardul 

Aviatorilor 72, sectorul 1. Activitatea acesteia este în mare parte 

autofinanțată, dar mai este susținută și prin subvenții și alocări de la bugetul 

de stat. 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor se ocupă de 

realizarea și coordonarea strategiei guvernamentale în domeniul protecției 

consumatorilor, acționând în același timp pentru prevenirea și combaterea 

practicilor dăunătoare sănătății, securității, vieții și intereselor comerciale 

ale populației. 

Deoarece sediul de la București nu este suficient pentru a deservi 

întreaga țară, au mai fost create 12 comisariate regionale, instituții publice 

cu personalitate juridică, și Centrul Național pentru Încercarea și 
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Expertizarea Produselor “Larex” București. [48] În structura acestor 

instituții regionale sunt incluse comisariate județene pentru protecția 

consumatorilor, acestea neavând personalitate juridică: 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Arad, 

deservind județele Arad, Caraș - Severin, Hunedoara și Timiș; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Argeș, 

deservind județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor București – 

Ilfov; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Cluj, 

deservind județele Bistrița – Năsăud, Cluj și Sălaj; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța, 

deservind județele Brăila, Constanța și Tulcea; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Dolj, 

deservind județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Galați, 

deservind județele Bacău, Galați, Vaslui și Vrancea; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Iași, 

deservind județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Mureș, 

deservind județele Covasna, Harghita și Mureș; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Prahova, 

deservind județele Buzău, Călărași, Ialomița, Prahova; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Satu – 

Mare, deservind județele Bihor, Maramureș și Satu – Mare; 

▪ Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Sibiu, 

deservind județele Alba, Brașov și Sibiu. 

Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor desfășoară 

următoarele tipuri de activități: 

▪ informare și educare a populației; 

▪ controale inopinate; 

▪ controale tematice pe diferite sortimente de producție (servicii, 

produse alimentare și industriale); 

▪ controale de rezolvare a reclamațiilor și sesizărilor făcute de 

populație. 
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2. Protecţia consumatorilor în turism 

 

2.1. Necesitatea protecţiei consumatorilor în domeniul turismului 

Consumatorii de turism sunt expuşi unor riscuri specifice legate de 

fiecare serviciu în parte: transport, cazare, alimentaţie, divertisment etc. [3] 

Datorită mărimii pieţei turismului şi presiunii exercitată de 

imposibilitatea de stocare a serviciilor, experţii în marketing găsesc în mod 

constant noi modalităţi de a-şi influenţa segmentele ţintă. [39] 

Metodele lor pot fi uneori inacceptabile din punct de vedere social 

(publicitate mincinoasă, dezinformare, tehnici de vânzare agresive). În 

acelaşi timp, ofertanţii de servicii turistice pot abuza de imposibilitatea 

testării serviciilor înainte de a le achiziţiona şi de poziţia lor de  „partea 

puternică” a contractului, inserând termeni şi clauze nefavorabile pentru 

clienţi. [9] 

Mai mult decât atât, ofertele de turism, de cele mai multe ori, 

presupun servicii asigurate de firme diferite, cu care clienţii nu intră în 

relaţii contractuale directe, ci le utilizează serviciile pe baza contractului cu 

un mediator, tour-operator sau agenţie de turism.  

În cazul turiştilor internaţionali, aceştia se confruntă cu 

necunoaşterea ţării în care vor călători  şi vor  locui practic pe durata 

sejurului, cu legile şi obiceiurile acesteia. 

Acestea sunt doar unele exemple de motive pentru care putem afirma 

că în cazul consumatorilor de turism riscurile sunt mai mari decât pentru 

ceilalţi. 

Pentru acestea, dar şi pentru că impunerea unor constrângeri pe piaţa 

ofertanţilor de turism poate duce la atingerea unei concurenţe libere şi la 

limitarea abuzurilor monopolurilor, ceea ce se materializează în scăderea 

preţurilor şi creşterea calităţii, se explică necesitatea preocupării pentru 

protecţia consumatorilor. 

Pentru ca protecţia consumatorilor în turism să fie eficientă, trebuie 

ca obiectivele acesteia să fie definite într-un mod planificat şi cuprinzător. 

Acest lucru nu este posibil fără cunoaşterea riscurilor specifice şi a 

măsurilor ce pot fi luate pentru a preveni apariţia acestora sau pentru a le 

atenua consecinţele. 

Anumite tipuri de riscuri, precum riscul unui atac terorist sau al unei 

calamităţi naturale au reprezentat subiectul cercetărilor multor autori. S-au 

făcut cercetări axate pe segmente de servicii turistice specifice (de exemplu 
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achiziţionarea  pachetelor  turistice, transportul etc.), prin urmare, doar pe o 

parte a riscului total la care este expus turistul. De aceea, putem spune că 

aceste cercetări nu asigură o viziune suficient de cuprinzătoare asupra 

tuturor riscurilor în domeniul turism. 

În acest domeniu este dificil de atins latura referitoare la 

interacţiunea dintre lucrătorul din servicii şi clientul său, de aceea crearea 

unui sistem de măsuri complementare este una din premisele unui sistem de 

protecţie a consumatorilor eficient. [17] 

 

2.2.  Caracteristicile turismului contemporan 

Omul a călătorit dintotdeauna, începând cu primele migraţii ale 

omenirii, continuând cu „Grand Tour-urile” şi până la călătoriile 

contemporane, motivate de diferite scopuri. În orice caz, turismul este un 

fenomen relativ recent, pentru evoluţia căruia a fost nevoie ca un procent cât 

mai mare al populaţiei să beneficieze de timp liber şi de resurse financiare 

peste medii, astfel încât oamenii să fie dispuşi să investească în relaxare, 

distracţie, recreaţie, călătorii.  

Un alt factor a stimulat dezvoltarea transporturilor şi a mijloacelor de 

circulaţie, care acum au ajuns să permită transportarea a mii de pasageri 

într-o singură unitate. De asemenea, un rol foarte important l-au avut 

extinderea transporturilor aeriene, care asigură călătorii pe distanţe mari 

într-un timp mult mai scurt decât pe alte căi, şi internaţionalizarea curselor 

de masă, la jumătatea secolului XX.  

Turismul de masă, la început acceptat fără critici şi lăudat pentru 

efectele lui pozitive asupra economiei, şi-a arătat repede şi aspectele 

negative. [27] Aceste aspecte sunt de natură economică (costuri exorbitante 

pentru construierea de facilități și infrastructuri), ecologică (supra saturarea 

spațiului, modificarea și distrugerea ecosistemelor naturale, poluare, 

perturbarea habitatelor naturale prin prezența tot mai frecventă a omului), 

socială (culturile se mixează între ele, pierderea unor obiceiuri vechi ale 

populației gazdă prin adaptarea la vizitatori). [36] 

Ca soluție pentru diminuarea efectelor negative, a apărut conceptul 

de dezvoltare turistică sustenabilă, dezvoltare care nu cauzează pagube 

ireversibile și de asemenea se concentrează asupra satisfacerii nevoilor 

individuale specifice ale turiștilor. 

Turismul a devenit în zilele noastre una dintre nevoile populației, iar 

turistul modern este din ce în ce mai selectiv în ceea ce privește serviciile 
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alese și e mai puțin tolerant în situațiile în care este nesatisfăcut. Intoleranța 

lui se traduce prin review-uri tranșante, plângeri în cadrul prestatorilor care 

l-au nemulțumit sau chiar plângeri către autoritățile din domeniul protecției 

consumatorilor. 

Aceste plângeri sunt din ce în ce mai frecvente din cel puțin trei 

motive: [8] 

1) Creșterea exigențelor consumatorilor; 

2) Multiplicarea considerabilă a numărului de turiști, acest lucru 

reflectându-se în scăderea atenției și timpului acordat per turist; 

3) Încurajarea populației de a-și apăra drepturile și a lupta pentru ele, 

în urma campaniilor de educare și  informare a consumatorilor. 

În țara noastră, cel de al treilea motiv a început să fie valabil mai ales 

după aderarea României la Uniunea Europeană, deoarece această 

organizație, ca și Organizația Națiunilor Unite (ONU), printre alte atribuții 

pe care le îndeplinește, luptă pentru  echitate, dreptate, justiție și pentru 

apărarea drepturilor cetățenilor și încurajează libera exprimare. Pentru 

concetățenii noștri se impunea o asemenea campanie, mai ales după 1989, 

perioadă în care omul a fost învățat să suporte fără revoltă orice nedreptate. 

De asemenea, în condițiile unei concurențe de piață atât de complexă 

și a posibilității consumatorilor de a-și schimba opțiunea pentru alegerea 

făcută aproape în orice moment, apare o mare problemă extrem de dificilă, 

atât pentru ofertanții de servicii de transport, cât și pentru cei de cazare, 

alimentație și divertisment: suprarezervarea. [14]  

Mai concret, această problemă ia naștere din dorința firmelor 

prestatoare de a nu pierde posibilele venituri în cazurile în care clienții ce au 

rezervat un anumit loc în avion/ o cameră la un hotel/ o masă în restaurant și 

a avea acoperire pentru eventualele locuri libere ce s-ar crea prin neonorarea 

prezenței din partea celor ce au rezervat primii.  

Această problemă este diminuată în unele cazuri prin perceperea de 

garanții, lucru ce inhibă overbooking-ul. [18] 

 

2.3. Caracteristicile ofertei și cererii de servicii turistice relevante 

pentru protecția consumatorilor 

Piața turistică este una ai cărei consumatori sunt diferiți, iar cerințele 

și nevoile lor determină oferta turistică, deci potențialii consumatori de 

turism dețin  poziție centrală în cadrul acesteia și demersurile de marketing 

ale jucătorilor ei sunt mereu orientate spre comportamentul lor. De aceea 
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caracteristicile cererii de turism sunt extrem de importante pentru protecția 

consumatorilor. 

Principalele caracteristici ale pieței turistice, după Vasile Neagu, 

sunt distanța dintre cerere și ofertă, natura eterogenă a cererii, elasticitatea 

acesteia, mobilitatea și sezonalitatea. 

Dintre aceste caracteristici, doar primele trei sunt relevante pentru 

protecția consumatorilor de turism, deoarece interesele consumatorilor nu 

pot fi afectate de mobilitate și sezonalitate. [36] 

1) Distanța dintre cerere și ofertă – prima problemă ce apare ca 

urmare a acestei caracteristici este cea a comunicării, deoarece erorile de 

comunicare pot cauza furnizarea de informații ambigue sau incomplete atât 

în procesul de prezentare a ofertei, cât și în timpul utilizării serviciilor. 

Ofertanții de servicii trebuie să acorde o atenție specială informării corecte 

și complete a consumatorilor anterior semnării contractelor de către aceștia, 

încă din faza de promovare. Prin informațiile obținute înaintea semnării unui 

contract, clientul își va forma o viziune subiectivă asupra serviciilor în sine 

și ar putea avea sentimentul că a fost înșelat de către prestator dacă părerea 

lui s-ar dovedi a fi eronată și ar putea pretinde despăgubiri pentru 

insatisfacție. Datorită distanței fizice dintre cerere și ofertă, de cele mai 

multe ori, contractele în turism se încheie în lipsa uneia dintre părți iar 

erorile de comunicare pot duce la percepții greșite asupra acordului făcut și 

a altor părți importante din acesta, pe care se bazează validitatea sa. Cu alte 

cuvinte, cele două părți ale contractului, contractantul și contractatul ar 

putea avea viziuni diferite, ceea ce ar putea duce la nulitatea actului. Pentru 

ca în aceste situații consumatorul să fie protejat, în primul rând contractantul 

trebuie să aibă în vedere acest lucru și să fie cât de explicit posibil, altfel 

încheierea un asemenea contract ar putea aduce pierderi în loc de beneficii.  

O a doua problemă ce poate surveni datorită acestei caracteristici a 

turismului este legată de transport. Transportul este el însuși o activitate 

riscantă, iar măsurile de protecția consumatorilor legate de  acesta sunt cele 

mai frecvente dintre  toate serviciile turistice, depinzând de mijlocul de 

transport utilizat.  

Sunt posibile mai multe situații: 

a) Clientul se folosește de propriul mijloc de transport, în această 

situație fiind protejat de riscurile legate de siguranța vehiculului și a 

traficului însuși; 
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b) În cazul în care clientul utilizează serviciile de transport prin 

contractarea directă a transportatorului, protecția acoperă condițiile în care 

se prestează servicii de transport pentru a asigura calitatea acestuia 

(comfortul și igiena mijloacelor de transport și a terminalelor de trafic, 

profesionalismul șoferului, evitarea întârzierilor); 

c) Clientul nu negociază direct cu transportatorul, ci aceasta este 

atribuția unei agenții intermediare, ca parte a unui pachet de servicii, caz în 

care tot riscul în ceea ce privește protecția consumatorilor se transferă 

asupra acestora din urmă (agenția de turism va fi trasă la răspundere pentru 

alegerea furnizorului de transport în cazul în care acesta nu oferă servicii de 

calitate). 

2) Eterogenitatea cererii și ofertei - datorită acestei trăsături piața 

serviciilor turistice este foarte segmentată iar nevoile turiștilor sunt foarte 

diferite de la o persoană la altă persoană. Prin urmare, ideal pentru 

prestatorii de servicii turistice ar fi să identifice segmente țintă, grupuri de 

potențiali clienți cu nevoi similare, care pot fi atrași și satisfăcuți împreună. 

Pentru a dobândi o cotă de piață de turism cât mai vastă, experții de 

marketing pun accent pe cercetarea comportamentului diferitelor segmente 

ale cererii. Rezultatele cercetărilor sunt folosite pentru a atrage cererea și 

pentru a crea servicii care să ofere un nivel ridicat de satisfacție pe 

segmentele vizate. Fiecare  segment de consumatori este expus unor riscuri 

diferite, deci se impune și o abordare diferită a metodelor de protejare a lor. 

Spre exemplu în cazul persoanelor în vârstă riscul de îmbolnăvire sau rănire, 

lucru ce ar impune un mediu sigur și prezența sau disponibilitatea unui 

cadru medical; participanților la activități sportive trebuie să li se ofere 

echipament adecvat de siguranță. Fiecare grup trebuie să fie informat special 

asupra riscurilor pe care diferitele activități le prezintă și asupra măsurilor 

de protecție pe care clienții le pot lua.  Astfel, segmentarea pieței turistice 

permite o bună protecție a consumatorilor numai dacă sunt bine cunoscute 

riscurile la care sunt expuse diferitele grupuri de clienți, făcând mai ușoară 

luarea de măsuri. 

3) Elasticitatea cererii și ofertei – elasticitatea la preț a cererii de 

servicii turistice este importantă pentru efectele economice asupra protecției 

consumatorilor. În mod conștient sau nu, asiguratorii de servicii turistice 

tind să utilizeze nenumărate trucuri de manipulare atunci când prezintă 

prețurile ofertelor lor, în scopul atragerii unui număr de clienți cât mai mare 

posibil, prin intermediu unui preț aparent mic. Formele cunoscute ale acestui 
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tip de comportament sunt: false discount-uri, nemenționarea altor cheltuieli 

inevitabile pentru  utilizarea adecvată a serviciilor (taxe de aeroport, tarife 

de vizitare obiective, taxe portuare etc.), creșterea pe anumite motive a 

prețului după încheierea contractului. Posibilitățile de manipulare și 

influențare a clienților prin asemenea metode sunt numeroase iar lupta 

împotriva lor poate avea succes numai dacă se face prin măsuri și sancțiuni 

legale. Totuși, primul pas care trebuie făcut în aceste cazuri este informarea 

consumatorilor asupra propriilor drepturi, a căilor prin care ei pot fi înșelați 

și încurajarea acestora să denunțe agențiile necinstite. Pe de altă parte, 

firmele integre, oneste pot reduce semnificativ influența cererii asupra 

prețului prin informarea consumatorului subliniind avantajele  generate de 

prețurile mai mari ale unor servicii, cum sunt: asigurările medicale, 

siguranța că prețul va rămâne același, nemodificându-se până la executarea 

contractului, oferirea de personal specializat care să se ocupe de clienți. 

 

3. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor 

Rețeaua Centrelor Europene  pentru Consumatori este formată din 

Centrele Europene ale Consumatorilor (ECC) din fiecare țară membră a 

Uniunii Europene, plus Islanda și Norvegia și este o organizație ce sprijină 

gratuit cetățenii și rezidenții din Uniunea Europeană (plus cele două state 

menționate) care întâmpină probleme la/după achiziționarea de bunuri și 

servicii de la un agent economic din același spațiu, dar aflat într-o țară 

străină. [41]  

Aceste centre sprijină cetățenii în tranzacțiile internaționale pe care 

le întreprind, fiind similare cu o ambasadă, ce acționează însă numai în 

cazul relațiilor client – firmă, mai concret prin: 

▪ livrarea de informații utile ce îi ajută să economisească bani și să 

evite eventualele probleme ce pot apare atunci când achiziționează 

bunuri/servicii sau când călătoresc într-o țară europeană; 

▪ informarea cu privire la drepturile lor atunci când se confruntă cu 

probleme la achiziționarea și rezervarea vacanțelor sau la încheierea 

contractelor se închiriere internaționale; 

▪ furnizarea documentelor necesare pentru a depune o plângere în 

cazul în care aceștia se află în situații conflictuale cu un comerciant dintr-o 

altă țară a uniunii europene; 

▪ consiliere prin e-mail, fax sau telefon. 
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În anul 2012, prin intermediul Rețelei Centrelor Europene ale 

Consumatorilor, au fost sprijiniți mai mult de 72.000 de consumatori. Dintre 

aceștia, peste 32.000 au fost cazuri în care s-au soluționat reclamații ale 

consumatorilor ce s-au confruntat cu probleme la și după achiziționarea de 

bunuri și servicii de la ofertanți dintr-o altă țară membră, restul de 40.000  

fiind cazuri de cerere de informații și consiliere. [8] 

Relevant pentru tema de față, este faptul că nici mai mult nici mai 

puțin de o treime dintre reclamații au fost făcute în domeniul transporturilor, 

majoritar aeriene. 

Achizițiile online (de toate felurile, inclusiv cele de bilete de avion și 

rezervări pentru cazare) au reprezentat 60% din totalul plângerilor, iar peste 

50% dintre acestea s-au soluționat pe cale amiabilă, restul fiind 

redirecționate către alte instituții sau organizații.  

Datele înregistrate de această rețea arată că numărul consumatorilor 

care apelează la Centrele Europene ale Consumatorilor, solicitând informații 

sau sprijin pentru probleme internaționale este în creștere. Acest lucru este 

pe de o parte îmbucurător, arătând faptul că cetățenii sunt mai bine informați 

și mai conștienți de drepturile pe care le au, știind cărei instituții să se 

adreseze în situațiile problematice, dar pe de altă parte îngrijorător, 

constatând cât de multe încălcări ale drepturilor lor se fac.  

În țara noastră, cei mai mulți dintre consumatori (69%) au făcut 

plângeri pentru nerespectarea drepturilor lor de către companiile aeriene – 

zboruri amânate sau anulate, pierderi de bagaje și bagaje întârziate.  

După problemele legate de companiile aeriene, se situează cele 

legate de  garanții (se invocă diverse motive pentru a justifica refuzul de a 

înlocui sau repara bunurile defecte) și cele privind livrarea în cazul 

achizițiilor online. 
Tabelul 2. Sectoarele economiei pentru care au fost înregistrate reclamații [10] 

Nr. Principalele sectoare economice vizate de reclamații Procentaj 

1. Transport, din care 32,1 % 

2. -  transport aerian (inclusiv probleme privind bagajele) 21,6% 

3. -  închirieri auto  3,4% 

4. Vacanțele de tip time-share și pachetele de vacanță 7,4% 

5. Servicii de agrement, sportive și culturale 7,0% 

6. Mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a 

gospodăriei 

6,8% 

7. Echipament audio-vizual, fotografic și de procesare a 

informațiilor  

5,6% 

8. Sănătate 5,1% 
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9. Comunicații 4,7% 

10. Îmbrăcăminte și încălțăminte 4,5% 

11. Hoteluri și restaurante 4,5% 

12. Bunuri și servicii de îngrijire personală 3,0% 

13. Servicii financiare și de asigurări 2,5% 

După cum se poate observa, domeniile economiei legate de industria 

turistică pentru care au fost înregistrate plângeri însumează în total 51% 

(transport, pachetele turistice, servicii de recreație, sportive și culturale, 

hoteluri si unități la alimentație), lucru îngrijorător, arătând că în turism fie 

consumatorii au cele mai mari exigențe, fie aici prestatorii au cele mai mari 

deficiențe. 

Tot în raportul Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor este 

menționat faptul că, în cele mai multe dintre cazuri (27,10 %), reclamațiile 

au fost soluționate aplicând Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului Europei asupra protecției consumatorilor cu privire la 

contractele la distanță, iar pe locul doi ca și frecvență de aplicare (11 %) din 

cazuri se află legislațiile naționale. 

 

4. Concluzii 

Putem spune că turistul, ca și călător neprofesionist, se situează pe o 

poziție dezavantajată față de furnizorii de servicii turistice, aceștia fiind deja 

profesioniști experimentați pe piață, fapt din care rezultă necesitatea apărării 

primului față de acțiunile celui de al doilea. 

Trăsăturile de bază ale turismului ca și fenomen - dinamismul, 

masivitatea, diversitatea ofertei, rolul dominant al grupurilor- lider pe piața 

turistică determină  o serie de riscuri specifice la care clienții sunt expuși. 

Un alt fel de riscuri pentru protecția consumatorilor pe piața turistică reduc 

din importanța vacanțelor pentru clienți (orice om dorește ca vacanța sa să 

fie perfectă, și atunci are mereu așteptări ridicate) și din distanța spațială 

dintre cerere și ofertă.  

Datorită complexității și polivalenței turismului, practic orice factor 

în parte poate influența piața turistică, ceea ce înseamnă posibilitatea 

apariției de probleme foarte diverse și neprevizibile atunci când trebuie luate 

măsuri pentru protecția consumatorilor de turism.  

Luând în considerare că este suficient pentru un turist ca unul singur 

din multele servicii care i se oferă de-a lungul unei vacanțe să nu îl satisfacă 

îndeajuns pentru a deveni nemulțumit de întreaga prestație, este absolut 

necesar să fie luate măsuri eficiente de prevenire a acestui lucru, prin 
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metode de protejare în timpul fiecărui serviciu în parte și per total. Pentru ca 

o asemenea protecție să fie asigurată, este necesar să se aibă în vedere toate 

caracteristicile și riscurile legate de acestea în planificarea și aplicarea 

măsurilor de apărare și evitare a insatisfacției.  
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Abstract 
In general, tourism activity exerts both positive and negative influences because it 

works for economic and social environment, through economic growth, improvement of 

living conditions for the people from destination areas, through the development of local 

communities, but this development harms the environment, acting in its detriment. For this 

reason, we considered that it is necessary to identify some issues regarding the tourism 

industry impact on the environment through a comparative analysis that has as subjects our 

country and other member countries of the European Union for which we found 

EUROSTAT available data. The international comparisons were designed to recognize the 

principles, criteria and the indicators able to provide an assessment of the performance 

and results of the field. 

Key words: tourism, sustainable development, environment, CO2 emissions 

JEL: F64, L83, Q51, Q53, Q56, Q57 

 

1. Introducere 

Unul dintre fenomenele care a luat o amploare tot mai mare în 

ultimele decenii și care are un rol decisiv în dezvoltarea comunităților locale 
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este turismul. Acesta reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale 

economiei mondiale, cu un impact major asupra vieţii economice şi sociale, 

având rolul de promotor al dezvoltării durabile. Complexitatea fenomenului 

turistic generează numeroase efecte, în general pozitive, asupra economiei şi 

societăţii, dar şi negative, mai ales asupra mediului înconjurător, 

impunându-se, în consecinţă, aplicarea unor măsuri de protejare a mediului 

natural, dar şi de satisfacere a nevoilor turiştilor.  

Turismul este un generator atât de aspecte pozitive în ceea ce 

privește mediul economic, deoarece determină încasări mari, dezvoltare 

locală, contribuie la creșterea PIB-ului, cât și de influenţe mai puțin 

benefice, anume asupra mediului înconjurător, creând costuri adiționale. 

Astfel, apare întrebarea dacă mărirea treptată a numărului de turiști 

înseamnă un progres al turismului sau este, de fapt, o alterare a mediului 

înconjurător. 

Legătura dintre turism şi mediu continuă să se diversifice şi acest 

fapt este evidenţiat în dezbaterile recente şi abordările de un rafinament 

ridicat ale diverşilor cercetători care dezvăluie tehnicile folosite pentru a 

investiga impactul activităţilor turistice asupra economiei, societăţii şi 

asupra mediului ambiant. 

Dacă de-a lungul timpului turismul a fost socotit o industrie curată, 

fără consecințe negative asupra mediului, astăzi majoritatea factorilor 

interesați de acest proces conștientizează faptul că există și un impact 

negativ și încearcă să acționeze pentru îmbunătățirea acestuia. Ei devin tot 

mai conștienți de efectele create de dezvoltarea turistică, de impactul acestor 

activități asupra economiei și mediului din zonele de destinație. În ultimii 

ani s-a vrut ca dezvoltarea turismului să se facă treptat, conform 

standardelelor care garantează menținerea echilibrului ecologic și 

preîntâmpină suprasolicitarea resurselor, poluarea și alte consecințe negative 

asupra mediului. 

În contextul în care se remarcă un interes crescut în cuantificarea 

efectelor economice şi ecologice ale turismului, la toate nivelurile (global, 

naţional, regional şi local), studiul impactului acestei industrii asupra 

principalei sale materii prime pentru desfășurarea activității – mediul – 

devine o reală necesitate.  

 

2. Recenzia literaturii de specialitate 

Aspecte privind conţinutul şi tipurile de impact generate de turism 
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(de natură economică, socio-culturală sau asupra mediului) sunt tratate de 

numeroşi autori, în cărți sau studii de specialitate. Autori precum P. 

Nistoreanu [9]; R. Minciu [7]; S. J. Page [10]; R. I. Hornoiu [5]; A. I. Dincă 

[3]; I. C. Peţan (Patrichi) [13]; N. Neacşu, P. Baron, O. Snak [8]; C. V. 

Hapenciuc, C. Năstase [4] au făcut mai ușor de înțeles proporția efectului 

pe care îl are turismul, noțiunile care stau la baza sa, cât și plurivalența 

interconexiunilor din mediul economic. 

În ultima vreme poluarea mediului natural, rezultat al activităţilor 

din turism, a suscitat interesul multor specialişti în domeniu. Ultimele 

cercetări demonstrează tot mai mult faptul că turismul este o industrie 

poluantă, dependent fiind, prin însăși natura lui, de alte ramuri de activitate 

ce generează poluare.  

Spre exemplu, poluarea aerului are diverse cauze, dar cea mai 

importantă o reprezintă transporturile, prin emisiile de dioxid de carbon pe 

care le emite [15]. Fie că vorbim de transport naval, aerian sau rutier, acesta 

înregistrează o dezvoltare continuă, ca urmare a numărului din ce în ce mai 

mare de turiști și a mobilității lor crescute. Conform unor estimări recente, 

dacă luăm în considerare un zbor transatlantic, emisiile de dioxid de carbon 

înseamnă aproximativ 5% din cantitatea ce provine de la celelalte surse care 

poluează (încălzire, iluminat, utilizarea mașinilor etc.), întrebuinţate într-un 

an de o persoană [20]. 

Problemele elaborate de diverși autori, D. Weaver [14]; C. E. Paicu 

[11]; F. Cerina [2], precum şi cele ale diverselor studii elaborate de 

organizaţii internaţionale [16], [17], [18] şi naţionale au în vedere aspecte 

legate de utilizarea raţională, durabilă a resurselor naturale în condiţiile unor 

amenajări adecvate, cu impact minim asupra componentelor mediului. 

 

3. Impactul activității turistice din România asupra mediului 

înconjurător prin prisma volumului emisiilor de CO2. Comparații 

internaționale 

Impactul ecologic al turismului este unul din aspectele cheie ale 

durabilităţii în condiţiile în care activităţile turistice consumatoare de resurse 

precum apă, energie etc. și comportamentul cererii turistice pot duce în 

timp, în funcţie de scara dimensională la care se manifestă şi de fragilitatea 

mediilor care le găzduiesc (mai ales în cazul turismului de masă), la efecte 

ireversibile şi consecinţe grave asupra mediului [6, p. 391]. 
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Peste tot în lume poluarea atmosferei de către oameni, prin 

intermediul diverselor activităţi pe care aceştia le desfăşoară, are o influență 

majoră asupra a ceea ce reprezintă clima, cu toate caracteristicile ei. 

Unii autori, precum Cai și Wang [1, pp. 3-17], dau prioritate 

turismului  bazat pe emisii scăzute de CO2. Acest turism este un nou mod de 

a asigura dezvoltarea sustenabilă a unei zone. Peeters et al. [12, pp. 184-

200] au utilizat emisiile de dioxid de carbon pentru a identifica 

sustenabilitatea destinațiilor turistice. Multe țări au făcut pași  înainte pentru 

a împiedica emisiile de dioxid de carbon să distrugă destinațiile turistice. 

China, una din țările  lumii cu un  turism dezvoltat, a formulat un program și 

reguli pentru emisiile de dioxid de carbon joase din industria turismului [6, 

pp. 1974-1978]. 

 

3.1. Aspecte metodologice ale cercetării 

În cadrul acestei cercetări ne propunem să analizăm principalii 

indicatori ai ofertei turistice din România și impactul pe care industria 

ospitalităţii îl are asupra mediului înconjurător (indicatorul reprezentativ 

considerat fiind emisiile de CO2), raportându-ne la contextul internaţional, 

prin analize comparative cu valorile înregistrate de celelalte state ale Uniunii 

Europene. Prezenta cercetare porneşte de la următoarele ipoteze: 

1) din perspectiva indicatorilor care descriu oferta turistică (număr 

de unităţi de cazare şi capacitatea de cazare existentă), România ocupă 

printre ultimele poziţii în UE; 

2) din perspectiva indicatorilor care descriu activitatea turistică 

(număr înnoptări), România ocupă printre ultimele poziţii în UE; 

3) la nivelul ţării, entitățile care activează în domeniul turistic 

poluează mai mult decât unităţile similare din UE. 

Pentru testarea acestor ipoteze am colectat date din bazele oferite de 

Institutul European de Statistică (EUROSTAT) şi instituţia română similară, 

Institutul Naţional de Statistică (INS). 

 

3.2. Rezultatele cercetării 

Pentru testarea primei ipoteze am analizat numărul de unităţi 

turistice cu funcţiuni de cazare de la nivelul ţărilor Uniunii Europene 

(Figura 1). Pentru aceasta am consultat datele oferite de EUROSTAT pentru 

anul 2013 [19]. 
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Din perspectiva numărului de unităţi de turism cu funcţiune de 

cazare, România se situează în grupa secundă, depăşind ţări precum: 

Portugalia, Bulgaria şi Ţările Baltice. Este evident că valoarea acestui 

indicator este influenţată, printre altele, şi de mărimea statelor, întrucât ţările 

cu o suprafaţă mai mare înregistrează o valoare mai mare. Un alt factor de 

influenţă este capacitatea medie a unităţilor turistice (pot predomina unităţi 

turistice de dimensiuni mici sau pot predomina unităţi turistice de 

dimensiuni mari). 
Figura 1. Numărul de unităţi de turism cu funcţiuni de cazare la nivelul țărilor 

membre U.E. şi al ţărilor asociate în 2013 

 
 Sursa: Eurostat 

Pentru a avea o imagine mai amplă, vom analiza şi capacitatea 

existentă la nivelul fiecărei ţări. Potrivit Figurii 2, din perspectiva capacităţii 

de cazare existente România se află în a treia grupă, ceea ce ar implica 

faptul că unităţile de cazare din ţara noastră au în medie o capacitate mai 
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mică (comparativ cu celelalte ţări ale Uniunii Europene). În aceeaşi grupă se 

află şi țări precum Portugalia, Bulgaria şi Ungaria. 

Din analiza celor doi indicatori putem constata faptul că prima 

ipoteză este infirmată, România aflându-se pe o poziţie medie, la nivelul 

Uniunii Europene. 
Figura 2. Numărul locurilor de cazare la nivelul ţărilor membre U.E. şi al ţărilor 

asociate în 2013 

 
                 Sursa: Eurostat 

Din perspectiva numărului de înnoptări, România se află însă printre 

ultimele poziţii, ceea ce demonstrează faptul că intensitatea activităţii 

turistice din ţara noastră este inferioară multor ţări europene. Luând ca bază 

de comparaţie Bulgaria, putem observa cu uşurinţă că, deşi numărul 

unităţilor de primire turistică este unul inferior României, numărul de 

înnoptări este sensibil mai mare în ţara vecină, ceea ce demonstrează că 

durata medie a şederii în Bulgaria este mai mare decât cea înregistrată la 

nivelul ţării noastre (Figura 3). 
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Printre posibilele cauze care pot genera un număr scăzut de înnoptări 

punem enumera: 

▪ lipsa unor strategii coerente de promovare a activităţii turistice din 

România, în general, şi în special a activităţii specifice de incoming; 

▪ lipsa unor programe turistice care să integreze cât mai multe 

obiective din zone turistice diferite; 

▪ nivelul relativ scăzut al investiţiilor în infrastructura de agrement; 

▪ gestionarea defectuoasă a obiectivelor de acest fel deja existente 

etc. 

Evident că aceste cauze generează, de asemenea, rezultate scăzute în 

ceea ce priveşte durata medie a şederii turiştilor în destinaţiile de pe 

teritoriul ţării, cât şi o serie de anomalii strâns legate de utilizarea netă a 

capacităţii de cazare turistică în funcţiune. 

Practic, rezultatele evidențiate confirmă ipoteza enunţată, şi anume 

că activitatea desfăşurată de întreprinderile turistice cu funcţiuni de cazare 

din ţara noastră este inferioară celor din celelalte state europene. 
Figura 3. Numărul de înnoptări la nivelul ţărilor membre U.E. şi al ţărilor asociate 

în 2013 

 
Sursa: Elaborat de autori 

Ca majoritatea activităţilor economice, şi activitatea turistică are un 

impact negativ asupra mediului înconjurător. Dintre multitudinea de 

indicatori am considerat că cel mai reprezentativ în acest caz ar fi emisiile 

de dioxid de carbon (CO2). Astfel, din datele oferite de EUROSTAT am 

extras volumul de CO2 produs de activitatea unităţilor de cazare şi a celor de 

alimentaţie, la nivelul anului 2011, datele pentru perioada 2012-2013 

nefiind publicate încă la momentul realizării prezentei cercetări. 
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Figura 4. Emisiile de CO2 realizate de întreprinderile turistice ale ţărilor membre 

U.E. şi ale ţărilor asociate în 2011 

 
Sursa: Elaborat de autori 

România înregistrează o poluare redusă la nivelul anului 2011 

comparativ cu alte state membre UE. Având în vedere că volumul emisiilor 

de CO2  este strâns legat de numărul unităţilor cu funcţiune de cazare de pe 

teritoriul ţării, putem afirma fără echivoc faptul că acest indicator al 

emisiilor nu este neapărat relevant, mult mai importante în acest caz fiind 

emisiile raportate la numărul de unităţi turistice sau la capacitatea de cazare 

utilizată (numărul de înnoptări). Totuşi, este interesant de subliniat faptul că, 

deşi în ţara noastră numărul de unităţi de cazare este superior faţă de cel 

înregistrat în ţări precum Bulgaria sau Portugalia, volumul emisiilor de CO2 

înregistrat este inferior celui înregistrat în ţările anterior menţionate, fapt ce 

denotă, în fond, o responsabilitate crescută a industriei ospitalităţii din 

România faţă de mediul înconjurător. 

Un factor important care generează diferenţe majore între diferite 

state în ceea ce priveşte volumul emisiilor de CO2 este reprezentat de 

sezonalitatea activităţii turistice. Cu siguranţă că această repartizare inegală 

în timp a cererii, care echivalează, în multe state cum e şi cazul României, 

cu o concentrare a numărului sosirilor şi a înnoptărilor în anumite perioade 

calendaristice şi, respectiv, cu diminuarea sau chiar sistarea aproape totală a 

acestora în alte perioade, induce o serie de diferenţe majore în ceea ce 

priveşte volumul total al emisiilor de CO2. Parţial, prin lipsa sezonalităţii 
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sau prin nivelul scăzut al acesteia, se poate explica şi volumul foarte mare 

de emisii înregistrat în țări ca Italia, Franţa, Germania sau Marea Britanie. 
Figura 5. Media emisiilor de CO2 raportat la nr. de unităţi turistice în 2011 

 
Sursa: Elaborat de autori 

Raportând grafic emisiile de CO2 la numărul de unităţi turistice, 

constatăm faptul că România se află în continuare pe ultimele poziţii, sub 

media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce arată faptul că la 

nivelul ţării noastre entitățile din turism poluează mai puțin decât unităţile 

similare din spaţiul UE, aspect ce reconfirmă îndeosebi responsabilitatea 

faţă de mediu a unităţilor turistice din ţara noastră. Din întregul tablou 

prezentat se remarcă de departe cazul Portugaliei, care, conform rezultelor 

cercetării, este ţara cu cel mai mare grad de poluare pe unitate de primire 

turistică. Prin comparaţie, se pare că volumul foarte ridicat al emisiilor de 

CO2 raportat la nivelul unor state precum Germania, Franţa, Italia sau Marea 

Britanie este cauzat, în cea mai mare parte, de numărul foarte mare de 

unităţi turistice, căci la nivel unitar media ne arată că aceste state se 

situează, totuşi, sub nivelul înregistrat de Portugalia. Cazuri relevante, în 

acest sens, sunt cele ale Italiei şi Marii Britanii, a căror medie de emisii pe 

unitate turistică se situează chiar sub nivelul mediu înregistrat în UE. 
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Figura 6. Media emisiilor de CO2 raportat la numărul de înnoptări în 2011 

 
      Sursa: Elaborat de autori 

Reprezentând grafic şi emisiile de CO2 raportate la numărul de 

înnoptări, constatăm că România se află din nou pe una din ultimele poziţii, 

ceea ce implică faptul că operatorii turistici români nu poluează la fel de 

mult ca entitățile similare din celelalte state UE. Dat fiind faptul că media 

emisiilor de CO2 înregistrată la nivelul activităţii turistice din ţara noastră se 

situează cu mult sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, 

considerăm că acest aspect poate reprezenta unul din punctele forte ale 

activităţii turistice din România, ce merită promovat şi susţinut, ori de câte 

ori este cazul, în toate campaniile de promovare turistică la nivel naţional, 

regional, local şi chiar la nivelul fiecărei structuri de primire turistică. În 

aceste condiţii, putem aprecia că ipoteza numărul trei este infirmată. 

 

4. Concluzii 

Din cauza degradării mediului și a emisiilor mari de CO2, destinațiile 

turistice sunt afectate grav, gradul de poluare fiind mereu în creștere, iar 

acest fapt îngreunează dezvoltarea turismului în acele zone. 

Rezultatele cercetării noastre au reliefat faptul că România 

înregistrează o poluare rezultată din activităţi turistice mai redusă, 

comparativ cu celelalte state membre UE. Deşi în ţara noastră numărul de 

unităţi de turism cu funcţiune de cazare este superior faţă de cel înregistrat 

în ţări precum Bulgaria sau Portugalia, volumul emisiilor de CO2 înregistrat 

este inferior celui înregistrat în ţările anterior menţionate. Mai mult decât 
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atât, cu toate că în ultima perioadă numărul de unități de turism este în 

creștere, volumul emisiilor de dioxid de carbon este într-o ușoară scădere. 

Considerăm că media emisiilor de CO2 înregistrată la nivelul 

activităţii turistice din ţara noastră, fiind situată cu mult sub media 

înregistrată la nivelul Uniunii Europene, poate reprezenta, fără îndoială, 

unul din punctele forte ale activităţii turistice din România, ce poate 

constitui baza fundamentării unei strategii coerente de promovare la nivel 

internațional. 

 

5. Limite și perspective de dezvoltare ale cercetării 

Fără îndoială, lucrarea de față prezintă unele limite inerente, pe care 

le-am identificat, însă fără ca aceste limite sa aibă efecte semnificative 

asupra rezultatelor sau a concluziilor obținute. 

La fel ca majoritatea activităţilor din economie, turismul exercită, 

printre altele, și un impact negativ asupra mediului înconjurător, determinat 

de numeroși factori. Având în vedere că prezentul studiu s-a limitat la 

analiza emisiilor de CO2, ca cel mai reprezentativ indicator, considerăm că, 

într-un viitor demers de cercetare, impactul turismului asupra mediului 

poate fi tratat și din perspectiva altor factori de influență. 

O altă limită a studiului constă în faptul că, din datele oferite de 

EUROSTAT, am extras volumul de CO2 produs de activitatea unităţilor de 

cazare şi a celor de alimentaţie la nivelul anului 2011, datele pentru perioada 

2012-2013 nefiind publicate încă la momentul realizării prezentei cercetări. 

De asemenea, considerăm că o posibilă direcție viitoare de cercetare poate 

avea în vedere o analiză în dinamică, poate chiar pentru o perioadă mai 

extinsă, începând cu 2007 ca an al aderării României la Uniunea Europeană, 

totul în vederea formulării unei imagini mai clare asupra fenomenului 

cercetat. 
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Abstract 

Environmental accounting can be implemented both at microeconomic level, in 

each company as part of its accounting system, and at macroeconomic level through 

integration into the national accounts. Although the concept is not new, the implementation 

of environmental accounting in practice has not reached the desired level so far. In this 

context it is necessary to identify opportunities to improve the presentation of 

environmental information in accounting and statistical statements. The paper aims at 
presenting the role of environmental accounting as a tool for modern management of 

environmental issues, at the level of each company and national economy.  

Key words: environmental accounting, national accounts, statistics, company 

JEL: Q56, M40  
 

1. Introducere 

Dezvoltarea economică, în general, şi dezvoltarea industriei, în 

special, au generat o serie de probleme de mediu, cu un impact tot mai mare 

asupra calităţii vieţii. În ultimele decenii ale secolului XX au crescut 

preocupările pentru dezvoltarea economică în acord cu cerinţele mediului. A 

devenit tot mai evident faptul că dezvoltarea economică durabilă nu poate 

avea loc fără protejarea mediului înconjurător, care furnizează materiile 

prime şi energia necesare oricărei economii. 
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taicumarian@yahoo.com 
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În prezent este acceptat faptul că dezvoltarea care distruge resursele 

naturale nu se poate numi dezvoltare. Dezvoltarea durabilă este un tip de 

dezvoltare care creează structuri viabile în timp şi asigură, pe această bază, 

creşterea economică şi bunăstarea. Un sistem economic durabil poate fi 

creat numai având în vedere principiile dezvoltării durabile. 

Politicile de mediu se întâlnesc în cadrul unui număr tot mai mare de 

entităţi (întreprinderi, instituţii publice, organizaţii etc.), fie impuse de lege, 

fie adoptate benevol. Aceste politici generează o serie de cheltuieli şi 

venituri de mediu care au dus la apariţia contabilităţii mediului. 

Implementarea contabilităţii mediului în cadrul unei entităţi nu înseamnă 

obţinerea performanţei de mediu, dar managerii au astfel la dispoziţie un 

instrument util pentru măsurarea şi gestionarea acesteia. 

Contabilitatea mediului a fost implementată până acum în special în 

întreprinderi de dimensiuni mari, în timp ce întreprinderile mici şi mijlocii 

fie neglijează problemele de mediu, fie nu dispun de resurse pentru 

implementarea acesteia. Orice demers reuşit privind contabilitatea mediului 

trebuie să clarifice conceptul, procesul de  implementare a acesteia la nivel 

micro şi macro-economic, precum şi modul de utilizare a informaţiilor pe 

care le furnizează în vederea obţinerii ecoperformanţei. 

 

2. Evaluarea performanţei în contextul dezvoltării durabile 

Complexitatea vieţii economice bazate pe principiile economiei de 

piaţă, criza economico-financiară actuală şi problemele sociale şi de mediu 

determină creşterea rolului informaţiei economico-financiare în adoptarea 

deciziilor. Dezvoltarea economiei, sporirea gradului de complexitate a 

acesteia şi progresul tehnologic trebuie să fie însoţite de dezvoltarea 

corespunzătoare a informaţiei economice, sub aspectul ariei, conţinutului şi 

operativităţii, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare adoptării 

deciziilor care se impun în vederea atingerii de către întreprindere a 

performanţei dorite. Informaţia economică este esenţială deoarece „ne ajută 

să observăm modul de utilizare a resurselor materiale şi umane, să sesizăm 

şi să examinăm critic aspectele pozitive, dar şi deficienţele existenţei în 

vederea luării măsurilor ce se impun” [1, p. 8]. 

În ultimele trei decenii am asistat la o evoluţie a sistemului de măsurare a 

performanţei întreprinderii, evoluţie care a avut în principal trei direcţii: 
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▪ a devenit general acceptată măsurarea performanţei, atât cu ajutorul 

indicatorilor financiari tradiţionali, cât şi cu ajutorul indicatorilor non-

financiari; 

▪ a fost accentuată relaţia între procesul planificării strategice şi 

măsurarea performanţei la fiecare nivel al întreprinderii; 

▪ performanţa întreprinderii nu mai este privită doar sub aspect 

economic, ci şi din punct de vedere social şi de mediu. 

La nivel microeconomic, între cele trei tipuri de performanţă există o 

relaţie de interdependenţă, prezentată grafic în Fig. 1.  
Figura 1. Relaţia între performanţa economico-financiară şi performanţele sociale 

şi de mediu 

 
Sursa: Ţaicu M., Dumitru M., Aspects Regarding the Relevance of the Performance 

Measurement Indicators, “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume 

XIII, Issue 1/ 2013, pp. 1543-1548 

Astfel, obţinerea de performanţe economice permite întreprinderii să 

investească mai mult pentru rezolvarea unor probleme care ţin de domeniile 

social şi de mediu, iar obţinerea de performanţe în aceste două domenii 

poate conduce la creşterea performanţei economice. 

Experienţa practică a influenţat în general teoria în domeniul 

contabil, acest aspect deosebind contabilitatea de alte ştiinţe. Pe plan 

mondial, cu privire la organizarea contabilităţii s-au conturat două concepţii: 

▪ concepţia monistă, conform căreia sistemul contabil este integrat 

într-o singură contabilitate, ale cărei informaţii sunt destinate atât 

utilizatorilor interni, cât şi celor externi; 
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▪ concepţia dualistă, conform căreia sistemul contabil este organizat 

pe două componente: contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune. 

În România este obligatorie atât organizarea contabilităţii financiare, 

cât şi a celei de gestiune. Contabilitatea mediului poate fi implementată atât 

la nivelul contabilităţii de gestiune, cât şi al contabilităţii financiare, pentru a 

reflecta distinct în contabilitate cheltuielile şi veniturile de mediu. 

Implementarea contabilităţii mediului trebuie să servească nevoii de 

îmbunătăţire la nivel organizaţional şi de obţinere a performanţei de mediu, 

iar implementarea acesteia nu trebuie să aibă loc „cu orice cost”. 

Considerăm că măsurarea performanţei este o condiţie necesară 

pentru dezvoltarea unei întreprinderi, dar nu şi suficientă şi trebuie să fie 

una din componentele managementului performanţei. Contabilitatea şi 

managementul se află într-o relaţie de determinare reciprocă: managementul 

adoptă decizii în baza informaţiilor oferite de contabilitate, iar contabilitatea 

este organizată şi condusă pentru a răspunde, între altele, la nevoile 

managementului. 

În relaţia cu mediul, entităţile suportă o serie de cheltuieli, dar pot 

obţine şi beneficii. În categoria costurilor de mediu se includ: cheltuielile 

pentru prevenirea poluării, inclusiv cele pentru cercetare şi dezvoltarea 

proiectelor de mediu; cheltuielile cu tratarea, transportul şi depozitarea 

deşeurilor (emisiilor), care cuprind cheltuielile cu forţa de muncă implicată 

şi cu materialele; costuri cu asigurările de sănătate şi celelegate de obligaţii 

de mediu. Câştigurile de mediu provin din vânzarea deşeurilor, din 

împrumuturi nerambursabile pentru probleme de mediu şi din alte surse. 

Prin analiza cheltuielilor şi câştigurilor de mediu se pot identifica noi 

oportunităţi, se pot realiza economii prin reciclarea resurselor sau prin 

folosirea acestora în alte activităţi.  Contabilitatea mediului are domenii de 

aplicare diverse: calcularea costurilor de mediu, dar şi a beneficiilor şi 

economiilor rezultate în urma derulării proiectelor de mediu; stabilirea 

bugetului de mediu; evaluarea investiţiilor de mediu; stabilirea de ţinte 

pentru performanţa de mediu şi evaluarea acesteia; obţinerea unei producţii 

conforme cu standardele de mediu; raportarea în domeniul mediului. 

Implementarea contabilităţii mediului aduce cu sine o serie de 

beneficii atât pentru entitatea care realizează procesul, cât şi pentru guvern 

şi societate. Între beneficiile implementării se numărăurmătoarele: oferă 

informaţii detaliate, în care costurile de mediu sunt evidenţiate separat; 

permite identificarea şi urmărirea folosirii energiei şi materialelor, a 



The role of environmental accounting in the context of sustainable development 

161 

 

deşeurilor rezultate şi gestionarea mai eficientă a acestora; permite o mai 

bună identificare, estimare şi gestionare a costurilor de mediu, al căror nivel 

a crescut constant în ultimele decenii; îmbunătăţeşte imaginea firmei; 

permite câştigarea unui avantaj competitiv. 

Problema implementării contabilităţii mediului se ridică şi la nivel 

macroeconomic. Urmare a cerinţelor cuprinse în Agenda 21, adoptată la 

summit-ul de la Rio de Janeiro din 1992, Divizia de Statistcă a Naţiunilor 

Unite a publicat în 1993 un ghid de contabilitate naţională (Handbook of 

National Accounting) numit Sistemul Integrat al Contabilităţii Economice şi 

de Mediu (Integrated Environmental and Economic Accounting) [9]. 

Intenţia a fost de a depăşi limitele sistemului tradiţional al conturilor 

naţionale, care nu reflecta impactul activităţii economice asupra mediului.  

 

3. Reglementările contabile din România şi problemele de mediu 

Pentru o entitate, protecţia mediului poate fi o activitate principală, 

secundară sau auxiliară. Pentru majoritatea, protecţia mediului este o 

activitate auxiliară. Legislaţia în domeniu şi presiunea opiniei publice obligă 

entităţile să adopte politici de protejare a mediului înconjurător împotriva 

efectelor nocive ale activităţii lor. 

Conform reglementărilor contabile, cheltuielile legate de protejarea 

mediului înconjurător, aferente perioadei, certificatele de emisii de gaze cu 

efect de seră achiziţionate potrivit legislaţiei în vigoare şi ale căror costuri 

pot fi determinate, aferente perioadei curente, sunt considerate alte cheltuieli 

de exploatare. Contul 652, Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător, 

oferă informaţii privind cheltuielile specifice efectuate de entitate, aferente 

perioadei. În debitul acestui cont se înregistrează: taxele de mediu achitate; 

certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate; cheltuielile 

efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs. 

Reglementările contabile precizează că „unele elemente de 

imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă sau legate 

de mediu. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deşi nu creşte în 

mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de 

imobilizări corporale, poate fi necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii 

economice viitoare din alte active” [6, pct. 191]. Astfel, entităţile au 

posibilitatea achiziţiei de instalaţii destinate să protejeze mediul 

înconjurător, care pot fi încadrate la imobilizări corporale şi supuse 

amortizării. 
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Un aspect particular îl reprezintă constituirea provizioanelor. 

Reglementările contabile în vigoare prevăd că „se recunosc provizioane 

doar pentru acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt 

independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de 

desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt 

amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, 

pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporează 

beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii. Similar, o 

entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de închidere a unei 

instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate să remedieze daunele 

produse deja.” [6, pct. 376, alin. 1]. 

În schimb, „dacă o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, 

datorită presiunilor de ordin comercial sau cerinţelor de ordin legal, să 

efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, 

prin instalarea de echipamente care să elimine poluarea), ea poate evita 

cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea 

procedeului de fabricaţie. Ca urmare, entitatea nu are o obligaţie curentă 

aferentă acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun 

provizion.” [6, pct. 376, alin. 2]. 

Conform reglementărilor contabile în vigoare, se pot constitui alte 

provizioane pentru „cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător 

pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deşeurilor, 

protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă; protejarea 

biodiversităţii şi a peisajului; alte activităţi de protejare a mediului 

înconjurător” [6, pct. 386, alin. 1]. 

Raportul administratorilor trebuie să conţină şi informaţii privind 

problemele de mediu. Astfel, „în măsura în care este necesar pentru a 

înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde 

indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, 

nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii 

referitoare la aspecte de mediu şi de personal” [6, pct. 491, alin. 1]. 

Apreciem că în România există cadrul legal care permite şi 

încurajează organizarea unei veritabile contabilităţi a mediului la nivelul 

întreprinderii. Întreprinderile au mai mare libertate în organizarea 

contabilităţii mediului în cadrul contabilităţii de gestiune dat fiind specificul 

acesteia din urmă.  

 



The role of environmental accounting in the context of sustainable development 

163 

 

4. Concluzii 

Sistemul contabil şi sistemul statistic, componente esenţiale ale 

sistemului informaţional al oricărei entităţi, au rolul de a oferi utilizatorilor 

interni şi externi informaţii privind poziţia financiară şi performanţa 

întreprinderii. Sistemul informaţional al întreprinderii are rolul de a asigura 

comunicarea între sistemul decizional (de conducere) şi sistemul operaţional 

(condus). Comunicarea are loc în dublu sens: atât dinspre sistemul 

operaţional către cel decizional, sub forma informaţiilor privind activitatea 

desfăşurată de întreprindere, cât şi invers, sub forma deciziilor. 

Câştigurile de imagine aduse de implementarea contabilităţii 

mediului la nivelul întreprinderilor sunt adesea neglijate, dar au efecte 

economice considerabile. Astfel, o întreprindere care acordă atenţie 

problemelor de mediu dobândeşte o imagine mai bună în relaţia cu clienţii 

(cu efecte favorabile asupra nivelului vânzărilor), salariaţii (demonstrează 

grijă faţă de reducerea poluării la locul de muncă, atrăgând astfel salariaţi 

mai bine pregătiţi), comunitatea locală, organizaţiile ecologiste, creditori. 

Pentru o dezvoltare durabilă, noua economie trebuie regândită din 

perspectivă ecologică. Ştiinţele economice trebuie să evolueze pentru a oferi 

răspunsuri problemelor de mediu, care se manifestă tot mai intens. În opinia 

noastră, contabilitatea mediului nu trebuie să rămână doar un concept 

theoretic, ci trebuie implementată efectiv, atît în cadrul organizaţiilor, cât şi 

la nivel macroeconomic.  
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ECOLOGICAL FARMS OF DORNA BASIN THROUGH 

AGRITOURISM ACTIVITIES 
 

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI FERMELOR ECOLOGICE 

DIN BAZINUL DORNELOR PRIN ACTIVITĂȚI AGROTURISTICE 

 

Dan Constantin ŞUMOVSCHI
1
 

 
Abstract 

Located at the southern limit of the northern group of the Eastern Carpathians, 
Dorna Basin benefits from geographical and socio-economic conditions of mountain areas, 

which leads to substantial development in terms of animal breeding and small mountain 

agriculture. These activities have had continuity in their practice, not affected by the 

phenomenon of collectivization. 

Dorna Basin benefits from favorable conditions to develope activities in tourism 

and because folklore traditions are well preserved. Traditional activities on mountain 

farming and animal breeding are considered special by those from urban areas. 

As regards the agrotouristic service providers it is noted that they are practiced 

mainly by owners of small farms. In most of times the tourism activity is secondary, the 

main remaining agricultural production. Practicing tourism results in a harmonious 

development of villages through direct financial contribution brought and mainly by a 

superior valorification of agricultural products produced in their farms. 
The economic viability is one of the main characteristics of sustainable 

agriculture, assuming that farm generates enough revenue to be profitable. Improving 

performance can only be achieved by training farmers in order to help them to manage in a 

higher mode the farm and to diversify sources of income. 

Agritourism offers a viable way of solving village problems both through the 

provision of non-agricultural sources of income and alternative townspeople to maintain 

connections with traditional cultural values. 

Key words: Dorna Basin; rural tourism; agrotourism; technical and economic 

performance; organic products; farm; rural communities 

JEL: Q590, L830 

 

1. Introducere 

Judeţul Suceava este situat în partea de nord-est a ţării, în nordul 

Moldovei (Fig. 1), la graniţa cu Ucraina, în bazinele superioare ale râurilor 

Bistriţa, Moldova şi Siret. 
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Dan Constantin ŞUMOVSCHI 

166 

 

Are o suprafaţă de 8553,5 km
2
 (3,6% din suprafaţa ţării), făcând 

parte din Regiunea de Dezvoltare 1 Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni 

de dezvoltare actuale, sub aspectul mărimii şi al populaţiei. (Brumă 2009) 
Figura 1. Aşezarea geografică a judeţului Suceava 

Poziţia nordică a judeţului aduce pe lângă clima temperat-

continentală, cu influenţe oceanice (în vest), de ariditate (în est) şi influenţe 

scandinavo-baltice (în nord), un caracter mai răcoros şi umed. De asemenea 

influența majoră o exercită și masele anticiclonilor atlantic şi continental.  

Valorile medii anuale ale temperaturii aerului se caracterizează prin 

importante variaţii între regiunea montană şi cea de podiş. Temperaturile 

medii anuale au valori între 0°C (Călimani) şi 6°C în zona munţilor şi de 6 – 

8°C în Obcinele Bucovinei în timp ce în Podişul Sucevei mediile sunt cu 

aproape 2°C mai mari. (ANPM 2014). 

 

2. Situația agriculturii ecologice în Bazinul Dornelor 

Parte componentă a județului Suceava, Bazinul Dornelor sau „Țara 

Dornelor” este formată din punct de vedere administrativ de comunele: 

Cârlibaba, Ciocănești, Coșna, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Iacobeni, 

Panaci, Poiana Stampei, Șaru Dornei și municipiul Vatra Dornei. În 

literatura geografică românească prin Țara Dornelor se înțelege vatra 

depresiunii și rama muntoasă înconjurătoare, până acolo unde se întinde 

domeniul economic. 
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Tabelul 1. Repartiţia terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în Bazinul Dornelor 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Categoria de folosință (ha) 

Arabil Grădini familiale Pășuni și fânețe 
Culturi 

permanente 

Cârlibaba 34,22 1,28 3125,14 - 

Ciocănești - 18,23 2361,17 0,01 

Dorna Arini 42,25 4,97 4.316,73 0,14 

Dorna Candrenilor 68,36 4,01 4.589,80 0,24 

Coșna 37,90 4,93 2.239,47 - 

Iacobeni 8,04 2,73 1898,83 0,71 

Panaci 51,93 4,82 5.160,76 0,32 

Poiana Stampei 38,01 2,65 4.448,36 1,48 

Șarul Dornei 110,47 8,14 8.701,49 0,57 

Vatra Dornei 17,89 47,43 3.116,99 0,75 

Total 366,81 76,95 32.573,60 3,12 

Sursa: Recensământul general agricol 2010 

Din punct de vedere zootehnic, în Bazinul Dornelor se înregistrează 

o puternică tradiție în creșterea animalelor, nealterată după perioada 

colectivizării. Astfel la ora actuală se dețin numeroase efective de taurine, 

suine, ovine și caprine. 
Tabelul 2. Structura efectivelor de animale din Bazinul Dornelor 

Unitatea administrativ-

teritorială 

Efective de animale (număr) 

Bovine Suine Ovine Păsări 

Cârlibaba 900 64 335 2602 

Ciocănești 996 432 372 3796 

Dorna Arini 2.147 280 2.703 6.521 

Dorna Candrenilor 2.660 493 504 6.172 

Coșna 1.324 409 382 3.143 

Iacobeni 431 70 183 2134 

Panaci 2.375 368 362 4.799 

Poiana Stampei 1.731 438 249 3.380 

Șarul Dornei 3.784 491 695 7.368 

Vatra Dornei 1.201 223 651 4.706 

Total 15.222 2.702 5.546 36.089 

       Sursa: Recensământul general agricol 2010 

Mica agricultură montană dezvoltată în zona Bazinului Dornelor 

constă în cultivarea unei porțiuni mici de teren cu legume și zarzavaturi 

(ceapă, usturoi, sfeclă, morcov, pătrunjel, varză, gulie, fasole, mazăre, 

ridichi, salată verde, cimbru, mărar) și a unor suprafețe mai mari de cartofi, 

trifoi, ovăz, in și cânepă. (Matei 2012) Prin poziția sa și prin condițiile 

pedoclimatice această zonă nu reprezintă o zonă tropice agriculturii propriu-
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zice, motiv pentru care informațiile istorice privitoare la cultura legumelor și 

a pomilor fructiferi sunt aproape neexistente. 

În schimb arealul Bazinului Dornelor a oferit condiții prielnice 

creșterii animalelor ierbivore. Astfel Johann Polek, în a sa „Bukowina in 

Wart und Bild”, descria Bucovina ca o zonă muntoasă cu păduri întinse, pe 

culmile cărora se regăsesc nemăsurate pășuni survenite din defrișări. Pe 

lângă aceste condiții favorabile din punct de vedere pedo-climatic, un alt 

factor care a contribuit substanțial la dezvoltarea creșterii animalelor a fost 

asocierea țăranilor în stâne și văcării. 

Oile crescute în mod tradițional, în această zonă, au fost din rasa 

țurcană. Ele sunt perfect adaptate condițiilor climatice montane, dând o bună 

producție de lapte, dar ca dezavantaj prezintă o lână grosieră. Astfel datorită 

scăderii cererii de lână, creșterea oilor a cunoscut un declin accelerat 

ajungând la doar 5.546 capete în 2010. (Tab. 2) 

Vitele indigene (din rasa sura de stepă sau podolică) erau rezistente 

la intemperii, puțin pretențioase la întreținere, bune de tracțiune, dar aveau o 

perioadă lungă de dezvoltare, de până la 6-7 ani și o productivitate mai 

scăzută de lapte și carne. (Sfarghiu 2005) Printre alte încercări de ameliorare 

prin infuzia de rase străine, în 1869 la Școala agronomică din Rădăuți, s-au 

făcut încercări cu rasa Pinzgau. La ora actuală materialul biologic 

preponderent este reprezentat de rasa Pinzgau și metișii acesteia însumând 

peste 60% din totalul efectivelor. (Bocănici 2007). 

Este perfect adevărat că producția de lapte medie produsă de vacile 

din rasa Pinzgrau este de numai 2.700-2.800 litri-lapte/an, însă aceasta este 

produsă cu costuri reduse, în condiții de pășunat vara și cu adaosuri minime 

de tărâțe pe perioada de iarnă. 

În vederea conversiei activității în agricultură ecologică, fermierul, 

trebuie să se înregistreze la M.A.D.R., prin completarea Fişelor de 

înregistrare, disponibile la Direcţiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 

Județene, în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea. 

Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică este 

reglementată prin Ordinul nr. 219/2007 pentru aprobarea Regulilor privind 

înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu completările şi 

modificările ulterioare. 

Conversia producției convenționale la cea ecologică nu poate fi 

făcută brusc, ci prin parcurgerea unei perioade tranzitorii, numită "perioada 

de conversie", având ca scop opținerea unui agrosistem viabil și durabil. 

http://www.madr.ro/ro/agricultura-ecologica/fisele-de-inregistrare-in-agricultura-ecologica.html
http://www.madr.ro/ro/agricultura-ecologica/fisele-de-inregistrare-in-agricultura-ecologica.html
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010705
http://old.madr.ro/pages/l52/Ordin_217_2007.html
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Aceasta este perioada pe care fermierii o au la dispoziție pentru adaptarea 

managementului fermei la regulile de producție ecologică (Matei 2014). 

Durata perioadei de conversie la producția ecologică este de: 2 ani pentru 

culturile de câmp anuale; 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii; 2 ani 

pentru pajişti şi culturi furajere; 12 luni pentru vite pentru carne; 6 luni 

pentru rumegătoare mici şi porci; 12 săptămâni pentru animale de lapte; 10 

săptămâni pentru păsări de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile; 1 an 

pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale. 

Pe perioada conversiei și ulterior furajarea animalelor se va face în 

special cu furaje ecologice, permițându-se utilizarea, în procent de maxim 

10%, de furaje convenţionale, după cum urmează: 

▪ amestecuri formate din: urluială de porumb, grâu, orz, floarea 

soarelui sau produse secundare ale acestora; 

▪ furaje suculente obținute din: siloz, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, 

dovleac, cartofi administraţi în întregime sau preparate; 

▪ furaje fibroase formate din: fân natural şi leguminoase de bună 

calitate; 

▪ produse secundare formate din: tăiţei de sfeclă, borhot de spirt, 

borhot de sfeclă, coceni de porumb, paie de cereale. 

Inspecţia fermelor şi certificarea produselor agroalimentare 

ecologice se face anual de către organisme de inspecţie şi certificare, la 

aprobarea, controlul și supravegherea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile din Regulamentul 

Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind modul de producţie ecologică şi 

indicarea acesteia pe produsele agroalimentare ecologice. 

În România, în scopul marcării produselor ecologice la raft, alături 

de sigla comunitară trebuie folosită şi sigla naţională „ae”. 

Sigla ,,ae”, proprietate a MAPDR , garantează că produsul provine 

din agricultura ecologică și este certificat de un organism de control. 

Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în anexa nr.1 la Ordinul 

comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul Ministrului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 317/2006 şi al Preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru 

aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare 

ecologice. Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi 

ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii şi 
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importatorii care sunt înregistraţi la MAPDR şi au contract cu un organism 

de control aprobat de către MAPDR. 
Figura 2. Sigla naţională pentru agricultura ecologică ”ae” alături de cea 

comunitară 

 
Agricultura ecologică reprezintă întoarcerea la valorile agriculturii 

tradiționale în contextul implementării unor metode tehnologice actualizate, 

care au rolul de a împleti tradiția cu inovația în scopul obținerii unei 

agriculturi durabile. 

Fermierii care optează să practice acest tip de agricultură, conform 

legislaţiei în vigoare, trebuie să-și elaboreze un plan de conversie a fermei 

lor. 

Scopul implementării acestui „plan de conversie” este cel de a ghida 

fermierul către obținerea rezultatelor dorite atât din punct de vedere tehnic 

cât și din cel al considerentelor economice.  

Cunoașterea și aplicarea regulilor și principiilor de producție 

agricolă ecologică are un rol definitoriu în stabilirea metodelor și a perioadei 

de implementare necesare pentru introducerea noutăților în cadrul 

exploatației și pentru obținerea sprijinului tehnic necesar. 

Conștientizarea necesității asumării principiilor poate face diferența 

între reușita unei exploatații agro-ecologice și eșecul inițiativei, deoarece 

factorii externi exploatației nu vor ține cont de aceste reguli urmărind doar 

propriul câștig. 

Desigur restricțiile de natură organizatorică și de mediu pot afecta 

foarte mult fluxul tehnologic. Astfel, toate aceste informații trebuiesc 

centralizate și bine analizate în scopul realizării unui plan de conversie 

folositor, în urma implementării căruia să se realizeze echilibrul solului și al 

ecosistemului. 

 

3. Agroturismul și oportunitățile oferite de acesta 

Turismul rural are rolul de perpetuare a valorilor specifice spațiului 

rural concomitent cu satisfacerea intereselor atât celor care oferă servicii 



Valorification of the potential of ecological farms of Dorna Basin through agritourism activities 

171 

 

turistice cât și beneficiarilor acestora. În accepțiunea generală, turismul rural 

se diferențiază de celelalte forme de turism prin oferirea posibilității 

relaționării turiștilor cu comunitatea rurală. Turistul este privit ca un 

adevărat oaspete, punându-se accentul pe comunicare și schimbul de 

impresii. În ferma zootehnică ecologică, activitatea de turism trebuie 

programată astfel încât turiștii să fie participanți sau martori la evenimente 

importante pentru tradiția locului și adaptate la experiența turiștilor. 

Sprijinirea activităților de agroturism în ţara noastră s-a făcut o dată 

cu Legea nr. 145/1994 moment în care s-au definit prin lege conceptele de 

pensiune turistică şi fermă agroturistică. În prezent, OMDRT nr. 899/2011 

este cel care are rolul de a reglementa desfășurarea activității agroturistice și 

clasificarea structurilor de primire turistice rurale cu funcţiuni de cazare. 

Turismul rural, îmbină nenumărate modalităţi de cazare, de 

activităţi, evenimente, festivităţi, sporturi şi distracţii, toate desfăşurate în 

cadrul spațiului rural. Acest concept vine în scopul susținerii activității 

turistice organizate şi conduse de locuitorii satelor având punct de plecare 

strânsa legătură care se realizează între mediul natural şi factorul uman. 

Cea mai cunoscută formă sub care se desfășoară turismul rural în 

Bazinul Dornelor este reprezentată de agroturism. Agroturismul trebuie 

privit ca o afacere care aduce profit prin valorificarea superioară a resurselor 

naturale, a excedentului de spații de cazare și a produselor artizanale, 

oferind posibilitatea comunității locale de a se integra în cadrul economiei 

de piață. Când vorbim despre produse artizanale ne gîndim și la interesul 

turistului pentru produsele realizate în gospodărie din producția fermei 

(torsul lânii, țesutul, confecționarea opincilor), produse la care a lucrat și 

turistul într-o oarecare măsură. 

Bazinul Dornelor beneficiază de un cadru prielnic agroturismului, 

activitățile zootehnice de care munteanul este atât de dependent, păstrează 

tradițiile nealterate, oferind o atracție inedită turistului provenit din mediul 

urban. Încă un important număr de gospodării prezintă un caracter bipolar, 

fiind formate din casa din vatra satului și târla amplasată în mijlocul 

pajiștilor. Gospodăria din vatra satului dispune de toate anexele 

trebuincioase, jucând rol de locuință permanentă, loc unde se petrec cele 

mai importante evenimente din viața familiei: nașterea, căsătoria, trecerea în 

neființă precum și nu în ultimul rând, reper pentru păstrarea valorilor 

poporului român. Turismul cultural își regăsește firesc locul în această lume 

plină de zbucium și meditație. Cel de al doilea pol al sistemului gospodăresc 
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este reprezentat de bordeiul construit în zonele unde animalele se simt în 

largul lor. Acest tip de amenajare are caracter sezonier, în scopul asigurării 

bazei furajere necesare. Astfel, lumea satului devine obiectul principal al 

atracției turistice, ineditul atât de căutat fiind oferit tocmai de acest caracter 

pendulatoriu care a oferit posibilitatea păstrării tradițiilor folclorice 

nealterate. 

Turismul fizic poate fi promovat pe durata transhumanței, inclusiv a 

evenimentelor realizate în momentele cheie la nivelul comunității. O fermă 

zootehnică ecologică este caracterizată de minim trei elemente definitorii: 

un sistem de întreținere natural, fără factori de stres pentru animale; o 

furajare asigurată din producția internă a fermei cu o administrare ce ține 

cont de fiziologia animalului; o asigurare a sănătății bazată pe prevenție și 

minimizarea intervenției cu medicamente sau suplimente alimentare de 

sinteză. Aceste elemente pot constitui valori cheie pentru realizarea de 

programe turistice de tip ecologic sau curativ. 

 

4. Concluzii 

În timp ce agricultura convențională are un impact puternic asupra 

peisajului și ecosistemelor, agricultura ecologică își propune să asigure 

valorificarea și păstrarea sistemelor ecologice nealterate contribuind la 

dezvoltarea durabilă. 

Pentru valorificarea optimă a oportunităților fermele zootehnice 

ecologice este util să se realizeze colaborări multiple: cu marii operatori de 

turism, cu marii procesatori, cu facilitatorii care activează la nivelul 

comunității (asociații ale agricultorilor, federații ale zootehniștilor). 

Agricultura ecologică reprezintă o metodă de producție care ține 

seama de cunoștințele tradiționale și care integrează progresele științifice 

realizate în toate domeniile agronomice. (S. Brumă 2004) Ea are ca scop 

întoarcerea la valorile agriculturii tradiționale combinând tradiția cu inovația 

în scopul valorificării maxime a resurselor locale concomitent cu 

minimizarea riscurilor economice și ecologice. 

Activitatea de turism desfășurată la nivelul fermei zootehnice poate 

conduce și la optimizarea utilizării resurselor umane aferente activităților 

sezoniere. 

Conversia producției convenționale la cea ecologică nu se face 

brusc, ci prin parcurgerea unei perioade tranzitorii, numită "perioada de 

conversie", având ca scop obținerea unui agrosistem viabil și durabil. 
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Aceasta este perioada pe care fermierii o au la dispoziție pentru adaptarea 

managementului fermei la regulile de producție ecologică.  

Fermele zootehnice își pot crește volumul lichidităților prin prestarea 

de servicii turistice bazate pe imaginație și originalitate manifestate în cadrul 

unor elemente tradiționale specifice locului. 

Cum prognoza economică pentru următorii doi ani este una pozitivă, 

în 2015 urmând să avem o creștere de 2,4%, iar în 2016 una de 2,8%, avem 

premisele unei dezvoltări accentuate atât a segmentului agroturistic cât și al 

celui ecologic, consumatorii dând mai multă importanță la ceea ce consumă. 

(Markit) Deasemeni este foarte probabil înregistrarea unor investiții mai 

ridicate, ca urmare a absorbției peste așteptări a fondurilor UE și a cererii 

mai solide pe plan intern. 
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USING CLIMATE INDICES TO CHARACTERIZE THE 

TOURISM FAVORABILITY IN THE CINDREL 

MOUNTAINS 
 

UTILIZAREA INDICILOR CLIMATICI PENTRU 

CARACTERIZAREA FAVORABILITĂȚII TURISTICE A 

MUNȚILOR CINDREL 

 

Simona SPÂNU
1
 

 
Abstract 

In determining the suitability of climate for tourism în Păltiniș Resort and 

surrounding areas, it is necessary to know the bioclimatical indexes used most often. 

Temperature, air humidity and wind speed, in different combinations and formulas, 

determine the climatic comfort of the participants in tourism activities, and the main types 

of topoclimates favorable or less favorable performance of tourist activities or human 

activity, in general. With high bioclimatic potential, Paltinis and adjacent area may 

become not only touristic places of interest, but also the interest of the spa, thus winning 
back where national tourist circuit. 

Key words: tourism, climatological index, bioclimate 

JEL: L83, Q26, Q56 

 

1. Introducere 

Clima constituie o componentă de seamă a potenţialului turistic 

natural, favorizând sau inhibând organizarea şi desfăşurarea activităților 

turistice. Climatul impune, de multe ori, modalitatea de desfășurare a 

activităților turistice. Multe tipuri de activităţi recreative sunt dependente de 

climă: helioterapia depinde de durata de strălucire a soarelui, schiatul de 

grosimea şi durata a stratului de zăpadă etc.  

Din punct de vedere a potenţialului turistic, clima trebuie privită sub 

două aspecte: ca factor de peisaj şi ca influenţă pe care o exercită asupra 

organismului uman. Impactul elementelor climatice se manifestă foarte 

diferenţiat asupra organismului persoanelor participante la fenomenul 

turistic, determinând o “selecţie” a categoriilor de persoane ce pot beneficia, 

din punct de vedere fiziologic, de un sejur în ambianţa diferitelor regiuni 

naturale.  

                                                
1 Lect. univ. dr., Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, simona_spanu@yahoo.com 
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Pentru fiecare localitate există un climat local, caracterizat printr-un 

anumit regim al factorilor meteorologici la care organismul autohtonilor este 

aclimatizat. Asupra persoanelor care vin la tratament sau odihnă într-o 

stațiune balneoclimatică, vremea acționează în primele zile asupra 

organismului prin reacții de adaptare și aclimatizare, mai mult sau mai puțin 

intense, în funcție de zona geografică din care se deplasează subiectul. În 

stabilirea favorabilităţii climatice pentru turism a stațiunii Păltiniș și a 

zonelor limitrofe, este necesară cunoaşterea valorilor indicilor bioclimatici. 

Parametrii climatici folosiţi cel mai adesea sunt temperatura, umezeala 

aerului şi viteza vântului, în diferite combinaţii şi formule de calcul, 

rezultatul vizat fiind acelaşi de fiecare dată - stabilirea gradului de confort 

climatic pentru participanţii la activităţile turistice, dar şi a principalelor 

tipuri de topoclimate favorabile sau mai puţin favorabile desfăşurării 

activităţilor turistice sau a activităţii umane în general.  

Starea de confort este stimulativă pentru odihnă, pentru practicarea 

diverselor activităţi turistice. Starea de disconfort - în funcţie de intensitatea 

cu care acţionează factorii climatici - poate însemna un stres redus, 

stimulativ, de adaptare, acomodare şi aclimatizare, dar şi un stres accentuat 

şi de lungă durată, care induce pericol pentru sănătatea omului, al turistului 

în cazul de față. 

În analiza caracteristicilor bioclimatice ale stațiunii Păltiniș și ale 

zonelor rurale limitrofe, au fost selectaţi mai mulţi indici (rezultaţi din 

combinarea mai multor factori climatici), relevanţi în a reliefa gradul de 

favorabilitate climatică a arealului studiat: indicele de confort termic (numit 

și indicele Missenard) sau TEE, indicele temperatură-umezeală (ITU) și 

indicele de stres bioclimatic cutanat, pulmonar și global. 

Considerăm că pentru a evidenţia dinamica fenomenelor climatice şi 

influenţa lor asupra activităţilor şi tipurilor de turism sunt suficiente mediile 

lunare multianuale din ultimii 10 ani, perioadă în care apar mai multe 

argumente din punct de vedere climatic care să indice favorabilitatea 

climatică pentru turism a Masivului Cindrel. 

 

2. Indici climatici de favorabilitate pentru turismul din Munții Cindrel 

Pentru operatorul de turism este de reţinut că unele valori extreme 

ale elementelor climatice pot fi stresante pentru turişti (expunerea 

îndelungată la o radiaţie puternică, la frig, la căldură, uscăciune, umezeală, 

vânt puternic, presiune scăzută). De asemenea, unele variaţii meteorologice 
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excesive produse în timp scurt, brusc, sunt considerate stresante pentru 

organism. Bioclimatele stau la baza existenţei şi dezvoltării climatoterapiei, 

a curelor climatice şi a turismului. 

Indicele Missenard sau indicele de temperatură efectiv echivalentă 

(ºTEE) reflectă temperatura efectivă resimţită de corpul uman la un moment 

dat, în anumite condiţii de temperatură, de grad de umezeală şi mişcări ale 

aerului din atmosferă. Acest indice permite ca, în condițiile vremii de 

moment, să se dozeze cea mai indicată capacitate termică a aerului, 

corespunzătoare reactivității organismului turistului, astfel ca la finalul curei 

balneoclimatice să se obțină antrenarea și călirea termică a organismului. Se 

consideră că zona de confort termic (zona neutră) este cuprinsă între 16,8º și 

20,6ºC temperatură echivalentă efectivă (ºTEE). Între aceste limite de 

temperatură, în condiţii normale și cu o vestimentaţie relaxantă, al cărei 

albedo este unul mediu, într-o poziţie de repaus, organismul nu înregistrează 

pierderi sau câştiguri semnificative de căldură. Sub sau peste acest interval, 

organismul are senzaţia de frig sau de căldură, fapt ce aduce modificări 

metabolice în scopul de a menţine temperatura corporală internă 

(homeostazia termică) constantă (1).  Clasificarea băilor de aer în funcţie de 

TEE cuprinde, după cum urmează: 

▪ băi de aer rece 1º – 8,9ºTEE; 

▪ băi de aer rece moderat 9º – 16,8ºTEE; 

▪ băi de aer confortabile 16,9º – 20,8ºTEE; 

▪ băi de aer moderat cald 20,9º – 22,9ºTEE; 

▪ băi de aer cald 23 – 27ºTEE; 

▪ băi de aer foarte cald > 27ºTEE. 
Tabelul 1. Frecvența (%) temperaturilor echivalente-efective (ºTEE) în stațiunea 

Păltiniș pentru perioada 2005-2014 ora 13) 
Lunile Confort termic Disconfort-încălzire Disconfort-răcire 

Iunie 0,1 - 29,9 

Iulie 2,0 - 29,0 

August 2,8 - 28,2 

Septembrie 0,8 - 29,2 

Sursa: prelucrare date meteorologice 

Din analiza şirului de date climatice pentru staţiile din zona studiată, 

situate la altitudinea de 1453 m (stația meteorologică Păltiniș) și la 

altitudinea de 430 m (stația meteorologică Sibiu, în Depresiunea Sibiu), în 

intervalul 2005-2014 pentru lunile iunie, iulie, august și septembrie la ora 13 

(când activitatea turistică este deosebit de intensă), concluziile sunt 



Simona SPÂNU 

178 

 

următoarele: confortul termic în Stațiunea Păltiniș (chiar și la orele de 

prânz) se realizează cu frecvență redusă în toate lunile de vară.  
Figura 1. Valoare indicelui temperaturii echivalente în luna iulie 2005 la Păltiniș 

 
             Sursa: prelucrare date meteorologice 

Astfel, în luna iulie, confortul termic se înregistrează la Păltiniș cu o 

frecvență de 2%, în timp ce la Sibiu se atinge o frecvență de 10,6%; 

disconfortul prin încălzire nu se atinge ca medie lunară la Păltiniș (doar ca 

medie zilnică), iar disconfortul prin răcire atinge valori foarte mari: în luna 

iulie de 29%, în timp ce la Sibiu este de numai 11,9%. Cea mai mare valoare 

medie lunară a temperaturii echivalente s-a înregistrat în luna iulie 2005, cu 

disconfortul prin încălzire atins în zilele de 6, 7, 11 și 23 iulie. 

Situația existentă în Stațiunea Păltiniș se datorește în mare măsură 

temperaturilor relativ scăzute ale aerului, dar și vitezelor vântului de peste 

3,5 m/s. La viteze mai mari de această valoare, vântul reprezintă un element 

nefavorabil de termoreglare. 

Indicele de temperatură-umiditate (ITU) se calculează 

adimensional (în unități) ţinând seama de valoarea temperaturii şi umezelii 

relative ale aerului. Valorile semnificative încep de la pragul în care 

disconfortul este mare (80 de unităţi, respectiv 40ºC). În funcţie de valorile 

obţinute prin calcule pentru ITU (exprimate în unităţi valorice), se pot stabili 

următoarele stări: ≤ 65 - stare de confort; 66 – 79 - stare de alertă; ≥ 80 - 

stare de disconfort (3). 

Valorile ITU, cuprinse de la < 40 până la > 85, reflectă senzaţiile 

fiziologice de confort termic pe care le resimte organismul uman prin 

acţiunea combinată a proceselor fizice de transport caloric prin radiaţie, 

convecţie şi evaporare a apei de la nivelul pielii.  
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Indicele temperatură-umezeală a fost calculat la ora 13 (lunile iunie, 

iulie, august și septembrie 2005-2014) pentru Stația Păltiniș și nu s-a 

înregistrat decât stare de confort.  
Figura 2. Valoarea zilnică a  indicelui temperatură-umezeală la Stația Păltiniș în 

luna iulie 2013  și august 2008 
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Valoarea zilnică a indicelui temperatură-umezeala la Stația Păltiniș 

în iulie 2013 și august 2008

 
    Sursa: prelucrare date meteorologice 

Din analiza datelor rezultate din calcule în regiunea studiată, se 

observă că aproape întreaga perioadă a anului se încadrează în starea de 

confort termic. În două luni, iulie 2013 şi august 2008, s-au  înregistrat 

valori medii destul de mari și în nici una din zile nu s-a atins pragul critic de 

80 de unități, ci doar starea de alertă. 

Utilizarea acestui indice evidenţiază faptul că, în teritoriul studiat, 

perioadele care induc efecte pozitive asupra organismului uman sunt în tot 

cursul anului. Acest lucru permite desfăşurarea activităţilor turistice pe tot 

parcursul anului, cu diferenţierea acestora în funcţie de sezon şi de 

preferinţele participanţilor la acţiuni. 

Indicele de răcire a vântului IR este denumit temperatura 

echivalentă puterii de răcire a vântului - IR. Acesta reprezintă temperatura 

pe care ar atinge-o aerul la anumite valori ale vitezei vântului.  
Tabelul 2. Puterea de răcire a vântului, temperatura echivalentă puterii de răcire a 

vântului şi efectele fiziologice induse de aceasta 

Puterea de răcire a 

vântului P(W/M²) 

Temperatura echivalentă de  

răcire a vântului IR (° C) 

Efecte fiziologice 

P = 200-399 IR>+10 Nici un disconfort 

P = 400-599 +9,9>IR>-0,9 Ușor disconfort 
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P = 600-799 -1>IR>-9,9 Disconfort accentuat 

P = 800-999 -10>IR>-17.9 Foarte frig 

P = 1000-1199 -18>IR>-28,9 Stres hipocaloric 

P = 1200-1399 -29>IR>-49,9 Disconfort la degerături în condiții de 

expunere prelungită 

P >1400 IR<-50 Risc la degerături instantanee 

Sursa: prelucrare după Ionac N., 2008 

Intervalelor valorice ale P le corespund intervale cu anumite valori 

ale IR. Efectele P (şi ale IR aferente) asupra fiziologiei umane depind de 

intensitatea pierderilor calorice suferite de corpul omenesc.  
Figura 3. Valoarea zilnică a indicelui puterii de răcire a vântului IR (º C) în luna 

februarie 2009 la Păltiniș 

 
        Sursa: prelucrare date meteorologice 

Indicele temperatură-vânt a fost calculat la ora 13 (în toate lunile 

anului, deși efectele negative sunt în sezonul rece), în perioada 2005-2014 

pentru Stația Păltiniș. S-a constatat că valorile medii lunare nu au înregistrat 

decât stare de confort și ușor disconfort (în lunile ianuarie, februarie, martie, 

aprilie, noiembrie, decembrie), dar au fost zile când acest indice a înregistrat 

valori negative. Astfel, în luna februarie 2009 s-a înregistrat cea mai mică 

valoare medie (-3,5º C, disconfort accentuat) și în zilele de 12 și 13 stres 

hipocaloric.  

Indicii de stres bioclimatic evidenţiază influenţa principalilor factori 

meteorologici asupra organismului uman şi modul cum acesta reacţionează 

pentru a-şi păstra starea de echilibru termic (homeotermie), adică 
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temperatura constantă a corpului omenesc. Stresul bioclimatic are trei 

componente: stresul cutanat, stresul pulmonar și stresul global.  

Pentru calcularea acestor indici se utilizează următorii valorile medii 

diurne pentru următorii parametri climatici: temperatura (ºC), tensiunea 

vaporilor de apă din atmosferă (hPa) şi viteza vântului (m/s). 

Indicele de stres bioclimatic cutanat redă senzaţia de frig sau căldură 

produsă la nivelul pielii în mecanismul de menţinere constantă a 

temperaturii corpului (termoreglare), fie prin procesul de termogeneză 

(producere de căldură), fie prin procesul de termoliză (pierdere de căldură).  
Figura 4.  Valoarea lunară a indicelui de stres cutanat în anul 2005 la Păltiniș 

 
         Sursa: prelucrare date meteorologice 

În funcţie de valorile obţinute prin calcule ale indicelui de răcire s-au 

stabilit următoarele limite: 0 – 299 - indice hipotonic, vara, care solicită 

declanşarea termolizei în sezonul estival; 300  – 599 - indice relaxant, 

parametri optimi ai elementelor meteorologice; 600 – 1500 - indice 

hipertonic, iarna, care solicită declanşarea termogenezei în sezonul rece (4).  

Pentru Păltiniș, s-au obţinut valori medii lunare ale stresului cutanat 

care relevă un bioclimat cu stres hipertonic în lunile ianuarie, februarie și 

decembrie, iar în restul anului, echilibrat. În anul 2005 în lunile iunie, iulie, 

august și septembrie s-a înregistrat stres hipotonic. 

Indicele de stres bioclimatic pulmonar cuprinde trei trepte, în funcţie 

de valorile tensiunii vaporilor de apă. Atunci când e < 7,5mb se manifestă 

stresul prin tendinţa de deshidratare sau concentrare moleculară a sângelui 

(de regulă iarna), iar când e >11,7mb stresul se manifestă prin tendinţa de 

hidratare sau diluţie a plasmei (vara). Când e este cuprins între 7,5 – 11,6 
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mb stresul este echilibrat (Tabelul 5). La valori ale lui e >31,3mb, apar 

dificultăţi pentru  respirație. 

La nivelul țării noastre, acest stres este exprimat convențional prin 

valori cuprinse între 0 și 40 (Vârful Omu). Pentru Păltiniș, valoarea acestuia 

este 20. Pe baza analizei valorilor zilnice de la ora 13 ale tensiunii vaporilor, 

în intervalul 2005-2014, a rezultat că la Păltiniș, în lunile ianuarie, februarie, 

martie și aprilie se înregistrează stres deshidratant, în lunile mai, iunie, 

septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie se înregistrează stres 

echilibrat, iar în lunile iulie și august stres hidratant. 

Indicele de stres bioclimatic global reprezintă rezultatul celor două 

stresuri precedente, fiind un element de referință mai exact decât cele, 

datorită faptului că încearcă să prezinte solicitarea globală a bioclimatului 

asupra organismului, atacat simultan la nivelul pielii și al plămânilor, în 

condițiile modificate ale mediului natural, prin deplasarea dintr-o zonă 

orografică în alta. La Păltiniș, valorile acestui indice este de 42. 

 

3. Concluzii 

În condițiile schimbărilor climatice, de mare importanță este 

adaptarea produsului turistic la condițiile meteorologice oferite de arealele 

vulnerabile, cum este și cazul spațiului montan. Din punct de vedere 

bioclimatic, caracterizarea prin indicii bioclimatici (indicele temperaturii 

echivalente, indicele de temperatură-umiditate și temperatură-vânt și 

indicele  de stres bioclimatic) a stațiunii Păltiniș și a zonelor limitrofe 

evidențiază faptul că există un bioclimat extrem de favorabil practicării 

turismului.  Astfel, sub aspect cutanat, indicele de stres este destul de redus, 

comparativ cu cel înregistrat la altitudini mari (la Vârful Omu, valoarea 

acestui indice este 140). Cinci luni ale anului (aprilie-iunie și septembrie-

octombrie) sunt relaxante, cu efect tonic, excitant, de antrenare și cu 

posibilitatea petrecerii timpului în aer liber, prin activități turistice specifice 

(drumeție, cicloturism). Sub aspect pulmonar, indicele de stres este de 

asemenea redus, 20 (comparativ cu cel de la Vârful Omu care este  40), el 

variind mai puțin cu altitudinea față de indicele cutanat. Lunile echilibrate 

din an sunt mai-iunie și septembrie-octombrie. Intervalul noiembrie-aprilie 

înregistrează un indice deshidratant, pozitiv, cu acțiune stimulativă, de 

antrenare și practicare a sporturilor de iarnă.  

Până în prezent, stațiunea Păltiniș a fost profilată în principal pentru 

odihnă, în scop turistic, cu excepția perioadei de început, când stațiunea 
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avea și caracter balnear. Însorirea puternică, valorile mici ale nebulozității și 

presiunii aerului, valorile moderate ale indicilor bioclimatici, pot fi 

valorificate pentru tratament și cură profilactică în stațiune, în special la 

tratamentul unor afecțiunii ale căilor respiratorii, boli endocrine, nevroză 

astenică, rahitism și tulburări de creștere la copii, unele boli dermatologice. 

De asemenea, bioclimatul stațiunii Păltiniș și al satelor turistice de pe rama 

Munților Cindrel poate fi valorificat în scop profilactic și chiar terapeutic 

pentru tratarea rahitismului și tulburărilor de creștere la copii (în acest sens, 

este benefică organizarea de tabere școlare). Se recomandă chiar înființarea 

unui sanatoriu pentru copii și bolnavi de astmă, în zona intersecției cu Șanta. 

Stațiunea Păltiniș se recomandă și în unele boli dermatologice, prin cura de 

helioterapie și aeroterapie. 

Cu potențial bioclimatic ridicat, stațiunea Păltiniș și arealul limitrof 

pot deveni nu numai zone de interes turistic, ci și de interes balnear,  

recâștigându-și astfel locul în circuitul turistic național. 
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